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ÚVOD. 

Hned v úvodu této disertační práce na téma: Učivo, metody, organizační Formy a motivace 
vyučování geologii s důrazem na environment v geologické historii ČR- Společenstvo 
svrchnokřídové fauny příbojové facie ČKP ve Velimi a jeho využití na ZS a odpovídajících 
ročnících víceletých gymnázií je třeba tento terminus technicus náležitě vysvětlit. Environment 
v geologické historii ČR- čili česky volně přeloženo životni prostředí v dávných geologických 
dobách a je zahrnut v tématickém celku Historická geologie. 
Jak vyplývá z rozhovorů s kolegy z pedagogické praxe, z dotazníkových šetření mezi žáky i 
učiteli je učivo geologie pro žáky méně zajímavé ve srovnání s učivem o živé přírodě. 
Historická geologie je však tématickým celkem, ve kterém se však prolínají i znalosti, 
vědomosti, dovednosti resp. kompetence z učiva o živé přírodě. Učivo o životě v dávných 
dobách je pro žáky více motivující, než učivo o nerostech, horninách apod. Přesto však velmi 
záleží na použitých vyučovacích metodách a organizačních formách vyučování a především na 
nadšení učitele. 
Tato disertační práce si klade za cíl zlepšit vyučování tohoto tématického celku, a to 
vytvořením didaktických testů, listů a určovacího klíče zkamenělin. Opírá se zejména o 
dotazníkový průzkum ve školách a i v mimoškolních situacích tedy geologických, 
paleontologických vycházkách a exkurzích. Součástí této disertační práce z pedagogiky je i 
samotný terénní paleontologický průzkum lokality Velim, jenž je odrazovým můstkem pro 
dotazníkový průzkum a samotné uvádění daného učiva žákům ve školní praxi, ale zejména 
mimoškolní resp. exkurzní pedagogické činnosti. Neboť bez znalosti terénu je vyučování 
geologii a paleontologii ochuzeno zvláště o motivační a kognitivní složky pedagogicko-
psychologického resp. vyučovacího procesu slovy didaktika Řeháka (1948)... Úspěch 
vycházek ovšem značně závisí od osobnosti učitelovy, od jeho praktických znalostí, odjeho 
pohotovosti a od jeho schopností vychovatelských. Proto asi někteří profesoři se jim vyhýbají, 
neboť cítí, že jsou vycházky v tomto bodě zkušebním kamenem jejich osoby jako odborníka a 
jako vychovatele, zato však zdatným profesorům jsou nejkrásnějŠí příležitosti, jakou 
přírodovědec pro své vyučování muže mít... 
Při psaní této práce mi pomáhaly velmi Četné konzultace (pomoc při určování červů, 
poskytnutí literatury, tvorba určovacího klíče, didaktické testy a listy) pana docenta Václava 
Zieglera a za ty mu patří můj vřelý dík. 
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat paní docentce M. Váňové, panu prof. Z. Helusovi, 
doc. P. Dostálovi, RNDr. J. Řezníčkovi, Ing. J. Andreskovi PhD., dr. L. Kloubové, dr. 
L.Pavlasové, dr. L. Janovcovi z Pedagogické fakulty UK za jejich rady a konzultace. 
Panu doc. J. Markovi z Přírodovědecké fakulty UK za zapůjčení literatury týkající se 
paleoekologie. Paní dr. L. Hradecké za pomoc při určování foraminifer z České geologické 
služby. Panu dr. J. Žíttovi z Geologického ústavu AV za zapůjčení manuskript týkající se 
lilijic. Panu dr. M. Jägerovi z Dotterahausenu za pomoc pri určování červů a za poskytnutí 
literatury. Panu dr. Harrymu A. ten Hoveovi za poskytnutí referencí a literatury týkající se 
recentních i fosilních Červů. Paní dr. A. von Dhondt z Bruselu za pomoc při určování mlžů. 
Panu Mgr. J. Sklenářovi z Národního Musea za pomoc při. určování ramenonožců a za 
zpřístupnění sbírek Národního Musea a dále za pomoc pri fotografování Červů a za zapůjčení 
literatury. Panu Mgr. R. Vodrážkovi za pomoc při určováni hub a za zapůjčení a poskytnutí 
literatury týkající se paleoekologie hub. Slečně B. Kloučkové z poděbradského muzea za 
poskytnuté reference o rudistech. Mé již bývalé kolegyni Mgr. M. Veselé ze Soukromého 
Gymnázia Minerva za četné rady pri uvádění motivačních prvků učiva do školní praxe. Mému 
nynějšímu kolegovi Mgr. R. Andresovi za trpělivost při diskuzích o RVP ZV. Dále všem 
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studentům bývalých kvart ze Soukromého gymnázia Minerva, bez kterých by nevznikl určovací 
klíč. Studentovi O. Kochovi za poskytnutí počítače. 
Za vyplněné dotazníky děkuji Mgr. Martinovi Brabencovi ze ZŠ generála Fajtla - Rychnovská 
Praha 9-Letňany a jeho nejmenované kolegyni, dále PhDr. L. Kloubové z fakultní školy 
Barrandov za vyplnění dotazníků a preferenčních dotazníků a za velkou pomoc při 
fotografování a konečné úpravě tabulí a za její další cenné pedagogické rady, studentce 
biologie a chemie Kateřině Landové za vyplnění dotazníků na Arcibiskupském gymnáziu a za 
četné odborné konzultace, Mgr. Pavlovi Vávrovi za vyplnění 8 dotazníků z Židovské ZS a G, 
Mgr. Lucii Soukupové ze ZS U školy z Bráníka za vyplnění dotazníků a cenné rady. Za 
vyplnění dotazníků bývalému žákovi Matějovi Žabovi 9. A ZŠ v Mníšku pod Brdy. 
V neposlední řadě patří dík mým rodičům, babičce V. za jejich podporu při psaní zvláště 
v počátečních a konečných fázích. Dále mé sestře Vlaďce za diskuzi o motivačních textech. 
Za duševní podporu děkuji Ing. Ivě Koudelové. 
Dále děkuji všem žákům a studentům Soukromého Gymnázia Minerva, bez nichž by tato 
práce nevznikla a neměla by smysl. Jmenovitě žákům letošní sexty, kvinty a letošní kvarty. 
A dále všem žákům, kteří se zúčastnili dotazníkového výzkumu. 
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Učivo geologických věd na ZŠ v ČR 

Přestože vstoupil v platnost nový školský zákon, který počítá s tzv. Rámcově resp. školními 
vzdělávacími programy, podle kterého si každá škola vytvoří svůj vlastní vzdělávací program 
šitý sobě na míru, tak zde popisuji stav, který v současnosti na školách stále ještě probíhá. Dále 
pak poznámky k RVP základního vzdělávání. 

Primární vzdělávání (1.-5. ročník ZŠ, prvouka 1.-3. ročník, přírodověda 4. -5. ročník) 
UČivo neživé přírody je zařazeno ve všech vzdělávacích programech pro první stupeň od 
třetího ročníku prvouky, pokračuje ve čtvrtém a pátém ročníku v přírodovědě. 

UČivo neživé přírody ve vzdělávacím programu Základní Školy. 

Prvouka pro 3. ročník. 
- neživá příroda, přírodniny 
- voda, její výskyt, vlastnosti, formy, čistota a úprava vody, ochrana vodních zdrojů 
- pozorování a porovnávání vlastností vody vzduchu, přírodnin 
- jednoduché fyzikální a chemické pokusy s použitím základních měřících pomůcek 
- vzduch, jeho vlastnosti, proudění vzduchu, čistota a ochrana ovzduší, počasí, změny počasí 
- oheň, jeho vlastnosti, ochrana před požáry, popálením, ochrana před bleskem 
- nejznámější nerosty a horniny, které se vyskytují v blízkém okolí, jejich vlastnosti a výskyt, 
hospodářsky důležité horniny a nerosty 
- půda, její vznik a vlastnosti, využívání a ochrana půdy 
- vztah Člověka a přírody, citlivé a účelné využívání přírody, necitlivé zásahy do přírody 
- základní vlastnosti předmětů: skupenství, tvar rozměr, hmotnost, teplota, struktura, barva, 
lesk, vůně 

- pozorování a porovnávání předmětů a jejich vlastností 

Co by měl žák umět (kompetence): 
- popsat vlastnosti některých látek a jejich změn na základě pozorování a pokusů 
- vysvětlit základní význam vody, vzduchu, ohně, nerostů, hornin, půdy pro život člověka 
- provádět elementární pokusy s různými látkami při použití jednotlivých měřících pomůcek a 
dodržování zásad bezpečnosti 
Přírodověda pro 4. ročník. 
- měření vlastností látek 
- praktické uplatňování a využívání poznatků a dovedností 
- magnet, magnetická síla, kompas 
- vlastnosti vzduchu, vody, hornin a nerostů, půdy (opakování a rozšiřování vědomostí) 
- změny neživé přírody (roční období, délka dne) 
- práce s magnety a kompasem, praktické měření hmotnosti, objemu, času, teploty, rozpouštění 
látek, zjištění vzlínavosti půd 

Co by měl žák umět (kompetence): 
- měření hmotnosti tělesa na vahách (v g, kg), měřit objem odměrným válcem (v ml, 1), teplotu 
teploměrem (ve stupních celsia), čas hodinkami a stopkami 
- zacházet s kompasem a magnety a využívat je v terénu 
- poznat vybrané nerosty a horniny, vysvětlit příčiny jejich zvětrávání, vznik půd 
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Přírodověda pro 5. ročník. 
- Slunce a jeho planety, postavení Země 
- pohyb Země kolem Slunce a otáčení Země kolem své osy 
- střídání ročních období a střídání dne a noci 
- model Země 
- globus 
- Slunce jako zdroj tepla a světla, základních podmínek Života 
- práce s globusem, znázornění pohybu planet 
- dle možnosti návštěva planetária 

Co by měl žák umět (kompetence): 
- vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi a popsat postavení Země ve vesmíru 
- uvést důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem Slunce na život a jeho rytmus 
- ukázat pohyb Země a jeho důsledky na globusu 

UČivo neživé přírody ve vzdělávacím programu Obecné Školy. 

K učivu neživé přírody se ve vzdělávacím programu Obecné Školy vztahuje především 
tématický okruh č. 8 a č. Ž i ze Souborného přehledu materiálů, ze kterého jsou vybrána 
témata pro 3. ročník prvouky a 4. a 5. ročník přírodovědy. 

Témata okruhu č. 8 
Vesmír: 
- Slunce a Sluneční soustava 
- hvězdy, planety, kometa, létavice 
- běžně známá souhvězdí 
- tvary a pohyby na obloze 
Měsíc a Země: 
- tvar a rozměry Země 
- vzájemné pohyby, fáze Měsíce, pozorování z hvězdáren 
Vznik světa: 
- báje o vzniku světa, pohádky, pověsti 
- biblický výklad 
- vědecké výklady 
Život na Zemi: 
- možnosti života ve vesmíru 
- poznávání vesmíru ze Země, dalekohledy, družice, lety do vesmíru 

Témata okruhu č. 21 
Půda: 
- složeni půdy: písek, jíl, voda vzduch, humus aj. 
- vlastnosti půdy: propustnost, úrodnost aj. 
- typy půd: Černozem, hnědozem, podzol, ornice, zemina 
- vznik půdy, vliv Činitelů neživé přírody: voda, teplota aj., vliv živé přírody: rostliny a 
živočichové, bakterie aj. 
- využívání a obdělávání půdy, ochrana zemědělské půdy 
Horniny. 
- vlastnosti, barva, tvrdost aj., vznik: usazování, prouhelňování aj., zvětrávání 
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- hospodářský význam, energetické suroviny: černé a hnědé uhii, ropa, zemni piyn, stavební 
materiály: žula, pískovec, vápenec aj., těžba 
Nerosty: 
- vlastnosti: barva, tvrdost, rozpustnost aj. 
- význam: surovina (železná rudá), konzervační prostředek (kuchyňská sůl) aj. (příklady 
nerostů a hornin, učitel vybírá podle regionu) 
Voda: 
- vlastnosti, změny skupenství, rozpouštědlo aj. 
- výskyt a význam vody v přírodě, vodní srážky, oběh vody, podmínky života, krajinotvorný 
činitel, ničivý živel 
- význam vody pro člověka, hygiena, léčivé prameny, zavlažování, průmysl, zdroje energie, 
doprava, rekreace aj. 
- Čistota vody, pitná voda, ochrana vod a vodních zdrojů a úprava vody 
Vzduch: 
- složení: kyslík, dusík, oxidy uhlíku aj. 
- vlastnosti: hmotnost, objem, proudění vzduchu aj. 
- výskyt a význam vzduchu v přírodě, podmínka života, přítomnost v půdě a ve vodě, Čistota 
ovzduší, ochrana ovzduší 
Počasí: 
- změny počasí a proudění vzduchu 
- kalendář přírody, meteorologická a fenologická pozorování 
- krátkodobé a dlouhodobé předpovědi počasí, pranostiky a vědecké závěry 
- informace o počasí 
Látky: 
- rozmanitost látek a materiálů, látky organické: cukry, tuky, bílkoviny, vitaminy, dřevo, 
vláknina, vlna, len, papír aj. látky anorganické: voda, sůl, kovy, sklo, stavební materiály, 
keramika, 
Plasty: 
- látky škodlivé pro lidský organismus 
získávání látek, zpracováni přírodnin 
- význam poznávání a využívání látek v lidské činnosti v souladu s ochranou životního 
prostředí jako celku 
Fyzikální veličiny: 
- teplota, čas, objem, délka, hmotnost a síla 
- měřidla: teploměr, hodiny, odměrný válec, váhy, siloměr aj. 
- jednotky: litr, mililitr, metr, sekunda, minuta, hodina, Celsiův stupeň, kilogram, gram, newton 

- význam využívání fyzikálních veličin v běžné praxi a ve výzkumné činnosti, poznávání mikro 
a makrosvěta 

UČivo neživé přírody ve vzdělávacím programu Národní školy. 

Prvouka pro 3. ročník. 
- neživá příroda 
- základní vlastnosti látek a změny látek, hmotnost, teplota, objem, koloběh vody v přírodě, 
půda a její součásti, význam, nezbytné podmínky života 

Přírodověda pro 4. ročník. 

8 



- Země, Vesmír, Slunce, planety, družice Země, Měsíc, lety do vesmíru (základní informace) 
- podmínky života na Zemi 
- sluneční záření (světlo, teplo), voda, vzduch, půda 
měření a vážení 
- délka, hmotnost, objem, čas, teplota 

Přírodověda pro 5. ročník. 
- Země 
- postavení Země ve vesmíru, Slunce, planety, hvězdy, základní seznámení s magnetickou 
gravitační silou, pohyby Země, střídání dne a noci, letní a zimní den 
- některé důležité nerosty a horniny, jejich zvětrávání, hospodářské využití, nerosty a horniny 
v regionu, neobnovitelné přírodní zdroje 
- půda, její význam, druhy, využívání, zúrodňovánl, ochrana 
- zkoumání látek - experimenty s pozorováním tvarů, velikostí, vlastností látek, skupenství, 
jednoduché třídění látek 

Nižší sekundární vzděláváni geologických věd (9. ročník ZŠ, 4 ročník osmiletých gymnázii, 
Ž. ročník šestiletých gymnázií). 

Učivo geologických věd podle programu Základní škola. 

Země - naše planeta 
- zrození planety Země (stavba, vývoj) 
- vznik života, vývoj organismů (např. srovnávací anatomie) - shrnutí, 
- geologické éry, geologické vědy, 
- neživé faktory životního prostředí (teplo, světlo, voda, oběh prvků v přírodě) 
- nerosty (fyzikální a chemické vlastnosti, třídění), 
- vnitřní a vnější geologické děje, sopečná Činnost, vyvřelé horniny, zvětrávání, usazené 
horniny, přeměněné horniny, 
- vzájemná propojenost, vlivy zemské tíže, vody a organismů na horniny a nerosty, chemické 
zvětrávání (krasové jevy), 
- pedologie (vznik, typy a význam půd a půdních organismů), 
- pohyby kontinentů (vznik a zánik zemské kůry, zemětřesení, zlomy, vrásnění, poklesy) 
- geologická stavba České republiky (Český masív a Karpatská soustava), suroviny (výzkum a 
těžba), ekologické důsledky těžby 
- srovnávání kostí a koster obratlovců, jejich vnitřních orgánů, rozmnožování a vývinu, 
- zjišťování fyzikálních vlastností nerostů a hornin a jejich určování, 
- terénní průzkum v okolí školy, 
- vyhledávání doplňující literatury a její zpracování, 

grafické znázorňování pohybů prvků v přírodě, 
- provádění jednoduchých rozborů půd (podle místních možností) 

Příklady rozšiřujícího učiva: 
- limitující fkktory jednotlivých látek pro organismy, 
- krystalová struktura nerostů (jejich dělení), krystalové soustavy, 
- plutonity, vulkanity, 
- geologické složení regionu (místní krajiny) 
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Co by měl žák umět (kompetence): 
- diskutovat o názorech na vznik Země a složení vesmíru, shrnout poznatky o geologických 
obdobích, naznačit pohyb alespoň jednoho prvku v přírodě, 
- určit a stručně popsat běžné horniny a nerosty (zejména ze svého regionu) a vysvětlit jejich 
původ, 
- rozlišit některé typy půd a objasnit jejich vznik, 
- vysvětlit původ sopečné činnosti a zemětřesení a vyhledávat o nich potřebné údaje, 
- orientovat se v geologickém složení České republiky, 
- objasnit pojmy: hornina, nerost, vyvřelé horniny, zvětrávání, usazené horniny, přeměněné 
horniny, zlomy, vrásnění, poklesy, geologické éry, geologické vědy 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky. 

Přírodopis je koncipován tak, aby podal přehled o složitostech vývoje Země a života na ní, o 
přizpůsobování organismů vnějším podmínkám, postupném tvoření společenstev a ekosystémů 
v různých geologických obdobích i neustálém systémovém spojení živé a neživé přírody 
zejména ve spojení se znalostmi z ostatních přírodovědných oborů. V tomto kontextu se 
ukazuje také postavení člověka a jeho vztah k přírodě i okolnímu životnímu prostředí. 
S ohledem na vývojový princip by zřejmě nebylo vhodné zásadně měnit sled jednotlivých 
tématických celků, a to zejména proto, že je třeba co nejvíce zachovávat sezónní dostupnost 
přírodních materiálů. 
Konkrétní časová i obsahová realizace učiva zůstává na škole a učiteli. Uváděné náměty 
k činnostem nejsou povinné, učitel si vybírá ty, které mu vyhovují a má pro jejich realizaci 
pomůcky. Obsah laboratorních prací není uváděn, učitelé si je mohou volit podle místních 
podmínek a podle námětů v používaných učebnicích. Jejich celkový počet za 4 roky by měl být 
16 -20 (resp. na geologii 4 -5) podle počtu zvolených vyučovacích hodin (při jedné vyučovací 
hodině týdně 3 za školní rok, při dvou 5 za školní rok). 
Tam kde je to možné, vychází obsah učiva jednoznačně z vlastního pozorování a zkušeností 
žáků, případně vyhledávám z literatury. Uplatňují se však také ekologické hry, vycházky nebo 
výstavky. Osvojování učívaje tedy založeno především na různých činnostech podporujících 
tvořivé poznávání. 

Ekologický přírodopis - schválená varianta učebních osnov vzdělávacího programu Základní 
škola, (schválilo MSMT ČR dne 30.4. 1996 pod č. j. 16 847/ 96-2 s platností od 1.9. 1996) 
Pojetí ekologického přírodopisu a jeho specifické cíle. 
Vyučovací předmět přírodopis poskytuje ucelený pohled na přírodu a její části, na život, jeho 

rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu 
a na vztahy člověka k přírodě. 
Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání nejen jednotlivých 
přírodnin, ale také přírodních celků a jejich změn, důsledně sleduje postupné rozvíjení 
poznatků s respektem k vývoji mentálních schopností žáka i k utváření jeho citlivých a 
odpovědných vztahů k přírodě, k životu, ke zdraví. Tomuto pojetí odpovídá struktura učiva 
v celém cyklu přírodovědného vzdělání i v jednotlivých ročnících. Obsah učiva předpokládá 
maximální využívání aktivizujících vyučovacích metod a forem, uplatňování aktuálních 
informací o regionálních a lokálních zvláštnostech přírody, o podmínkách lidského života a 
zdraví. Směřuje nejen k získávání potřebných vědomostí, ale i dovedností a k rozvíjení 
schopnosti sledovat a aktivně chápat souvislosti v základních ekosystémech přírody i mezi 
člověkem, jeho prostředím a způsobem života. 
Učení o přírodě má důležitou 
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a) funkci komunikativní. objasňuje a vyvozuje řadu pojmů, které jsou součástí základních 
dorozumívacích schopností každého jedince a bez nichž občan nemůže s porozuměním přijímat 
další informace týkající se přírody, jeho života, problematiky prostředí atd., 
b) funkci informativní - poskytuje ucelené vědění o přírodě, o základních životních funkcích, 
jejich souhře a řízení, o složitosti a citlivosti živých struktur, o vztazích mezi organismy a 
abiotickými předpoklady v jejich dynamickém pojetí a vytváří předpoklady pro schopnost 
systémového myšlení, poskytuje informace o lidském organismu, zdraví, nemoci, učí chápat 
relativnost lidského poznání i praktický význam vědy pro život lidí, obsahuje řadu praktických 
poznatků a dovedností využitelných v každodenním životě. 
c) funkci formativní - ovlivňuje žádoucím způsobem rozvíjení racionální, emocionální i volně 
aktivní stránky lidské osobnosti, vede k odpovědnosti a k úctě k životu, učí vnímat krásu 
přírody, a tím rozvíjet základní estetické cítění, podněcuje aktivní přístup k poznávání a 
ochraně přírody, a tím i lásku k vlasti. 
Učení o přírodě má velmi důležité a četné vztahy k ostatním učebním předmětům, zejména 
k estetické výchově a k zeměpisu, ale neměly by se opomíjet vztahy k matematice, k dějepisu, 
k českému jazyku a k občanské nauce. 

9. ročnik 
Charakteristika: Připomíná se historický vývoj lidského poznání a jeho význam pro praxi, 
uvádějí se informace o původu života na Zemi, o základních podmínkách pro život na naší 
planetě, zdůrazňuje se jednotný princip života, jeho složitost a citlivost, rozmanitost současné 
biosféry, platnost ekologických zákonitostí a v závěru krása naší přírody a odpovědnost 
člověka zajednání v prostředí. 
Zkoumání přírody 
- vývoj lidského poznání přírody - na příkladu - přírodní vědy a jejich utřídění -metody 
zkoumání přírody: domněnka, teorie, praxe. 
- otevřenost lidského poznání 

Příklady rozšiřujícího učiva 

- zajímavosti o vědeckých osobnostech spjatých s biologií 

Co by měl žák umět 
- chápat postupnost poznávání a relativnost poznání, 
- rozlišit pojmy teorie a hypotézy, 
- znát principy založení správného pokusu 
Podmínky života na Zemi 
- postavení Země ve vesmíru - význam pro život, 
- Slunce jako zdroj energie, 
- stavba Země —litosféry (nerosty, horniny, jejich vlastnosti a přeměny), hydrosféry, atmosféra 
- význam pro život, 
- vývoj zemské kůry - geologický cyklus, 
- půda, vznik půdy, její vlastnosti, význam pro život lidí 

Příklady rozšiřujícího učiva 
- aktuální problémy ovzduší, vody, půdy, 
- využívání slunečního záření 
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Co by měl žák umět 
- vědět o různých názorech na vznik a vývoj života, 
- mít představu o současném vědeckém názoru na vznik a vývoj života a člověka, 
- chápat souvislosti mezi formami života a podmínkami prostředí v průběhu geologických ér. 

Základ trvání života 
- buněčný základ organismů 
- souvislosti mezi stavbou a funkcí, princip zpětné vazby 
- přenos dědičných informací - trvání života v čase - Mendelovy zákony, 
- výzkum dědičnosti, význam pro člověka - ochrana zdraví, šlechtitelství 

Příklady rozšiřujícího učiva 
- sledování přenosu genetických informací - podle Mendelových zákonů, 
- význam a nebezpečí genetického výzkumu, 
- vlivy prostředí na dědičnost 

Co by měl žák umět 
- chápat buňku jako základní strukturu života, uvědomovat si její složitost a základní funkce 
- uvědomovat si souvislost mezi dědičností a proměnlivostí organismů, 
- uvědomovat si význam současné genetiky pro život lidí 

Současná biosféra 
- organismy a jejich prostředí, princip ekologické přizpůsobivosti, 
- populace, společenstva, ekosystémy, dynamická rovnováha v přírodě, 
- přehled základních oblastí biosféry 
- globální cykly (C, A) a zásahy člověka do globálních dějů, 
- nebezpečí ekologických katastrof (skleníkový efekt, snižování koncentrace ozónu, 
znečišťování složek prostředí, šíření pouští, likvidace tropických pralesů atd.) 
- odpovědnost lidí 

Příklady rozšiřujícího učiva 
- příklady vztahů v určitých společenstvech, 
- příklady porušování přírodní rovnováhy, 
- ekologické problémy: místní regionální, globální, 
Co by měl žák umět 
- znát a chápat zákon ekologické přizpůsobivosti, 
- vědět o vztazích v přírodě na úrovni jedinců, populací i společenstev, 
- obecně objasnit vztahy mezi podmínkami prostředí a životem, 
- vědět o ohrožování podmínek života, 
- aktivně se účastnit ochrany přírody, 

Naše příroda a ochrana životního prostředí 
- rozmanitost podmínek v naší republice: geologický podklad území republiky, klimatické 
podmínky, 
- vývoj a rozmanitost naší přírody, 
- charakteristika hlavních typů ekosystémů u nás, 
- příroda nejbližšího okolí, samostatná pozorování, 
- nejbližší chráněné území, ochrana okolní krajiny, 
- příklady regionálního charakteru, 
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Příklady rozšiřujícího učiva 
- další informace o chráněných územích, 
- další informace o ochraně přírodnin, 
- aktivity v ochraně a zlepšování prostředí, 
- exkurze, vycházky, besedy, 

Co by měl žák umět 
- uvědomovat si velkou rozmanitost podmínek života v naší republice, 
- uvědomovat si rozmanitost přírody v okolí, 
- vědět o ochraně přírody a její nezbytnosti 

Učivo geologických věd podle programu Národní škola. 

Pojetí přírodopisu ve vzdělávacím programu Národní škola. 

Poznávání živé i neživé přírod musí být vázáno především na osobní zkušenost žáků 
s přírodninami, pobytem v přírodě a s přírodními jevy. Výuka navazuje na přírodovědu 4. 5. 
ročníku. Navzdory jeho názvu nejde o předmět popisný, protože smyslem výuky je především 
naučit žáky chápat děje, které se v přírodě odehrávají, a to i v jejich bezprostřední blízkosti. 

Cíle výuky v oblasti postojů. 
+ člověk je součástí přírody, je na ní existenčně závislý, musí se tedy snažit jí porozumět a 
naučit se respektovat zákony, které v ní platí 
+ poznávání přírody je trvalý proces, který je nutností pro celé lidstvo i pro každého 
jednotlivce 
+ pozitivní emocionální vztah ke všemu živému (pozn.: i neživému) 
+ pochopem základních principů a zákonů, které v přírodě platí, vyžaduje dobré znalosti 
mnoha jevů, přírodnin, organismů a jejich vlastností 
+ jednotlivé prvky živé i neživé přírody jsou propojeny mnohočetnou a hustou sítí vazeb, 
jejichž poznání je pro člověka nutné, pokud chce do přírody jakkoli zasahovat (každý zásah 
vyvolá sérii důsledků, které je třeba předvídat) 
+ zdravý životní styl vychází z biologických potřeb člověka 
Cíle výuky v oblasti dovedností a schopností 
+ pozorovat přírodniny a jejich vlastnosti v laboratorním i přirozeném prostředí, pozorovat 
vztahy a jevy v přírodě 
+ zaznamenávat výsledky pozorování 
+ vyhodnocovat výsledky těchto pozorování s využitím osvojených znalostí, formulace závěrů 
+ posuzovat význam pozorovaných vlastností a znaků přírodnin pro jejich určení, poznávat 
významné nebo typické druhy a skupiny organismů 
+ provádět jednoduché biologické pokusy a vyhodnocovat je s využitím získaných vědomostí 
+ používat jednoduché metody a s nimi související pomůcky k pozorování, ověřování nebo 
analýze základních biologických zákonitostí 
4- rozpoznávat příčiny a následky přírodních jevů, posuzovat souvislosti mezi nimi 
+ používat přírodovědné vzdělání v praktických životních situacích 
+ porozumět odbornému přírodovědnému textu (na přiměřené úrovni) a orientovat se v něm 
+ vyhledávat informace v přírodovědné literatuře 
+ dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci s přírodninami 
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Přírodopis 9. ročník 
V tomto ročníku mají žáci pronikat do nevýznamnějších oblastí biologie, zobecňovat a 

uspořádat předchozí poznatky a hledat mezi nimi další souvislosti. Důležitým momentem je 
pochopení vývojových teorií (vývoj planety, života a člověka samotného) a schopnost odlišit 
fakta od hypotéz. Dochází zde ke zobecnění a shrnutí učiva o ekosystémech a také žákům 
poskytnout celkový náhled na systém organismů. 

Planeta Země - neživá příroda 
+ látková podstata neživé přírody, nerost a hornina (vysvětlení pojmů a několik typických 
příkladů) 
+ základní geologické děje a jejich důsledky, stavba zemského tělesa, morfologie zemského 
povrchu 
+ vznik a složení půdy, její druhy a význam 
+ postavení Země ve vesmíru, planety, hvězdy a další vesmírná tělesa, Slunce a sluneční 
soustava 
+ základní děje ve sluneční soustavě a vesmíru (Země, Měsíc, den a noc, zatmění Měsíce a 
Slunce, střídání nočních období příliv a odliv) 

Vývoj Země a života 
+ teorie vzniku vesmíru a planety Země, geologický vývoj Země, teorie vzniku života, základy 
neodarwinismu 
+ vznik a vývoj člověka 

Rozmnožování a vývoj organismů 
+ pohlavní a nepohlavní rozmnožování, rozmnožovací orgány a jejich funkce u různých skupin 
rostlin a živočichů 
+ podmínky rozmnožování a vzniku potomstva 
+ proces oplození 
+ vývoj organismu od oplození až ke stárnutí a smrti jedince 

Základní principy dědičnosti a proměnlivosti organismů 
+ vliv prostředí na organismy, gen, dědičný znak, křížení a význam dědičnosti 

Třídění organismů 
+ nástin systému organismů, přehled dosud probraných skupin 
4- význam znaků pro klasifikaci organismů 

Ekosystémy 
+ přehled dosud probíraných společenstev, obecné zákonitosti 
+ globální přírodní děje, podnebí a počasí 
+ vztah živé a neživé přírody 
+ přehled základních typů vztahů mezi organismy 
+ vliv člověka na přírodu a přírodní aspekty globálních problémů lidstva a možnosti jejich 
řešení (čerpání přírodních zdrojů, zabezpečení výživy atd.) 

Poznámka: Program Národní škola umožňuje při výuce přírodopisu použít také alternativní 
osnovy s výrazným ekologickým zaměřením, které schválilo MŠMT ČR dne 27.5. 1992 pod č. 
j. 18357/92-21, s platností od 1.9. 1993, pro 6. - 9. ročník ZŠ (viz níže ekologický přírodopis) 
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Dále se učivo týkající se geologických věd vyskytuje v tématickém celku Živá a neživá příroda 
v přírodopisu 6. ročníku Z Š a v Zeměpisu 6. ročníku. 

v t 

Živá a neživá příroda 
+ život - základní projevy, podmínky jeho existence, různost forem 
+ látky ústrojné a neústrojné, způsoby jejich vzájemné přeměny 
+ živá a neživá příroda 

Učivo Zeměpisu 6 . - 7 . ročník 
+ planeta Země - vesmír, Slunce a sluneční soustava, Měsíc, Země, 
+ zeměpisné vycházky - světové strany, obzor, člověk a jeho vliv na krajinu, praktické činnosti 
s mapou místní krajiny. 

Učivo geologických věd ve vzdělávacím programu Občanská škola (kromě tématických celků 
9.4 a částečně 9.5) 

Cíle a úkoly přírodopisu vzdělávacího programu Občanská škola 

Učení o přírodě má pro vzdělávání a výchovu každého občana nezastupitelný význam: 
a) rozvíjí komunikativní schopnosti žáka. 
Objasňuje a vyvozuje řadu pojmů, které jsou součástí základních dorozumívacích potřeb 
každého jedince. Bez znalosti těchto pojmů občan nemůže s porozuměním přijímat další 
informace, zejména informace týkající se přírody. Lidského života a zdraví, ekologické 
problematiky a ohrožování podmínek života. Bez takových informací by bylo dnešnímu 
člověku znemožněno využívat svobody v rozhodování o základních otázkách týkajících se jeho 
existence. 
b) má důležitou funkci informativní. 
Poskytuje znalosti o přírodě a o jejích částech, o základních životních funkcích, jejich souhře a 
řízení, umožňuje chápat podstatu, složitost a citlivost živých soustav, vztahy mezi organismy a 
jejich životním prostředím, zvláště pak znalosti o lidském organismu a podmínkách jeho 
existence. Zároveň umožňuje získávání dovedností a návyků týkajících se pozorování a 
poznávání přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí. Rozvíjí také schopnost uceleného 
pohledu na skutečnost, na vztahy člověka k prostředí. Tím buduje racionální základ takové 
hierarchie životních hodnot, která je nezbytným předpokladem pro trvale udržitelný život 
lidské společnosti. UČÍ chápat relativnost lidského poznání i praktický význam vědy pro život 
lidí. 
c) zároveň má funkci formativní. 
Výrazně ovlivňuje všechny stránky osobnosti žáka, rozvíjí zejména: 
- intelektuální schopnosti, hlavně schopnost myslet v souvislostech a zpětně domýšlet možné 
důsledky jednání a chování, schopnost formulovat otázky a řešit problémy, 
- odpovědnost, ohleduplnost a citlivost vůči ostatním živým bytostem, především 
v mezilidských vztazích, 
- úctu, lásku a pokoru ve vztazích k přírodě, a k životu, především v souvislosti 
s uvědomováním si složitosti, dokonalosti, rozmanitosti a krásy života, 
- zvídavost a trpělivost při pozorování a zkoumání živých organismů, při kladení otázek 
v přírodě, 
- soustavnost a přesnost při třídění, rozlišování a určování organismů, 
- fantazii a představivost, zejména v souvislosti s poznáváním postupného vývoje života a jeho 
rozmanitosti v závislosti na různých podmínkách prostředí, 
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- kázeň a pečlivost při dodržováni hygienických a bezpečnostních pravidel k ochraně života a 
zdraví člověka i k ochraně přírody, 
- estetické cítění při vnímání krás a rozmanitosti přírody, 
- iniciativu a aktivitu v péči o živé přírodniny, při ochraně přírody a v zajišťování zdravých 
podmínek pro život lidí, 
- spolupráci a vzájemnou pomoc při společném řešení úkolů, při konkrétních činnostech 
v prostředí i při uvědomování si nezbytnosti globálního nazírání na ekologické problémy. 
Přírodopis tak v současném přetechnizovaném světě představuje důležitou vzdělávací a 
výchovnou základnu pro pěstování pocitu sounáležitosti s přírodou, pro určitou vnitřní 
vyrovnanost člověka a pro utváření morálních kvalit lidské osobnosti. 
Žáci si mají uvědomovat, že poznávání přírody a pronikání do tajemství života má svou 
dlouhou historii a významně ovlivňuje náš život (získávání potravy, ochranu zdraví, využívání 
surovin atd ), mají poznat nejběžnější rostliny, živočichy a houby naší přírody, jejich význam 
pro náš život, pochopit vzájemnou závislost různých organismů a současně poznávat 
nezbytnost respektovat zákony přírody, mají se seznámit se základní stavbou a funkci svého 
těla, porozumět užitečnosti zdravého způsobu života a nabýt přesvědčení o důležitosti 
vlastních aktivit v ochraně přírody, celého životního prostředí a svého zdraví. Soustavně, 
nápaditě a s využíváním regionálních zvláštností má být podněcován a rozvíjen zájem žáků o 
přírodu a její poznávání, o zdravou životosprávu a kulturní způsob života. 
Uvedené funkce může ovšem učení o přírodě plnit pouze v moderní koncepci, která se musí 
výrazně lišit od prostého popisu jednotlivých částí přírody. Nové „ekologické" pojetí předmětu 
vyžaduje zásadní změny v obsahu i metodách učení o přírodě a o životě. 

Architektura stavby předmětu. 
Vzdělávací program Občanská škola obsahuje 7 základních okruhů učiva, které nepředstavují 
chronologicky uspořádané celky, ale základní tématický přehled obsahu učiva přírodopisu, 
který lze různým způsobem koncepčně a didakticky rozpracovat při respektování uvedených 
základních vzdělávacích a výchovných cílů předmětu. 
Geologických věd se týká základní okruh č. 4 Země a život a částečně okruh č. 7 Naše příroda 
a její ochrana. 
4. Země a život 

v # 

4. 1. Záci se seznamují s podmínkami pro vznik a existenci života na Zemi, se současným 
vědeckým názorem na vývoj života v průběhu geologických dob až po současnou biosféru. 
Uvědomují si význam postavení naší Země ve Sluneční soustavě z hlediska podmínek 
vhodných pro život (zdroj energie, teplota prostředí, vlivy záření, střídání dne a noci, ročních 
období) a z hledisek přizpůsobení organismů různým podmínkám a učí se chápat pojem 
biosféry jako celku propojeného oběhem látek a tokem energie. Žáci se seznamují s vědeckými 
názory na vznik a vývoj života na zemi v závislosti na měnících se podmínkách prostředí. 
Uvádí se příklady organismů žijících v předcházejících geologických dobách a jejich vztahů 
k organismům v současné biosféře. Zároveň si žáci uvědomují omezenost, obtížnost a 
postupnost vědeckého poznávání vzniku a vývoje života. 

4. 2. Okruh učiva rozvíjí některé základní poznatky o Zemi získávané v zeměpisu a vztahuje je 
k životu. Žáci se učí v praktických činnostech poznávat a rozlišovat příklady nerostů a hornin 
běžných v naší přírodě a zkoumat vlastnosti půdy jako základního předpokladu existence 
života. Seznamují se s vlivy lidských činností na půdu a s významem její ochrany. Vědecké 
názory na vznik života se předkládají především formou zajímavého výkladu doprovázeného 
demonstracemi obrazů, popř. audiovizuálních pomůcek a rozborem dokladů vývoje na základě 
běžných zkušeností z praxe (především srovnáním přírodního a umělého výběru). Podle 
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místních možností je třeba využívat i paleontologických nálezů. Žáci se učí chápat, že i 
současná biosféra je nesmírně složitá soustava, jejíž rovnováhu lze nechtěně narušit změnami 
podmínek, které mohou mít dalekosáhlé následky pro dnes žijící organismy i pro člověka. 
Téma opět vybízí k uvědomování si odpovědnosti člověka v současné biosféře a v těchto 
souvislostech je třeba učivo doplňovat aktuálními informacemi o problémech životního 
prostředí z globálního hlediska (např. nebezpečí kácení tropických lesů pro podmínky života na 
Zemi) i z hlediska místního a regionálního (omezování skleníkového efektu, zamezování 
používání freonů poškozujících ozónovou vrstvu atmosféry apod.) 

7. Naše příroda a její ochrana 
7.1. Rozmanitost naší přírody je mimořádná s ohledem na vývoj geologického podkladu, na 
klimatické faktory i na dlouhodobé vlivy člověka. Žáci si tuto skutečnost uvědomují na základě 
konkrétních příkladů rozmanitosti druhů organismů i rozmanitosti ekosystémů. Poznávají, 
které vlivy mohou tuto rozmanitost ohrožovat (velkoplošné hospodaření, vysoká chemizace, 
dopravní síť, znečištěné ovzduší a voda) a jaké jsou jejich negativní zpětné důsledky (porušení 
přírodní rovnováhy, přemnožení škůdců, zániky celých ekosystémů - mrtvé lesy, vody apod ). 
Uvědomují si význam a podstatu ochrany jednotlivých přírodnin rostlin, živočichů (ale i 
nerostů a zkamenělin, poznámka autora) a celých území. Učí se rozlišovat stupeň ochrany 
přírodnin (rostlin, živočichů, ale i nerostů a zkamenělin poznámka autora) i význam chráněných 
území pro život chráněných druhů a pro ekologická studia. Seznámí se ze začleněním naší 
ochrany přírody do systému světové ochrany přírody (biosférické rezervace UNESCO). 
Poznávají význam odpovědnosti jedince pro ochranu přírody. 
1.2. Praktické poznávám chráněných druhů rostlin a živočichů je samozřejmou součástí všech 
okruhů učiva. Žáci také poznávají, jak se mají chovat vůči chráněným organismům a 
v chráněných územích. Uvědomují si potřebu aktivního přístupu. Učivo je vhodné spojovat 
s diskuzemi na aktuální náměty z domova i ze světa. Vyžaduje se znalost regionálních 
zvláštností v ochraně přírody. Součástí tohoto okruhu mají být exkurze a besedy s pracovníky 
státní ochrany přírody a životního prostředí, v nichž si žáci uvědomují význam spojování 
přírodovědných a sociálních přístupů. Téma je mimořádně vhodné pro ovlivňování 
emocionálních i aktivních vztahů k přírodě a pro uplatňování regionálního principu. 

Přírodopis 9. ročník 
Motto: Poznání vede k chápání světa, ke svobodě, k odpovědnosti, k možnostem zachování 
života a k trvale udržitelnému rozvoji. 

Charakteristika: Ukazuje se historický vývoj lidského poznání, jeho vývoj pro praxi a pro 
odpovědi na věčné otázky o původu života na zemi, objasní se základní podmínky pro život na 
naší planetě, zdůrazňuje se jednotný princip života, jeho složitost a citlivost, rozmanitost 
současné biosféry, platnost ekologických principů, krása naší přírody a odpovědnost člověka 
zajednání v prostředí. 

9. 1. Zkoumání přírody 
Člověk jako součást přírody a jeho odlišnosti od přírody. Vývoj lidského poznání přírody - na 
příkladu znalostí o podstatě života. Přírodní vědy a jejich třídění. Metody zkoumání přírody. 
Domněnka, teorie, praxe. Otevřenost lidského poznání. 

9.2. Podmínky života na Zemi 
Postavení Země ve vesmíru - význam pro život, Slunce - zdroj energie. 
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Stavba Země - litosféra, (nerosty, horniny, jejich vlastnosti a přeměny), hydrosféra, atmosféra 
- význam pro život. 
Vývoj zemské kůry - geologický cyklus, exogenní a endogenní síly. 
Půda - vznik půdy, její vlastnosti, význam pro život lidí. 

9. 3. Vědecký názor na vznik a vývoj života 
Různé názory na život - jeho vznik a vývoj, utváření vědeckého názoru. Vývoj života 
v jednotlivých geologických obdobích, proměny biosféry, vliv života na ostatní zemské sféry, 
vývoj člověka. Důkazy vývojové teorie, další možnosti poznání. 

9. 4. Podstata a trvání života 
Buněčný základ organismů, složitost struktury a funkce, princip zpětné vazby. Přenos 
dědičných informací - trvání života v čase. Mendelovy zákony, výzkum dědičnosti, význam 
pro člověka - ochrana zdraví, šlechtitelství. 

9. 5. Současná biosféra 
Organismy a jejich prostředí, princip ekologické přizpůsobivosti. Populace, společenstva, 
ekosystémy. Dynamická rovnováha v přírodě. Přehled základních oblastí biosféry. Globální 
cykly (uhlík, dusík) a zásahy člověka do globálních dějů - nebezpečí ekologických katastrof 
(skleníkový efekt, snižování koncentrace ozónu, znečišťování složek prostředí, šíření pouští, 
likvidace tropických pralesů atd.) Odpovědnost lidí. 

9. 6. Naše příroda a ochrana životního prostředí 
Geologický podklad území republiky, vývoj a rozmanitost naší přírody, charakteristika 
hlavních typů ekosystémů, příroda nejbližšího okolí, samostatná pozorování, řešení 
problémových úkolů. Nejbližší chráněné území, ochrana okolní krajiny. Význam komplexního 
přístupu k ochraně přírody a života, nezbytnost spolupráce, využívání vědy a techniky, význam 
ekonomických a legislativních opatření, odpovědnost a připravenost lidí k řešení ekologických 
problémů, důležitost a perspektivní nezbytnost hodnotové orientace založené na úctě k životu. 
Příklady regionálního charakteru. 

Poznámky ke vzdělávacímu programu Občanská škola z hlediska geologických věd. 
Ve vzdělávacím programu Občanská škola se učivo geologických věd vyskytuje jen 
v kapitolách respektive v tématických celcích Podmínky života na zemi, Vědecký názor na 
vznik a vývoj života a částečně Naše příroda a ochrana životního prostředí. Při plánovaném 
počtu hodin pro přírodopis se žáci v tomto vzdělávacím programu dozvědí o geologických 
vědách velmi málo. Jak uvádí Ziegler (1995).. jak se může probrat v několika málo hodinách 
postavení Země ve vesmíru, stavba Země, tj. nerosty, horniny, jejich vlastnosti a přeměny, 
hydrosféra, atmosféra a jejich význam pro život lidí ? 
Učivo o geologii je opět redukováno, protože je doplněno o kapitoly, které nesouvisí 
s geologií a když už, tak pouze částečně jsou to : Zkoumání přírody, Podstata a trvání života, 
Současná biosféra a Naše příroda a ochrana životního prostředí. Z toho je patrné, že takové 
množství nesourodého učiva nelze vtěsnat do výuky jednoho ročníku. Řešení této situace podal 
Ziegler (1995), který by kapitoly Podstata a trvání života a Současná biosféra přesunul do 
osmého ročníku, kde se probírají základní otázky vztahů člověka k životnímu prostředí a závěr 
biologických disciplín probíraných od šestého ročníku. S tím by nepochybně souvisel přesun 
kapitol o obratlovcích do sedmého ročníku, kde je učivo nejvíce rozmělněno a zbývá zde 
dostatek času a prostoru pro výuku těchto tématických celků. Logicky by to souviselo i 
s ostatními skupinami živočišné říše, která by měla v učivu vystupovat jako samostatný celek. 
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A tím by se celý devátý ročník uvolnil pro výuku geologie. Geologie by však neměla být 
vyučována schématicky tj. podle postavení jednotlivých geologických věd, ale podle souvislostí 
vyplývajících z pozorovaných geologických celků v rámci naší republiky a s přihlédnutím 
k širším souvislostem. Současně s výukou geologie by se měla prolínat výuka ochrany 
prostředí, protože právě na geologických vlastnostech krajiny silně závisí. Vše by pak 
probíhalo v úzké vazbě na dané regiony. Řešení této situace poukázal Ziegler (1995). 
Tématické celky by navazovaly takto: 
I. Postavení Země ve vesmíru. Nitro Země, moře, pevniny a atmosféra. 
II. Vyvřelé horniny, jejich nerosty a sopečná činnost. 
III. Rozrušování zemského povrchu, přemísťování zvětralin, usazené horniny a jejich nerosty, 
ložiska solí, vápenců, uhlí a ropy. 
IV. Přeměněné horniny a jejich nerosty, rudní žíly. 
V. Pohyb pevnin, poruchy zemské kůry, změny zemského povrchu, eroze a denudace. 
VI. Činnost vody, podzemní vody, minerální vody. 
VII. Vrstvy a zkameněliny jsou svědectvím o dějinách země. Vývoj života. 
VIII. Geologická stavba našeho státu, naše nerostné bohatství a jeho ochrana. 
IX. Jak pracuje geolog, těžba nerostných surovin, zakládání staveb a otázky související 
s ochranou prostředí. 
X. Ochrana přírodního prostředí v našem státě na základě souvislosti s ochranou biosféry jako 
celku. 

Učivo Geologie pro 4. ročník víceletého gymnázia 

8. (tématický celek) Neživá příroda jako předpoklad života 
Stavba a vývoj Země - postavení Země ve vesmíru, planety, hvězdy, Slunce, sluneční soustava, 
základní děje ve sluneční soustavě a ve vesmíru. 
Mineralogie - fyzikální a chemické vlastnosti nerostů a jejich třídění. 
Petrografie - dělení hornin, jejich vznik a přeměna, sopečná činnost, zvětrávání. 
Vnitřní a vnější geologické děje - zemětřesení, vliv gravitace, vody, ledovců, mikroorganismů, 
chemické zvětrávání, krasové jevy, pohyby kontinentů, vznik a zánik zemské kůry, zlomy, 
vrásnění, poklesy. 
Pedologie - vznik, typy a význam půd a půdních organismů. 
Geologická stavba České republiky (Český masív, Karpatská soustava), suroviny (význam a 
těžba), ekologické důsledky těžby. 
Geologické éry - charakteristika, vznik života, vývoj organismů - shrnutí. 
Doporučené rozšiřující učivo 

Neživé faktory životního prostředí. Krystalografie, Geologické složení regionu. 

Pilotní verze RVP ZV (2004) 

Učivo geologie je zařazeno do vzdělávací oblasti Člověk a příroda společně s dalšími 
předměty: Fyzikou, Chemií, Geografií, Biologií. 
Vzdělávací obsah. 
SLOŽENÍ A STRUKTURA ZEMĚ 
Očekávané výstupy 
Žák 
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- porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér 
- využívá vybrané metody identifikace minerálů 

Učivo 
- zemské sféry - chemické, mineralogické a petrologické složení Země 
- minerály - krystaly a jejich vnitřní stavba; fyzikální a chemické vlastnosti minerálů 

GEOLOGICKÉ PROCESY V LITOSFÉŘE 
Očekávané výstupy 
Žák 
- analyzuje energetickou bilanci země a příčiny vnitřních a vnějších geologických procesů 
- rozliší běžné typy magmatických hornin s využitím petrografického klíče 
- určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných sedimentárních hornin 
- určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu a navrhne využitelnost as způsob 

efektivního hospodaření s půdou v daném regionu 
- rozpozná složení a strukturu běžných metamorfovaných hornin 
- analyzuje různé druhy poruch v litosféře 

Učivo 
- magmatický proces - vznik magmatu a jeho tuhnutí; krystalizace minerálů z magmatu 
- zvětrávání a sedimentační proces - mechanické a chemické zvětrávání, srážení, 

sedimentace, vznik a vývoj půd 
- metamorfní procesy - jejich typy; kontaktní a regionální metamorfóza 
- deformace litosféry - křehká a plastická deformace geologických objektů, vývoj stavby 

pevnin a oceánů; mechanismus deskové tektoniky; zemětřesení a vulkanismus 
VODA 
Očekávané výstupy 
Žák 
- zhodnotí využitelnost různých druhů vod a navrhne možné způsoby efektivního 

hospodaření vodou v příslušném regionu 
Učivo 
- povrchové vody - jejich rozložení na Zemi; chemické složení, pH; hydrologický cyklus 
- podzemní vody - propustnost hornin; hydrologické systémy; chemické složení 

podzemních vod; ochrana podzemních vod 
ČLOVĚK A ANORGANICKÁ PŘÍRODA 
Očekávané výstupy 
Žák 
- posuzuje geologickou činnost člověka z hlediska možných negativních dopadů na životní 

prostředí 
- hodnotí ekologickou únosnost těžby a zpracovatelských technologií v daném regionu 
- vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném 

regionu 
Učivo 
- interakce mezi přírodou a společností - přístupy environmentálni geologie, rekultivace a 

revitalizace krajiny 
- práce v terénu a exkurze - geologický kompas, geologické mapy. 
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Návrh rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a možnosti pro výuku 
geologie na základních školách (Matějka, 2001) 

Vznik Země a její stavba, postavení Země ve vesmíru, sféry země a jejich vztah k životu 
Primární vzdělávání (přírodověda 4. - 5. ročník) 
- vysvětli důsledky pohybu Země a Slunce pro život na Zemi 
- vyjádři názor na vznik Země 
Nižší sekundární vzdělávám ( 9. ročník ZŠ) 
- objasní zjednodušeně vznik Sluneční soustavy a vymezí velikost a postavení Země v jejím 
rámci 
- popíše geologický vývoj a stavbu Země 
- rozliší jednotlivé sféry Země a zhodnotí jejich vztah ke vzniku a trvání života 

Základni stavební části zemské kůry, nerosty, horniny, jejich vznik, význam a základní 
třídění, základy krystalografie 
Primární vzdělávání (přírodověda 4. - 5- ročník) 
- pozná některé vybrané zástupce nerostů a hornin ze svého okolí 
- uvede příklady obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů a jejich využití 
Nižší sekundární vzdělávání (9. ročník ZŠ) 
- určuje některé nerosty a horniny podle jejich vzhledu, složení (u hornin), fyzikálních a 
chemických vlastností a výskytu a ojasní jejich vznik 
- posoudí praktický význam důležitých nerostů a hornin 

Geologické děje 
Primární vzdělávání (přírodověda 4. - 5. ročník) 
- vysvětlí oběh vody v přírodě a jeho vliv na přírodní podmínky 
Nižší sekundární vzdělávání (9. ročník ZŠ) 
- vysvětlí základy deskové tektoniky 
- rozlišuje vnitřní a vnější geologické děje, jejich příčiny a důsledky 
- objasní horninový cyklus a oběh vody 

Vznik a složení půdy, její typy 
(černozemě, hnědozemě, podzoly), vlastnosti a význam 
Primární vzdělávání (přírodověda 4. - 5. ročník) 
- vysvětlí jednoduše, jak vzniká půda (význam humusu) 
Nižší sekundární vzdělávání (9. ročník ZŠ) 
- objasní význam půdotvorných činitelů, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší 
přírodě, uvede různé vlastnosti půdy 
- vysvětlí význam pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro společnost 
- uvede příklady devastace půdy a navrhne možnosti rekultivace 

Geologická období a jejich členění 
Nižší sekundární vzdělávání (9. ročník ZŠ) 
- rozlišuje jednotlivá geologická období z hlediska podstatných geologických změn a jejich 
rozčlenění do útvarů podle charakteristických znaků (vznik a vývoj života, výskyt typických 
organismů a jejich přizpůsobování prostředí) 

Geologická stavba území ČR a její vývoj 
Nižší sekundární vzdělávání (9. ročník ZŠ) 
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- orientuje se v geologické stavbě a geologickém vývoji území CR 

Rámcový vzdělávací program ZV. 
Učivo o neživé přírodě je v rámcovém vzdělávacím programu zařazeno do vzdělávací oblasti 
Člověk a příroda a do předmětu přírodopis. 
Učivo 
Země - vznik a stavba Země 
Nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití 
zástupců, určování jejich vzorků; principy krystalografie 
Vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny a důsledky 
Půdy - složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro 
společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace 
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - geologické změny, vznik života, výskyt 
typických organismů a jejich přizpůsobováni prostředí 
Geologický vývoj a stavba území ČR - Český masív, Karpaty 
Podnebí a počasí ve vztahu k životu 

Očekávané výstupy 

Žák 
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

- rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím 
určovacích pomůcek 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody 

- porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní 
druhy v naší přírodě 

- rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 
- uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udrženi života na 

Zemi 

MŠMT představilo Rámcový Vzdělávací program Základního Vzdělávání jako komplexní 
pedagogický dokument, který na některých tzv. pilotních školách probíhá od školního roku 
2004/2005. Na některých školách probíhal již od školního roku 2003/2004. 
Povinně se podle něho bude vyučovat, ale až od školního roku 2006/2007. Tento pedagogický 
dokument bude ovlivňovat a usměrňovat vzdělávání na všech typech škol, které poskytují 
základní vzdělávání. Jako významná součást nově vznikajících kurikulárních dokumentů 
navazuje na Rámcový program pro předškolní vzdělávání a současně je východiskem pro 
tvorbu Rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. Tím se vymezí obsah 
vzdělávání a očekávané kompetence, převezme funkci dosavadního Standardu základního 
vzdělávání. Materiál vytyčuje devět vzdělávacích cílů, kterých má být dosaženo 
prostřednictvím devíti vzdělávacích oblastí, v nichž je definováno učivo a vymezeny specifické 
neboli očekávané kompetence. Všechny vzdělávací oblasti se pak podílejí na utváření tzv. 
obecných kompetencí. Ty „ představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují 
konkrétní znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí, umožňují jejich efektivní využití a jsou 
požadovány pro různé druhy učebních, praktických a lidských činností. Tvoři neopominutelný 
a jedinečný základ přípravy žáka pro celoživotní učení, na vstup do života a do pracovního 
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procesu, jsou proto výstupem základního vzdělávám. Z hlediska výuky (nejen) geologie je 
RVP ZV klíčový zejména ze dvou hledisek - jednak jako východisko pro tvorbu Rámcových 
vzdělávacích programů pro střední vzdělávání, jednak jako základ pro tvorbu vlastních 
vzdělávacích programů jednotlivých základních škol. Na jakých základech je tedy možno 
stavět ? Učivo geologie je prezentováno především v oblasti Člověk a příroda, části Přírodopis 
(učivo biologické povahy - učivo geologické povahy). Části učiva geologie viz níže. Tučným 
písmem je uvedeno učivo a poté následuje to co se od žáka očekává. Kompetence pro primární 
vzdělávám jsou odlišeny kurzívou. Důležité je zejména období 6. - 9. ročníku resp. 9. ročník, 
kde se geologie vyučuje. Jak uvádí Matějka (2001), který měl možnost nabídnout své 
připomínky, lze konstatovat, že návrh v této podobě pokrývá víceméně všechno podstatné 
učivo. Velká část je také skryta v předmětových kompetencích. Přesto však učivo i 
kompetence je ovšem definováno značně obecně. Značné zobecnění sice na jednu stranu 
umožní pracovat s učivem do žádoucích detailů a tomu přizpůsobit i výklad a utváření 
kompetencí, na druhou stranu však právě ponechává možnost zůstat v oblasti geologie jen na 
povrchu a soustředit větší pozornost na učivo, které je v návrhu podrobněji specifikováno a 
tedy na látku biologické povahy. Klíčovou roli zde tedy sehrají jednotlivé školy v rámci svých 
individuálních vzdělávacích programů. Základním předpokladem je současný stav návrhu. 
Proto v něm nesmí dojít k žádné redukci, a to ani v učivu ani v jednotlivých kompetencích. 
Bylo by jistě zajímavé znát již výsledky veřejné diskuze - vzhledem k všeobecné neoblíbenosti 
geologického učiva mezi pedagogy (většinou pramenící z hlubokého nepochopení díky 
nedostatečnému vzdělání v tomto oboru) (Matějka, 2001) lze tlaky v tomto směru ze strany 
pedagogické veřejnosti přinejmenším očekávat. I v tomto předkládaném návrhu lze objevit 
některé nedostatky, které mohou být dokonce zvýrazněny v kontextu dalších přírodovědných 
předmětů a to fyziky a chemie. Tak příkladem může být slovo „krystal", které se v celém textu 
kapitoly Člověk a příroda vyskytuje pouze jako slovní základ slov krystalografie uvedena 
v učivu jako základy krystalografie (viz níže) a krystalizace (v chemii). Termínu krystal se 
učivo všech čtyř předmětů (včetně zeměpisu), které patří do oblasti Člověk a příroda důsledně 
vyhýbá, přestože krystalická forma je obecným rovnovážným stavem pevných látek. Tím 
pádem se nikde nepojednává o struktuře krystalů, zatímco znalosti o buňce jako základní 
stavební jednotce organismů jsou přirozeně požadovány hned ve vstupních partiích 
biologického učiva. Poněkud nešťastný je také optický nepoměr mezi rozsahy biologické a 
geologické části návrhu (biologické učivo i kompetence jsou vymezeny daleko konkrétněji), 
který těžko někoho inspiruje k tomu, aby geologické problematice věnoval celý rok, jak tomu 
kdysi bývalo zvykem, a hlavně, jak je to třeba, aby se geologie pro žáky neproměnila v noční 
můru. (například určování přírodnin /nerosty, horniny, zkameněliny/jev geologii obecně 
podstatně obtížnější než v biologii, proto by jim měla být věnována odpovídající časová 
proporce). Šance pro uplatnění geologie je i tzv. průřezových tématech. Jsou relativně 
samostatnou částí RVP, už proto, že v rámci návrhu nejsou povinná - počítá se s jejich 
postupným zaváděním do praxe. Mají výrazně formativní charakter a nepředpokládají (ale ani 
nevylučují) významnější rozšíření poznatkového základu základního vzdělávám. Jsou založena 
na syntézách poznatků a dovedností, koordinaci aktivit probíhajících ve škole i mimo ni, 
předpokládají odbornou připravenost a zejména týmovou spolupráci v pedagogickém sboru. 
Umožňují zavádět do vyučování různé nové formy, především projektovou výuku. Slouží 
především k možnostem modulového uspořádání učiva, tvorbě projektů ve výuce a zejména 
k doplnění učiva o praktická a životní témata, která mají syntetizovat získané poznatky a 
dovednosti a podporovat výchovné i vzdělávací působení školy v jejich konkrétních záměrech 
a podmínkách. 

Jedním z průřezových témat je i Environmentálni výchova, kde se geologie může znamenitě 
uplatnit. Text návrhu tématu, z něhož silně vane duch ekologického přírodopisu, ji sice nijak 
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zvlášť nevybízí, nicméně sejí úplně nevyhýbá, a především, klade jako jeden z hlavních 
požadavků propojení rozptýlených poznatků a utváření integrovaného pohledu na damou 
problematiku (srovnání učiva a kompetencí ve všech přírodovědných předmětech ostatně 
alespoň k částečné integraci téměř vybízí, byť třeba jen v rámci tohoto průřezového tématu). 
Celkovému zabarvení dokumentu, tam kde se hovoří o přírodních vědách, by asi také poněkud 
prospělo vedle zdůrazňování biosféry také více skloňovat litosféru, horninové prostředí, 
jednoduše neživou přírodu. Je svým způsobem stejně tak rozmanitá jako příroda živá, na jejíž 
rozmanitost je upozorňováno na všech stupních, a je na ní založen i všude v textu akcentovaný 
trvale udržitelný rozvoj (Matějka, 2001) 

Vzdělávací plán geologických věd ve Francii. 

Nižší sekundární vzdělávání. 
Vyučování ve Francii probíhá na tzv. colléges, které odpovídají druhému stupni našich 
základních škol. Ročníku naší ó.třídy odpovídá tzv. le cycle ďadaptation - la classe 6 -éme 
(adaptační cyklus), naší 7 - 8. třídě odpovídá le cycle central - les classes de 5-éme et de 4-éme 
(centrální cyklus). Třetím cyklem pak je le cycle ďorientation - la classe de 3-éme (orientační 
cyklus) respektive poslední ročník nižšího sekundárního vzdělávání (derniére classe du 
collége). 
V centrálním cyklu tedy ve francouzské 4. a 5. třídě si žáci mohou zvolit volitelné předměty 
(ľenseignements optionnels) k povinným předmětům (1'enseignements communs obligatoires). 
Geologie respektive geologické vědy se vyučují v předmětu nazvaném Science de la vie et de 
la terre (Věda o životě a o Zemi - SVT). Hodinové týdenní dotace tohoto předmětu jsou v la 
classe 6-éme -1,5 hodiny týdně, les classes de 5 -éme et 4-éme -1,5-2 hodiny týdně, v la 
classe 3-éme 1,5 hodiny týdně pro obě větve jazykovou i technickou. 

Učivo zahrnující geologické vědy se ve Francii vyučuje v centrálním cyklu tedy ve 4. a 5. 
třídě. Učivo o půdě se vyučuje již v 6. třídě adaptačního cyklu v tématickém celku Naše životní 
prostředí o 15 hodinové dotaci. 
U každého tématického celku respektive u každého obsahu učiva v osnovách jsou připojeny 
jednotlivé kompetence, které jsou odlišeny podle jednotlivých písmen. I- savoir s informer-
umět se informovat, Ra - raissonner - porozumět, rozumět, Re- réaliser- realizovat a 
uskutečnit, C- communiquer - komunikovat. 

Adaptační cyklus. (6 třída) 

TC. Naše životní prostředí (doporučená doba vyučování 15 hodin) 
- charakteristika životního prostředí ve vztahu k organismům 
- jak na povrchu planety rozlišujeme životní prostředí 
- minerální složky prostředí (horniny, voda, atmosféra) 
(mezipředmětové vztahy fyzika - chemie: skupenství vody) 

Kompetence. 
I- určit složky životního prostředí 
Ra - rozlišit živé a neživé 
C - půda je složena z hornin a z živočišných i rostlinných zbytků, ochraňuje ji mnoho živých 
organismů 
- Světlo a teplota je variabilní v různém denním čase a v různém ročním období 
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Kompetence. 
Re měření teploty a světla na různých místech v různém čase a v různém ročním období 
(fyzika - chemie, ozáření a teplota) 
- Ozáření a teplota se mění činností místních podmínek (expozicí a tvarem reliéfu, sněhovou 
pokrývkou, rostlinnou pokrývkou) 
(fyzika-chemie: skupenství vody) 
- voda, zásoby vody, koloběh vody. 

Centrální cyklus (4. a 5. třída). 

Program pro centrální cyklus zahrnuje nejen učivo z geologických věd, ale zahrnuje také učivo 
0 funkci lidského těla a o zdraví (5. třída - doporučená délka 19 vyučovacích hodin), učivo o 
rozmnožováni člověka (5. nebo 4. třída - doporučená délka 8 vyučovacích hodin), učivo živé 
organismy v jejich prostředí (třída 5. nebo 4. - doporučená délka 18 vyučovacích hodin), 
ostatní tématické celky se již věnují učivu geologických věd. Tématické celky zahrnují: D: 
Země se mění na povrchu (konec 5. třídy a začátek 4. třídy - doporučená délka vyučovacích 
hodin 28), E:"Stroj Země"(4. třída, doporučená délka vyučovacích hodin 6), F: Historie života 
a historie Země (4. třída, doporučená délka 10 vyučovacích hodin). 
Program Věda o životě a Zemi pro centrální cyklus je zařazen v perspektivě vyučování, které 
se provádělo již v 6. třídě. V 6. třídě žáci těžily z vyučování usilující o homogenizaci jejich 
nabytých vědomostí a zkušeností, které se týkaly základních znalostí a metod práce a 
porozumění základním aspektům a aplikace vědy. 

D: Země se mění na povrchu (doporučená doba výuky 28 hodin) 
Žák se zabývá konkrétními projevy a aktivitami na povrchu Země, které se projevují různými 
změnami povrchu Země v čase často za spolupůsobení s živým světem. Geologie je terénní 
vědou upřednostňující místní nebo regionální studium terénu. Tato část uvádí žáka do metod 
používaných v geologii. Tak aby žák porozuměním současným jevům vysvětlil jevy 
v minulosti. Pokus a modelování jsou základním předpokladem pro učení. Měření a podmínky 
jeho realizace se často odchylují od skutečnosti. Studium krajiny, která je postavena v rámci 
života pro člověka je podrobena těmto aktivitám. Člověk využívá zdroje Země, které pro něho 
mohou být i nebezpečím. Učivo o zdrojích a jejich rizikách, učivo o životním prostředí může 
být probíráno v laboratorních pracích žáků. Snaha o spojení činnosti vnějších a vnitřních jevů, 
které spolupůsobí na utváření a modelaci zemského povrchu dokazuje předložení tohoto 
tématického celku. 
Toto učivo může být také rozděleno na konec 5. třídy (Dl) anebo na začátek 4. 
třídy (D2). 

1 Vývoj krajiny: horniny, voda, atmosféra, organismy (třída 4. nebo 5., doporučená délka: 16 
hodin) 

Obsah základních znalostí. 

V krajině můžeme pozorovat interakce mezi horninami, vodou, vzduchem, rostlinstvem a 
Člověkem. 

Horniny jsou zakryté půdou, vegetací a někdy i lidskými zásahy. 
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Horniny a jejich složky podstupují na zemském povrchu rozkladu anebo jsou rozpouštěny 
vodou jako hlavním činitelem: - podle jejich vlastností (dispozice, druhy uspořádání jejich 
částí, lámavost) jsou odolné více či méně vůči účinkům vody, - rostlinstvo zasahuje 
v rozrušování hornin. 

Rozpad hornin řídí uspořádání sypkého materiálu, spojených částeček, které se mohou 
akumulovat na místě a účastnit se vzniku půdy nebo být unášeny transportními činiteli. 

Rozpouštění horninových částí je řízeno vytékajícími roztoky. 

Hlavně zdroje vody a jiní transportní činitelé jsou odpovědní za erozi a široce působí na 
utváření krajiny. 

(Fyzika-Chemie: rozpouštění pevných látek, plynů. Homogenní a heterogenní směsi. 
Suspenze. Vlastnosti látek.) 

Sedimentární horniny jsou "archívy " dovolující rekonstrukci prvků dávných krajin. 

Nové horniny vznikají z materiálů vzniklých erozí:- zanechávané částečky pomocí 
transportních činitelů dávají vznik uloženinám nebo detritickým sedimentům. - jiné sedimenty 
mohou vznikat vylučováním roztoků, tento jev je upřednostňován aktivitou organismů, -
následkem zpevnění se sedimenty stávají sedimentárními horninami. 

Přemístění minulých jevů v pozorování současné krajiny poskytuje rekonstrukci některých 
prvků v dávné minulosti. 

Zkameněliny jako zbytky nebo stopy života v minulosti přináší informace o podmínkách života. 

Nahromadění sedimentů nepřetržitě poskytuje možnou rekonstrukci vývoje krajiny nebo 
náhlých událostí. 

(Fyzika-chemie: rozpouštění pevných látek a plynů, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, 
vypařování, srážení, suspenze, fyzikální a chemické účinky a vlivy) 

Geologické prostředí opatřuje lidstvu zdroje surovin. 

Materiál je využíván buď přímo anebo po průmyslovém zpracování podle svých vlastností.. 

Využití podzemních surovinových zdrojů je prováděno podle typu ložiska, jeho využitelném 
obsahu, technologických a zejména ekonomických možností. 

Nerostné suroviny vznikaly během miliónů let a jsou neobnovitelné. 
Jejich využití musí být spravováno podle předpověděného vyčerpání zásob 

N.B - Limitující jsou např. paliva nebo nerostné zdroje s výjimkou vody. 

Člověk je zodpovědný za své životní prostředí. 
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Respekt k vegetaci, položení technických děl zaručují zpomalení stékání, dovolují vyhnutí se 
degradaci půdy, zpomalení eroze a předcházení záplavám. 

Lidské činnosti mohou znečišťovat vodu. 

Příklady aktivit. 

I - určování prvků místní krajiny během vycházky. 
C - natočení videoprogramu, fotografování počtu zachycených pozorování v terénu. 

Ra - srovnání krajiny s jinou krajinou a navrhnutí hypotézy vhodné pro vysvětlení jejich 
rozdílů. 

Re - poznávání vlastností hornin (soudržnost, porozita, propustnost, rozpustnost) 

I/Ra - srovnání porušených a neporušených hornin. 

Ra - eroze hornin za pomoci atmosférických vlivů. 

Ra - rozdíly v pozorování dvou krajin s přítomnými horninami. 

Ra - uvedení do vztahu . vliv vody na horniny v podzemí. 

Ra - vyhledání součástí odtoku mořských hornin ve vzorku půdy. 

Re - pozorování nebo činnost ukazující výběr částic podle jejich opracování během jejich 
ukládání v oběhu. 

Re - koncepce a realizace ukazující sedimentaci ve vodě. 

I - pozorování leteckých nebo satelitních snímků k určování povrchu přítomné sedimentace 
v moři, eustárium. 

Ra - uvedení do vztahu mezi uložením materiálu v eustáriu nebo meandru a rychlostí vodního 
proudu. 

Re - realizace ukazující srážení rozpuštěné vody při evaporaci. 

Ra - uvedení do vztahu mezi ukládáním vápnitých sedimentů a činností jejich fyzikálních a 
biologických faktorů. 

I - pozorování současných uloženin pomocí vodního proudu nebo uloženin mořského břehu. 

I - určování zkamenělin pomocí klíče k určování zkamenělin. 

Ra - srovnávání zkamenělin se současnými organismy pro zjišťování jejich prostředí. 

Ra - uvedení do vztahu mezi vlastnostmi materiálu a jeho využitím. 
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I - zjišťování ložisek na mapě. 

Ra - odhad rezerv ložisek nerostných surovin. 

I - vyhledávat informace o technikách těžby a jejího využití. 

Ra - uvedení do vztahu mezi těžebními technikami, typy ložisek a vlastnostmi materiálů. 
I - srovnání doby těžitelnosti ložisek s dobou vzniku nerostných surovin. 

C - vyhledávat informace o zalesňování, vegetačním pokryvu upevňující půdu a nebezpečí 
znečištění vody. 

Kompetence. 

Určit v krajině projevy zvětrávání, denudace a sedimentace. 

Poznat stejnorodou a nestejnorodou horninu. 

Vysvětlit aspekty modelováni krajiny v pokusu, který se opírá o vlastnosti hornin. 

Znát a vysvětlit působení erozívních činitelů - vody a větru. 

Rekonstruovat dávnou krajinu podle sedimentárních hornin a zkamenělin, které obsahují. 

Poznat sedimentární horniny (vrstvy, zkameněliny) a největší místa sedimentace. 

Určovat zkameněliny podle klíče a předložit hypotézu o životě v minulosti. 

Diskutovat o výběru těžby ložisek. 

Doložit evidenci vlastností nerostných surovin. 

Diskutovat např. o odpovědnosti člověka , který určuje kvalitu prostředí. 

II Vývoj krajiny: Účinky vnitřní činnosti Země. (doporučená doba 12 hodin). 

Obsah základních znalostí. 

Zemětřesení je výsledkem mohutných projevů (trhlin, zlomů) v hlubinách zemské kůry a 
navenek se projevuje deformacemi zemského povrchu. 

Stálé pnutí hornin vyústí v jejich náhlé protržení. - ohnisko zemětřesení, - od ohniska se 
zemětřesení šíří pomocí zemětřesných vln. - zemětřesné vlny se registrují seismografem. 

Zemětřesení se často vyskytuje v některých zónách na zemském povrchu. 

Zemětřesení vzniká zejména podél oceánských hřbetů, horských pásem a hlubokomořských 
příkopů. 
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Vulkanismus je zakončen vylitím magmatu na zemský povrch. 

Projevy vulkanické činnosti jsou emise plynů a lávy, výbuchy úlomkovitého pevného materiálu. 

Magma je roztavená kapalina o malém objemu v několika kilometrové hloubce. 

Podle složení magmatu rozdělujeme erupce na několik typů o různé viskozitě lávy. 

N.B. Omezíme se jen na dva typy erupcí. 

Etapy chladnutí magmatu, jeho podpovrchové ztuhnutí kdy se vytváří sklo nebo krystaly dává 
vznik vulkanickým horninám. 

Struktura horniny uchovává patrné stopy podmínek tuhnutí. 

Aktivní sopky jsou na Zemi rozloženy nepravidelně, a to jak na kontinentech, tak i v 
oceánech. 

Sopky na kontinentech, vulkanická stavba se vyskytuje okolo Pacifiku nebo podél dlouhých 
zlomů. 

Osní části hřbetů oceánského dna jsou vyplněny basaltem. 

Přítomnost hornin nebo starých vulkanických pásem dokazuje vulkanickou činnost v minulosti. 

(Fyzika-chemie: změny vlastností látek s teplotou, objemem, tlakem plynů, změny skupenství 
látek.) 

Aktivita planety představuje nebezpečí pro člověka. 

Geologické riziko je definováno zhodnocením daného nebezpečí geologických jevů a 
pravděpodobností těchto fenoménů jako jsou:zemětřesení, vulkanismus, sesuvy . 

Člověk se zabývá : - zjišťováním nebezpečí a studiem jejich příčin, - předpovídáním těchto 
rizik (vědecká kontrola rizikových míst, přizpůsobením konstrukcí, výchovou a vzděláváním 
populace) 

Příklady aktivit. 

I - pozorování fotografií, videoprogramů ukazující projevy a následky zemětřesení. 

Ra - uvedení do vztahu mezi seismografem a šířením seismických vln. 

I/Ra - vyhledávat bezprostřední příčiny otřesů v textu nebo z živých dokumentů. 

C schematizace a umístění v blokdiagramu ohniska zemětřesení, epicentra a poruchy původu 
zemětřesení. Zhotovení dráhy zemětřesných vln. 

I/C - soupis a umístění zemětřesení na planisféře. 
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I/Ra - uvedení do vztahu mezi epicentrem a umístěním magmatického krbu. 

C - schéma vulkanického krbu. 

I - pozorování vulkanické horniny lupou (basalt, trachyt) 

l/C - pozorování výbrusu vulkanické horniny pod polarizačním mikroskopem. 

I/Ra - uvedení do vztahu mezi pomalým a rychlým chladnutím s modelem vzniku různých 
struktur vulkanických hornin. 

Ra - srovnání dvou typů erupcí podle videoprogramu. 

Ra - uvedení do vztahu viskozity lávy jednoho typu erupce. 

I/C - umístění vulkanických zón na planisféře. 

I/Ra - pozorování podmořské mapy reliéfu a jeho vztahy s produkcí vulkanických hornin. 

I - lokalizace starých vulkanitů na geologické mapě Francie. 

I/Ra - rozpoznání na mapě nebo na leteckých snímcích projevů vulkanismu v minulosti 
(sopečné kužele, krby, krátery, lávové proudy). 

I - vyhledávat informace o katastrofách v blízkém regionu, rizika sopečné činnosti a 
zemětřesení ve Francii. 

I - sledování videoprogramu o předcházení zemětřesení. 

Ra - Odhadnutí nebezpečí zemětřesení daného regionu podle dostupných dokumentů. 

Ra - zhodnocení nebezpečí zemětřesení v regionu podle seismologické mapy. 

Kompetence. 

Spojit projevy zemětřesení s hloubkou. 

Popsat a vysvětlit rozdílné jevy pozorované během zemětřesení. 

Umístit zemětřesné zóny ve světě a ve Francii. 

Spojit vulkanickou činnost s přítomností a postupem tekutého magmatu. 

Popsat vývoj sopečných erupcí a vysvětlit vznik vulkanických hornin. 

Spojovat typy erupcí s různou viskozitou lávy. 

Určit vznik vulkanické horniny podle studia jejich struktury. 
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Umístit vulkanická pásma na globusu. 
Zjišťovat přítomnost vulkanických hornin daného regionu. 

Podle opatřených geologických dokumentů odhadnout nebezpečí a omezit rizika zemětřesení a 
sopečné činnosti. 

Mezipředmětové vztahy. 
Francouzština: rozumět souvislostem vysvětlujících textů, četba textů, 
- pozorovat obrázky, 
- četba vysvětlujících textů, dávat řád myšlenkám a informacím pro následnou argumentaci, 
- spojovat tvrzení s důkazy, 
Zeměpis: větší typy krajiny tvoří dědictví a prostředí, které je nutno spravovat a ochraňovat, 
velké společné regiony, částečná pozornost k regionu kde se nalézá daná škola, důraz je kladen 
na krajinu. 
Činnosti a události regionu. 

E. Stroj Země. (4.trida, doporučená doba 6 hodin) 
Učivo o vulkanismu a zemětřesení vedlo k pochopení přítomnosti vnitřních geologických dějů. 
Činnosti o které se nyní jedná se vysvětlují jednoduchým a přístupným způsobem žákům 4. 
třídy, přesto však některé jevy zůstávají pro ně plně nepoznány. Tak například ty, které se 
týkají stavby Země. Stavba obsahuje rozdíl mezi litosférou a astenosférou a vnitřkem litosféry, 
postavením oceánské a kontinentální kůry. 
Toto učivo zůstává dostatečně globální a široké pro přenos společného hlediska na veškeré 
souvislosti, které se týkají vnitřního fungování Země. 

Obsah základních znalostí. 

Vnější část Země je tvořena pohybujícími se deskami. 

Obnovování a charakter zemětřesení spolu s projevy vulkanické činnosti dovolují vymezit 
zemské desky. 

Rozdíly mezi rychlostmi zemětřesných vln v hloubkách dovolují rozlišovat rigidní litosféru a 
méně rigidní astenosféru. 

Zemská kůra jako základní součást litosféry je tvořena z velké části granitem, který obsahuje 
kontinentální kůra. Oceánská kůra je tvořena basalty. Peridotit utváří základ litosféry i 
astenosféry. 

Litosférické zemské desky se pohybují rychlostí několika centimetrů za rok. Materiál zemských 
desek se tvoří na oceánských hřbetech odtud je roztahován a následně mizí na konvergentním 
rozhraní. 

Energie zemských desek pochází z vnitřku Země. 

Zvyšováním teploty s hloubkou se projevuje tato energie. 
Významná složka energie vychází z radioaktivity zemských hlubin. 
Pohyby desek přeměňují litosféru. 
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Tyto pohyby zaručují pohyb kontinentů, vznik a zánik oceánů. 

Srážka desek na konvergentním rozhranní způsobuje pružné a lámavé deformace litosféry 
(ohyb, pokles) a způsobuje vznik pásemných pohoří. 

Příklady aktivit. 

I/Ra - pozorování různé rychlosti zemětřesných vln v základech zemské kůry a cesty mezi 
litosférou a astenosférou. 

C - umístění litosféry, astenosféry a zemské kůry na globusu. 

I - určení pohybu mezi deskami a hranic mezi deskami podle mapy oceánského dna. 

Re - uvedení do vztahu mezi přítomností zlomů, hlubinným zemětřesením a oceánskou 
litosférou. 

I - vyhledávat a studovat dokumenty ukazující na zvyšováni teploty s hloubkou. 

Re - vytvoření makety spojení kontinentů Afriky a Jižní Ameriky. 

I/Ra - rekonstrukce sunutí kontinentů, zmizení oceánu a vytvoření horského pásma podle 
mapy nebo schématu. 

I - označení světového obnovení deformací litosféry. 

I - pozorování různých stupňů deformace hornin. 

Re/Ra - vyrobení modelu těchto deformací. 

Kompetence. 

Navázat při umístění zemětřesení a sopečné činnosti na přítomnost zemských desek a jejich 
dynamiky. 

Připojit oceánské hřbety a oceánské zlomy, které vymezují litosférické desky. 
Komentovat funkční schéma vnější části Země. 

Spojit vznik a vývoj oceánu a vznik horských pásem s pohyby litosférických desek. 

Mezipředmětové vztahy : viz část D.. 
F. Dějiny života a historie Země. (4. třída, doporučená doba 10 hodin) 

Původ sedimentárních hornin spojený s rekonstrukcí dávných krajin již byl v učivu uveden. 
V následujícím učivu jsou rozvedeny vztahy mezi historií Země a dějinami života. Učivo 
poskytuje několik významných příkladů a obsahuje: 
a) vysvětlení evoluce, na kterou byli žáci připraveni zejména v 6. třídě (učební látka -
dědičnost živých tvorů) a centrálním cyklu v předešlých kapitolách. Evoluce přistupovala také 
ke zjišťování vývoje žijících forem a k vysvětlení jejich příbuznosti. 
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b) ukázat vzájemné souvislosti mezi geologickým vývojem a mezi biologickým vývojem. 

Toto učivo zdůrazňuje důležitost času v geologii. Obsahuje jednoduchou definici geologických 
ér a geologických period. Tyto definice jsou předkládány ve velké šíři. 

Obsah základních znalostí. 

Historie života je charakterizována vývojem a obnovováním druhů skupin organismů. 

V geologickém záznamu druhy mizí a znovu se objevují.. 

Skupiny organismů se vyvíjely během period, ustupovaly a vymíraly. 

N.B. Učivo přináší srovnání fosilních forem uvnitř geologického systému a mezi dvěma 
rozdílnými systémy. 

Druhy se přeměňovaly v druhy nové a všechny formy vznikaly společně. 

Nový druh představuje společnou organizaci a novou charakteristiku vzhledem k bývalému 
danému předchozímu druhu. 

Přítomnost mezičlánků posiluje myšlenku vývojové linie mezi skupinami. 

Evoluční strom shrnuje předpokládané příbuzenství mezi druhy a skupinami se společným 
hypotetickým předkem. 

N.B. Příbuzenské vztahy jsou studovány na obratlovcích zahrnující Primáty a Člověka. 
Změny živého světa byly doprovázeny geologickými přeměnami Země. 

Země vznikla přibližně před 4,5 miliardami let. První etapy svého vývoje - snížení povrchové 
teploty, vytvoření prvních vodních ploch - dovolilo vzniku života přibližně před 1 miliardou 
let. 

Geologické události určovaly zemský povrch, který formoval prostředí a i podmínky života. 
Rostlinný pokryv se měnil. 

N.B. Podporujeme na příkladech konce druhohor a zformování paleogeografie a klimatických 
podmínek kvartéru. 

Geologické změny a vývoj živých forem byl použit pro rozdělení geologických ér a 
geologických period. 
Příklady aktivit. 

I/Ra - srovnání fauny a flóry v kambrickém a druhohorním křídovém moři. 

I - vyhledávat informace o vývoji druhů velkých živočišných a rostlinných skupin z textů, 
grafu a obrázků. 

1/Ra/Re - určování zkamenělin podle klíče. 
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I/Ra - srovnání tělní organizace obratlovců. 

I/Ra - srovnání zkamenělin dvou nebo několika druhových linií pro určování jejich podobnosti 
a jejich rozdílů. 

v 

I/Ra - učivo o evoluci Obratlovců s časovým zařazením o umístěním evoluce Člověka. 

Ra - srovnání podmínek na Zemi a jejich utváření před miliardy lety. 

I/Ra - stanovení vztahu mezi paleogeografickými změnami a klimatem. 

Ra - vyhledávat vztahy mezi vymíráním, populační explozí a klimatem. 

I - vyhledávat hypotézy o vymírání Dinosaurů. 

Re/ C - provedení datování jednotlivých geologických ér a period. 

Kompetence. 

Vysvětlit na příkladech obnovování žijících forem v čase. 

Umístit v čase objevení různých skupin Obratlovců. 
Předložit na příkladech vztahy mezi nastalými událostmi na povrchu Země a změny živého 
světa. 

Umístit na časové ose éry: - vznik života, objevení života ve vzduchu,objev obratlovců a 
člověka. - dvě geologické události (spojení kontinentů, orogeneze) 

Vyučování geologických věd ve vyšším sekundárním vzdělávání ve Francii. 

Vyšší sekundární vzdělávání se ve Francii odehrává v tzv. lyceích (lyceé). Vyšší sekundární 
vzdělávání je rozděleno na vzdělání všeobecné (général) / odpovídá našim čtyřletým gymnáziím 
/, vzdělání technologické resp. odborné / odpovídá našim středním školám a středním 
odborným školám / a vzdělám profesní, které koresponduje s našimi středními odbornými 
učilišti. Všeobecné i odborné vzdělání je zakončeno bakaloreátem (baccalauréat) nebo brevet 
de technicien - obě zakončení mají úroveň maturitní zkoušky. 
Všeobecná a „ technologická" lycea (LEGT „lyceés ďenseignement géneral et technologiques) 
jsou tříletá s následujícími ročníky: 1. ročník - seconde (15-16 let) náležící k pozorovacímu 
cyklu (cycle de détermination), 2. ročník - premiére (16-17 let) a 3. ročník - terminal (17-18 
let) oba poslední ročníky náleží k terminálnímu cyklu (cycle terminal). 
V 1. ročníku jsou všechny předměty povinné. Ve 2. a 3. ročníku jsou volitelné předměty 
V terminálním cyklu je všeobecné vzdělávání (voie genérale) resp. všeobecná větev rozděleno 
a několik následujících sérií, série literární, série přírodovědná a ekonomicko - sociální. 
V terminálním cykluje geologické učivo předmětu Vědy o životě a o Zemi vyučováno jen 
v některých sériích resp. jen v sérii přírodovědné (la série scientifíque), a to jak v třídě premiére 
tak i v třídě terminal. 
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1. ročník lycea (la classe de seconde) 

První ročník lycea je stěžejním ročníkem francouzského vyučovacího systému. Pro část 
studentů tvoří poslední setkání s tímto předmětem. Pro studenty tento program přináší znalosti 
v širokém kulturním kontextu a bere na sebe vyplývající etické a sociální otázky dnešní 
společnosti. Program pokládá základy přírodovědných předmětů nutných pro pokračování ve 
všeobecném vzdělávání (1'enseignement général). Základní znalosti a obsah učiva se otevírají 
praxi, kritickému vyučování a zejména také používám informačních technologií. Přírodovědné 
obory kladně motivují používám informačních technologií, program se opírá o znalosti z 
collége je tvořen třemi tématickými celky: 
1? Planeta Země a její prostředí 
2? Jak fungují organismy 
3? Buňka, DNA - základní jednotka života. 

Praktické práce zahrnují pozorování, pokusy, analýzu dokumentů a syntézu. Hrají velmi 
důležitou roli v motivaci žáků. Podporují individuální snahu a upřednostňují přizpůsobování 
praktického učiva studentům. Početné praktické práce jsou vždy předkládány na místě každého 
tématického celku. Předložené návrhy uskutečnitelných praktických prací nejsou vyčerpávající 
a záleží jaké praktické práce vybere samotný pedagog. Práce mohou být uskutečňovány 
pomocí audiovizuální techniky, softwaru a grafických tabulí, které dovolují úpravy daných 
experimentů. V různých částech, tam kde je to možné se zdůrazňuje doplňkovost s dalšími 
předměty, a to zejména s fyzikou a chemií. 
Čas určený ke studiu nedosahuje celého roku a zůstává 6-ti týdenní. Vyučující si může volně 
vybrat téma učiva. Tento výběr počítá s místními podmínkami. Vyučující má absolutní volnost 
v organizování těchto praktických prací. Učební dokumenty předkládají jen příklady obsahu 
vyučování. Předmět Vědy o životě a o Zemi se v 1. ročníku vyučuje 0,5 hodin (+ 1,5 hodin) 
týdně. 

Planeta Země a její prostředí (8 týdnů) 
Tato část programu obsahuje: úvod do planetologie, srovnávám planet, úvod do globální 
problematiky životního prostředí. Učivo se zabývá dynamikou vnější kůry planety Země 
(atmosférou a oceány). Toto učivo spojuje pozorování a vnímání vesmíru s pohyby a 
s charakteristickou dobou trvání těchto přírodních jevů. Dále pojednává o umístění člověka ve 
svém prostředí, a to v nejširším slova smyslu ve Sluneční soustavě a na Zemi, Ukazuje také jak 
se studuje toto prostředí pomocí vesmírných letů a pozorování Země z vesmíru. 
Tato část programu podporuje již nabyté vědomosti ze tříd collége. Výchovně vzdělávacím 
cílem je pochopení obsahu, pojmu a vývoje našeho životního prostředí (minulého i budoucího) 
potřebného k dobrému pochopení ve vesmírném a globálním měřítku a dále uvědomění si délky 
trvání těchto jevů. Z velmi jednoduchých výpočtů dovolujících porozumění pohybům planet 
okolo Slunce, pochopení problematiky životního prostředí v globálním kontextu a utvořit si 
názory na budoucnost světa (skleníkový efekt, rozptyl škodlivin v atmosféře a oceánech, 
skladování odpadů). 
Tématický celek Planeta Země a její prostředí je rozdělen na dvě části: Země jako planeta 
Sluneční soustavy, Planeta Země a její globální prostředí. 

Země jako planeta sluneční soustavy. 

Obsah základních znalostí. 
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Země jako planeta Sluneční soustavy. 

Slunce je hvězdou okolo které obíhají různé objekty (planety, asteroidy, komety). Objekty 
v řezu ukazující chemické složení a rozmanité vnitřní děje. Některé planety mají vnější sféru 
plynnou nebo kapalnou. 

Sluneční energie přijímaná planetami na jejich vzdálenosti od Slunce. 

Rozložení klimatických podmínek a střídání ročních období je důsledkem zakulacení Země a 
rotace kolem zemské osy inklinuje podle otáčení okolo Slunce. 

Limity: Astronomická pozorování nejsou v programu. 

Planeta Země a její globální prostředí. 

Struktura a vývoj vnějších vrstev Země (atmosféra, hydrosféra, litosféra a biosféra) se vyučují 
podle satelitních snímků (2). 

Skleníkový efekt vyplývá jako na Marsu a Venuši přítomností atmosféry (3). 

Pohyby atmosférických a oceánských mas vyplývají z nestejného geografického rozložení 
sluneční energie přicházející na zemský povrch a také jsou důsledkem zemské rotace. Tyto 
pohyby jsou důsledkem evoluce celoplanetárního prostředí. 

Limity: Podrobná energetická bilance skleníkového efektu. Fotochemické reakce vzniku a 
zániku ozónu. 
Zemská atmosféra má chemické složení a teplotní struktury které se liší v závislosti na 
zeměpisné šířce (4). 

Ozón chrání Zemi před UV zářením, je také zodpovědný za oddělení troposféry a stratosféry. 
Pohyby atmosféry jsou rychlé (řádově desítky m/sec) a dovolují působivé míšení plynů a 
škodlivin (oxid uhličitý, freony, prach atd.) v celoplanetárním měřítku. 

Oceánské masy jsou oživeny pohyby dvou typů: povrchovými proudy (spojené 
s atmosférickým prouděním) a hluboké proudy (vázané na rozdíly v teplotě a salinitě mořské 
vody) (5). Tyto dva typy proudů mají různě rozložené rychlosti. Tyto rychlosti jsou pomalejší 
než atmosférické a proto pomaleji rozšiřují škodliviny v celoplanetárním měřítku. 

Biosféra je složena z biotických složek. 

Dýchání, fermentace, syntéza chlorofylu. 

Cyklus kyslíku, oxidu uhličitého a koloběh vody (6) ukazují jak jsou propojeny litosféra 
s hydrosférou, atmosférou a biosférou. Působení člověka a jeho vliv na teplotu povrchu. 

Historický vývoj a složení atmosféry: křivka obsahů kyslíku a oxidu uhličitého v zemské 
atmosféře od 4,5 miliardy let. Křivka fosilních teplot a obsahů oxidu uhličitého během 
čtvrtohor ovlivňuje recent díky studiu izotopu kyslíku a plynnou inkluzí polárních čepiček. 
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Limity: Teoretický a kvantitativní rozvoj Coriolisovy sily. 
Fotosyntéza, dýchání a fermentace. 
Celková bilance zemského ekosystému. 
Kvantitativní bilance geochemických cyklů. 
Mechanismy izotopického rozdělení kyslíku. 

Mezipředmětové vztahy s fyzikou a chemií. 

1 Objekty sluneční soustavy se otáčí okolo Slunce s periodickou rotací a různou rychlostí, 
tento aspekt planetologie je obsažen v části programu předmětu fyzika „Čas, pohyby a 
síly". Keplerovy zákony mohou evokovat. 

2. Využití vlnové délky pro pozorování některých objektů zemského povrchu (vegetace, 
voda, půda atd ). Využití v programu fyzika „Přenos světla". 

3. Využití části programu fyziky „Přenos světla". Spektrum slunečního světla koresponduje se 
zvýšenou teplotou povrchu. Toto spektrum je přeměněno absorpcí některých vlnových 
délek molekulami atmosféry (např. ozónem). Země vydává infračervené světlo které 
odpovídá teplotě povrchu. Část tohoto záření je pohlcenou molekulami vod a oxidu 
uhličitého v atmosféře. 

4. Změny teploty a tlaku zemské atmosféry v závislosti na nadmořské výšce jsou základním 
učivem v kurzu fyziky:" Vzduch jenž nás obklopuje". 

5. Chemické složení oceánu. Charakteristika iontů sodíku, chlóru, hydrogenuhličitanového 
aniontu a uhličitanového aniontu, rozpustnost v mořské vodě se může stát předmětem 
laboratorního cvičení během kurzu chemie. Některé chemické reakce mají místo v oceánu 
jako např. reakce rozpouštění karbonátů, tato reakce je citlivá na teplotu a na obsah 
rozpuštěného oxidu uhličitého v mořské vodě. 

6. V koloběhu oxidu uhličitého může být oxid uhličitý přítomen ve formě uhličitanů. Je třeba 
také znát vyjádření množství oxidu uhličitého v uhličitanech. Tento jev se může vyučovat 
při kurzu chemie při probírání látkového množství a molární hmotnosti. 

Proveditelná praktická cvičení. 

- Srovnávání planet 

Studium obrázků a daných vesmírných sond. Dokumenty srovnávací planetologie. Ukázat 
vnitřní aktivitu planet (nebo její nepřítomnost) během pozorování jejich povrchů (vulkanické 
projevy, tektonické útvary a jejich relativní chronologie atd ). Srovnáni atmosférických pohybů 
velkých planet s jejich pozorováním ze Země. 

- Množství energie přijaté planetami: klima a roční období - skleníkový efekt. 
Analogický pokus ukazující střídání množství energie přijaté na jednotku planetárního povrchu 
v závislosti na oddálení Slunce. 
Pokus na sílu světla, měříme detektorem změny energie, kterou obdrží daný povrch v závislosti 
na vzdálenosti světelného zdroje, emise energie se řídí v závislosti vzdálenosti na druhou od 
Slunce. 
Analogický pokus rozložení zeměpisné šířky klimatu a střídání ročních období v závislosti na 
slunečním svitu. Osvětlení planety světelným paprskem paralelním v řezu menším než 
zeměkoule svírající s rovníkem úhel 23° Přemístění světla od rovníku k pólům, ukázat, že 
osvětlení povrchu se mění. Na globusu se čtvercovou sítí v úsecích známého povrchu můžeme 
ukázat, že množství energie přijaté povrchem se mění se zeměpisnou šířkou. Roční období jsou 
vysvětlitelné pomocí osy rotace zeměkoule a podle dopadu světla. 
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Analogický pokus na plyny skleníkového efektu: následky složení atmosféry na teplote 
povrchu planety. 

- Pozorování Země satelitem - atmosférické a oceánské pohyby, rozptyl škodlivin: 
Využití radiometru. Uvedení znalostí optických vlastností některých materiálů (vegetace, suchý 
a mokrý písek) pro studium jejich odrazů rozdílných vlnových délek v použití filtrů. 
Objasnění role zemské rotace na atmosférické a oceánské pohyby. Studium meteorologických 
satelitních snímků (obrázky cyklon) v atmosférické cirkulaci a šíření mraků prachu (např. 
vulkán Pinatubo), škodlivin (např. radioaktivní mrak Černobylu). Výpočet velikosti pohybů 
vzduchových mas. Napodobení pomocí analogické makety hlubokých proudů s kapalinami o 
různé hustotě a barvě. Výpočet velikosti pohybů masy vzduchu pro studium front znečištění 
nebo měření odchylky bójky ve velkých proudech. 

- Pozemské série 
Připomenutí stratigrafických principů. Registrace sedimentárních nebo glacigenních uloženin. 
Rychlost sedimentace. Zkouška časové stupnice. Studium různých výkladů. Korelace mezi 
chronogramy. (jedná se o společnou práci s profesorem matematiky pro pochopení základů 
korelace empirickým způsobem) 

Sciences de la vie et de la Terre la classe de premiére scientifique. (tento ročník u nás 
odpovídá 2. ročníku gymnázia) 

Struktura, složení a dynamika Země. 

Struktura a chemické složení zemského nitra (3 týdny) 
V la classe de seconde se studenti zabývali Zemí jako základním prvkem sluneční soustavy. 
Toto učivo se velmi podrobně zabývá strukturou a vnitřním složením Země. 

Původ, rozlišení a vnitřní struktura Země. 
První částí tohoto tématického celku je část týkající se fyzikálních vlastností Země. V la classe 
de quatriéme bylo studentům umožněno osvojit si jednoduchý model Země. Úvod této části 
doplňuje již nabyté vědomosti studentů o základní pojmy z geofyziky, která pro ně byla ještě 
nedostupná a nepochopitelná. Seismické vlny se šíří po celé zemi. Učivo o šíření seismických 
vln, o jejich původu (místě a času příchodu) informuje o místech průchodu a jejich rozložení. 
Některé parametry těchto vln jsou měřitelné nebo je lze vypočítat podle měření na povrch: typy 
(P,S), rychlost. Studium těchto parametrů dovoluje vnést vysvětlení základních znalostí a 
pojmů zapsaných v programu: 
- Země je složena z koncentrických obalů: kůry (kontinentální a oceánské), pláště a jádra 
- zemské obaly mají různou hustotu 
- zemské obaly jsou odděleny fyzikálními nebo chemickými diskontinuitami. 

Limity (nejsou požadovány) - seismická tomografie 
- podrobné studium meteoritů 

Pro přesné stanovení modelu Země je třeba znát mechanické vlastnosti hornin (pevnost a 
tažnost). Litosféra se od atmosféry odlišuje chováním peridotitů zemského pláště. Pevné 
v litosféře, tažné v astenosféře. Pro sestavení celkového modelu Země musí být známy 
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fyzikální vlastnosti hlubokých částí vnitřku Země. Pro znalost stavby a složení vnitřku Země 
existují dva přístupy informací: 
- údaje týkající se vývoje teploty vnitřku země a přítomnosti limitujících teplotních vrstev jsou 
důležité a budou znovu využity během učiva konvekce v kapitole o „Teplotě Země" (La 
machinerie thermique de la Terre v doslovném překladu Teplotní strojovna Země) 
- stejným způsobem se zvyšují tlak a hustota s rostoucí hloubkou zemského pláště. 
Geofyzikální model, který má být vyučován dovoluje znovu investovat nabyté znalosti ze 
classe de seconde, pro znovu navázání pozorované struktury a utváření planety Země jako 
součásti sluneční soustavy. Využití meteoritů studované v la classe de seconde umožňuje 
srovnávat chemii chondritů a Země pro demonstrování: 
- složení chondritů odpovídá průměrnému složení Země 
- že Země se liší přítomností kovového jádra (tvořené ze železa) a vnější křemičitanovou 
slupkou. 

Limity (nejsou požadovatelné): - mechanismus diferenciace pláště. 

Chemické složení Země - přírodní vzorky nedostupných materiálů. 

Tato část se týká učiva o chemickém složení Země. Ve vzorcích hornin ze zemského povrchu 
spatřujeme velmi vysokou variabilitu, ale na první odhad můžeme dokázat, že existují 3 
reprezentativní vzorky hornin: peridotity pláště, granodiority kontinentální kůry a bazalty nebo 
gabra oceánské kůry. Důležitým cílem je stanovení rozlišení mezi kontinentální kůrou a 
pláštěm. Všechny horniny jsou tvořeny z minerálů, ze skla nebo smísením obou těchto složek. 
Sklo a minerály jsou složeny z atomů. Struktura minerálu je tvořena krystalickou mřížkou o 
stálém tvaru. V opačném případě je to sklo. Studenti musí vnímat a pochopit rozdíl mezi 
minerálem a horninou. Využití analýz hmoty oxidů se vyhýbáme neboť uvádí zbytečné 
teoretické poznatky a protože většina minerálů nejsou oxidy. Dává se přednost celkové 
chemické analýze Země nebo analýze Země (silikátů - kromě jádra) nebo procentuálnímu 
složení hornin, pro poznávání chemie jádra, je nutné sestrojit model podle fyzikálních 
stanovení z předchozí kapitoly. Ze znalostí poměrů každého prvku vnějších obalů je možné 
\-ypočítat přibližné hodnoty poměrů těchto prvků v zemském jádře. Procentuální složení prvků 
dovoluje objasnit hlavní části: minerály kůry a pláště. 

Limity (nejsou požadovány): - znalosti různých minerálních struktur. 

Litosféra a desková tektonika (2 týdny) 

Tato část přistupuje k modelu věd o Zemi podle současných výzkumů. Studovaný model v 
la classe de quatriéme (collége, centrální cyklus) poskytuje východiska pro vyučování o vnitřní 
aktivitě Země, některé části učiva budou probírána i z části v classe de premére S 
(přírodovědného zaměření) (kinematika, konvekce, divergence, horké skvrny) a další části 
v classe de terminale S (konvergence). 

Rozdělení litosféry na litosférické desky. 

Organizace vnější části země na dva obaly ukazují rozdílné mechanické chování, jež bylo 
vyučováno v předešlé kapitole. Litosféra je rigidní a křehká, analýza rozložení zemětřesení na 
zemském povrchu ukazuje že pásma zemětřesení jsou velmi dlouhá a úzká a střídají se na 
celém zemském povrchu. Tyto zóny silných deformací rozdělují zemský povrch na rigidní 
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zemské desky. Pozorování hypsometrické křivky (postavení reliéfu pozitivně a negativně) 
ukazuje bimodální distribuce nadmořské výšky odpovídající 2 typům kůry definovaných výše. 
Litosférické desky mohou být tvořeny samotným typem kůry (kontinentální nebo oceánské) 
nebo obsahuje oba typy. Rozložení nejmocnějších reliéfu umísťuje rozložení zemětřesení a 
zdůrazňuje hranice litosférických desek. Relativní pohyby desek: divergence, konvergence a 
posun. Cílem této části je, aby studenti pochopili souvislost globální teorie deskové tektoniky. 
Intenzívní deformace okrajů desek jsou následkem jejich přemísťování, přímá geologická 
pozorování - pomocí vrtů- dovolují datovat první sedimenty uložené na oceánské kůře. Mezi 
prvními argumenty přichází teorie pohybu litosférických desek, která předpokládá: - slabá šířka 
sedimentů položených na oceánské dno, - mladý věk nejstarších mořských sedimentů (nejstarší 
oceánská kůra je datována přibližně okolo 180 miliónů let). První pozorování dovolují podat 
základní principy kinematiky : - zachovám zemské hmoty, - zánik desek, - vznik desek. 
Pro další vývoj jsou nutná přesná pozorování. Podrobnější analýza geologického stáří prvních 
sedimentů spočívajících na kůře ukazuje pravidelné přemístění vzhledem k ohraničení. 
Nejmladší sedimenty jsou nejblíže ose symetrie oceánského hřbetu. Veličiny magnetismu 
dovolují provádět pozorování stejného typu (pravidelnosti anomálií). Některé oceánské desky 
částečně pacifická deska jsou lemovány sopkami. 
Tyto sopky pochází z hlubinných zdrojů a souvisí s hypotézou roztahování zemských desek. 
Postavení a stáří sopek jsou indikátory pohybu horninových mas desek. Fixní body těchto 
sopek - horké skvrny budou vyučovány podrobně později. 
Pozorování a úvahy poskytují jednotné údaje o střední rychlosti desek pro posledních 180 
miliónů let. Je žádoucí, aby studenti mohli používat GPS systém. (Princip měření je 
jednoduchý, stačí, že studenti porozumí, že značky na Zemi jsou značky příjmu a satelity 
vysílají signál mikrometrových vlnových délkách a že jsou důležité pro příjem signálu. 
Litosférické desky se vzdalují od oceánských hřbetů v zóně divergence. Povrch Země zůstává 
konstantní v konvergentních zónách, identický povrch litosféry (blíže deformacím) mizí uvnitř 
Země, kde jsou začleněny do kanálků kolize. Litosférické desky se přemísťují po astenosféře 
jejich relativní pohyby zahrnují posuny mezi sousedními deskami (transformní zlomy) Tyto 
posuny je možné objasnit v pozorování rozdílů posunu symetrických značek na sousedním 
hřbetu. Nakonec v této části studenti disponují dvěma schématy ilustrující mi na mapě v řezu 
principy základů tektoniky litosférických desek. Tyto dokumenty následují v la classe de 
premiére a la classe terminale S a budou obohaceny kapitolami, které se týkají zejména učiva o 
divergenci (la classe premiére S) a o konvergenci (classe terminale S) 

Limity (nejsou požadovatelné): - podrobnosti o technikách GPS. 

Divergence a spojené jevy (3 týdny) 

Vznik a divergence litosférických desek na oceánských hřbetech. Tektonické a magmatické 
aktivity. 

Tektonika. 
Tato část programu představuje geologii oceánů a částečně dynamiku oceánských hřbetů, 
které jsou místem divergence (rozbíhání) litosférických desek. Oceánské hřbety jsou protáhlé 
podmořské reliéfy, jsou rozdělené pomocí zlomů které je posunují na několik stovek kilometrů 
(transformní zlomy). Oceánské hřbety jsou aktivní zóny země a jsou charakterizovány ohnisky 
povrchového zemětřesení v hloubce méně než 10 km pod povrchem a zlomy dokazujícími 
pohyby roztahování. Studium geometrie hřbetů je vymezeno „normálními" omezenými 
spojenými zlomy. 
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Limity (nejsou požadovány):- srovnávací analýza mezi rychlými a pomalými hřbety s jejich 
morfologickou a tektonickou charakteristikou. - mechanismy porušení hornin při vzniku 
„normálních zlomů". 

Magmatismus 
Oceánské hřbety jsou místem vzniku oceánské kůry složené z bazaltů a gaber. Bazalty a gabra 
jsou výsledky tuhnutí magmatu produkovaného částečným roztavením peridotitů zemského 
pláště. Geofyzikální obory a studium termických proudů ukazují, že existuje výstup resp. 
stoupání astenosféry kolmo ke hřbetům. 

Limity (nejsou požadovány): - princip formy konstrukcí obrázků seismické tomografie. 

Toto stoupání astenosféry vytváří adiabatickou dekompresi vzniklou částečným natavením 
pláště astenosféry. Předkládané 3 případy částečného natavení: dekomprese, další dva případy 
zvyšování teploty a hydratace byly vyučovány v la classe terminale. 
Bazalty a gabra mají rozdílné chemické složení než peridotity ze kterých pochází. Během 
částečného tavení peridotitů probíhá chemická diferenciace. Peridotit je složen z olivínu, 
pyroxenu a z plagioklasu. Plagioklas se roztaví jako první. Tekuté magma bude mít chemické 
složení bohatší na vápník a hliník než iniciální peridotit. Magmatický roztok utuhne v bazalty a 
gabra. Reziduálni (zbytkový) peridotit bude obohacen o olivín a pyroxen. Chemické složení 
bazaltů a gaber závisí na původním složení částečně nataveného peridotitů. Taveniny jsou 
shromažďovány v magmatickém krbu kde dochází k částečné krystalizaci. Magmatické krby 
jsou prostory o objemu několika kilometrů krychlových. Uprostřed nich lze rozlišit roztavenou 
hmotu krystalů (směs tekutého magmatu a krystalů) a hlavní část zcela tekutou. Pomalá 
krystalizace v hloubce produkuje gabra se zrnitou texturou. Rychlé ochlazení na povrchu 
produkuje bazalty s mikrolitickou texturou. 

Limity (nejsou požadovány): - mechanismy chemické diferenciace pomocí frakční krystalizace, 
- modely funkčnosti magmatických krbů a peridotitů, injektáž nové kůry, změny rychlosti 
chladnutí tekutých roztoků a procesy vnitřní konvekce magmatických krbů. 
Vzdalováním od této zóny zvýšeného teplotního toku se horniny oceánské kůry ochlazují a 
deformují za působení extenzívní tektoniky:na povrchu kůry, lámavá deformace, horniny jsou 
rozlámány, ve větší hloubce se horniny deformují poddajněji. 
Koloběh mořské vody doprovází ochlazování. 
Zmenšování teploty a koloběh kapalin jsou původem vzniku destabilizace magmatických 
iniciálních minerálů (plagioklas a pyroxen) a krystalizace hydratovaných minerálů, stálé nižší 
teploty (amfiboly a chlority) 
Koloběh hydrotermální konvekce určuje oceánskou kůru a peridotity mohou být stejně 
hydratovány a mohou vznikat ze serpentinitů. Tyto základní znalosti budou zopakovány v la 
classe terminale S. 

Limity (nejsou požadovány): - chemické interakce a výměny iontů mezi mořskou vodou a 
oceánskou kůrou, - mechanismy srážení a utváření kovových substancí a sulfidických shluků, -
interakce mezi koloběhem kapalin, deformacemi a kinetikou transformace minerálů. 

Oceánská kůra je tvořena v místech oceánských hřbetů. Postupné ochlazování spojené se 
vzdalováním od hřbetu vede k postupnému rozšiřování oceánské litosféry závislé na 
astenosféře. Základ litosféry odpovídá přibližně izotermě 1200° C, která se vzdaluje od 
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povrchu oceánské kůry zatímco se produkuje oceánský hřbet. Tato hranice se klade přibližně 
na rozdíly mechanického chování (pevné nebo plastické) mezi litosférou a astenosférou. 
Hustota oceánské litosféry se zvyšuje až do dosáhnutí a přesahu astenosféry. Chladná, silná, 
hustá a hydratovaná oceánská litosféra (kůra a svrchní část pláště), která bude zahrnuta 
v procesu subdukce, bude podrobněji probírána v la classe terminale. 

Pasivní okraje kontinentů. 

Vznik oceánů začíná rozpínáním a porušením kontinentální litosféry. Kontinentální rifty jsou 
příkrovy dlouhých poklesů, úzké a ohraničené „normálními „ zlomy. Kontinentální rift je 
založen v sedimentačních pánvích ze sedimentů říčních, jezerních nebo detritických. 
Kontinentální rifty jsou rovněž také místem důležité sopečné a zemětřesné aktivity. Zlomy, 
kontinentální sedimentace a vulkanismus jsou tři geologické charakteristiky ukazující na 
porušení kontinentální litosféry. 

Limity (nejsou požadovány): - geochemická charakteristika magmatických hornin spojených 
s kontinentálními rifty. - mechanismy utváření a rozšiřování zlomů v kontinentální kůře. 

Pasivní okraje jsou zónou přechodu mezi kontinentální kůrou a kůrou oceánskou. Pasivní 
okraje utváří stále pevné okraje kontinentů. Kontinentální kůra je tu vykrajována zlomy, které 
vymezují válcové bloky. 

Limity (nejsou požadovány). - důkladné učivo diverzity kontinentálních sedimentárních sérií, 

Od kontinentálního riftu až do vytváření pasivního okraje, sedimentární série - jsou produkty a 
důkazy progresivního ztenčování litosféry. 
Progresivní pokles (subsidence spojená s protažením) pokračuje nebo nepokračuje 
rozčleněným kontinentálním podstavcem a je původem akumulace rozsáhlých sedimentárních 
sérií. Interpretace těchto sérií dovoluje rekonstruovat ranou historii kontinentální poruchy a 
vzniku oceánu. V la classe terminale S deformované důkazy těchto pasivních okrajů budou 
vyhledávány v kanálech kolizí kontinentů. 
Tato část programu v la classe premiére S je příležitostí k prezentaci vztahů relativní 
chronologie mezi extenzívní tektonikou a sedimentací v odlišování před, syn a post riftových 
sedimentů. 

Limity (nejsou požadovány): - fyzikální mechanismy původu subsidence sedimentárních pánví. 

Teplotní stroj Země (1 týden) 

V úvodu této části programu je studentům přiblíženo učivo o konvekci pláště v důsledku 
teplotních a mechanických vlastností. Nejedná se o vyučování z fyzikálního hlediska, ale úvod 
má za cíl vytvořit vztah mezi akumulovanou vnitřní energií Země během utváření planety a její 
diferenciace. Teplo vzniká radioaktivním rozpadem prvků v kůře i plášti a šíří se konvekci. 

Rozptýlení vnitřní energie Země. 
Tato kapitola zahrnuje učivo o zdrojích tepla Země. Hlavní zdroj teplaje v radioaktivních 
prvcích. Měření tepelného toku na povrchu Země. Realizace map tepelného toku Země. 
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Rozložení tepelných toků není homogenní a jeho uspořádání svádí k hypotéze dynamického 
vnitřního mechanismu kontrolujícího rozptyl tepla ve vnitřní části Země. 

Konvekce zemského pláště. 
Horniny pláště mají pevné skupenství a chovají se plasticky, což umožňuje přemísťování hmoty 
pláště. Konvekční pohyby zajišťují přenos tepla a jeho rozptyl na povrchu. Důsledky těchto 
vnitřních aktivit pláště se na povrchu projevují: - výstupem litosféry v oceánech, - zánikem 
litosférických desek s zónách subdukce, - zapojení pohybu desek a pohybu konvekce spodního 
pláště. 
Vystupování horkého horninového materiálu je spojeno s anomáliemi pozitivních toků a 
odpovídá oceánským hřbetům. Sestupování hmoty je spojeno se sestupným prouděním 
chladnějšího horninového materiálu. 

Horké skvrny. 
Systém konvekce, který se týká celého objemu pláště nemůže vysvětlit samotný magmatismus 
oceánských ostrovů. Horké skvrny jsou značky důležité vnitřní dynamiky Země nezávislé na 
hranicích desek. Výstupy plášťových chocholů horké hmoty z hlubokého pláště až do úrovně 
litosféry jsou příčinou vertikálního přemísťování hmoty. Tyto plášťové chocholy jsou původem 
masivní produkce lávy v oceánech nebo kontinentech. 

Limity (nejsou požadovány) - chemické vlastnosti bazaltů oceánské kůry. 

Jestliže se chocholy vytváří kolmo na kontinentální kůru, vytváří široké plochy roztavené lávy 
známé pod jménem trapy. Tento magmatismus představuje rozdílné chemické charakteristiky 
těchto hřbetů. Tyto horké skvrny jsou fixní body pod litosférickými deskami a mohou se 
přemísťovat. V důsledku toho se horké skvrny používají k časování pohybů litosférických 
desek. 

Limity (nejsou požadovány). - chemické vlastnosti bazaltů oceánské desky, - chemické a 
petrografické vlastnosti trapů, - mechanismy vzniku chocholů horkých skvrn, - procesy 
blokování a skladování chocholů v různých diskontinuitách zeměkoule, - geometrie a termické 
struktury chocholů 

Terénní práce. 
(1 sezení popřípadě vycházka) 

Terénní práce umožňují studentům : 
- zachytit limity cílů studia, 
- odlišit podstatného od nepodstatného, 

- úprava hornin a nerostů do vzorků, 

Důležité úkoly v terénu: 
- upevňování geologického učiva a geologických jevů v realitě, naučit se vidět, pozorovat, 

vybírat podstatné informace, experimentovat..., 
- zvládat používání metod a pomůcek 
- naučit se rozlišovat pozorované jevy, skutečnosti a popisovat jejich interpretaci 
- podněcovat k přemýšlení o metodách, vědění, jejich vývoje a jejich mezí 
- diskutovat o pojetí modelů, využití modelů a dočasnosti modelů 
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- získávání znalostí a dovedností 
- vyvolávat představy zdrojů nových reflexí 

Provádět terénní cvičení jako přírodovědnou vycházku. 
- položení problému, pro určitý počet studentů 
- získávat údaje, pozorovat, 
+ uvést pojmového pozorování (Jaká je otázka, která dokazuje vznik místa?) 
+ uvést rámec geometrického pozorování (Jaké je měřítko pozorování?) 
+ pozorovat a popisovat odkryvy, výchozy ve skutečném měřítku 
+ určovat vztahy mezi objekty, 
+ určování a zařazování hornin v souvislostech 
+ popis, kreslit popřípadě fotografovat, 
+ srovnávat popisy daných jevů s popisy geologů - odborníků (zdůrazňování vývoje 
popisování spojeného s používáním nových pomůcek a nástrojů a s postupným modelováním, 
které významně ovlivňuje vnímání daných skutečností 

Rozumět: 
- poskytnutí interpretace, principy geologie aplikovat na dané jevy a skutečnosti v terénu, 
znovu uvádět do znalostí daných jevů, opakování, 
- podle interpretací a podle platných nebo neplatných modelů rozřešení problému, 
- znovu vyhledávání doplňujících skutečností použitelných pro daný model 
Představit si případně alternativní vyřešení obdrženého modelu, veličiny k testování a umět 
používat tyto údaje a veličiny, 

Komunikovat: 
- Vysvětlovat ve vědeckém jazyku a gramaticky správně daný problém a uvažované řešení 
problému, sebrané údaje a jejich interpretaci,výsledek jejich konfrontace s modelem. Způsoby 
přírodovědné prezentace (kresby, schémata) budou propracovány názvy a vysvětlivkami. 
- uplatnit terénní cvičení pro daný počtu souhrnných cvičení 
- zhodnocení znalostí, vědomostí, poznatků a získaných kompetencí ve cvičeních při 
příležitosti které jsou znovu investovány pro rozřešení nových problémů a cílů. 

La classe terminale de la Série Scientifiquc. 

Povinné učivo. 

Cílem programu la classe terminale je poskytnutí dynamického modelu Země, a to těm 
studentům, kteří si zvolili přírodovědnou dráhu. Tento model počítá s evolucí v globálním 
zemském systému: plynný obal (probíral se v la classe seconde), pevný obal (probíraný v classe 
prémiére S) a všechno živé. Živý svět představuje strukturální a funkční jednotky a také velmi 
vysokou diverzitu. Tato diverzita mu umožňuje udržovat se během času: 
- stabilita biosféry doprovází druhovou variabilitu (evoluci) 
- stabilita druhu doprovází variabilitu jedinců (oplození, genetika) 
- stabilita jedince doprovází variabilitu některých složek (např. imunitní systém) 
Porozumět biologické a geologické evoluci planety vyžaduje schopnost určení významných 
momentů v historii Země, jejich uspořádám, odhadování jejich stáří a měření jejich délek. 

1. Úvod: Pojetí času v biologii a geologii (0,5 týdne) 
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Výchovně vzdělávacím cílem této části programu je naučit studenty vnímat a rozdílné pojetí 
času v biologii a geologii. 
Učivo netvoří v žádném případě seznam znalostí požadovaných k maturitní zkoušce. 
V úvodu se opakuje to co už studenti znají z minulých ročníků. Program předkládá návrhy 
didaktických otázek vhodných ke zkoušení. 

1.1. 1. Důležité otázky, které mohou lépe podat vstup do studia. 
- Jak vznikla naše současná planeta ? 
- Činnost planety byla stále neměnná nebo se měnila v čase ? 
- Které hlavní události naznačují její historii ? Kdy tyto události proběhly ? Jak je můžeme 
datovat ? Jak můžeme odhadovat jejich trvání ? Podle jakých hledisek můžeme definovat 
stabilitu nebo variabilitu jedince ?, horského pásma, molekuly, druhu a oceánu... Jaké změny 
planety a jejích obyvatel nebojsou trvalé nebo netrvalé ? 

1.1. 2. 
Metody a proveditelné podpory. 
- zjišťovat v toku času velké změny již přistupující probírané v předešlých kurzech věd o životě 
a Zemi. 
- dokumentační vyhledávání klíčových událostí v historii Země v tisku a umět se k různých 
případům vyjádřit, mezi klíčové události lze například zahrnout: 
- vznik Země a její diferenciace 
- vznik a objevení života 
- objevení oxidační atmosféry 
- umístění zemských desek 
- objevení eukaryot 
- objevení první schránky (nebo prvního skeletu) 
- objevení prvotního obratlovce 
- objevení první suchozemské rostliny 
- objevení živočichů žijících ve vzduchu 
- objevení prvního hominida 

S dokumentárním vyhledáváním; 
- klasifikovat významné biologické a geologické události podle délky jejich trvání 
- vytvořit otázky pro hodnocení těchto jevů 
- diskutovat na příkladech o nepřetržitosti nebo přerušování jevu podle užitého časového 
měřítka 
- diskutovat na příkladu o stabilitě nebo variabilitě jevu, mechanismu atd. v závislosti na době 
našeho pozorování 

Mezi objekty a mechanismy u kterých se může odhadovat délka trvání. 
- Planety Země 
- horstva 
- doby ledové 
- vesmíru 
- jedince 
- molekuly 
- buňky 
- metabolické reakce 
- obnovy uhlíku z biomasy 
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- buněčné dělení 

Informační a komunikační technologie by mohly přispívat k vyučování všech částí programu, 
právě díky možnostem získávání informací z počítačů, modelování, simulace a díky řadě 
finančních prostředků zejména ze sítě ústavních měst. 

I. 2. Příbuznost mezi recentními a fosilními organismy, Fylogeneze - Evoluce (3 týdny) 
Po probraném učivu z classe de seconde (plán organizace těl organismů, buněčná stavba, 
genetika, původ druhů) v tomto ročníku přistupuje učivo o biodiverzitě a fýlogenezi. Dále pak 
učivo o fýlogenezi člověka. 

Obsah základních znalostí. 

Živé organismy sdílejí společné vlastnosti (buněčná struktura, DNA, replikační aparát, genová 
exprese, genetický kód). Tyto vlastnosti předpokládají společného předka. 

Současný živý svět je výsledkem evoluce. 

Všechny současné i fosilní druhy jsou v různém rozsahu příbuzné. 

Hledání příbuznosti obratlovců, fylogeneze. 

Stanovení příbuzenských vztahů mezi současnými obratlovci se provádí komparací 
homologických charakteristik (embryonální, morfologická, anatomická a molekulární). 

Makroskopické komparace zahrnují znaky zděděné po předcích a znaky odvozené. 

Samotné oddělení odvozených znaků se projevuje úzkou příbuzností. 

Tyto příbuzenské vztahy přispívají k rekonstruování fylogenetických linií. 

Společní reprezentativní předci na fylogenetickém stromu jsou hypotetičtí, definovaní 
společnými odvozenými vlastnostmi a znaky pro druh, který je poslední, neodpovídají přesným 
fosilním druhům. 

Fosilní druh nemůže být vzatý v úvahu jako předek podle kterého jsou rozlišeny poslední 
druhy. 

Linie člověka - místo člověka v živočišné říši. 

Člověk je eukaryont, obratlovec, čtyřnožec, amniot, savec, primát, hominoid, hominin: tyto 
charakteristiky se úspěšně objevují v různých periodách historie života. 

Člověk sdílí společné předky se šimpanzem a gorilou, tyto předci nejsou ani šimpanz ani gorila. 

Divergence šimpanzí linie a lidské linie se oddělila pravděpodobně před 7-10 milióny lety. 

Charakteristika objevení linie vedoucí k člověku: 
- bipedie, rozvoj objemu mozkovny, ústup obličejové části lebky a kulturní nálezy. 
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Považuje se za správné, že všechny fosilie představují méně těchto odvozených znaků patřících 
linii vedoucí k člověku. 

Rozvětvený charakter vývojové linie člověka. 

Linie člověka je zastoupena výhradně jedním druhem. 

Několik druhů homininů žilo mezi 6 milióny let - 100 000 let. Epocha kdy se objevili lidé 
(Homo sapiens). Těmto druhům náleží dva rody : Australopithecus a Homo. 

Australopitékové odvozují charakteristiku linie člověka ve vztahu k bipedii. 

Druhy rodu Homo obsahují kromě odvozených lebečních znaků zejména zvětšování lebky a 
redukci obličejové části. 

Australopitékové žili mezi 4 milióny lety (A. anamensis) a 1 miliónem let (A. robustus). 
Nejstarší příslušník rodu Homo druh Homo habilis je datován před 2,5 milióny let. Některé 
homininní druhy žili ve stejném čase. Australopitékové tvořili odštěpenou větev linie vedoucí 
k člověku, tedy k rodu Homo. 

Fosilní druhy jsou dnes datovány mezi 4 milióny - 1,5 milióny tety a všechny jsou z Afriky. 
Tak se může vysvětlit africký původ linie člověka společně s podmínkami výjimečné fosilizace 
v riftovém údolí Afriky. Příslušníci druhu Homo erectus jsou známy z Afriky - jako 
adolescenti z Turkany: 1,6 mil. 1., tvoří velmi diverzifikovanou skupinu, pro kterou je 
charakteristické zvětšení objemu mozkovny. Z početné populace kolonizují severní Afriku, 
jižní Afriku, Blízký Východ, Asii a Evropu. 

Neandrtálský člověk nalezený v Evropě pravděpodobně pochází od H. erectus jenž před ním 
kolonizoval Evropu. 

Původ moderního člověka, Homo sapiens. 
Všechny současné lidské populace sdílejí stejné alely s různou frekvencí. 

Populace předků počítala několik desítek miliónu jedinců. H. sapiens se objevil jako nový druh 
v Africe nebo na Blízkém Východě před 100 000 - 200 000 lety a kolonizoval všechny 
kontinenty a nahradil druh H. erectus. 

Uskutečnitelné aktivity. 

Rychlé opakování vědomostí z classe de seconde a classe de premiére. 

Učivo embryonální stavby různých obratlovců. Využití anatomie pro stanovení příbuznosti 
mezi obratlovci. Využití softwaru dovolující komparace mezi obratlovci na molekulární úrovni 
(myoglobin a hemoglobin). 

Využití softwaru při sestavování fylogenetického stromu. 

Čtení a kritika fylogenetického stromu. 
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Srovnávání šimpanze člověka a gorily na chromozómové a molekulární úrovni. 

Anatomické srovnávání mezi člověkem a šimpanzem . učivo anatomických charakteristik ve 
vztahu k bipedii. 

Dokumentační práce (materiál, odlitky, fotograffie) ukazující anatomická místa lebka, pánev: 
popis, srovnání, třídění. 

Učivo o geografickém rozdělení krevních skupin. 

Měření času v historii Země a života (2 týdny). 

Metody a pomůcky k měření času současných geologických jevů jsou studentům známá. 
Měření času historických epoch se provádí společně s interpretací geologického a biologického 
záznamu ve fosiliích a horninách. Geologové používají datování relativní a absolutní. 
Podle výběru profesora se toto učivo probírá jako 2 týdenní blok anebo je přiřazeno k jiným 
následujícím kapitolám (konvergence, příbuznost mezi recentními a fosilními organismy -
fylogeneze - evoluce) 

Obsah základních znalostí. 

Relativní datování dovoluje seřadit geologické struktury (vrstvy, souvrství, přesmyky) 
minerály a geologické jevy (diskordance, sedimentace, intruze, orogeneze). 

Limity : Detailní učivo struktur a mechanismů deformací program neobsahuje. 

Relativní datování položilo principy určování relativního stáří, které umožnilo sestavení 
stratigrafických tabulek. Mezi tyto principy náleží: 
- superpozice 
- kontinuita 
- přezkoumání 
- paleontologické nálezy 

Limity: Využití těchto principů pro sestavování mezinárodní stratigrafické tabulky program 
neobsahuje. Znalost mezinárodní stratigrafické stupnice program neobsahuje. 
Rekonstrukce geologické historie regionu není v programu. Omezovat učivo jen na jednoduché 
geologické jevy. 

Absolutní datování. 

Absolutní stáří je dáno věkem hornin a fosílií dovoluje měření času geologických fenoménů. 
Absolutní stáří je založené na radioaktivním rozpadu některých chemických prvků: využívá 
vztahů které jsou mezi poměrem izotopů a dobou která uplynula od vzniku systému obsahující 
izotopy. Radiochronometry jsou vybírány v závislosti na časové periodě, která má být 
zkoumána. Pro poslední milión let se používá radiouhlíková metoda. Měření množství uhlíku 
umožňuje určit věk. Pro starší periody se může využívat K-Ar metoda.Iniciální množstvi při 
uzavírání systému je zanedbatelné. Kontaminace argonem z atmosféry ztěžuje detekci argonu 
rozpadajícího se draslíku předtím než hornina dosáhla určitého věku. Užívá se také Rb-Sr 
metoda, pro určení věku horniny je tedy nutné měřit množství izotopů několika minerálů stejné 
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horniny, která krystalizovala ve stejném čase (iniciální množství prvku a moment uzavření 
systému je neznámý) 

Limity: Význam poměrů iniciálních izotopů není v programu. 

Poznámka: Absolutní datování přírodních jevů se prakticky vyučuje ve fyzice (Radioaktivní 
rozpad) a v matematice (exponenciální funkce). Koordinací mezi předměty by mohla být 
rozvíjena tato učební látka. 

Aktivity. 

Určování relativního stáří jevů na pozorovaných příkladech: 
- v terénu (superpozice, diskordance, deformace vrstev) 
- na vzorcích minerálů a hornin 
- na geologických profilech - diskordance, intruze 
- podle fotografií a obrázků o různých měřítkách (diskordance) 

Výpočet věku vrstev podle zbytku zuhelnatělého dřeva (lidských stop, vulkanického popela se 
spálenou vegetací) 

Využití metody zjišťování absolutního stáří K-Ar metodou pro naleziště hominidů ve vulkano 
sedimentárních sériích východoafrického riftu. 

Konvergence litosféry a její účinky (4 týdny) 
Učivo o strukturách zeměkoule, konvekci zemského pláště, znalosti o litosférických deskách a 
jejich kinematice, některé magmatické procesy byly probírány v classe de premiére. 
Charakteristické principy konvergence uvedené v classe premiére jsou znovu probírány 
v následujícím učivu. 
Konvergence litosférických desek je charakterizována: 
- přisouváním desek 
- destrukcí litosférického povrchu 
- utvářením reliéfu 

I. 5. 1. 
Konvergence a subdukce. 

Obsah základních znalostí. 
Konvergencí se rozumí zmizení oceánské litosféry v zemský plášť - subdukce. 
Oceánská litosféra se zanořuje pod aktivní okraj desky kontinentální kůry nebo oceánské kůry. 
Subdukce je charakterizována: 
- přítomností částečného reliéfu (pozitivního nebo negativního) 
- litosférická deformace 
-mimořádné rozložení tepelného toku 

Limity: Gravimetrie subdukční zóny není součástí programu. 

Geometrické rozložení sopečného materiálu, ponoření rigidní části litosféry do teplejšího 
vnitřního pláště. 
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Limity: Učivo o různých strukturách a funkci subdukční zóny není součástí programu. 
Vymezení rozdílů mezi subdukcí pod pevninským a pod oceánským okrajem. 

Vývoj oceánské litosféry která se oddaluje od oceánských hřbetů doprovází zvětšování její 
hustoty až do překročení hustoty astenosféry: tento rozdíl v hustotě je jedním z hnacích 
motorů subdukce. 

Subdukční zóny jsou místem důležité magmatické aktivity charakterizované 
vulkanismem a uložením granitoidů. 

Limity: Chemické vlastnosti magmatických sérií a rozlišení eruptivní dynamiky není součástí 
programu. 

Magma vzniká částečným natavením peridotitů pod Bénioffovou znou. Toto natavení je 
způsobeno hydratací pláště. Voda vzniká touto dehydratací hornin plovoucí desky BeniofFovy 
zóny. Horniny oceánské litosféry jsou podrobeny různým tlakovým a tepelným podmínkám při 
jejich vzniku, přeměňují se a dehydratují se. Objevují se charakteristické minerály subdukční 
zóny. 

Aktivity. 

Analýza dokumentů (mapy, profily, fotografie) dovolující charakteristiku hlavních principů 
aktivních okrajů: 
- oceánský příkop 
- horské pásmo 
- magmatický krb 
- akreční klín 
- zaoblouková pánev 

Konstrukce Wadati/ Benioffovy zóny podle hloubky ohnisek zemětřesení. 

Podle průměrné hodnoty oceánské kůry a litosférického pláště vypočítat průměrnou hustotu 
oceánské litosféry v závislosti na její šířce a stáří. Srovnání s hustotou astenosféry. 

Učivo (textura, složení) magmatických hornin: vulkanické (andezit, ryolit), plutonické 
(granitoidy) 

Pozorování minerálů a minerálních struktur svědčících o minerálních přeměnách 
v metabazaltech nebo metagabrech v oceánské subdukční kůře: typické minerály subdukční 
zóny (glaukofán, granát, jadeit) 

Využití petrografické mřížky pro nalezení podmínek vzniku těchto minerálů. 

I. 5.2. 
Konvergence a kolize kontinentů. 
Kolize je výsledkem konvergence ke kontinentální litosféře. Vzniká hlavně následkem 
subdukce a vede ke vzniku horských pásem. Tyto jevy jsou v terénu přístupné ve francouzsko 
- italských Alpách. V žádném případě se nejedná o důkladné učivo o vzniku horských pásem. 
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Obsah základních znalostí.. 
Ve francouzsko-italských Alpách vycházejí na povrch horniny které obsahují mineralogické 
důkazy a stopy podmínek tlaku a teploty subdukce. Jedná se o prvky dávné oceánské 
subdukované litosféry a znovu přivedené na povrch (ofiolity). Ve francouzsko - italských 
Alpách vystupují na povrch stopy pasivních okrajů, sedimenty, překlopené bloky, 
nesubdukovaná oceánská kůry (ofiolity). Pasivní okraje jsou deformovány a svědčí o kolizi 
kontinentů. Konvergence je také pohlcena deformací okrajů jež se zužují a rozšiřují.a řídí vznik 
horských pásem. Důsledky zkracování a rozšiřování kontinentální kůry jsou: - nedílná 
topografie (vyvýšený reliéf spojený s kůrovými kořeny),- ohyby , zlomy a přesmyky. 

Limity: Mechanismy obdukce nejsou součástí programu. Detaily struktur a jejich rozdělení a 
mechanismy deformace nejsou součástí programu. 

Po kolizi, horské pásmo je místem zpožděného vývoje: povrchová eroze, částečné natavení 
v hloubce. 

Limity: Procesy zpožděného vývoje pásem nejsou součástí programu a nebudou předmětem 
otázek maturity (bakalaureátu). 

Konec této kapitoly je příležitostí k rychlému shrnutí učiva o dynamice litosféry, vzniku oceánů 
a vzniku horských pásem. 

Aktivity. 
Znalosti a učivo (terén, profily, fotografie) indikující subdukci a kolizi: 
- horniny, mineralogické struktury nesoucí stopy subdukce: 
- vrstvy, zlomy a přesmyky: stopy kolize 
Uvést v patrnost rozšiřování podle analýzy seismických profilů ležících napříč horských pásem. 

Speciální učivo (ľenseignement specialitě) 

Od geologické minulosti k budoucímu vývoji planety (7 týdnů) 
Základní geologické znalosti nabyté v classe seconde a v classe terminale dovolují porozumět 
hlavním činnostem planety, a to od vnějšího obalu k nejvnitřnějším jevům. Specializované 
(rozšířené) učivo zpřesňuje některé z těchto jevů činnosti planety Země. Dává příležitost 
poznat minulost planety. Učivo je založené na racionálním integrujícím geologickém 
pozorování a výzkumu a také na fyzikálních a chemických mechanismech. Učivo také obsahuje 
prvky rexlexe a budoucími modely pro zachycení a popsání budoucího vývoje Země. 
Předpovídání budoucího vývoje planety a jejího klimatu je otázkou nejen výzkumu 
přírodovědného, ale i sociálního. Tato část programu představuje pozorování, interpretace a 
modelování jevů minulých využitelných pro budoucí předpovídání scénářů budoucího vývoje 
Země. Program předkládá dvě vybrané problematiky: změnu klimatu a změny kolísání mořské 
hladiny.Tyto dvě problematiky spojují s vnitřními a s vnějšími geologickými činnostmi Země. 

1. Dávné klima planety (5 týdnů). 
Klimatické změny planety se studují v různých časových dimenzích. Klimatické rozdíly jsou 
zaznamenány v sedimentárních horninách a polárních ledovcích. Chemické vlastnosti 
sedimentů, jejich fosilní obsah, jejich podmínky uložení, izotopické složení ledovců jsou 
známky klimatických podmínek. Bublinky plynů uzavřené v polárních ledovcích jsou důkazy 
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průměrného složení atmosféry a obsahu skleníkotvorného plynu. Složení nejstarší atmosféry, 
zvláště oxidu uhličitého se získávají z velmi nepřímých údajů. Čím více se posouváme v čase 
do minulosti tím více ztrácíme geologických záznamů. Klimatické rozdíly jsou studovány ve 
dvou časových dimenzích: 
- poslední milión let kdy kontinuita geologického záznamu umožňuje pozorovat klimatické 
rozdíly s odchylkou výpočtu řádově 1000 let. 
- miliardy let kde geologické záznamy umožňují určit klimatické změny s přesností několika 
miliónů let. 

Obsah základních znalostí. 

Změny klimatu posledních 700 000 let. 
Vrtná jádra polárních ledovců, vrtná jádra sedimentů mořského dna nebo jezer umožňují znovu 
sestavit klimatické poměry (i výkyvy) za posledních 700 000 let. 

Místní výkyvy teploty jsou dedukovány z izotopického složení kyslíku v ledu polárních 
ledovců. Tyto výkyvy teploty jsou srovnatelné s výkyvy koncentrace skleníkotvorných plynů 
v atmosféře. Mimo póly jsou lokální klimatické výkyvy vyvozeny ze studia vrtných jader 
sedimentů jezer nebo rašelinišť. 

Globální klimatické změny jsou odvozovány z izotopického složení kyslíku a z obsahu 
vápenatých schránek v oceánských sedimentech. 

Limity. Mechanismy izotopické frakcionace nejsou součástí programu. 

Klimatické výkyvy ukazují střídání dob ledových s dobami meziledovými. Cyklus 100 000 let-
rytmus zalednění. Cykly oteplování-ochlazování jsou pozorovány mezi dvěma maximy 
ledových dob s periodami 43 000,24 000 a 19 000 let. 
Vysvětlující bilance: tato periodicita je vysvětlována pravidelnými změnami orbity země. Tyto 
parametry určují rozdělení a výkyvy času sluneční energie obdržené rozdílnými zeměpisnými 
šířkami (srovnej program la classe seconde) 

Avšak samotné výkyvy oslunění nevysvětlují pozorovanou amplitudu teplotního výkyvu. 
Z jiných na sobě závislých jevů modelují astronomické efekty Mezi tyto jevy patří výkyvy 
albeda planety a výkyvy obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. 
Albedo je jedním z faktorů, který kontroluje teplotu zemského povrchu. 
Oxid uhličitý způsobuje skleníkový efekt planety. Jeho koncentrace v atmosféře je vyvažována 
oceány. Přesto se teplota zvyšuje. Rozpustnost oxidu uhličitého v oceánech se zmenšuje 
dřívější vyrovnání je přemístěné: oxid uhličitý přechází z oceánu do atmosféry kde vyvolává 
skleníkový efekt. 

Limity: Interakce mezi různými jevy které modulují astronomické efekty nejsou přítomné 
v programu. Učivo orbitálních parametrů není součástí programu. 

Klimatické změny největších časových měřítek. 

Výkyvy v krátkých časových dimenzích se spojují v dlouhodobější výkyvy. Nalézat v horninách 

- stopy ledových dob 
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- stopy teplých period 
- stopy po prudkých změnách klimatu 

Limity: Učivo mechanismů původu resp. vzniku stop dokládajících klimatické změny není 
obsahem programu. 

Mechanismy klimatických výkyvů ve velkých časových dimenzích zahrnují důležité změny 
v obsahu skleníkových plynů atmosféry (např. maximum oxidu uhličitého v křídě a minimum 
v karbonu). Tyto výkyvy jsou kontrolovány jedině následujícími procesy které vylučují nebo 
spotřebovávají oxid uhličitý: 
- alterace vápnitých a hořečnatých silikátů orogenických reliéfu spotřebovávají oxid uhličitý 
- srážení karbonátů uvolňuje oxid uhličitý a rozpouštění karbonátů spotřebovává oxid uhličitý:-
zachycovač organické hmoty v horninách - zásoby oxidu uhličitého 

- odplynění pláště vulkanickou činností vylučují oxid uhličitý do oceánu a 
atmosféry. 

Limity: Učivo procesů maturace a konzervace karbonátových hornin jakož i učivo degazace 
pláště není v programu. 

Bilance: Uvažování o klimatech budoucnosti, určení parametrů které kontrolují klima země je 
významné pro sestrojení klimatických modelů. Scénáře vývoje průměrné teploty Země, které 
kromě přirozeného kolísání klimatu berou v úvahu také vpád lidské činnosti předpovídají 
oteplení řádově o 2 - 5 °C v průběhu 21. století. 

Výkyvy mořské hladiny (2 týdny). 
Výkyvy mořské hladiny existují s různou maximální amplitudou během historie Země. Jejich 
původ vyplývá z klimatických změn, ale také s tektonickými změnami a i v míře intenzity 
aktivity zemského pláště. 

Obsah základních znalostí. 

Objasnění výkyvů mořské hladiny během geologického času. 

Výkyvy mořské hladiny modifikují povrch vynořené pevniny. 

Sedimentární horniny s jejich vlastnostmi a jejich rozšířením zaznamenávají relativní kolísání 
mořské hladiny. Tyto výkyvy se demonstrují zejména transgresemi a regresemi. 

Případy světových výkyvů mořské hladiny. 
Relativní výkyvy mořské hladiny v celosvětovém měřítku jsou kontrolovány množstvím vody 
v oceánských pánvích. Pozoruje se, že během posledních 200 miliónů let množství vody 
změnilo v led. - teplotní dilatace vody (10-20 cm za století): vytváření a ničení polárních 
čepiček (řádově stovky metrů za 10 000 - 100 000 let) 

- objem oceánských pánví (výkyv může být až několik stovek metrů za 10 miliónů let) 

Aktivity. 
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Globální objasnění periodicity klimatických změn v kvartéru a recentu se srovnávacím učivem 
- složením bublinek plynů a izotopickým složením ledu z polárních ledovců. Srovnávání se 
záznamy v sedimentech oceánů. 

Uvedení do souvislostí - klimatických výkyvů s výkyvy sluneční energie. 

Objasnění klimatické variability kvartéru a recentu v kontinentálních sedimentech jezer a 
rašelinišť.: sedimentologie a analýza pylů v současných a recentních sériích. 

Učivo o geologických údajích a dokumentech potvrzující prekambrické a paleozoické 
zalednění. Přemístění těchto glaciálních stop v závislosti na umístění kontinentů v průběhu 
věků. 

Učivo alteračních procesů hornin, využití chemické a mineralogické analýzy hornin 
neerodovaných a alterovaných, chemická analýza říční a mořské vody. 

Objasnění výkyvů mořské hladiny ve dvou časových měřítkách. 

Výkyvy spojené s kvartérním zaledněním pomocí analýzy fosilních útesů, stop pobřežní linie 
nebo lidské činnosti (příklad jeskyně Cosquer) 
Výkyvy spojené s transgresí a regresí svrchní křídy podle analýzy dokumentů (mapy, videa, 
fotografie, stratigrafické tabulky) 

Učivo podle různých dokumentů (mapy, fotografie, stratigrafické tabulky) jevů transgrese a 
regrese. Objasnění geologické mapy světa a Francie ve světovém hledisku transgrese ve 
svrchní křídě. 

Objasnění parametrů kolísání mořské hladiny: 
- výkyvy objemu vody v závislosti na teplotě 
- výkyvy množství přítomného na pevnině 
- výkyvy průměrné hloubky dna oceánů na ledu 

Uskutečnění kvantitativní bilance. 

Srovnání vyučování geologie u nás a ve Francii. 

Vyučování geologii ve Francii probíhá v classe de 6-éme (adaptační cyklus) 1,5 hodiny týdně, 
v classe de 5-éme a 4-me (centrální cyklus) 1,5-2 hodiny týdně. V classe 3-éme (orientační 
cyklus) se geologie nevyučuje. 
Samotné geologické učivo se vyučuje zejména v 4. a 5. classe (centrálního cyklu) a učivo 
o půdě v adaptačním cyklu. Tím se částečně odlišuje od našeho pojetí vyučování, kde je snaha 
o probírání celého učiva zahrnující geologické vědy v jednom školním roce. 
Žáci ve Francii se poprvé s geologickým učivem setkají v adaptačním cyklu, kde se probírá 
tématický celek Naše životní prostředí, kde se stručně dozvědí o horninách, vodě, atmosféře 
(podobně jako se to naši žáci dozvědí v zeměpisu), dále o vzniku půdy (viz zeměpis u nás). 
V centrálním cyklu se geologie nevyučuje jako samostatné učivo, ale zahrnuje i učivo 
z biologie. Celková dotace geologicky zaměřených tématických celků je 44 hodin a zahrnuje 3 
TC: Země se mění na povrchu (28 h ), Stroj země (6h ), Historie života a historie Země (10h). 
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Vyučování SVT navazuje na adaptační cyklus. Dále se opírá o mezipředmětové vztahy 
s fyzikou, chemií, zeměpisem a francouzštinou. 
Francouzský program se od našeho odlišuje širokým množstvím aktivit a "praktického" 
vyučování, které jsou nejvíce založeny na praktickém vyhledávání informací, používání IT, na 
uvádění všech možných geologických jevů do vzájemných souvislostí, žáci se učí diskuzi, 
předkládat své zjištěné názory. 

Vyučování věd o Zemi je na francouzských gymnáziích zčásti povinné a zčásti volitelné. Na 
rozdíl od našeho systému, se všichni studenti alespoň stručně seznámí se základy geologie, 
neboť všichni studenti mají povinný základ v 1. ročníku lycea (classe seconde) v TC Planeta 
Země a její prostředí (8 týdnů). Ve 2. a 3. ročníku lycea (classe de premiére a classe de 
terminale) se vědám o Zemi věnují už jen ti studenti, kteří si vybrali přírodovědnou větev, 
v ostatních větvích (ekonomické, ekonomicko-sociální a literární se geologické učivo 
nevyučuje. 

1 v 
Srovnání učebnic geologie pro ZS a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

Jak se která učebnice věnuje učivu geologie zhodnotil částečně již Ziegler (2001). Jak se 
učebnice věnují jednotlivým geologickým oborům? V úvodu je nutné zdůraznit, že se dnes 
geologie může vyučovat se základy genetiky, ekologie a ochrany životního prostředí člověka a 
tudíž samotnému geologickému učivu není ani zdaleka věnován celý rok učiva (tedy při 
dvouhodinové týdenní dotaci resp. 66 hodin ročně). 
V potlačení výuky geologie šla nejdále učebnice Kvasničkové a kol. (1996) - má celkem 93 
stran učiva, ve které je geologickým oborům věnováno pouhých 52% učiva a z těchto je 5% 
věnováno obecné mineralogii, 6% petrologii, 17% obecné geologii (vnějším a vnitřním 
geologickým silám), 22% historické geologii a historickému vývoji organismů a pouze 2% 
geologii České republiky. O systému nerostů či o užité geologii se tato učebnice vůbec 
nezmiňuje, i když např. užitá geologie (geologické mapování, geologický průzkum a těžba 
surovin) velmi těsně souvisí s ochranou životního prostředí člověka. 
V ostatních učebnicích se prostor pro geologii přece jenom trochu zvyšuje, v průměru kolísá 
mezi 72 - 84% s výjimkou učebnice Vališe a kol. (1983, 1996), kde podíl učiva geologie 
dosahuje 93%. 
Učebnice Vališ a kol. (1983, 1996) se 142 stranami učiva celkem, věnuje geologii 93% obsahu. 
V tom je 18% učiva obecné mineralogie, 6% mineralogického systému, 24% petrologie, 11% 
historické a stratigrafické geologie a historického vývoje organismů, 9% regionální geologii 
České republiky a % užité geologii. 
V učebnici Froněk -Tonika (1993, 1997) (má celkem 93 stran učiva) je učivu geologie 
věnováno 72,54%. Z toho 3,72% je věnováno vztahu živé a neživé přírody, 3,72% učívaje 
věnováno stavbě a složení zemského tělesa, mineralogii 10,23% učiva, geologickým dějům 
32,55% učiva, historické geologii 14,88%, užité geologii pak 7,44%. 
V učebnici Černíka a kol. (1998) (má celkem 77 stran učiva) je učivu geologie věnováno 77% . 
V tom je 6% obecné mineralogie, 18% věnováno systému minerálů, 12% petrologii, 23% 
obecné geologii, 12% historické geologii a historickému vývoji organismů a 6% regionální 
geologii České republiky. V učivu chybí užitá geologie. 
V učebnici Jakeše (1999), která má celkem 59 stran učiva jsou geologii věnována 74% učiva. 
V tom je 7% věnováno obecné mineralogii, 7% petrologii, 37% obecné geologii (vnějším a 
vnitřním geologickým silám), 17% historické geologii a historickému vývoji organismů, 3% 
regionální geologii České republiky a 3% užité geologii. 
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Učebnice Cilka a kol. (2000), která má celkem 119 stran učiva, se pokusila o rovnoměrné 
rozvržení celého učiva a geologii věnovala 84% učiva. Přihlédla k potřebám škol a i z tohoto 
důvodu věnovala obecné mineralogii 5% učiva, systému minerálů 10% učiva, petrologii 13% 
učiva, obecné geologii 23% učiva, historické a stratigrafické geologii a historickému vývoji 
organismů 28% učiva, regionální geologii 3% a užité geologii 2% učiva. 
Učebnice Zapletal a kol. (2000) má celkem 95 stran textu. Celkem je geologii věnováno 70% 
obsahu. Postavem Země a její vnitřní stavbě jsou věnována 3%, obecné mineralogii 6%, 
systematické mineralogii 11%, petrologii 13%, obecné geologii (vnitřní a vnější geologické 
síly) 28%, regionální geologii České republiky 3%. 
Učebnice Kočárek E. jun. et sen. (2001) má celkem 96 stran textu. Celkově je geologii 
věnováno 72% obsahu. Postavení Země a její stavbě je věnováno 6% celkového obsahu. 
Obecné mineralogii 10%, systematické mineralogii 2%, petrologii 4%, obecné geologii (vnější 
a vnitřní geologické děje) 25%, paleontologii a historické geologii 11%, regionální geologii 
České republiky 4%, pedologii 2%, biogeochemickým cyklům 1%, užité geologii 1%. 
K dalšímu srovnání současných učebnic geologie byla zjišťována komplexní míra obtížnosti 
(resp. složitosti) textu (Nestlerová -Průcha -Pluskal), a to proto, že u současných učebnic 
geologie nebyla dosud prováděna. Analýza obtížnosti textu učebnic byla provedena podle 
instrukcí Průchy (1998) a její výsledky jsou zahrnuty v Přílohách srovnání učebnic geologie pro 
ZŠ I -X. Z provedené analýzy vyplývá, že nejméně složitý text má učebnice Cílka a kol. 
(2000) T = 33,58 a nejvíce složitý text má učebnice Černíka a kol. (1998) T = 44,14. 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že je mezi učiteli nejvíce používána učebnice 
Cílka a kol. (2000). 

Vyučovací metody vyučování geologie. 

Vyučovacími metodami se obecně zabývali mnozí pedagogové Mojžíšek (1975, 1988), 
Janoušek (1984), Lerner (1986), Maňák (1990), Shapiro (1992), Kalhous (1995, 2002, 2003), 
Skalková (1999). 
Vyučovacími metodami v geologii se zabývali Pauk a kol. (1979) a Turanová (2000, 2002, 
2004) 
Metoda čili cesta jak dosáhnout vytyčeného cíle, výuková metoda je pak cestou ke zvládnutí 
stanovených výukových cílů (Kalhous 2002). 
Pauk a kol. (1979) vyučovací metodou rozumí plánovitý a promyšlený postup výchovné a 
vzdělávací činnosti učitele a žáka, který směřuje k dosažení stanovených cílů. 
Maňák (1990) ji chápe jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních 
aktivit žáka, který je zaměřen na dosažení učitelem stanovených a žáky akceptovaných 
výukových cílů. 
Stračár (in Petlák 1997)Vyučovacou metodou rozumieme zámerné usporiadanie obsahu 
vyučovania, činnosti učiťela a žiaka, ktoré sa zacieľuju na dosahnutie stanovených výchovných 
a vzdělávacích cielov, a to v súlade so zásadami organizácie vyučovánia. 
Kalhous (2002)Interakce učitel - žák je ve výuce realizována především prostřednictvím 
výukových metod. Chápeme ji jako vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje 
psychologické, sociální a somatické individuální zvláštnosti žáka a žák převážně na základě 
svých osobních svobodných aktivit se ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. 

Podle didaktického konstruktivismu lze uvést některé zásady, které ovlivňují volbu výukových 
metod. (Vyskočilová, Dvořák in Kalhous a Obst 2002) 
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1.Učení je přirozená aktivita, která nemusí být odměňována nebo zpevňována. Pokud je 
potřeba zpevnění, znamená to, že se dítě učí něčemu, v čem nevidí smysl. Je ale třeba vytvořit 
podmínky, aby bylo ochotno podstoupit riziko. 
2. Čím více jsme se toho naučili, tím snadněji se nám učí, protože záleží více na tom, co už 
umíme. Racionální přístup nás vede k tomu, abychom se snažili využívat co nejvíce toho co 
známe, a do paměti ukládali jen nezbytně nutné a opravdu nové informace. 
3. Smysl není něco, co by žák našel v učivu, ale co se do něj vnáší. To je velmi důležitý rozdíl, 
protože znamená, že učeni nikdy nemůže být pasivní, ale je vždy aktivní a žákem iniciovaný a 
řízený proces. 
4. Žáci musí proto předem smysl látky chápat a předvídat, nemohou ho dostat až v průběhu. 
5.Musejí znalosti vidět při jejich konkrétním fungování, zakusit, jak jim samým k něčemu 
pomáhají, jsou užitečné. 
6. Vypětí a úzkost blokuje učení. 
7. Snaha po zapamatování blokuje schopnost porozumění. 

Nejvíce informací, schopností resp. kompetencí žák získává tím více, čím více je aktivně 
zapojen do procesu vyučování. Podle Shapira (1992) se žák nejvíce naučí při učení druhých 
(90%), při praktických cvičeních (70%), ve skupinové diskusi (50%), při demonstraci (30%), 
při užití audiovizuálních metod (20%) během čtení (10%) a pouze 5% z přednášek. 
Aby zvolená výuková metoda byla didakticky účinná, je nutné, aby splňovala kritéria, která 
fomuloval Mojžíšek (1975): 
1. Je informativně nosná, tj. předává plnohodnotné informace a dovednosti obsahově 

nezkreslené. 
2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 
3. Je racionálně a emotivně působivá, tj. strhne, aktivuje žáka k prožitku učení a poznávání. 
4. Respektuje systém vědy a poznání. 
5. Je výchovná, tj. rozvíjí morální, sociální, pracovní a estetický profil žáka. 
6. Je přirozená ve svém průběhu i důsledcích. 
7. Je použitelná v praxi, ve skutečném životě, přibližuje školu životu. 
8. Je adekvátní žákům. 
9. Je adekvátní učiteli. 
10. Je didakticky ekonomická. 
11. Je hygienická. 

Klasifikace metod výuky. 
Klasifikaci výukových metod podali Kádnera (1926), Pavlík (1946), Horák (1981), Lerner 
(1986), Mojžíšek (1988), Maňák (1990,1995), Joyce a Calhounová (1996), Flechsig (1996), 
Skalková (1999), Kalhous (1995), Kalhous a Obst (2002, 2003). 
Klasifikaci výukových metod v geologii pak Junger 1964, Pauk a kol. (1979) a nejnověji 
Turanová (2000). 

Klasifikace podle logického postupu (Kádner, 1926; Pavlík 1946): 

Metody analytické 
Metody syntetické 
Metody synkritické (srovnávací) 
Metody induktivní 
Metody deduktivní 
Metody genetické 
Metody dogmatické 
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Klasifikace podle specifického charakteru obsahu vyučování a procesu jeho osvojování (Lerner 
1986): 

1. Metody výkladově ilustrativní čili informativně receptivní 
2. Metody reproduktivní 
3. Metody problémové 
4. Metody heuristické 
5. Metody výzkumné 

Klasifikace metod výuky dle Mojžíška (1988): 

I. Metody motivační (metody usměrňující, stimulující zájem o učení) 
II. Metody expoziční (metody podání učiva) 
III. Metody fixační (metody opakování a procvičování učiva) 
IV. Metody diagnostické (metody kontroly, hodnocení a klasifikace) 

Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky (Maňák 1990, 1995): 

1. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků - aspekt didaktický 
A Metody slovní: 

1. Monologické metody (popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška...) 
2. Dialogické metody (rozhovor, dialog, diskuze, dramatizace...) 
3. Metody písemných prací (písemná cvičení, kompozice) 
4. Metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem (autodidaktické) 

B Metody názorně demonstrační: 
1. Pozorování předmětů a jevů 
2. Předvádění (předmětů, modelů, pokusů, činností) 
3. Demonstrace statických obrazů 
4. Projekce statická a dynamická 

C Metody praktické: 
1. Nácvik pohybových a pracovních dovedností 
2. Laboratorní činnosti žáků 
3. Pracovní činnosti (v dílnách a na pozemku) 
4. Grafické a výtvarné činnosti 

D Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků - aspekt psychologický 
1. Metody sdělovací 
2. Metody samostatné práce žáků 
3. Metody badatelské, výzkumné, problémové 

E Metody charakterizované z hlediska myšlenkových operací - aspekt logický. 
1. Postup srovnávací 
2. Postup induktivní 
3. Postup deduktivní 
4. Postup analyticko - syntetický 

F Metody z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu - aspekt procesuálni 
1. Metody motivační 
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2. Metody expoziční 
3. Metody fixační 
4. Metody diagnostické 
5. Metody aplikační 

Metody z hlediska výukových forem a prostředků - aspekt organizační 
I. Kombinace metod s vyučovacími formami 
II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami 

Metody aktivizující - aspekt interaktivní 
I. Diskuzní metody 
II. Situační metody 
III. Inscenační metody 
IV. Didaktické hry 
V. Specifické metody 

Klasifikace založená na teoriích učení dle Joyce a Calhounové (1996) 
a) behaviorální modely 
b) personální (humanistické) modely 
c) sociální modely 
d) kognitivní (informační) modely 
e) didaktický model 

Stručná charakteristika některých metod výuky v geologii. 

Metody slovní. 

Slovní metody patří mezi nej všestrannější metody. Slovo je pro učitele nástroj nej efektivnějšího 
a nejrychlejšího přenosu požadovaných informací (Kalhous a Obst, 2002) 

Slovní metody monologické. 

Vysvětlování patří k častým výukovým metodám, používá se v situacích, kdy se učitel nemůže 
opřít o předchozí žákovské zkušenosti. Vyžaduje od učitele postupný, učleněný a výstižný 
výklad, zaměřený především na objasňování vnitřních vztahů a zákonitostí. Počítá s vnitřní 
aktivitou žáků a očekává od nich vyšší úroveň myšlení, hlavně analýzu a zobecňování, vše za 
vydatné pomoci učitele. Vyhovuje u metody problémového výkladu a metody heuristické 
(Kalhous a Obst, 2002). Tuto metodu učitel používá právě tehdy, když vysvětluje nové učivo 
anebo vyvozuje závěry z pozorování. Např. na základě pozorování a srovnávání krystalových 
tvarů, fyzikálních vlastností nerostů a krystalových struktur, vyvozujeme zákonitou souvislost 
mezi strukturou nerostů a jejich tvarovými a fyzikálními vlastnostmi. V petrologii můžeme 
založit výklad o podmínkách vzniku hornin na základě pozorování jejich struktur. 
Problémovým vysvětlováním můžeme vysvětlit jak vzniká zkamenělina. Na základě nálezů 
zkamenělin pak můžeme vysvětlit relativní stáří hornin. Vysvětlováním resp. výkladem 
seznamujeme žáky s vývojem hypotéz o vzniku Vesmíru, vzniku Země, vzniku života, o 
pohybech zemské kůry, o vývoji organismů, o vývoji geologické stavby Českého masívu a 
Karpatské soustavy. Vysvětlujícím výkladem uvádíme žáky do učiva jednotlivých tématických 
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celků. Při výkladu by měl učitel vycházet z pozorování přírodnin, obrazového materiálu a 
z obecných poznatků se kterými se žáci již seznámili v předchozím studiu nebo v jiných 
předmětech. Např. při vysvětlování o zemětřesení lze vysvětlování založit na tom co již žáci 
znají z hodin zeměpisu apod. 

Vyprávění. 
Podle Kalhouse a Obsta (2002) zprostředkovává vědomosti výpravným, citově podbarveným 
způsobem. Ve zvýšené míře předpokládá osobní dispozice učitele. Vzhledem k ontogenezi 
dítěte je vhodná v primární škole. Z didaktického hlediska je účinná tehdy, když se ve výuce 
sledují kognitivní i afektivní cíle. V geologickém učivu se vyprávění může uplatnit např. při 
vyprávění o ničivých činnostech sopek, vody (např. tsunami a jeho ničivé dopady na společnost 
a krajinu), při tvorbě a utváření krajiny v průběhu věků, vyprávění o příbězích horníků , 
příběhy o důlních neštěstích apod. 

Přednáška. 
Přednáška předkládá poznatky v souvislém, logicky utříděném a jazykově bezchybném 
projevu. Klasická přednáška se skládá ze tri částí, z úvodu (podchycení zájmu, seznámení 
s problematikou), výkladové části a části závěrečné (rekapitulace nosných myšlenek tématu). 
Nedostatkem přednášky je pasivita žáků či studentů. Užívá se zvláště na vysokých školách a 
ve vyšších ročnících středních škol. Na základní škole by se přednášce neměl věnovat celý čas 
hodiny a měla by se užívat např. při příležitosti významného výročí některého badatele nebo o 
aktuální události např. oblet komety, úspěchy mezinárodního týmu vědců při výzkumu ve 
vesmíru např. sondy na Marsu, Sondy k měsíci Titanu apod. Přednáškou můžeme pověřit i 
žáka, který má zájem o obor. 

Popis. 
Popis je metodou při které se žáci seznamují s charakteristickými znaky přírodnin (minerálů, 
hornin a zkamenělin) a je spojený s pozorováním. Dále popisujeme žákům postupy při 
pokusech. Popis je nutno chápat jako prostředek k určování přírodnin. Žáci by se měli učit 
předloženou přírodninu popsat a podle popisu ji určit případně zařadit do skupiny v systému. 
Velmi důležitý je popis struktur a textur hornin, který je podkladem pro vyvozování podmínek 
jejich vzniku. Popis hlavních znaků zkamenělin je pak důležitý pro přesnou determinaci 
zkamenělého organismu a tedy určení jejího stáří a určení relativního stáří horniny ve které se 
zkamenělina nalezla. Z praxe se osvědčilo např. při srovnávání některých určovacích znaků 
(mlži a ramenonožci; loděnky a amoniti) nechat zkusit žáka, aby sám zkusil popsat rozdíly 
(znaky). Je to sice náročné na čas, ale lépe se to dětem vryje do paměti. 

Slovní metody dialogické. 

Charakterem těchto metod je rozdělení komunikační aktivity mezi učitele a žáky a mezi žáky a 
učitele. Příznačné pro tuto komunikaci je propojení činnostního charakteru s aspekty 
vzájemného působení a ovlivňování. Dialogické metody jsou příležitostí pro žáky aplikovat to 
co se naučili. Umožňují žákům sdělit své názory, pocity k danému tématu či problematice. Učí 
je naslouchat názorům druhých, třeba i diametrálně odlišných od jejich názorů jejich. Při 
uskutečňování těchto metod je nutné a žádoucí mít na zřeteli tři faktory, které vystihují 
podstatu dialogu: 
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1. Dialog je zaměřen na zcela určitý cíl, k němuž směřuje společná činnost všech 
účastníků dialogu. 

2. V dialogu dochází ke vzájemnému ovlivňování účastníků - nejen jejich znalostí, ale 
i jejich postojů a také k osvojení si schopnosti vést dialog (vyslechnout protější stranu, 
neskákat do řeči, nechat domluvit atd.) 

3. V dialogickém dění se na jedné straně vytvářejí a přetvářejí vzájemné vztahy mezi 
účastníky, na druhé straně se v něm vzájemné vztahy mezi účastníky odrážejí 
(Janoušek, 1984 in Kalhous a Obst, 2002) 

Z didaktického hlediska je funkční a potřebné, aby se u slovních metod dialogických tyto 
aspekty odrážely, aby tomu tak bylo doporučuje Kalhous a Obst (2002) učitelům 
akceptovat následující rady pro získání funkčních dovedností ve vedení dialogu se žáky 
(Shapiro, 1992): 
1. Naslouchání je aktivita vyžadující souhrnné využití všech smyslů posluchače pro 

odpověď na chování jiné osoby. Učitel může zlepšit svou schopnost naslouchat tím, že 
věnuje pozornost verbálním i neverbálním podnětům ze strany žáků pro dopovědi na 
takové proměnlivosti, jako je spojení myšlenek, posuny v konverzaci, úvodní a 
závěrečné poznámky, opakující se narážky, rozporuplnosti a mezery v konverzaci a 
skryté významy. 

2. Odrážení je proces téměř doslovného opakování toho, co řekla jiná osoba. I když 
by měl být odraz používán zřídka, poskytuje učiteli příležitost ujistit se, že slyšel žáka 
správně. Pokud došlo ke špatnému pochopení, má žák nyní šanci znovu objasnit 
požadovanou odpověď. Odrážení lze takto použít v případě, že chceme žáka ujistit, že 
jeho poselství učitel obdržel. 

3. Vyjasňování je velice podobné interpretaci. Při vyjasňování jde o opětovné 
prohlášení toho, co již žák řekl. Poskytuje učiteli prostor pro spojování jednotlivých 
myšlenek žáků, pro formulaci nových postojů a jejich porozumění. Při tom by mohl 
učitel říci:" Během dnešní diskuze jste udělali následující závěry o ..." „ Znamená to, 
že si myslíte, že..." Žák má nyní šanci zvážit (souhlasit nebo nesouhlasit) nové 
myšlenky a názory, které vyslechl. Vyjasňování pomáhá žákům i učiteli rozvinout nové 
možnosti porozumění tématu vytvořením různých vzorů myšlení. 

4. Tázání se - učitel se pokouší pochopit myšlenky žáků o určeném tématu. Velmi 
užitečné je využít otázek. Pokud je používáte, pak vždy střídmě a s mírou. Uvádíme 
několik námětů jak užívat otázky efektivně: 

a) tažte se otázkou s otevřeným koncem: Mohl bys mi říci více, - Jak se 
cítíš ? - Je zde ještě něco, co bys nám chtěl říci ? 

b) Ptejte se vždy jednou otázkou. Nepouštějte se do série otázek 
najednou. Dejte žákům čas odpovídat vždy jen na jednu otázku. 

c) Poskytněte žákovi možnost odpovědět na otázku. Učitel někdy klade 
žákům otázky a odpovídá na ně sám. 

d) Ověřte si žákovy odpovědi. Potvrďte žákovu odpověď poděkováním za 
účast, pokud podá nesprávnou odpověď, buďte k němu vlídní a potom vše vysvětlete 
správně. 

e) Dejte žákovi oddechový čas .Při zadávání otázek sledujte známky 
nervozity, strachu nebo neschopnosti odpovědět. Zareagujte po chvíli a řekněte: zdá se, 
žes už přemýšlel dost dlouho, chceš více času, nebo ti mám raději s otázkou pomoci? 

f) Zakončete v pozitivním tónu. Dejte žákům najevo, že vaše otázky 
nejsou snadné a že udělali kus práce, když se podělili o své myšlenky. 

5. Hledání příkladů - žáci často považují za jednodušší uvést příklady nebo ilustrace, 
když se pokoušejí vyjádřit abstraktní pojem nebo myšlenku. Prostě se zeptáteMoW bys 
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nám uvést nějaký přiklad nebo popsat to, co ses pokoušel říci? Pomůže jim to jejich 
myšlenky dále rozvíjet. 

Rozhovor. 
Základním znakem je střídání otázek a odpovědí všech zúčastněných, předpokládá aktivitu 
nejenom ze strany učitele, ale také i ze strany žáků. Může být realizován v rovině učitel-žák, 
učitel-žáci, nebo pouze mezi žáky. Vyžaduje od učitele dovednost formulovat otázky, tj. 
respektovat stručnost, srozumitelnost, jazykovou správnost, variabilnost; není možné, aby 
jednoznačně převládaly otázky směřující k mechanické reprodukci či jednoslovné odpovědi. 
Z didaktického hlediska je žádoucí, aby otázky (učební úlohy) záměrně sledovaly plnění 
stanoveného výukového cíle (otázky, motivační, expoziční, fixační a diagnostické). Od žáků je 
nutné vyžadovat odpovědi obsahově a jazykově správné, avšak při respektování dostatečného 
času pro žáka na přípravu odpovědi, zvláště u pomalejších typů. Smysluplný a účinný dialog 
však předpokládá u všech účastníků společně akceptované téma, vhodnou atmosféru, 
připravenost, vyrovnanost pozic atd.(Kalhous a Obst, 2002) 
Rozhovor se používá když žáci mají získané předešlé vědomosti a znalosti o daném učivu. 
Rozhovor může být i sokratovský, který se opírá o znalosti a vědomosti žáků, kteří si vhodně 
položenými otázkami své předchozí znalosti a dovednosti uspořádávají a dávají do nových 
vztahů a souvislostí. Rozhovor může být i heuristický, při kterém žáci získávají znalosti a 
vědomosti nejen na základě předešlých znalostí, ale i na základě své vlastní tvořivosti. 
V geologických vědách jsou vděčná témata rozhovoru např. vnější geologické činitele (př. 
činnost ledovců, vody, větru, eroze, zvětrávání, činnost člověka), využití nerostných surovin 
v praxi, těžba nerostných surovin v okolí, otázky vymírání, tvorba krajiny, apod. 

Diskuze. 
Vzájemná komunikace mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem při řešení didaktického 
problému. Metoda předpokládá u všech zúčastněných určitou sumu vědomostí vztahujících se 
k řešenému problému. Jde o funkční metodu širšího významu, a to nejenom pro oblast 
vzdělávací, ale také pro rozvoj nižších poznávacích funkcí (identifikace, diskriminace, analýza, 
induktivní a deduktivní myšlení), pro získávání dovedností práce v týmu, pro rozvoj vzájemné 
komunikace, posilování sociálních vazeb mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem. 
V geologických vědách lze diskuzi použít např. při diskuzi o oteplování planety Země, diskuzi, 
o řešení správné těžby nerostných surovin, o evoluci a vzniku druhů, o neúplnosti fosilního 
záznamu atd. Zajímavé jsou např. diskuze o vymření dinosaurů (Marek, J. 2003): Vyberte si 
jednu z teorií vysvětlujících vymření dinosaurů. V knihách a na internetu vyhledejte informace, 
které vaši teorii podporují. Jako příspěvek k diskuzi ve třídě uveďte důkazy na otázku : „Co 
způsobilo vymření dinosaurů na konci druhohor ?" 

Sokratovská metoda. 
Podstata této metody je podle pedagogického slovníku (Průcha, Walterová a Mareš, 1995) 
" spočívá v prezentaci přesně formulovaných otázek učitele žákům, kteří jsou jimi vedeni, 
k vytváření vlastních, logicky vyvozovaných poznatků". V podstatě si žák vybavuje dřívější 
vědomosti a na základě jejich nových kombinací dochází k dalším poznatkům. Předpokladem 
úspěchu této metody jsou předchozí vědomosti žáků. Ty jsou pomocí vhodných otázek nově 
kombinovány a stavěny do nových souvislostí. Žák je otázkou řízen a vlastně sám vyvozuje 
nové poznatky. Tam, kde je ovšem vědomostní nedostatek či prázdno, lze obtížně vyvodit 
nový poznatek. Úspěch je značně závislý na správném stanovení otázky. Úlohy je třeba předem 
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promyslet. Zdůrazňuje se logičnost, jasnost, jednoduchost a přesnost ve formulaci, jazyková 
správnost. Vytyčený problém nesmí být nad síly žáků. Otázky by neměly být sugestivní ani 
nápovědné. Je pochopitelné, že úlohy mohou formulovat žáci. 

Heuristická metoda. 
Při této metodě je žák veden učitelovou otázkou k samostatnému řešení problému a opírá se 
při tom o výzkumné poznávací techniky. Pozoruje objekt, sleduje jeho strukturu, průběhové 
vlastnosti dějů, porovnává, hodnotí, zdůvodňuje svá tvrzení, proměřuje fakta, provádí 
dokumentaci. Na základě této činnosti objevuje nová fakta. V závěru odpovídá na učitelovu 
otázku. Od sokratovského dialogu se především liší mnohostrannými činnostmi žáků. Otázky, 
kterými jsou žáci vedeni, jsou typu: Prohlédni a srovnej, jak vznikl ? Jakou má funkci? Změř 
a posuzuj. Rozlož, slož, srovnej, najdi podstatu, princip atd. 
Touto metodou lze aktivizovat téměř všechny žáky, vyhovuje nadaným i méně nadaným. Učitel 
přechází z role rétora do role organizátora. Určité nedostatky této metody především spočívají 
v časové náročnosti, nadaní žáci pracují rychleji a potom se nudí. Jednostranným a častým 
využíváním této metody by se žáci nenaučili naslouchat souvislému výkladu. (Kalhous a Obst, 
2002) 
V geologických vědách se tato metoda může uplatnit při zjišťování závislosti např. fyzikálních 
vlastností nerostů na základě jejich struktury. Jaký je rozdíl mezi žulou a čedičem z hlediska 
jejich vzniku apod. 

Beseda. 
Je dialogická metoda, pro kterou je charakteristické společné řešení otázek celou třídou. Může 
plnit např. motivační funkci, seznamovat s novým učivem, íiinkci upevňování učiva popřípadě 
prověřování vědomostí a znalostí žáků. Použití besedy však vyžaduje důkladnou přípravu 
učitele anebo jiného pozvaného odborníka z praxe např. z regionálního muzea, lomu, sběratele 
zkamenělin atd. její úspěch se zesiluje i použitím pomůcek zejména přírodnin. (Turanová, 
2000). 

Metody názorně demonstrační. 
Tyto metody se opírají o přímý názor, často o pasivní pozorování jevů. Jsou velmi důležité 
především pro počáteční fázi poznání, které začíná počitkem a vjemem. Přemíra těchto metod 
ve výuce (zvláště ve vyšších ročnících) není vhodná, protože proces poznání je spojen také 
s abstraktním myšlením, s pojmovým učením i s praktickou činností. Maňák (1990) zpracoval 
pro učitele funkční obecné požadavky na zásady předvádění. Uváděné teze lze zdůvodnit 
empiricky i teoreticky: 
1. na předvádění je třeba předem naplánovat potřebné materiály, pomůcky a prověřit 

fungování technických zařízení. 
2. Zlaté pravidlo pro učitele, formulované J. A. Komenským, požaduje podle možností 

předkládat předměty co největšímu počtu smyslů, neboť jen tak je možno jevy poznat po 
všech stránkách. 

3. Složitější předvádění je nutné rozložit v jednotlivé jednodušší prvky. 
4. Předvádění má probíhat v přiměřeném tempu, má být přístupné všem žákům, kterým je 

určeno. 
5. Pokud to dovoluje charakter předváděných jevů, je účelné do předvádění žáky. 

63 



6. Při předvádění žáci nemají být pasivní; proto učitel aktivizuje ke spolupráci, podněcuje je 
k otázkám. 

7. Po jednotlivých fázích předvádění se osvědčuje prověřovat, zda bylo učivo pochopeno. Při 
nejasnostech nebo nepochopení je nutno obtížné prvky a části znovu předvést. 

8. Výsledek předvádění závisí mimo jiné také na tom, jak se předvádění vhodně a výstižně 
doplňuje slovním vysvětlováním. 

9. Po ukončení předvádění žáci sami shrnují hlavní poznatky. Nesprávnost učitel opraví, 
nedostatky doplní. 

10. V průběhu předvádění si žáci mají pořizovat zápisky, zachycovat předváděné jevy 
v kresbách, ve schématech, náčrtech apod. (Získat tuto dovednost je proces, který 
v počáteční fázi musí učitel koordinovat a usměrňovat.) 

11. Každé předvádění názorného materiálu by současně mělo být výcvikem v pozorování. 
12. Předváděný předmět se musí žákům demonstrovat tak, aby ho mohli dobře vnímat. 
13. Názorniny je třeba předkládat žákům ve správnou dobu, tj. nikdy před začátkem výkladu. 
14. Záci si hlouběji osvojí učivo, předvádí-li se jim jev ve vývoji, v činnosti, v souvislosti 

s reálnou skutečností, v přirozeném prostředí (Kalhous, Obst 2002) 
Demonstrační metody zprostředkovávají žákům poznávání skutečnosti, obohacují jejich 

představy, prohlubují jejich zkušenosti, rozvíjejí jejich pozorovací schopnosti. Při demonstraci 
je možno demonstrovat didakticky upravené objekty a didakticky neupravené objekty. Při 
vyučování geologii se učitel neobejde bez nákresů na tabuli (křídou nebo vhodnějším lihovým 
fixem), nákresů promítané přes meotar, či na papír. Grafickým znázorněním podporuje 
osvojování učiva, protože umožňuje dokonalejší vytváření prostorových představ přírodnin, 
jevů, vztahů a zajišťuje i individuální účast žáka na výuce. Nákresem může učitel znázornit 
charakteristické znaky jednotlivých přírodnin, zjednodušených geologických jevů (vrásy, 
zlomy, poklesy, blokdiagramy -kontinentálního driftu) Nákresy jsou velmi vhodné při 
vysvětlování dynamické geologie při výkladu zvětrávání, eroze, příboje, vzniku vrás, zlomů, 
pohybů litosférických desek. Velmi vhodnou metodou je pořizování zvětšených obrázků 
z učebnic a jejich ofocení na promítací fólie. V současnosti je lze zpracovat jako prezentaci 
v PowerPointu, je-li na škole příslušně vybavená učebna na ICT projekci. 

Pozorování. 
Tato metoda úzce souvisí s demonstrací. Jejím cílem je zaměřit pozornost žáka na 
bezprostřední poznávání předmětů a jevů v delším časové období. Vyznačuje se větší aktivitou 
žáka než demonstrace. Nejčastěji se využívá právě v přírodovědných předmětech. Podle 
povahy pozorování rozlišujeme příležitostné pozorování, pozorování v průběhu konání 
pokusu, srovnávací pozorování založeném na srovnávání a porovnávání více pozorovaných 
jevů, popisné pozorování spojené s podrobným popisem jevu, heuristické pozorování, jenž 
vede k pochopení podobností a rozdílů mezi jednotlivými znaky a jevy. V geologii například 
žáci pozorují, zkoumají vlastnosti minerálů a hornin. 
Podle míry samostatné činnosti žáka můžeme pozorování rozdělit na společné pozorování a na 
individuální pozorování. Při společném pozorování hraje větší úlohu učitel, při individuálním 
pozorování žáci např. pozorují, zkoumají za vedení učitele tvarové, fyzikální a chemické 
vlastnosti minerálů, složení struktur a textur hornin, způsoby zachování zkamenělin a učí se 
základním metodám výzkumu přírodnin. Pokročilejší žáci mohou vykonávat samostatná 
pozorování podle písemné předlohy nebo mohou samostatně řešit úkoly např. pozorování 
vzniku říčních náplavu, erozi odkrytých půdních profilů v zářezu silnic, pozorování činnosti 
sněhu na horách apod. 
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Metoda práce s učebnici, s knihou. 
Tato metoda je z didaktického hlediska velmi důležitá, neboť dovede-li žák dobře a správně 

pracovat s textem, zvyšuje se jeho učení aktivita. Tato metoda vyžaduje, aby žák učebnice 
nejen otevřel a četl, ale aby si dovedl dělat poznámky z textu, aby dovedl rozlišovat podstatné 
od nepodstatného. A konečně aby text pochopil a vlastními slovy reprodukoval spolužákům, 
učiteli. Důležitým hlediskem je naučit žáky používat rejstřík pro rychlé vyhledávání některých 
pojmů. Naučit je rozlišovat podstatné od nepodstatného. Poněvadž dnes učebnice není určující 
pro rozsah probíraného učiva, není učitelovou povinností celou látku prezentovat. Učebnice 
není určující pro rozsah probíraného učiva. Naopak velmi nutné je naučit žáky používat i jiné 
zdroje informací než učebnice, a to zejména populárně naučné knihy a encyklopedie, případně 
vytisknuté texty z internetu. Velmi vhodným typem práce s učebnicí, je hledání článků z novin 
a časopisů a jejich slovní reprodukce čímž si žáci cvičí paměť a následné vytvoření nástěnky. 
Vaněčková (2005) uvádí několik podob práce s textem a) Předčítání z učebnice, b) 
Reprodukce informací z textu, c) Žáci vyhledávají v textu informace (např. odpovědi na 
učitelovy otázky) v průběhu výuky, d) Text slouží jako pramen informací pro domácí přípravu 
žáků. Ad a) při předčítám textu Vaněčková (2005) doporučuje aby při čtení textu z učebnice 
každý žák přečetl pouze jednu větu a po něm pokračuje ve čtení žák, který sedí vedle něj a po 
lavicích dále. Vystřídá se větší počet žáků, kteří také v tomto případě musí textu věnovat větší 
pozornost. Ad b) po přečtení kratšího úseku mají žáci reprodukovat informace, které v textu 
nalezli. Tato metoda je velmi vhodná pro procvičování krátkodobé paměti. Ad c) Takto pojatá 
činnost zakládá i procvičuje schopnosti žáků, které se v zahraničí souhrnně označují jako scan 
and skim competence. 
Scan competence je schopnost žáků rychle se v textu zorientovat, pochopit jeho hlavní 
myšlenku, získat představu, o čem text hovoří. Skim competence oproti tomu znamená 
schopnost detekovat klíčové věty textu, stejně jako schopnost nalézt konkrétní věty obsahující 
odpověď na případné otázky, které se ke studiu váží. V neposlední řadě je to schopnost (v 
návaznosti na předchozí scannning) v textu pohotově nalézt i poměrně detailní informace. Ve 
vyučování lze doporučit, aby žáci větu obsahující odpověď na naši otázku nejen podtrhli, ale i 
nahlas přečetli - procvičí si tím i schopnost čtení. Takto pojatá práce s informacemi zvyšuje 
pravděpodobnost úspěšného zapamatování si informací z textu. Ad d) Velmi vhodnou metodu 
považuji žákům zadávat k přečtení další kapitolu z učebnice, a to proto, že v následující hodině 
můžeme s žáky více diskutovat a věnovat se více zajímavostem a nejen předávat prostá fakta. 
Při vyučování geologii používá učitel především obrázky, které mohou nahrazovat 
trojrozměrné modely. Plošné obrázky v učebnici lze vhodně doplňovat s trojrozměrnými 
modely a vést tak žáky k tomu, aby plošný obrázek chápali prostorově. Fotografie a pérovky 
zkamenělin doplňují chybějící vzorky ve školních sbírkách. 
Zvláštním případem je práce s atlasy nerostů, hornin a zkamenělin a jejich určovacími klíči. 
Atlasy se používají při určování, ale také se užívá jako dost chabá náhrada za skutečné 
přírodniny. Určování přírodnin podle atlasu je pro žáky lehčí, i když to žáky svazuje k určování 
podle náhodných znaků (barvy). Práce s klíči vyžaduje více zkušeností, více vědomostí a 
přesnější práci, poskytuje však trvalejší a pevnější znalost přírodnin, nutí žáky k odlišování 
podstatných určovacích znaků a tudíž vede k přesnějšímu pozorování a porovnávání. 
(Turanová 2000) 

Didaktické hry. 
Tato metoda se v posledních letech stále více uplatňuje, neboť prostřednictvím herních situací 
se dají s žáky řešit i složité učební úlohy, neboť hra se pro ně stává silným motivačním 
stimulem, který je schopen značně zmobilizovat jejich poznávací potenciál, zejména při 
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soutěživých hrách. Příprava výuky je pro učitele velmi náročná a vyžaduje funkční promyšlení 
obsahové i funkční náplně, materiální zajištění, výběr skupin i postupnou přípravu žáků. 
Prostor pro neformální hru, která plní svou funkci a přitom nezdržuje lze hledat v každém 
vyučovacím předmětu. Je vhodné, aby si každý učitel postupně pořídil vlastní kartotéku 
takových her. (Kalhous - Obst 2004). 

Didaktické hry ve vyučování geologii. 

1. Pexeso - žákům necháme doma zhotovit 64 kartiček a to buď doma, v hodině nebo ve 
spolupráci s výtvarnou výchovou je necháme nakreslit 16 dvojic obrázků prvohorních, 
druhohorních zkamenělin, nerostů hornin atp. lze i uspořádat soutěž o nejkrásnější pexeso 
např. s populárními dinosaury apod. 

2. Kvarteto - oblíbená karetní hra. Žáci si opět karty namalují nakreslí. Kvarteto lze využít i při 
cestě na exkurzích. Vhodné jsou např. dinosauri, trilobiti, ptáci, savci apod. 

3. Inscenační hra - skupinka žáků zahraje např. jak se chovali masožraví dinosauri, zbytek třídy 
hádá co představují a žáci pak odpovídají ano ne. 

4. Doplňovačka - tato hraje velmi účinnou metodou velmi vhodnou k opakování některých 
pojmů. 

v w , , 

5. Šibenice - Šibenice je známou hrou na hádání utajeného slova. V geologii se snažíme napsat 
na tabuli co nejdelší termín. (Český masív, kambrium, ordovik, silur, Česká křídová pánev). 
Šibenice musí být dynamická, rychlá a co nejkratší. Po uhodnutí daného pojmu, je dobré žákům 
položit nějakou otázku týkající se daného pojmu. Např. Kdy vznikl Český masív ? Do jakého 
období náleží silur ? 

6. Tvoření dvojic pojem - význam. Do tabulky o dvou sloupcích napíšeme do levé řady 
geologické pojmy, do pravého sloupce napíšeme jejich význam. Tabulku vytiskneme, 
rozmnožíme, rozstříháme a jednotlivé lístky promícháme. Úkolem žáků je k pojmům přiřadit 
správný význam. Ve výuce lze použít jako hru v rámci skupinové výuky. Tímto způsobem 
můžeme žáky i zkoušet. 

7. Krok v před . Jaká jsi - ty, kterou mám na mysli? (Pospíšilová 2001)- Každý hráč si vytáhne 
lísteček s názvem jedné horniny, tu si zapamatuje a nikomu jinému neříká. Když znají všichni 
svou horninu, postaví se do kruhu tak, aby každý viděl na každého. Vedoucí pak klade 
jednotlivé otázky, které přibližují charakteristiku hornin (např. Jedná se o horninu hrubozrnnou 
? Mohla vzniknout činností větru ? Obsahuje křemen ? Obsahuje živec ? Po kápnutí kyseliny 
chlorovodíkové šumí ? ...) Ten kdo chce odpovědět na otázku kladně, udělá zřetelný krok do 
středu kruhu. Tím se octne vždy několik účastníků v kruhu, pro jejich horninu platí společná 
charakteristika. Při zadání další otázky se všichni vracejí na svá místa a znovu odpovídají. 
Každý pozorně sleduje, kdo jak odpovídá a snaží se určit název jeho horniny. Za správné 
odhalení získává bod. Kdo bude nejbystřejším geologem ? Hráči, jejichž horninu nikdo 
nepozná, sami charakterizují svou horninu. Tato hraje poněkud obtížná a nepřehledná při 
větším množstvím účastníků. 

8. Kámen na čele. Jaká jsi - ty, která se mi skrýváš ? (Pospíšilová 2001) Každý hráč má na čele 
lepenkou připevněnou kartičku s názvem horniny a to tak, že ji vidí všichni kromě hráče 
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samotného. Úkolem každého je co nejdříve zjistiti, jaká hornina se skrývá na jeho čele. 
Odpovídat se smí pouze ANO/NE. Kdo odpoví, má právo zadat dotazovateli svou otázku. Ke 
konci hry můžeme zadat úkol: Utvořte skupinky vyvřelých, usazených a přeměněných hornin. 

9. Hmatová poznávačka. (Pospíšilová 2001). Při vnímáni kamenů a přírody vůbec není dobré 
opomíjet tak důležitý smysl, jakým je hmat. Je škoda, když nám videokazety a barevné 
fotografie berou možnost dotýkat se. Využijme proto vlastností hornin a připravme žákům 
neobvyklou poznávačku. Vyberme ukázky vhodné pro hmatové vnímání (slepenec, gabro, 
křída, břidlice, travertin, žula, uhlí apod.) a ukryjme je do krabic nebo neprůhledných nejlépe 
hadrových sáčků. Po cestě rozestavime jednotlivá stanoviště popořadě očíslovaná a každý 
zkouší hmatem poznat, nebo aspoň popsat ukázku horniny. Pro usnadnění úkolu můžeme 
předem zveřejnit seznam hornin v jiném pořadí a žáci pak k názvům přidělují číslo ukázky. 

10. Pantomima vody. (Pospíšilová 2001). Je pohyblivou plastikou mračen, bouří a dešťů, mlhy, 
potoků a řek, širokých oceánů i tisíců kapek zbůhdarrma vyhozených do vzduchu. Něžná i 
drtivá, silná a ochabující, přetvářející povrch zemský a nepřestávající se vznášet k hranicím 
Vesmíru. Vždy tajemná voda. Menším skupinkám zadáme vždy jednu z forem, ve které se 
vyskytuje voda na Zemi. (např. ledovec, déšť, řeka, moře, jezero, mraky, potok, pramen) 
Úkolem je pantomimicky předvést charakteristickou činnost vody v dané formě. Pantomimu 
můžeme realizovat na předem daném úseku cesty (ledovec jde pomalu a ztěžka, potok svižně 
poskakuje, někde se prodírá na povrch pramen...) 

11. Zápas živlů (Pospíšilová 2001) Na utváření zemské kůry a jejího povrchu působí dvě 
skupiny protichůdných jevů. Jedna skupina dějů čerpá energii a působí z nitra Země. Způsobuje 
vznik nerovností a projevuje se horotvornými ději, sopečnou činností a zemětřeseními, 
Nazýváme je vnitřní geologické děje. Druhá skupina působí protichůdně; rozrušuje, přenáší a 
zarovnává nerovnosti zemského povrchu. Protože působí zvenku, nazýváme je vnější 
geologické děje. Patří sem činnost větru, vody, organismů i člověka. Pokusme se sehrát s žáky 
divadlo na toto téma. Obsadíme jednotlivé role: Jedna skupina hráčů jsou kopáči (chlapci); 
mají v rukou lopaty a jejich úkolem je hloubit jámy a z materiálu vytvářet jednu velkou 
hromadu. Další herci představují vnější geologické činitele. Jedni polévají hromadu hor vodou, 
druzí pohyby rukou představují větrnou činnost a poslední skupinka vždy udělá důlek a zasadí 
do něj větvičku. Ujměme se režie a komentujme vznikající dílo. Z představení by mělo být 
jasné, že po té, co přestanou pracovat kopáči, ujme se pohoří rušiví činitelé, kteří krajinu 
zarovnávají do stádia paroviny. 

12. Úkolovka - šipkovaná. - klasická šipkovaná, ale zadávané úkoly, otázky, tajenky, šifry 
mají geologickou, paleontologickou, mineralogickou náplň. 

13. Bloudíme v čase. (Pospíšilová 2001) Z neznámých příčin se porouchal náš geobudík a nám 
tak na cestě domů hrozí komplikace. Pomůže nám pouze dobrá orientace v geologickém čase. 
Úkol: Seřaďte časové periody prvohor. V okolním terénu (ve třídě školním hrišti)je rozmístěno 
asi 30 kartiček; na 13 z nich je vždy po jednom názvu různých geologických period/útvarů 
(kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm, trias, jura, křída, paleogén, neogén, 
pleistocén, holocén), zbytek kartiček je bez názvu. Najděte a seřaďte názvy period prvohor tak 
jak jdou za sebou - od nejstarší k nejmladší. Pokud vám potřebný název najdou a seberou vaši 
protivníci, můžete použít prázdné kartičky, na které název dané periody dopíšete. Kartičky ale 
nesbírejte bezmyšlenkovitě; název, který jednou seberete si už musíte ponechat, i když pak 
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třeba zjistíte, že do prvohor nepatří; zůstává vaším trestným bodem. Vyhrává skupina, která 
prokáže, že se v prvohorách neztratí. 

14. Předej zprávu. (Pospíšilová 2001 upraveno) Na vycházce či exkurzi chceme-li zvýšit 
pozornost žáků, zadáme jim tento úkol, ve kterém si procvičí paměť, soustředěnost i 
spolupráci. Jako text zprávy můžeme použít maximálně 10-20 řádkový text s různou tématikou 
např. život v prvohorách, druhohorách apod. Každá skupinka žáků dostane stejný text, který 
se musí naučit nazpaměť do všech detailů a předat ho do tisku. Psaný text však nemůže vzít 
sebou do „tiskárny". „Tiskárna" je místo vzdálené 300 metrů. Vítězí tak skupina, která přenese 
co nejúplnější text do „tiskárny". Za chyby se přičítají trestné sekundy. 

15. Zlomky druhohor. (Pospíšilová 2001 upraveno) Ve třídě, školním hřišti, vycházce je 
schováno 15 lístečků s textem, který popisuje období druhohor. Lístečky jsou položeny na 
zemi, stromech, lavicích, zdi do výše očí. Žáci seje snaží co nejrychleji sestavit a správně 
přečíst. Hledání a sestavování může probíhat i ve skupinkách, kdy každá skupinka sestavuje 
pouze kartičky určité barvy. Text může být stejný anebo jiný. Zaleží také jak je daný text 
rozstříhán. 

16. Skládka. (Pospíšilová 2001) Na skládce vše podléhá „skládkovým změnám"; starší je 
zasypáno mladšími, ovšem prijede-li bagr, všechno je jinak. Geologové zkoumají velkou a 
velmi starou skládku, skládku Země. Poznamenejme si historii jedné takové skládky a zkuste 
přeložit, co jednotlivé děje znamenají v geologické historii Slánská (je lepší začnou-li žáci 
psát od spodu papíru stratigrafie je pak jasnější). 1. Na skládku se už dlouho vyváží jemný 
prach, (činnost proterozoického moře) 2. Za půl roku vyvezeme písek, zbylý ze stavby 
rodinného domku. Co bude na povrchu skládky a co v podloží ? Během stavby se na skládku 
vyváží také zbytky od oběda, většinou zeleninové saláty, které dělníkům na rozdíl od masa 
nechutnají. Vždy jsou znovu překryty vyváženým pískem. Jak bude salát vypadat po týdnu? 
(období prvohor, vznik sedimentů, základ ložisek černého uhlí.) 3. Rodinný dům už dávno 
stojí, ale asi o měsíci se začalo se stavbou tentokrát velkého obchodního centra a na skládku se 
opět začalo vyvážet. Jen zbytků od obědů je méně, protože velký počet dělníků navštěvuje 
závodní jídelnu, (sedimenty druhohorního moře) 4. Po nějakém čase, když už se na skládku 
nevyváželo, došlo k jedné nehodě. Na území bývalé skládky kopali jakýsi výkop, když náhodou 
narazili na vodovodní potrubí. Začala stříkat voda, ale protože tenkrát byly velké mrazy, bylo 
to začátkem prosince, voda okamžitě zamrzala, (třetihorní sopečná činnost Slánské hory.) 5. 
Dnes je skládka přehrnutá hlínou, docela se tam daří trávě i květinám, tu a tam roste břízka 
(současnost) 
Podobnou skládku lze vytvořit pro každý region. 

17. Nepořádek na haldě. (Pospíšilová 2001) Horninový materiál z bývalých dolů byl vyvážen 
na haldu docela nahodile. Zkameněliny tak byly jakoby vytrženy z textu, do kterého patří. Nás 
teď čeká nelehký úkol, zařadit zkameněliny do období, z něhož pocházejí. Připravíme kartičky 
s obrázky, nebo lépe opravdové zkameněliny či jejich kopie, které jsou charakteristické pro 
různé doby (např. trilobit, Archaeopteryx, ryba, přeslička, mamut, amonit, koprolit .. apod,) 
Úkolem skupin je ke každému zástupci určit období, ve kterém žil, případně jeho první výskyt. 
Na závěr společně označíme podvrhy, které bychom v určitém regionu asi těžko našli. 

18. Hra na dinosaury. (Pospíšilová 2001) Do skupinek (po 5) dáme po jednom obrázku 
dinosaura a zadáme úkol, aby se pokusili ztvárnit jeho podobu. Zapojí se každý člen skupinky, 
ale skupinka dohromady vytváří pouze jediný organismus, charakteristický např. dlouhým 
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krkem, zavalitým tělem s výrůstky na hřbetě a ocasem. Skupinky se vzájemně představí. Po té 
hru rozvineme: Na tělo každého ještěra připevníme šátek, který bude symbolizovat jeho život 
(a život skupinky). Následuje boj o přežití, kdy se každý veleještěr snaží ukořistit šátek 
konkurentů bez ztráty vlastního života. Svoje šátky však nesmí ničím zakrývat. Je důležité 
předem ohraničit území hry. Velikost území můžeme během hry zmenšit a po skončení nechat 
žáky uvažovat, jaké ekologické důsledky má hustota organismů na jejich přežití a 
rozmnožování 

19. Na obědě. (Pospíšilová 2001) Každý organismus na Zemi je závislý na přísunu energie. 
Způsob, jakým tento proces uskutečňuje, patří k jeho charakteristikám, Připravíme kartičky 
s názvy různých vývojových stupňů člověka (např. australopiték, člověk zručný, člověk 
vzpřímený, neandrtálec, člověk současný). Skupinka si vytáhne jednu kartičku a jejím úkolem 
je zamyslet se, jak mohl vypadat oběd u daného druhu, a ostatní pozvat ke své představě. 
Necháme dostatečný čas na přípravu, případnou konzultaci nebo nahlédnutí do literatury. 
V úvahách by se mělo objevit např. také používání ohně, organizovanost lovu, pěstování obilí a 
chov dobytka, kanibalismus a kultovní obřady apod.. Pro zpestření a širší zamyšlení můžeme 
na jednu kartičku uvést např. sedmikrásku. 

20. Udělej hvězdičku. (Pospíšilová 2001) Každý si napíše pod sebe tyto názvy - historická 
geologie, paleontologie, archeologie, historie, antropologie. Objevujeme jejich společné a 
rozdílné znaky a to tak, že do svislých sloupců udělají žáci hvězdičku, bude-li pro danou vědní 
disciplínu platit zadaná charakteristika (např. zabývá se především člověkem, studuje 
pozůstatky těl organismů, čerpá z písemných zpráv o minulosti a podob) Vznikne tak jakási 
tabulka, charakterizující dané disciplíny. 

21. Meditace na (nejen) Slánské hoře. (Pospíšilová 2001) V celoročním shonu si málokdo 
najde chvilku, ve které by byl sám v přírodě a věnoval aspoň 15 minut přemýšlení o svém 
vztahu k ní. Umožněme to žákům navržením následující činnosti. Z předložených lístků s citáty 
si každý vybere ten, co ho nejvíce oslovuje, jako inspiraci. Odebereme se na místo, kde 
bychom mohli být sami a strávíme zde nerušeně aspoň deset minut nebo čtvrthodinku. 
Můžeme přemýšlet o celém vývoji Země, o životě, o přírodě a postupujícím pokroku, o světě a 
o našem místě v něm apod. Po skončení vymezeného času se vrátíme a můžeme diskutovat o 
svých názorech a pohledech. 

22. Krajina v prvohorách, druhohorách... Soutěž kterou lze propojit s výtvarnou výchovou. 
Žákům zadáme ,aby nakreslili či namalovali svoji představu jak to vypadalo v dávných dobách 
prahor, starohor, prvohor, druhohor, třetihor, čtvrtohor. Mohou použít i knižní či muzejní 
předlohy, pokud jim to zadáme jako domácí činnost. Z obrázků pak vyrobíme pucle. A ty pak 
žáci skládají. Je vhodné i do nižších ročníků jako motivace k budoucímu studiu neživé přírody. 

23. Obrázky z druhohor. (Marek 2003) Ve skupinkách vytvořte koláž, která bude zobrazovat 
životní prostředí dinosaurů. Sestavte ji z vlastních kreseb podle popisů a ilustrací v knihách, 
ofocených obrázků z knih , internetu. Diskutujte ve třídě o tom, v čem se liší vaše životní 
prostředí od prostředí, ve kterém žili dinosauri a jakým způsobem do vašeho prostředí zasahují 
různé formy současného života. K zamyšlení: Čím se místo kde žiješ, liší od prostředí, ve 
kterém žili dinosauri? Lze najít nějaké shody? Jak dinosauri na svém prostředí záviseli ? Jak 
sami ovlivňovali prostředí ve kterém žili ? Jak na okolním prostředí závisejí lidé ? Jak lidé do 
životního prostředí zasahují ? Existují zde nějaké souvislosti ? 
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24. Kamarádi dopisovatelé z celého světa. (Marek 2003) Napiš svému kamarádovi do ciziny a 
popiš mu jak se žije u vás. Napiš mu také jaké by to asi bylo, kdybys žil v dobách dinosaurů. 
Představ si krajinu, podnebí, živočichy a rostliny a čím by ses asi zabýval. Porovnejte si se 
spolužáky odpovědi, které dostanete. 

25. Od dinosaurů ke zvířatům současnosti. (Marek 2003) 1. Úkol- Na časové ose vyznač 
dobu. Kdy žili dinosauři a znázorni na ní také vznik a vývoj jednotlivých skupin dnes žijících 
zvířat. Krátce popiš také ostatní formy života. Vysvětli, proč a jak se v jednotlivých dobách 
měnilo životní prostředí a jaký to mělo vliv na tehdejší živočichy. Řekni také, jakým způsobem 
mohly samy organismy ovlivňovat okolní prostředí. 2. Úkol - na zeď ve třídě pověste tabulku 
geologických dob počínaje druhohorami. Nakreslete na ni dinosaury v jejich životním 
prostředí. Nakreslete příslušné živočichy a rostliny i do ostatních geologických dob. Najdete je 
v knihách ze seznamu na konci tohoto sešitu. Diskutujte ve třídě o tom, jak a proč se podle vás 
život na Zemi měnil a vyvíjel. 

26. Kalendář vývoje života. (Marek 2003) Se spolužákem zjistěte, jak vypadal život v některé 
geologické době. Své poznatky napište (nakreslete, namalujte) na list papíru, aby se mohli 
poučit i jiní. Můžete se například zmínit o vzhledu krajiny, rostlinách a živočiších a 
významných událostech, jako jsou např. pády velkých meteoritů nebo objevení se prvních 
obratlovců. Přidejte váš list k ostatním a společně sestavte v učebně kalendář vývoje života. 

27. Hra na přežití. (Marek 2003) Tuto hru hrajte na prostorném místě, třeba v tělocvičně nebo 
na školním dvoře. Na zeď přilepte lepicí páskou karty dvou barev, které představují potravu a 
úkryt. Karty rozmístěte po celé zdi, vysoko, nízko, blízko i daleko od sebe. Zeď zároveň 
představuje vodu. Hráči jsou obojživelníci a bez vody hynou. Celou dobu se proto musí 
nějakou částí těla dotýkat zdi, jinak jsou vyřazeni ze hry. Ze stěny a od ostatních obojživelníků 
se snaží získat co nejvíce karet obou barev. Aby hráč získal kartu od jiného obojživelníka, musí 
se dotknout dlaní jeho lokte a pak si smí vybrat jednu z jeho karet. Hráč se nesmí dotknout 
stejného obojživelníka dvakrát po sobě. Po pěti minutách hry se karty spočítají a vítězí ten, kdo 
jich má nejvíce. 
Hráči hovoří o o tom, co se naučili: Jak jsi získal tolik karet ? S jakými potížemi jsi se setkal ? 
Co z toho vyvozuješ o potřebách obojživelníka ? 
Hrajte hru znova s tím, že někteří z vás teď budou plazi. Část karet představujících potravu a 
úkryt dejte jinam než na stěnu. Plazi se nemusí zdi dotýkat. Potravu a úkryt mohou jít hledat 
kamkoliv. Po pěti minutách spočítejte, kolik má kdo kartiček a hovořte o tom co se stalo: 
Získali jste více kartiček? Jak plazům k získání více karet pomohla hojnost pohybu ? Zkuste si 
s kamarády vymyslet jinou hru, která ukazuje jak jsou zvířata závislá na potravě, úkrytu a 
vodě. Nemusí to být karty na stěně, ale třeba karetní nebo stolní hra, anebo cokoli jiného 
smyslem podobného hře na přežití. 

28. Nález dinosaura. (Marek 2003) Vyhledej v knihách co možno nejvíce o druhu 
Tyrannosaurus rex a zjisti kdo ho objevil, kdy a kde. Nakresli obrázek té části příběhu, která ti 
připadá nejzajímavější - může to být kostra, portrét paleontologa, práce v terénu, místo kde 
tyranosaura poprvé nalezli. Jestli tě zajímá jiný druh dinosaura, možná se budeš věnovat jemu. 
Vymysli, jak své znalosti předáš ostatním. Udělej plakát, napiš zprávu pro tisk nebo článek do 
odborného časopisu. 

29. Moderní teorie (Marek 2003). Mnozí si stále myslí, že dinosauri byla pomalá, hloupá, 
nešikovná a neohrabaná zvířata - tuto teorii vyslovil před sto padesáti lety Richard Owen. 
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Nové poznatky však dinosaury ukazují ve zcela iiném světle. V malých skupinkách vyhledejte a 
seznamte se s některou ze současných teorií o způsobu života dinosaurů. Na internetu a 
v odborných časopisech zjistěte, čím se současná paleontologie zabývá. Stručně seznamte třídu 
s výsledky svého studia. 

30. O čem vyprávějí zkameněliny. (Marek 2003) Paleontologové se snaží svými výzkumy 
odpovědět na mnoho otázek. Zkuste vymyslet, které by to asi měly být a udělejte jejich 
seznam. Porovnejte vaše otázky s těmi, na které paleontologové hledají odpověď při studiu 
každé zkameněliny. Co je to za zkamenělinu ? Jakému druhu živočicha náleží ? Jaké části jeho 
těla ? Jak je stará ? Z kterého naleziště pochází? Na kterých místech a v které době studovaný 
organismus žil ? Jaký byl způsob jeho života ? Od kdy do kdy se v historii Země vyskytoval ? 
V jakém žil prostředí ? Jak tenkrát vypadal svět ? (klima, geografie) Jak se život měnil 
v průběhu času ? Co bylo příčinou vymírání organismů ? Kterým jiným druhům živočichů je 
příbuzný ? Představte si, že jste na úpatí Skalistých hor, na hranici mezi Kanadou a USA, našli 
zkamenělou kostru nohy velkého masožravého dinosaura. Pečlivě si prohlédněte obrázek a 
prostudujte paleontologické publikace, abyste našli odpovědi na otázky z vašeho seznamu 
nebo z paleontologického seznamu. Zamyslete se nad následujícími otázkami: Na které otázky 
lze odpovědět po pouhé prohlídce obrázku ? Které otázky se dají zodpovědět jen s pomocí 
dalších materiálů ? Kde získáte nejvíc informací ? Jak s nimi pak naložíte ? 
31. Vykopávky dinosaurů. (Marek 2003) Paleontologové si vedou terénní deník, do kterého 
zaznamenávají a zakreslují všechny důležité údaje o nálezech při vykopávkách. Ve dvojicích 
zahrabejte do vetší krabice hlíny a štěrku „ zkameněliny". Vyberte předměty jako mince, 
lahvičky, šrouby, tužky, hračky a podobné, které vypovídají o dnešním životě. Vyměňte si 
krabice (říkejme jim lomy) s jinou dvojicí a nakreslete si plánek „ lomu". Opatrně vyjměte 
každou zkamenělinu a očíslujte ji. Zakreslete do plánu lomu její podobu a označte ji stejným 
číslem. Do deníku zapište další údaje o nálezech a o tom, co z nich lze vyčíst. Porovnejte své 
nálezy a poznámky s dalšími dvojicemi. 

32. Klasifikace dinosaurů. (Marek 2003) podle odborných knih nakreslete obrázkovou tabulku 
dinosaurů znázorňující, kteří z nich jsou plazopánví a kteří ptakopánví. Každý jednotlivý 
obrázek označte jménem dinosaura. 

33. Jak dinosauri chodili. (Marek 2003) Ve skupinkách po třech si prohlédněte obrázek, na 
kterém je znázorněno vzájemné postavení nohou a těla u jednotlivých skupin plazů. Každý člen 
skupiny si vybere jednu polohu a procvičuje chůzi. Potom, co si každý člen vyzkoušel všechny 
polohy, pohovořte si o tom, do jaké míry která poloha umožňuje lehčí anebo rychlejší pohyb. 
Zjistěte také, jak se pohybovala většina dinosaurů a proč. 

34. Dinosauri a geologický čas. (Marek 2003) Pokud jste si ve třídě vytvořili geologickou 
časovou tabulku, zaneste do ní rod a druhy dinosaurů, které znáte. Některým studentům 
možná budou stačit jen ti nejznámější jako jsou Apatosaurus (známý také jako Brontosaurus), 
Tyrannossaurus rex, Stegosaurus, Ankylosaurus, Triceratops a Velociraptor. 

35. Jak se rohatí dinosauri bránili. (Marek 2003) Abyste si vyzkoušeli, jak se dinosauri bránili, 
vyberte ze svého středu čtyři spolužáky, kteří budou představovat dravé dinosaury a dvanáct 
dalších, kteří budou hrát dinosauri mláďata. Zbytek třídy jsou dospělí dinosauri. Dospělí kolem 
mláďat udělají kruh a otočí se čelem ven. Dravci se snaží dotknout malých dinosaurů. Pokud se 
dospělý dinosaur dotkne dravce, dravec vypadá ze hry. Když se někdo dotkne malého 
dinosaura, stane se z mláděte dravec. Hra konči, když nezbývají žádní dravci nebo žádná 
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mláďata. Hrajte hru ještě jednou tak, že snižíte počet dinosauřích mláďat a zvýšíte počet 
dravců. Co se stane a proč ? Co myslíte, že by se stalo, kdyby bylo méně dravců a více malých 
dinosaurů ? 

36. Modelování dinosaurů. (Marek 2003) Prohlédni si v knihách obrázky a kresby rekonstrukcí 
dinosaurů a podle některého z nich si udělej malou drátěnou kostru sochy dinosaura, kterého 
chceš modelovat. Můžeš použít i ruliček z novinového papíru zohýbaných do požadovaného 
tvaru. Pokryj kostru vrstvami rozmočeného a rozdrceného novinového papíru smíšeného se 
škrobovým lepidlem (papier -maché). Když figurka vyschne, obarvi ji podle knih nebo i podle 
vlastních představ o tom, jak dinosaur vypadal. Pro větší trvanlivost můžeš figurku natřít 
řídkým bezbarvým lakem. Napiš k figurce jmenovku a se spolužáky udělejte výstavku modelů. 

37. Jak se měnila podoba dinosaurů na rekonstrukcích. (Marek 2003) Zjisti jak se za 
posledních sto padesát let změnilo zobrazování dinosaurů. Na filmech o dinosaurech, obrazech 
a ilustracích v knihách vysleduj, jak rozdílně si vědci a umělci představovali jejich vzhled, od 
prvních rekonstrukcí pomalých, krokodýlům podobných tvorů až po dnešní náhled 
představující dinosaury jako energická a společenská zvířata. Podle obrazů a kreseb, které jsi 
shromáždil, vysvětli proč a jak se zobrazování dinosaurů během času měnilo. 

38. Maso a kosti. (Marek 2003) Tvar zvířete určuje kostra. Vyber si kresbu kostry dinosaura a 
přemýšlej o jeho : tvaru těla, povrchu těla, barvě těla, jednotlivých částech těla. Vlastní 
kresbou tím vším doplň obrázek kostry dinosaura a přidej popis, proč jsi namaloval to či ono. 

Pokusy ve vyučování geologii. 
Pokus je praktická metoda vyučování geologickým vědám (Pauk 1979). Pokusy v didaktice 
geologie se podrobněji zabývali Pauk, Fr. (1964), Vališ, J. (1974). Poslední souhrnnou práci 
týkající se geologických školních pokusů je práce Turanové, L. a Bizubové, M. (2002) a V. 
Zieglera (2002). Geologický pokus (experiment) je napodobování geologických jevů za uměle 
vytvořených podmínek, které dovolují záměrně měnit jednotlivé parametry těchto jevů. 
Geologické školní pokusy se liší od jiných např. biologických pokusů, protože napodobování 
některých podmínek a geologických procesů není možné, a to z hlediska prostoru a času. 
V mnohých případech není možné napodobit složitost přírodního prostředí, ve kterém se 
geologické procesy realizují. Geologické školní pokusy jsou tedy velkým zjednodušením 
přírodních jevů. Výsledky pokusů je proto třeba interpretovat velmi opatrně. Pokusy ukazují 
jen možné způsoby jak příroda mohla pracovat. Jejich použití je omezenější než je tomu např. 
v biologii, chemii nebo fyzice. Nízké provádění geologických školních pokusů souvisí také 
s jejich časovou a někdy i materiální náročností. Přesto jsou geologické školní pokusy 
neoddělitelnou součástí vyučování geologie. Geologické školní pokusy plní ve výchovně 
vzdělávacím procesu funkci informativní a formativní. Žáci mohou pozorovat a studovat jevy 
(informativní funkce): které jsou od školy časově i prostorově vzdálené, které v přírodě nejsou 
typické, které v přírodě probíhají dlouho, při kterých lze eliminovat rušivé anebo méně důležité 
vlivy, jejichž podmínky je možné účelově měnit tak, aby se zvýraznila podstata a příčiny 
geologických procesů. Geologické školní pokusy mají také formativní funkci, protože: působí 
na žáky motivačně, probouzejí a udržují zájem žáků o danou problematiku, podporují aktivní 
účast žáků ve vyučování, formují a zlepšují pozorovací a intelektové schopnosti žáků, formují a 
rozvíjejí manuální praktické návyky a zručnosti žáků, poskytují dobrý základ pro rozvoj 
tvořivého geologického myšlení. Provádění školních pokusů klade zvýšené nároky na učitele, 
předpokládá jeho dobré znalosti problematiky a praktické zkušenosti. Jestliže chce učitel 

72 



zařadit geologický pokus do vyučování musí si dobře rozmyslet zdali je učivo vhodné na 
předvedení pokusu. Je-li pokus přiměřený věku a intelektuálním schopnostem žáků. Zda pokus 
vede k přiměřeně rychlému dosáhnutí vyučovacího cíle. Jestliže pokus nevyhovuje uvedeným 
kritériím je vhodnější použít jiné vyučovací metody. Jestliže se učitel rozhodne zařadit 
geologický školní pokus do vyučování, potom je nutné pokus dobře promyslet, vyzkoušet (!!!) 
a dbát na bezpečnost a zdraví žáků. Samotné zařazení geologického pokusu do vyučování 
může být velmi rozmanité. Pokusy učitel provádí při výkladě nového učiva, aleje možné ho 
využít pro motivaci žáků, při osvojování a procvičování učiva, při opakování a prověřování 
učiva. Pokusy lze uskutečnit v rámci vyučovací hodiny základního typu, v laboratorních 
cvičeních, ale i na vycházkách a exkurzích. 
Geologické školní pokusy můžeme rozdělit do dvou základních skupin: umělé modelové 
pokusy - napodobují a zjednodušují přírodní podmínky a objekty, - modelové pokusy na 
přírodních objektech. Pokusy na přírodních objektech je možné provádět na makroobjektech, 
např. studium erozní a akumulační činnosti na potůčcích nebo erozních rýhách 
v kamenolomech, cestách. Nebo je možné pracovat s drobnými objekty např. pokusy ukazující 
zvětrávání hornin. Podle organizační formy vyučování se pokusy rozlišují na : a) demonstrační 
- provádí učitel nebo vybraná skupina žáků především v hodinách základního typu. Mezi 
demonstrační pokusy zařazujeme přednostně pokusy, které jsou technicky náročnější, vyžadují 
složitější a dražší aparatury a chemické látky, pracuje se s koncentrovanými chemickými 
látkami, hořlavinami či jedy. 
b) žákovské - provádějí žáci 
- pokusy frontální - žáci provádějí stejné pokusy ve stejném tempu jako učitel jsou 

zařazovány do hodin základního typu. Pokusy simultánní, při kterých pracují žáci vlastním 
tempem; 

- na různých úlohách - žáci provádí pokusy různé,ale související s daným tématem. Nebo 
samostatné pokusy, ve kterých žáci provádějí navzájem nesouvisející pokusy. 

Podle délky trvání pokusy dělíme na : krátkodobé pokusy (vrásnění plastických vrstev, vznik 
mikrokrystalů) a dlouhodobé pokusy (modelování erozní činnosti, růst makrokrystalů např. 
modré skalice, soli kamenné atd.) (Turanová, L - Bizubová, M. 2002) 

Příprava provedení a vyhodnocování školních geologických pokusů. 
Zařazení pokusu ve vyučování geologii v sobě zahrnuje tři základní fáze postupu práce učitele: 

přípravu pokusu, samotné provedení pokusu a vyhodnocení pokusu. 
a) Příprava pokusu. Pod přípravou pokusu v geologii se rozumí jednak nepřímá příprava 

učitele, tj. vymezení učebního cíle pokusu tj. toho co si z pokusu mají žáci odnést resp. jaké 
poznatky si osvojí. Dále jeho zařazení do nějaké fáze vyučovací hodiny,. Uvážení přiměřenosti 
pokusu vzhledem na vzdělanostní a intelektuální úroveň žáků a jejich manuální schopnosti. 
Teoretické zvládnutí pokusu, vypracování podrobného plánu postupu při pokusu a jeho časové 
náročnosti, přípravu pomůcek a prostoru a jeho provedení učitelem. Bezprostřední příprava 
před vyučovací hodinou zahrnuje přichystání materiálu učitelem popřípadě žáky na pokus, 
sestavení pomůcek či chemické či technické aparatury. (Turanová- Bizubová 2002) Těsně před 
pokusem je třeba žáky odborně instruovat, popřípadě rozdat namnožené laboratorní protokoly. 
Při laboratorních pracích by žáci měli pracovat pokud možno samostatně, učitel by je měl 
usměrňovat pokud možno co nejméně. 

b) Provedení pokusu. Nejdříve učitel žákům řekne cíl pokusu, motivuje je, připraví na 
aktivní činnost a upozorní je na možné nebezpečné situace během provádění pokusu a 
připomene pravidla bezpečnosti práce. Dále rozestaví žáky kolem laboratorního zařízení popř. 
aparatury a vysvětlí jeho fiinkce, přidělí úkoly jednotlivým žákům skupinám anebo celému 
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kolektivu, vysvětlí od žáků co od nich bude požadovat. V průběhu pokusu učitel usměrňuje 
pozornost žáků a jejich myšlenkové pokusy. 
c) Vyhodnocení pokusu. Zahrnuje písemné zpracování uskutečněných pozorování v průběhu 
pokusu, formulaci závěrů částečných výsledků, formulaci výsledků celého pokusu 
(nejvhodnější je když závěry formulují samotní žáci) a hledání vzájemných souvislostí. Při 
modelových pokusech je nutné upozornit na odlišnost skutečných geologických a fyzicko-
geografických podmínek v přírodě, skutečné rozměry a skutečnou délku trvání geologického 
procesu v přírodě. Tato fáze zahrnuje i upevňování poznatků získaných během pokusu, jejich 
další aplikaci, použití, shrnutí a zařazení do systému poznatků. Je vhodné, pokud si žáci svoje 
pokusy zapisují do pracovních sešitů (anebo zezadu do sešitu) a o každém pokuse vypracují 
protokol. Při prvních laboratorním cvičení je vhodné napsat body protokolu na tabuli či pustit 
přes „meotar" anebo protokol ofotit a rozdat ho žákům. Při jednodušších pokusech např. při 
krystalizaci soli kamenné, modré skalice, kterou už žáci prováděli v hodinách chemie (nebo by 
aspoň provádět měli) je vhodnější je nechat, aby pracovali samostatně. Učitel pak protokoly 
vyhodnotí, popřípadě ohodnotí chování během pokusu. Závěrečnou fází je pak úklid laboratoře 
a pracovního místa. 
Záznam učitele. Každý učitel by si měl systematicky vést záznamy o veškerých pokusech, které 
vykonal sám anebo dal provést žákům, aby tak zkvalitnil a zefektivnil svojí činnost do 
budoucna. Je dobré, když si učitel píše poznámky o průběhu (zdarech nezdarech) pokusu, o 
jeho didaktické hodnotě a dalších možnostech zdokonalení. Což v geologii platí dvojnásob, 
neboť literatura, která se věnuje geologickým pokusům je velmi chudá. 
Záznam o pokusu by měl obsahovat: název pokusu, cíl a využití pokusu, podstatu pokusu, 
pracovní pomůcky, pracovní postup a techniku demonstrace pokusu, výsledek - vyhodnocení 
pokusu. Hlavní předností vlastní kartotéky je jednak osobní zkušenost s provedeným pokusem, 
jednak skutečnost, že obsahuje všechno to, co učitel považuje za důležité. 

Motivační pokusy v geologii. (uvádím pouze několik pokusů, a to proto že mi připadají 
zajímavé a že rychle vyvolají zájem , a to i u těch jedinců pro které je geologie „nuda šeď a 
prázdnota") 

Od písku ke kameni. (Marek 2003) 
Tímto pokusem si ukážeme, jak dochází ke zpevnění (diagenezi) sedimentu na horninu. 
Každá dvojice bude potřebovat: menší krabici (od bot, polárkového dortu, od masa apod ), 
starou lžíci, igelitový sáček, sádru, písek, drobné valounky nebo štěrk a jemnou hlínu. 
Krabici vyložte sáčkem a naplňte ji zhruba do 2/3 pískem (jiná dvojice štěrkem, hlínou). 
Přidejte šest vrchovatých lžic sádry a vše dobře promíchejte. Přilijte asi půl litru vody a směs 
rychle zamíchejte. Krabici uložte na několik dní na chráněné místo (aby ji třeba uklízečka 
nevyhodila). Až směs vyschne, vyklopte krabici a z modelu horniny strhněte sáček. 
Porovnej svůj model horniny s modely spolužáků a s různými druhy usazených hornin: 
- Jaký druh usazené horniny jsi vytvořil ? 
- Z kterých usazenin vznikne jaká hornina ? (na pískovec potřebuješ písek; na slepenec štěrk; 

na břidlici hlínu) 
- Čím se tyto horniny vzájemně liší ? 
- Které kroky jsou nutné, aby vznikla skutečná usazená hornina ? (usazení sedimentu, 

stmelení, tlak a vysušení) 
- Který krok nebyl potřeba k vytvoření modelů hornin ? 
- Co myslíš, že by se stalo, kdyby přes tvůj model nepřetržitě tekl tenký proud vody ? 
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Tenká vrstva uhlíku. (Marek 2003 doplněno) 
Nasbírej pár listů. Polož na ně čistý papír a přetírej je kouskem tuhy nebo na bok položenou 
tužkou (pozn. : nejvhodnější je uhel; nejlepší metodou je však použití sazí, které si vyrobíme 
tak že vazelínou potřeme litrovou láhev od okurek a pak ji očadíme nad plamenem svíčku nebo 
kahanu až je láhev černá na všech místech a poté láhev použijeme jako tiskařský váleček 
k nanesení sazí na list) tvůj uhlíkový otisk se velmi podobá mnoha nalézaným zkamenělinám. 
Zejména zkameněliny listů rostlin často nejsou nic jiného, než tenká vrstvička uhlíku na 
hornině. 

Jak vznikají otisky. (Marek 2003) 
Vyzkoušej tuto činnost a zjisti, jak vznikají otisky zkamenělin. 
Budeš potřebovat: papírový tácek nebo nízkou krabičku, sádru, vodu, čtyři velké papírové 
kelímky, dřívka na míchání sádry, trochu saponátu, štěteček, napodobeniny zkamenělin (listy, 
ulity, mořské mušle, borové šišky, větvičky, apod.) 
Naplň dva kelímky do poloviny sádrou a dva kelímky do jedné čtvrtiny vodou. Pomalu vsyp 
sádru z jednoho kelímku do kelímku s vodou a důkladně promíchej. Tekutou sádru nalij na 
tácek a rovnoměrněji rozhrň. Do sádry napůl vmáčkni „zkameněliny" naspodu důkladně 
potřené štětečkem saponátem (ale jen málo zředěným). Dej tácek asi na hodinu stranou a 
nechej sádru ztuhnout. Když sádra ztvrdne, potři její povrch i horní část „ zkamenělin" opět 
saponátem. Namíchej další kelímek sádry a nalij ji na ztvrdlou sádru a,zkameněliny". Nechej 
sádru ztvrdnout. Pak obě poloviny sádrového bloku opatrně odděl a vyjmi „zkameněliny". 
Popiš výsledek, (když přiložíš otisky k sobě, získáš formu na odlitek, který si můžeš ze sádry 
také vyrobit. Jenom nezapomeň formu dobře vytřít saponátem, aby se vše k sobě neslepilo.) 

Zkamenění mycí houby. (Marek 2003) 
Proveďte tento pokus, abyste zjistili, k jakým chemickým procesům dochází ve zkamenělinách 
překrytých sedimentem. Každý pár bude potřebovat: velkou kádinku, plynový hořák, asi 2 cm 
velký kousek mycí houby nebo molitanu, cukerný roztok. 
V kádince nad hořákem rozmíchejte asi dva šálky (500 ml) cukru v jednom šálku (250 ml) 
vody a vytvoř cukerný roztok. Nechejte roztok asi 15 minut chladnout. Vhoďte do něj kousek 
mycí houby a uložte kádinku na chráněné místo. 
Po týdnu houbu vyjměte. Hovořte o tom, co se s houbou stalo. Srovnejte „zkamenění" houby 
s tím, co se děje s kostmi po překrytí nánosy sedimentu. 

Participativní metody. 
Participovat znamená účastnit se něčeho, mít na něčem osobní podíl. Základní vlastností těchto 
metod je důsledný důraz na převádění (tzv. exteriorizaci) většinou skrytých a někdy jen 
předpokládaných projevů učební aktivity na projevy odkryté, zjevné. Participativní metody 
využívají přirozené potřeby každého člověka komunikovat s jinými lidmi a tím se učit. Mezi 
tyto metody náleží: 1. dialog v plénu skupiny, 2. simulovaný dialog, 3. dialog založený na 
písemných otázkách, 4. dialog v kruhu, 5. situační či případové metody, 6. Inscenační metody 
(metody hraní rolí), 7. Brainstormingové metody (Kalhous, Obst 2002). 

Metody hraní rolí (Inscenační metody). 
V geologických vědách je lze užít při diskuzích o ochraně geologických, mineralogických a 
paleontologických památek. Jedná se o časově velmi náročnou výukovou metodu. Metoda 
spočívá v simulaci stanovených situací, kdy řešení se realizuje formou hraní rolí vzdělávaných 
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žáků. Téma inscenace vyžaduje pochopení podstaty jednotlivými aktéry, prostor pro tvořivé 
rozvíjení jejich individuálních strategií a dostatečně silnou osobní motivaci. Hraní rolí 
napomáhá žákům vyjádřit osobní postoje a myšlenky. U této metody je důležité zajistit, aby si 
žáci dobrovolně mohly zvolit roli, případně od ní odstoupit nebo si ji vyměnit se spolužákem. 
Splněním uvedených podmínek dochází u většiny žáků k osobní identifikaci se svou rolí. 
(Kalhous, Obst, 2002) 

Brainstorming (burza dobrých nápadů). 
Podstata metody brainstormingu spočívá v tom, že po oznámení problému každý z žáků 
bezprostředně, bez jakýchkoliv dalších úvah či zábran vysloví svůj nápad na možné řešení 
problému. V následné fázi mají všichni žáci povinnost podrobit jednotlivé nápady kritice. 
Postupně se touto cestou hledá optimální řešení. Brainstorming lze velmi vhodně použít při 
aktivizaci a motivaci žáků. Nejvhodnější je ho použít na začátku vyučovací hodiny, kdy učitel 
napíše na tabuli nějaké téma např. druhohory. A žáci většinou vykřikují pojmy, lepší je spíše 
postupovat po lavicích. A jednotlivé spontánní nápady rychle psát na tabuli. 
O jednotlivých pojmech pak lze diskutovat, anebo je definovat. Tím brainstorming plní funkci i 
klasifikační. 

Vrstevnické vyučování - učení vyučováním. 
Pokud se učitel dohodne s některým žákem dohodne, že ve výuce přednese spolužákům 
některé téma, či bude prezentovat jiný svěřený úkol, je nutné, aby pověřenému žákovi byl 
nápomocen v přípravě, a to především jedná-li se o jeho první vystoupení. Učitel zde plní 
funkci poradenskou, je v roli staršího, zkušenějšího, kdo může žákovi mnoho poradit a 
objasnit. Pro usnadnění přípravy a osobního zhodnocení této aktivity lze žákovi doporučit: 1) 
Myslíš si, že téma, které máš sdělit, již dobře znáš ? 2) Víš, ze kterých zdrojů doplníš 
informace (texty z učebnic, články z odborných časopisů, z odborné literatury, encyklopedie, 
informace uložené v počítači apod ? 3) Nemáš potřebu se o některých částech tématu poradit 
s učitelem nebo někým jiným? 4) Které z učebních pomůcek pro své vystoupení hodláš použít 
a proč ? 5) Uvažuješ o tom, co pro spolužáky z toho, co jim chceš sdělit, je nejdůležitější ? 6) 
Máš promyšlený čas, který potřebuješ pro sdělení ? Jak se přesvědčíš o tom, že spolužáci 
učební látku pochopili a rozumí jí ? 8) Nezapomeň se zamyslet na závěr nad výsledkem (co se 
ti zdařilo, co bys příště vylepšil), zda spolužáci byli spokojeni s tvým výkonem. 9) Zamysli se 
nad tím, v čem ti v budoucnosti může být prospěšné toto snažení. 
V učitelské praxi celkem hojně používaná metoda „ dávání referátů „ nejvhodnější je 
zařazovat referáty na začátek hodiny, protože jsou žáci méně unavení než na konci hodiny a 
důležité je i hledisko časové, vyučující žák je méně stresován. Důležité je pak zhodnocení 
vyučujícího žáka, pochvala (pokud to není možné, tak aspoň povzbuzení, že příště to bude 
lepší, podle rčení „ žádný učený z nebe nespadl a pitomce jakoby shazovali") Vrstevnické 
vyučování lze uplatňovat i ve skupinovém vyučování. Kdy představitelé jednotlivé skupinky 
přednáší určitý poznatek. V geologii lze využít při výuce historické geologii. Při vyučování 
jednotlivých geologických období prahory a starohory, prvohor, druhohory, třetihory, 
čtvrtohory. Žáky rozdělíme do skupinek po 2 - 4 a každé skupině dáme zpracovat 
pětiminutové vyprávění o nějakém problému např. Prahory, Starohory: Jak vypadala Země 
v prahorách ? Jaké vlastnosti a složení měla prvotní atmosféra ? Kde se na Zemi nalezly 
nejstarší zbytky organismů ? Jaké jsou názory na vznik života ? Jak vypadalo rozložení 
kontinentů ve starohorách ? Jaký význam má Ediakarská fauna pro vývoj života ? Kde se u nás 
vyskytují starohorní horniny ? 
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Prvohory : Co zapříčinilo kambrickou explozi a vysvětlete co je kambrická exploze ? Kde se u 
nás vyskytují prvohorní horniny ? Jaké organismy žily v prvohorách ? (charakterizuj skupinu 
trilobitů, hlavonožců,...) Jaké byly příčiny největšího vymírám na konci prvohor ? Stručně 
popiš vývoj obratlovců, tj. kdy vznikly ryby, kdy obojživelníci, plazi ? Vyprávěj o vývoji 
rostlin v prvohorách ? 
Druhohory: Popiš stručně vývoj rostlin v druhohorách ? Jaké organismy žily v druhohorách ? 
(charakterizuj skupinu ptakoještěrů, vodních ještěrů, praptáka Archaeopteryxe, dinosaurů ; 
vhodné z hlediska motivace je nechat každému žáku vybrat si skupinu dinosaurů o kterou má 
zájem, opět je tu nevýhoda časové náročnosti)Kde se u nás vyskytují druhohorní horniny ? 
Proč vyhynuli dinosauri? 
Třetihory: Popiš stručně vývoj rostlin ve třetihorách ? Vyprávěj o vývoje koně ? Vyprávěj o 
vývoji chobotnatců ? Kde se u nás nacházejí usazené třetihorní horniny ? Kde se u nás 
nacházejí vyvřelé třetihorní horniny ? Ukaž spolužákům pohoří, která vznikla alpínsko -
himalájským vrásněním ? Jaké předky člověka se vyvinuly ve třetihorách ? (Australopitékové) 
Čtvrtohory : Charakterizuj prostředí a život v době ledové ? Charakterizuj prostředí a život 
v době meziledové ? Kde jsou u nás pozůstatky ledovcové činnosti ? Kde jsou nálezy člověka 
zručného ?, člověka vzpřímeného ?, neandertálce ? a člověka moderního typu ? Popiš stručně 
jaké rostliny rostly na našem území ve čtvrtohorách ? 
Tato metoda je časově velmi náročná, ale žáci si více pamatují, než při vyučování v hodinách 
základního typu. 

Organizační formy vyučování geologii s důrazem na exkurze. 

Organizační formy se zabývají tím ,jak je třeba organizovat průběh výchovně - vzdělávacího 
procesu. Definice organizační formy vyučování není jednotná. Mojžíšek (1975) definuje 
organizační formu takto: organizační forma vyučování je časová jednotka zaměřená na 
realizování obsahu vyučování a výchovně-vzdělávacích cílů, přitom se uplatňují a využívají 
veškeré výchovně, vzdělávací metody a prostředky, respektují se didaktické zásady a je v ní 
interakce mezi učitelem a žákem. 
Organizační formy vyučování lze rozdělit podle Skalkové (1999) na : 
a) frontální vyučování 
b) skupinové a kooperativní vyučování 
c) individualizované a diferencované vyučování 
d) exkurze, vycházka 
e) systém různých organizačních forem uplatňovaných při realizaci projektů a integrovaných 
učebních celků 
f) domácí učební práce žáků 
Tyto organizační formy se často v praxi vzájemně prolínají a podporují a každá z nich je 
používána v mnoha konkrétních variantách. Učitel tvořivě volí nejvhodnější z nich v závislosti 
na - cíli své práce; - charakteru učební látky; - připravenosti a specifických potřebách žáků i 
jejich individuálních zvláštnostech; - možnostech, které má v dané škole k dispozici (Skalková, 
1999) 
Klasik didaktiky geologie Kočárek (1979) podává následující organizační formy vyučovaní 
geologii: 
- vyučovací hodina 
- laboratorní práce 
- praktické cvičení 
- přírodovědný seminář 
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- geologické exkurze 
- geologický zájmový kroužek 
- geologické soutěže 
- práce v koutku přírody 
- práce na školním pokusném pozemku 
- geologické besedy 
- filmové odpoledne 
- vydávání školního časopisu, vedení albumu a zřizování nástěnek 
- individuální práce 
- domácí úkol 
- doučovací kroužek a individuální konzultace 
- letní přírodovědné práce 
- televizní a rozhlasové přednášky 

Geologické exkurze. 

Exkurze náleží mezi jednu z organizačních forem vyučování, i když někteří autoři ji řadí mezi 
jednu z forem metod vyučování a to mezi metody aktivní práce žáků (Vaněčková, K. 2005). 
O problematice exkurzí se snad nejvýstižněji zmínil B. Řehák (1948) „ Úspěch vycházek ovšem 
značně závisí od osobnosti učitelovy, od jeho praktických vědomosti, od jeho pohotovosti a od 
jeho schopností vychovatelských.Proto asi někteří profesoři se jim vyhýbají, neboť cítí, že jsou 
vycházky v tomto bodě zkušebním kamenem jejich osoby jako odborníka a jako vychovatele, 
zato však zdatným profesorům jsou nej krásnější příležitostí, jakou přírodovědec pro své 
vyučování může mít." 
Snad nic nepotěší žáka víc, než to, že půjde místo, ale i po vyučování na exkurzi nebo 
vycházku. O to víc ho může těšit, že vycházka bude s určitou geologickou tématikou. Neboť 
to, co se v hodinách naučili pouze teoreticky, mohou na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít. 
Neboť jinak vypadá vrása v nákresu učebnice a jinak se nám jeví v terénu, jinak vypadá diabas, 
slepenec, vápenec na obrázku či jako vzorek a jinak vypadá v profilu resp. in situ in natura. 
Jak vypadá zkamenělý trilobit, ústřice, lilijice, kost se nepozná jenom z knih a učebnic. Učivo 
geologických věd je nutno poctivě vidět a prozkoumávat v terénu. 
Samotným žákům, ale i učiteli každá exkurze umožní sledovat a zkoumat neživé přírodniny 
v přírodě, umožní vytvoření si dokonalejší představy o geologických jevech, umožní studovat a 
poznávat vzájemné působení živé a neživé přírody, umožní poznávat objekty a jevy neživé 
přírody v pohybu a zjišťovat vztahy mezi nimi (např. působení eroze a vznik druhotných 
ložisek nerostů, vznik sedimentů a jejich zvrásnění), umožní propojit praktické a teoretické 
poznatky, např. možnost praktického využití vlastností nerostů a hornin při jejich těžbě a 
zpracování, umožní vytvářet láskyplný vztah ke svému rodnému místu, kraji, vlasti a k její 
neživé i živé přírodě, umožní upevnit fyzickou i psychickou kondici, umožní upevnit své 
morální vlastnosti: obětavost, smysl pro práci v týmu, otevřenost ke svým spolužákům, aktivní 
vztah k přírodě a její ochraně. 
Během geologické exkurze by žáci měli být se základními pracovními metodami geologů a tím 
by měli pronikat do struktury oboru. Učitel by měl žákům ukázat, jak se formátují vzorky 
nerostů a hornin. Vysvětlit práci s geologickým kompasem a mapou. Zopakovat pozorování 
lupou. Také by si žáci měli osvojit vhodnou dokumentaci z exkurze, napsat lokalitní lístky, 
nakreslení profilu, fotodokumentace vzorků, geologických profilů a v neposlední řadě i 
společnou fotografii účastníků exkurze. Učitel by měl žáky nenásilnou formou vést k tomu, aby 
si žáci osvojili geologické myšlení a uměli propojovat poznatky z dalších oborů jako je 
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biologie, chemie, zeměpis a fyzika, (např. vhodným kladením otázek: V jakém prostředí 
vznikla hornina obsahující zbytky lastur mlžů, plžů a hlavonožců? V mořském nebo 
sladkovodním? Jaké je přibližné stáří horniny, která obsahuje zkamenělé trilobity ? Jaké je 
přibližné stáří horniny, která obsahuje zkameněliny amonitů ? Z jaké chemické látky je složena 
hornina, když se po kápnutí kyselinou octovou, chlorovodíkovou bouřlivě uvolňuje oxid 
uhličitý ? Z jaké chemické látky je složena hornina, když se po kápnutí kyselinou 
chlorovodíkovou slabě uvolňuje oxid uhličitý ? 
Pro splnění tohoto výchovně vzdělávacího cíle je nutné, aby byla exkurze vhodně zařazena do 
vyučovacího procesu. Podle funkce rozlišujeme exkurze na 
a) Motivační - hlavním a nejdůležitějším cílem je podchytit a vyvolat zájem žáků o obor a 
stručně je seznámit s problematikou oboru a pracovními metodami geologů. Tento požadavek 
lze splnit např. návštěvou mineralogicko-geologických sbírek místního muzea a besedou 
s tamním geologem nebo exkurzí do lomu ve kterém mohou žáci samostatně sbírat nerosty, 
horniny anebo nejlépe zkameněliny. Nic nepohladí po duši žáka víc, než když si může sám 
nalézt „svého trilobita" „svůj zkamenělý koprolit" anebo svůj achát, turmalín či granát. 
Motivační exkurze můře být doplněna o soutěž mezi družstvy žáků nebo o různé didaktické 
hry. 
b) Tématické - vztahují se k určitému přesně vymezenému tématu resp. tématickému celku 
(Např. TC: život v prvohorách, život v druhohorách, vyvřelé horniny, usazené horniny, 
přeměněné horniny, nerosty, sopečná činnost apod.) Žáci se s daným učivem seznamují přímo 
v terénu, učí se pozorovat, řešit praktické úkoly a konfrontují praktické výsledky s teorií. 
Tento typ exkurze náleží k nejúčinnějšímu typu geologických exkurzí a vycházek. Nejvhodnější 
objekty pro konání těchto exkurzí jsou činné a opuštěné lomy, pískovny, hliniště, zářezy cest, 
potoků a řek, přírodní skalní výchozy, popřípadě výkopy při stavbě domů, silnic, metra apod. 
c) Shrnující (opakovací) - během školního roku jsou uspořádány po probrání určité větší 
uzavřené části učiva za tím účelem, aby si žáci získané poznatky zařadili v určitý systém, aby si 
získané poznatky upevnili a prohloubili. Asi nejvhodnější je tento typ exkurzí zařadit v závěru 
učiva místo opakování např. Suchou nohou po dně starohorního moře, Za trilobity do teplého 
prvohorního moře do Řeporyj, Po stopách sopek Českého středohoří. 
d) Komplexní - tyto exkurze jsou zaměřeny k řešení otázek obecných vztahů a souvislostí mezi 
různými předměty a zejména pak vztahů mezi živou a neživou přírodou. Žáci se učí nejen 
geologicky myslet, ale snaží se propojit geologické poznatky s ostatními přírodními vědami: 
s biologií, chemií, fyzikou a zeměpisem. Žáci pozorují nejen geologické jevy, ale i flóru a faunu 
dané lokality a snaží se ze získaných poznatků vyvodit závěry. Žáci např, sledují vliv 
poruchových zón a rostlin na rychlost zvětrávacích procesů, význam minerálního, 
petrologického složení, stavby skalního podkladu a tektonických poruch na vznik tvarů 
zemského povrchu i složení rostlinného krytu. (Učitel může opět klást vhodné otázky např. 
Jaké rostliny rostou na žulovém podloží? Jaké rostliny rostou na vápencích a čedičích? Čím to 
je, že je půda zbarvena do červena? Kde je rychlejší odnos ? apod.) V rámci mezipředmětových 
vztahů lze spojit i s dějepisem popř. s dějinami kultury. (Jaká hornina se používala v raném 
středověku na stavbu rotund a bazilik? Jaká hornina se nejvíce používala v gotice? Z jaké 
horniny je tvořen obklad té či oné banky? Jaké horniny jsou použity ve výzdobě kostela našeho 
města?) 

Jak připravit exkurzi? 
Úspěšná exkurze je vždy plně závislá na její přípravě. Čím lepší a dokonalejší příprava, tím to 
bude žáky i učitele více těšit a bavit a obě strany výchovně vzdělávacího procesu se z exkurze 
odnesou více poznatků a hlavně zkušeností. Přípravu na exkurzi lze rozčlenit do tri etap: 
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Stanovení cíle a plánu exkurze 2) příprava učitele na exkurzi 3) příprava žáků (studentů, 
dospělých, důchodců) 
Ad 1) Stanovení cíle a plánu exkurze 
Při přípravě exkurze vychází učitel z požadavků učebního plánu , který si sestavuje sám na 
počátku každého školního roku. Plány jednotlivých exkurzí pro přírodopis 9. ročníku ZS 
(kvarty u víceletých gymnázií) sestaví učitel tak, aby exkurze na sebe navazovaly. Každý plán 
exkurze by měl obsahovat cíl a stručnou náplň exkurze, termíny exkurzí a počet hodin 
vyčleněných pro ně. Učitel by měl brát v úvahu i současné podmínky jednotlivých lokalit 
(zavážení opuštěných lomů, zavalení stěny lomu skrývkou apod.)a podle toho měnit plán 
exkurzí. 

Ad 2) Příprava učitele na exkurzi 
Příprava učitele na exkurzi či vycházku zahrnuje: 
a) Studium geologické stavby území, které chce s žáky navštívit, tj .: -výběr a studium 
regionálně geologické, mineralogické a petrologické literatury ( k tomuto účelu lze doporučit 
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1: 25 000, Vysvětlivky k souboru geologických 
a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1 : 50 000, základní literatura Chlupáč, I. 
(2003) 
- prostudování geologické, ale i topografické mapy i profilů a předběžné stanovení trasy 

exkurze (není pro žáky nic vtipnějšího, než když se učitel v terénu ztratí) 
b) Rekognoskace terénu, čili učitel by si danou exkurzi měl projít případně projet (nejlépe den 
dva před konáním exkurze). Měl by si předem zjistit co se na dané lokalitě či odkryvu 
vyskytuje a co lze oddemonstrovat. Měl by stanovit úkoly pro žákovské pracovní skupiny 
(opět pokud bude využívat tuto vyučovací metodu), měl by si vymyslet na co se žáků zeptá a 
také zapřemýšlet na co se mohou zeptat žáci, aby nebyl otázkami z řad žáků příliš zaskočen 
(rozhozen). Měl by zjistit jaké pomůcky budou žáci potřebovat k plnění daných úkolů, 
(kladívko, síta na plavení, lupa apod.) V neposlední řadě by si učitel měl vytvořit časový 
harmonogram exkurze a měl by dbát na bezpečnost při exkurzi. 
c) Zhotovení schématického náčrtku s vyznačením trasy a objektů, které učitel se žáky 
navštíví. 
d) Stanovení výchovně vzdělávacího cíle a vhodné motivace. 
(např. Co se dá vyčíst o minulosti Země v našem lomu ? Která tajemství minulosti skrývá 
pískovna za naší vesnicí ? Které organismy žily v moři, které po sobě zanechalo vápenec 
v tomto lomu ? Jaké nerosty můžeme nalézt na poli za školou ? apod.) 
Po důkladném prostudování trasy exkurze popř. i jen jedné lokality či zářezu silnice, by měl 
učitel žáky seznámit s plánovanou exkurzí čili kam se pojede (cíl exkurze), jaké pomůcky si 
mají žáci s sebou vzít a jaké úkoly či otázky mají žáci řešit. Způsob přípravy je závislý na typu 
exkurze a času, kterou ji věnujeme. Učitel by měl postupovat následovně: 
e) učitel pověří žáky, aby několik dní před přípravnou hodinou zvětšili na PC či kopírce 
vyznačený úsek mapy 
f) učitel seznámí žáky s geologickým vývojem a stavbou území a náplní exkurze. Navštívené 
lokality vyznačí ve schématu a na tabuli popřípadě rovnou do zvětšené mapy exkurze. 
g) Může rozdělit žáky do skupinek po 4-6 a seznámí je s úkoly a pomůckami, se kterými 
budou pracovat během exkurze (záleží na celkovém pojetí exkurze, učitel může použít 
frontální metodu, a pak není nutné žáky rozdělovat do skupinek) 
h) Může zadat zhotovení jednoduchých pomůcek (sklonoměru, adaptace geografického 
kompasu na geologický) 
i) Podá informace a názorně předvede způsoby balení a úpravy vzorků, popř. rozdá epruvety 
se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (9%; pro větší bezpečnost postačí obyčejný ocet) 
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j) Upozorní žáky na zásady kázně a bezpečnosti práce, na vhodné oblečení a obutí. 
Po skončení exkurze je třeba, aby se dané vzorky nerostů, hornin a zkamenělin s co největší 
přesností určily. K tomu jsou nejlépe vhodné klíče k určování nerostů a hornin popřípadě 
atlasy zkamenělin, Dále je možné zhotovit nástěnku na které budou fotografie, kresby, náčrtky 
popř. mapky z konané exkurze. Žáci si tím získané zkušenosti a vědomosti znovu zopakují. 

Obsahová náplň exkurzí. 
Obsah poznatků a znalostí z geologických věd na exkurzích je nutné přizpůsobit rázu krajiny. 
Přestože geologická stavba České republiky je velmi rozmanitá a pestrá, najdeme i takové 
oblasti, kde je jen velmi málo geologických odkryvů. Přesto však i v těchto většinou málo 
členitých terénech se lze setkat se zajímavými příležitostnými odkryvy a dalšími instruktivními 
objekty, které je možné využít k provádění terénního výzkumu na exkurzích. 
V každé oblasti je možno provádět průzkum půd. Se žáky můžeme určovat a zjišťovat základní 
půdní druhy a jaký vliv na rostlinstvo má půda suchá, vlhká, kyselá, vápnitá, písčitá, hlinitá, 
jílovitá, humózní ad.. 
Dále téměř všude můžeme pozorovat účinky vodní eroze např. na polní cestě nebo ve stráni či 
zářezu silnice. Žáci mohou pozorovat ronové rýhy, obnažování skalního podkladu, postupné 
obrušování hran úlomků hornin přemísťovaných vodou a na některých místech i usazování 
vyplaveného materiálu. 
Při výkladu geologické činnosti vody, můžeme pozorovat geologickou činnost místního 
potoka, říčky nebo řeky. Nejprve si všímáme tvaru údolí, meandrů, proudnice, násepního a 
jesepního břehu a říčních teras. S žáky můžeme měřit tvar koryta, rychlost proudu a jeho 
průtočnost. Na okrajích řečiště si všímáme usazenin, a to hrubozrnnějšího štěrku (o velikosti 
částic nad 2 mm) nebo jemnozrnného písku. Se žáky můžeme zjišťovat ze kterých hornin a 
nerostů se štěrk či písek skládá a jaká je velikost valounků a podle toho usuzujeme jaké je 
horninové složení území kolem daného toku a jaká je unášecí schopnost vodního proudu. Na 
jednotlivých valounech si všímáme nejen minerálního složení, ale i vrstevnatosti, bridličnatosti, 
zvrstvení i puklinatosti. Na okraji větších rybníků můžeme pozorovat usazování bahna a jeho 
zčeření. Žákům připomeneme vztahy mezi větrem, pohybem vody a vznikem čeřin. Tyto 
vzájemné vztahy mohou žáci srovnávat s podobnými jevy, které mohou pozorovat při 
prázdninovém pobytu u moře nebo na vrstevních plochách v některém odkryvu. Bahenní 
praskliny mohou žáci pozorovat i otisky velkých dešťových kapek a stop po pohybu zvířat. 
Takové podobné jevy mohou žáci pozorovat i na pevných horninách. 
Činnost větru lze nejlépe pozorovat v zimě na sněhu, v polích a v zářezu silnic lze pozorovat 
návěje, závěje a čeřiny. Dále lze pozorovat eolickou činnost na nánosech spraší na závětrných 
svazích vyvýšenín a místy v rovinách větrem stříškovitě obroušené úlomky hornin tzv. hrance. 
Při vycházce do města či vesnice lze pozorovat dlažbu, obrubníky, stavební kámen a obklady 
budov, soch, pomníků na hřbitově a různých příležitostných výkopů pro plyn, vodu nebo 
kanalizaci. Vedle určování a vysvětlování vzniku a původu hornin si všímáme i vlivu 
povětrnostních činitelů na jednotlivé horniny (odolnost hornin vůči povětrnostním vlivům). U 
dlažebních kostek sledujeme jejich odolnost vůči nárazům kol automobilů (např. zaoblování 
povrchu kostek z ordovických křemenců (skalecké a řevnické křemence) - vznikají „kočičí 
hlavy"). Na obkladech budov či obrubnících můžeme nalézt i průřezy zkamenělin živočichů 
(např. rovné schránky orthocerů, stočené schránky amonitů, misky mlžů, ulity plžů) a četné 
pukliny vyplněné kalcitem.V hlavním městě Praze má svoje specifické místo vhodné pro konání 
exkurzí i metro. Exkurze do pražského metra má řadu výhod. Stanice lze navštívit kdykoliv 
nezávisle na počasí a stanice jsou snadno přístupné. Kromě vlastních stanic lze využít i 
přístupových prostor kde lze díky dennímu světlu lépe pozorovat barvy hornin. Nevýhodou 
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takovéto exkurze je živý provoz, proto exkurze konáme mimo dopravní špičku a dbáme na 
bezpečnost žáků (Kočárek, 1990, 2002) 
Zajímavou příležitost k provádění terénních průzkumných exkurzí či vycházek poskytují 
příležitostné odkryvy (stavby komunikací, stavba tunelů, metra, výkopy plynovodu, 
vodovodního potrubí či kanalizace). Žáci mohou pozorovat jak stěny těchto odkryvů, tak i 
vykopaného materiálu. Pokud to lze měli by si pořídit nákres a popis genetického půdního 
profilu a sledují hlavně vzájemné vztahy mezi matečnou horninou, půdou, rostlinným 
pokryvem a klimatem. Ve vykopané zermině mají často možnost pozorovat i konkrece a třeba 
i drobné schránky plžů (zvláště ve spraších). Zasáhl -li výkop či stavba i na tvrdý skalní 
podklad, mohou žáci na úlomcích hornin pozorovat odbarvování hornin chemickým účinkem 
prosakující vody, zabarvování hornin na puklinách sloučeninami železa, manganu apod. Na 
vrstevních plochách pevných jemnozrnných sedimentů mohou nalézt i zkameněliny. Učitel by 
měl spolu se žáky pořizovat podrobnou písemnou, grafickou i fotografickou dokumentaci 
příležitostných odkryvů doloženou ukázkami hornin, zkamenělin a na zvláště významné 
odkryvy upozorňovat pracovníky muzeí a vědeckých ústavů. 
Zkoumání neživé přírody v kterémkoliv terénu poskytuje velmi mnoho možností pro 
osobnostní rozvoj žáka. Jak pro psychický, tak i fyzický vývoj žáků. Učitel pak v terénu může 
každého žáka usměrňovat tak, aby své vlohy a zájem uplatnil i v dalším životě a předával 
získané zkušenosti dále např. svým potomkům. 

Exkurze do lomu Skalka u Velimi. 

Proč právě do velimského lomu ? Protože je to místo častých geologických exkurzí a v dnešní 
době se tato lokalita ničí. V neposlední řadě je v tomto lomu zachována příbojová facie České 
křídové pánve s velkým množstvím geologických, sedimentologických a paleontologických 
jevů resp. s dosud velkým množstvím zkamenělin, jejichž sběr a poměrně snadné určování je 
velmi vhodnou motivací žáků k pozdějšímu studiu geologických věd. 

W C : Naučit žáky pozorování geologických jevů a provádět jednoduchá měření v odkryvech. 
Naučit žáky prakticky poznávat zdejší horniny a naučit je určovat jednotlivé fosilie. 

Tuto nebo podobnou exkurzi je vhodné zařadit do TC horniny (přeměněné a usazené) a do TC 
Historická geologie- život v druhohorách. Časový plán je nutno vypracovat při předběžné 
návštěvě lokality. 

Pomůcky (pro žáka): kladívko, novinový papír na balení vzorků nebo papírové sáčky případně 
epruvety (krabičky od filmů), etikety, poznámkový blok s tvrdými deskami, obyčejná tužka, 
pravítko, kapesní nůž, skládací metr, kompas nebo busola, batoh na vzorky, pevná obuv, 
pokrývka hlavy. 

Pomůcky (pro učitele): geologická mapa, topografická mapa, geologické kladívko, geologický 
kompas (pokud škola vlastní), polyethylénové lahvičky s kyselinou chlorovodíkovou (9% ; 
postačí obyčejný ocet), 2 ocelová pásma (20 m, lze si půjčit od kolegů tělocvikářů), skládací 
metr, zápisník s tužkou. 

Postup při práci v lomu. 
1. Celkové seznámení s druhem odkryvu a úložnými poměry hornin 
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Nejprve učitel podá výklad o geologické situaci v lomu (jeho východní části) (pro žáky 9. r. ZŠ 
a nižších ročníků víceletých G) 
Lom Skalka u Velimi (dříve nazývaný Němečkův) byl založen v přeměněných horninách 
kutnohorského krystalinika. Převládající horninou je biotiticko až muskoviticko-biotitická 
pararula s výrazně plošně paralelní texturou. V lomu se sporadicky vyskytují vložky amfibolitů 
a pegmatitů. 
Při lámání kamene byly místy obnaženy prohloubeniny v pararulách kutnohorského 
krystalinika, které byly během svrchnokřídové záplavy tj. asi před 90 ti miliony lety vyplněny 
křídovými usazeninami, které obsahují velké množství zkamenělin. Po tomto krátkém úvodu 
učitel seznámí žáky se zjednodušeným geologickým profilem. 
První vrstva křídových sedimentů zaplnila kapsy (prohlubně) v rulovém podloží. Tuto vrstvu 
tvoří slepence, které jsou tvořeny velkými až středně velkými balvany a valouny ruly, které 
jsou stmeleny nahnědlým, místy silně zvětralým, jílovitým organodetritickým vápencem 
s písčitou příměsí. V této vrstvě učitel žákům oddemonstruje přímo v lomové stěně velké 
schránky ústřic (druhy Lopha diluviana a Rastellum carinatum), hřebenatek (rod Chlamys) a 
dalších mlžů (drobnější Neithea (Neithella) notabilis, Neithea aequicostata), ramenonožců 
(druh Phaseolina phaseolina s hladkou schránkou , Terebratulina striatula s jemným 
žebrováním, Cyclothyris zahalkai se širšími žebry). Při bližším prozkoumání lomové stěny lze 
blíže ke vstupu do lomu žákům oddemonstrovat přisedlé mlže rodu Atreta sp. na menším 
rulovém bloku čnějícího ze stěny. 
Nadloží první vrstvy je tvořeno slínovci s velkým množstvím zkamenělých živočišných hub 
(spongilitické slínovce, starší termín scyphiové opuky). Báze neboli počátek těchto vrstev resp. 
souvrství je tvořena vápnitým jílem nazelenalé barvy, jenž obsahuje kulaté a podlouhlé ostny 
ježovek (druh -kulatý: Stereocidaris sorigneti, druh - podlouhlý: Stereocidaris vesiculosa) 
V tomto souvrství lze nalézt ústřice (menší druhy Amphidonte A. reticulatum, Amphidonte A. 
sigmoideum, Gryphaeostrea canaliculatá) Z dalších mlžů pak rod Spondylus, Chlamys, Lima. 
Velké plže rodu Pleurolomaria. Žraločí obratle a zoubky. Nejvíce se tu však nalézají zbytky 
hub (rody Ixxocoetis, Corynella, Verruculina, Cruettardioscyphia) 
Poznámka a) při výkladu názvů zkamenělin se na ZŠ omezíme jen na vyšší zoologické taxony 
než druh popř. řád. Učitel se sice může „ohánět" latinskými názvy příslušných zkamenělin, ale 
žákovi ZŠ stejně nic neřekne termín Terebratulina, Chlamys, Lima apod. proto je 
z didaktického hlediska spíše určovat to je živočišná houba, plž, mlž, ústřice, červ, mechovka, 
ramenonožec . U mechovek a ramenonožců vysvětlit, co je to za organismy, 
b): Při výkladu pro studenty SOŠ a G učitel výklad rozšíří a podrobnější vyložení stratigrafie. 
První vrstva na krystalinickém podloží náleží ke kaňkským vrstvám (Houša, 1991) 
korycanského souvrství - stupeň svrchní cenoman (Čech, 1980) na ni souhlasně 
(konkordantně) nasedá vrstva spongilitových slínovců, které jsou řazeny k bělohorskému 
souvrství stupně spodní turon. Spongilitové slínovce pak opět souhlasně (konkordantně) 
přechází do souvrství jizerského (stupeň střední turon). Co se týče určování, učitel opět 
zopakuje méně známé pojmy jako např. mechovky, ramenonožci, serpulidní červi, živočišné 
houby). Latinské pojmenování použije, ale nevyžaduje ho. 

2. Samostatné práce žáků ve V části lomu (pro 2 skupiny po 5 žácích) 
Skupina A. 
1. pomocí mapy určete přesnou polohu lomu. 
2. Změřte pásmem šířku stěny V části lomu a výšku lomu v jeho střední části 
3. Odeberte vzorek horniny z podloží bazálních slepenců a určete barvu, nerostné složení a 

texturu. Ze zjištěných vlastností určete podle určovacího klíče druh horniny. Odeberte 
vzorky o velikosti 6 x 9 x 2 cm a přiložte k nim etiketu a zabalte je. 
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4. Pod vedením učitele změřte úhel sklonu vrstev sklonoměrem a směr sklonu geologickým 
kompasem. Podle směru sklonu vrstev určete jejich směr. Porovnejte tento údaj 
s výsledkem měření směru vrstev geologickým kompasem. 

5. Zakreslete 3 m úsek stěny lomu v jeho středu v měřítku 1:100 a do náčrtku vyznačte 
křížkem místo odběru vzorku. 

Skupina B. 
1. Pomocí kompasu (busoly) určete zeměpisnou polohu lomu. 
2. Zjistěte, které druhy zkamenělin lze nalézt přímo ve vrstvě bazálních slepenců (dbejte na 

bezpečnost). 
3. Odeberte vzorky spongilitového slínovce o velikosti 6 x 9 x 2 cm, přiložte k nim etiketu a 

zabalte je. 
4. Pod vedení učitele změřte úhel sklonu vrstev sklonoměrem a směr sklonu kompasem. 

Podle směru sklonu vrstev určete jejich směr. Porovnejte tento údaj s výsledkem měření 
směru vrstev geologickým kompasem. 

5. Zakreslete 3 m úsek stěny lomu j jeho středu v měřítku 1 .100 a do náčrtku vyznačte 
křížkem místo odběru vzorku. 

Poznámka: Při větším počtu žáků je vhodnější se při exkurzi omezit jen na sběr vzorků hornina 
zkamenělin a jejich určování. Pak je vhodné dát každému žákovi namnožené např. tento soubor 
otázek, které zpracuje buď hned na místě anebo což je vhodnější jako domácí vypracování. 

1. Z jakých nerostů se skládá zdejší pararula? 
2. V jakém prostředí asi pravděpodobně vznikaly bazálni slepence ? 
3. Podle nalezených zkamenělin se pokus vyjmenovat některé živočichy tehdejšího křídového 

moře? 
4. Za pomoci učebnice (nebo internetu, odborné literatury) se pokus určit v jakém prostředí 

se ukládaly houbovité(spongilitové) slínovce? 
5. Byla hloubka moře při ukládáni slínovců větší nebo menší než při ukládání slepenců, 
6. Bylo tehdejší moře teplé nebo chladné ? 
7. Pokus se nakreslit tehdejší zdejší pobřeží křídového moře ? 
8. Nakresli alespoň tři zkameněliny a pokus se je určit podle atlasu zkamenělin? 
9. Vyjmenuj organismy, které jsou součástí bentosu a organismy které jsou součásti 

planktónu? 

10. Jsou čediče v tomto lomu původní horninou ? 

3. Vyhodnocení výsledků exkurze. 
Hodnocení výsledků exkurze může provést učitel již po skončení např. ve vlaku či autobuse 
zopakuje a shrne nově zjištěné poznatky, znovu oddemonstruje nalezené vzorky horniny a 
zkamenělin. Popřípadě znovu zodpoví otázky žáků. Ve škole pak společně se žáky může 
dourčit zkameněliny. Společně se žáky opraví a zhodnotí výsledky a otázky, které žákům 
rozdal. Velmi vhodné z hlediska motivace je sestavení nástěnky s fotografiemi hornin, odkryvů, 
zkamenělin. Žáci se pak budou těšit na další exkurzi. 
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Motivace ve vyučování (nejen) geologie. 

V hodinách přírodopisu 9. ročníku resp. v hodinách geologických věd se velmi často 
setkáváme s žáky, kteří „ nemají žádnou motivaci", „nejsou motivováni" anebo od nich spíše 
slyšíme ty „šutry mě nebaví „. V našem dotazníkovém šetření, který byl zaměřen na zjišťování 
zájmu o geologické vědy, na zjišťování jaké učivo je zajímá z různých tématických celků 
vyplynula tato zajímavá fakta. 
Na dotazník zodpovědělo 242 žáků z devíti tříd 9. ročníku ZŠ a 3 třídy víceletého gymnázia. 
Na otázku zdali je přírodopis zajímá odpovědělo 120 žáků záporně, 23 ano i ne a 99 kladně. 
Žáci se mohli i ke své odpovědi vyjádřit a zajímavé byli odpovědi u kladného vyjádření. 
Většina respondentů sice odpovídala kladně, ale u některých bylo vysvětleno co se tím „ano „ 
vlastně mínilo. 
ANO - zajímají mě horniny, -sedimenty, -miluji katastrofy vytvořené přírodou, - zajímají 
mě minerály, -zajímá mě historie Země, - zajímavá látka, -paleontologie, - jak která část 
přírodopisu, -protože mě to vždycky zajímalo, jak to bylo na počátku, jak vznikl život a baví 
mě sledovat ty různé divné živočichy, - zajímá mě vývoj Země, - zajímá mě vznik života, 
všechno související s dinosaury a vůbec vznikem Země zajímá mi to a připadá mi to 

fascinující, - když to chápu a není při hodině nuda, když třeba koukáme na nějaký 
dokument - protože je pro mějednodušší se naučit minerály než rostliny, -ráda se zajímám 
o kameny a celou přírodu, - ano, učivo je pěkně zpracované, ano, ale jen sopky a 
zemětřesení, - chci to dělat za práci 
NE - ne, nebaví mě škola, - ne, záleží na tématu, -nikdy mě nebavil špatně se mi to učí, -
nebaví mě „šutrologie ", - ne je to nuda, - není to zas tak záživné, - mám ráda přírodopis 
člověka a zoologii, - bavili mě ptáci zvířata a lidské tělo, -ne víc mě baví zoologie, - moc mě 
to nebaví, - látka málo záživná, málo učebních pomůcek, - nebaví mě přírodopis celkově, 
zajímá mě matika, - zajímavější je anatomie člověka, - nezajímavé podle mě mi to k ničemu 
nebude, - kameny mě moc nezajímají mám radši zvířata, - mrtvé kameny mě nebaví, - nemám 
rád moc velkou historii a nerozumím horninám ani minerálům, nebaví mi kameny, - nic mi to 
neříká, -není to zrovna můj obor, ne je to hrozně nudný a nezáživný více mě bavil přírodopis 
v minulých ročnících 
ANO i NE - myslím, že se bez toho v životě obejdu, ale pokud bych chtěl studovat přírodu tak 
asi jo, - nehodlám se jím zabývat, -podle toho jestli mě látka zaujme, živočichové a vývoj 
života je zajímavý a nějaké kameny mě nezajímají, - protože suroviny, horniny a minerály mě 
vůbec nezajímají,ale vývoj života a prvohory a další je někdy docela zajímavé, - jak co ?, -
místy je to zajímavé-jak mohlo něco vzniknout,ale jak poznat kterou horninu to mě fakt 
nebere,- nebaví mě nerosty, horniny, baví sopky,zemětřesení a pohyby desek, - sice mě 
horniny a vývoj Země moc nejde,ale zajímá mě to, - mineralogie a pedologie mě nebaví, 
historická geologie mě baví, 
Z předložených odpovědí vyplývá mnoho zajímavých problémů. Za prvé učitel má již předem 
než vejde před katedru sníženou pozici, neboť se u někoho těžko vzbuzuje zájem, když už 
tento vyučovací předmět dávno „odepsal. Za druhé je pozitivní, že žáky zajímá alespoň něco 
z učiva např. historická geologie a vznik života, sopky a zemětřesení. To, že se žáci zajímají o 
historickou geologii lze přičíst, tomu, že v ní vidí minulost a vidí v ní i trochu toho života a je 
jim tato látka bližší než třeba zmíněné nenáviděné nerosty. Jak tedy postupovat ve vyučování 
geologickým vědám, abychom vzbudili v našich svěřencích živý zájem ? Jak žáky lépe 
motivovat? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět níže, jako východisko nám poslouží 
nová psychologická bádání v otázkách motivace ve škole. 
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Co je ale motivace? 
Motivace je chápána jako souhra činitelů, které podněcují, energizují a řídí průběh chování 
člověka a jeho prožívání k sobě samému a ve vztazích k okolnímu světu. (Balcar, 1983; 
Hrabal, Man, Pavelková 1989; Lokša, Lokšová 1999; Pavelková 2001). 
Podle Lokši a Lokšové (1999) má motivace dynamizující a usměrňující funkci. 
Pomocí motivace se učitel snaží přijít na to, proč žák dělá to co právě dělá nebo nedělá a jak 
mu pomoci, aby v budoucnu dělal či nedělal. Motivace je vlastně hypotetickým konstruktem 
jinak řečeno motivace žáka není něco co je hmatatelné, aleje spíše pomůckou, pomocí které se 
snažíme vysvětlit proč je nějaký úkol, práce, udělána pečlivě nebo odbyty, proč některý žák 
nepracuje i když proto má svůj potenciál (možnost) a proč naopak některý žák pracuje (a třeba 
potenciálu má méně) Motivace je naším každodenním oříškem, vždyť i my sami učitelé ji často 
používáme, často si podle ní vysvětlujeme naše projevy chování (jaký jsem měl motiv) anebo 
někdy jsme motivováni k činnostem a někdy nejsme. Pojetí a vymezení tohoto pojmu je 
nejednoznačné a nelze přesně říci, že někdo motivaci má a někdo ji nemá. (Lokša a Lokšová 
1999) 
Přístupy k motivaci 
Lokša a Lokšová (1999) rozdělují pro školní praxi přístupy k motivaci podle velkých 
paradigmat současné psychologie na behaviorální, humanistický a kognitivní přístup. Další 
přístupy pak uvádějí Madsen (1972), Hrabal, Man, Pavelková (1989) a Nakonečný (1996). 
Behaviorální teorie vidí jako zdroj motivace úsilí dosáhnout příjemných důsledků určitého 
chování nebo snahu vyhnout se důsledkům nepříjemným. Hlavním motivačním činitelem je 
zpevnění vnější odměnou. Existují situace, kdy tato metoda velmi pomáhá. Ve škole však 
obsahuje řadu rizik. 
Humanistická teorie je založena na předpokladu, že specificky lidská motivace vychází ze 

snahy překročit současný stav vlastní existence tím, že člověk realizuje své vývojové možnosti. 
Humanistické teorie zdůrazňují, že pro správný rozvoj motivační struktury žáka učitel musí 
vytvořit prostředí charakteristické vřelým osobním vztahem, bezpečím a bezpodmínečným 
přijetím každého jednotlivce, vedoucími k postupnému růstu autonomie žáka. I tento přístup 
při nekritickém užívání může mít negativní důsledky, např. nebezpečí, že učitel se bude snažit 
uspokojit žákovu potřebu autonomie příliš brzy; dítě nepřiměřeně zatíží, nutí ho do svobody 
dříve, než je na ni připraveno. To může žáka stresovat a nepříznivě ovlivnit i jeho učební 
výsledky. Dítě potřebuje být do světa uváděno dospělým, být bezpečně zakotveno v sociální 
skupině, a teprve postupně se odvažuje být autonomní individualitou. 
Kognitivní (poznávací) teorie klade důraz na význam poznávacích procesů pro chování 
člověka. Vychází z předpokladu, že člověk je především „zpracovatelem" informací a „institucí 
činící rozhodování". Zpracování informací je tedy logickým výsledkem shromáždění nutných 
poznatků a výsledného rozhodnutí člověka. 

Z čeho motivace vychází ? 
Motivace člověka vychází buď z vnitřních pohnutek, z vnitřní potřeby anebo z vnějšího 
popudu, pobídky - incentivy. 
Potřeby bývají považovány za základního činitele zaměřenosti osobnosti (Helus, 2004). 
Potřeby se projevují pocitem vnitřního nedostatku nebo přebytku, který vzniká při narušení 
homeostázy organismu. Potřeby lze rozdělit na potřeby biologické - nižší, které jsou 
základními potřebami např. hlad, žízeň, peníze, sex. Nižší potřeby nás vymezují jako bytost 
biologicko-psychologickou, tak naopak vyšší potřeby nás charakterizují jako bytost sociální, 
kulturní a duchovní. Nižší potřeby jsou tzv. nedostatkové -deficitní a naopak potřeby vyšší 
jsou potřeby rozvojové, jedinec - žák jimi rozvíjí své možnosti, tyto potřeby kladou na člověka 
nároky sama sebe vychovávat. Uspokojováním potřeb se zabývá Maslowova teorie motivace, 
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která vychází z toho, že nejdříve musí být uspokojeny nejnižší tj. základní potřeby a pak teprve 
potřeby vyšší. Tedy nejdříve člověk uspokojí fyziologické potřeby (hlad, žízeň) dále potřeby 
bezpečí (být zajištěn, chráněn před nebezpečím) poté potřeby příslušnosti a lásky (tj. někam 
patřit, být přijímán druhými, být sociálně začleněn). Další čtyři potřeby lze zařadit k vyšším 
potřebám jsou to potřeby sebeúcty (výkonnost, respekt u druhých, uznání), poznávací potřeby 
(poznání, pochopení, zkoumání), estetické potřeby (krása, řád, souměrnost) a nejvýše potřeby 
sebeuskutečnění (uskutečnění osobního potenciálu, sebenaplnění). Podle Maslowa tedy nejprve 
musíme uspokojit nižší potřeby, aby se mohly rozvinout potřeby vyšší. Jinými slovy se 
domnívá, že pokud nenastane uspokojení nižších - základních potřeb, tak člověk spotřebuje 
veškerou svoji motivační energii na prosté snažení, abychom se uchovali naživu, a pro vyšší 
zájmy již nám žádná nezbude. Nejvýše Maslow klade potřebu sebenaplnění a sebeuskutečnění -
u jedinců se vytvářejí vlastnosti pro zralé a dobře přizpůsobené lidi, kteří využívají svůj 
potenciál tedy svoje možnosti. Pro školu se tu přímo vybízí otázka, neměli bychom jako učitelé 
žáky dovést co nejvíce k seberealizaci a sebeuskutečnění ? Další z teorií je předešlé velmi 
podobná tzv. teorie ERG (existence, relatedness-sociální potřeby, growth - osobní růst; 
Alderfer, 1972) 
Incentivy neboli popudy jsou vnější podněty, jevy a události. Mají schopnost vzbudit a 
většinou i uspokojit potřeby člověka. Mohou být kladné nebo záporné. Propojením 
s potřebami vzniká motiv. Motiv tedy vzniká tehdy, když je vzbuzena potřeba. Je to vlastně 
určitý důvod jednat určitým způsobem. Motivem může být vše co člověka aktivizuje, co je 
příčinou jeho jednám a chování a činnosti. V případě , že motiv určují spíše potřeby, pak 
hovoříme o motivaci vnitřní. Pokud je motiv určován spíše popudy, pak se jedná o motivaci 
vnější. Vnitřní motivace je vlastně akční jev, kdy žák - člověk vykonává nějakou činnost sám 
od sebe, aniž by za ni čekal např. nějakou odměnu nebo trest, dělá ji z vlastního svobodného 
rozhodnutí a nikdo (učitel) ho k ničemu nepobízí (nenutí), dělá ji ze zájmu. Takové chování 
pak označujeme jako za autodeterminované (Deci-Ryan, 1992; Mareš, J - Man, F. -
Prokešová, L. 1996) 
Zájmy se rozumí jako uvědomělé, dlouhodobé a soustavné zaměření aktivity jedince na 
určitou oblast poznávání či činnosti. Zájmy podle Heluse (2004) mají význam v tom, že 
integrují celou řadu oblastí osobnosti a dávají jim aktivní nasměrování. Tak např. 
paleontologický, mineralogický zájem integruje: 
- poznávací zaměřenost - žák chce o dané oblasti co nejvíce vědět, čte o ní vyhledává si 

potřebné informace. 
- sociální zaměřenost - žák navazuje výběrové kontakty, vstupuje do kroužků a diskutuje 
- praktickou prováděcí zaměřenost- žák sbírá minerály, horniny, zkameněliny určuje je 

preparuje je a ukládá do sbírky. 
- hodnotovou zaměřenost - v linii paleontologie jedinec přináší oběti a vynakládá úsilí 

(odříká si, aby ušetřil výdaje spojené s paleontologií, přemáhá lenost viz podobně 
pokračovatel Barrandeův Otomar Nowák. 

- zaměřenost životního stylu - žák organizuje svůj den, aby toho mnoho stačil, plánuje kam 
pojede sbírat resp. vytyčuje dílčí a dlouhodobější cíle (Helus, 2004). 

Pojmy kognitivních teorií s důrazem na autodeterminační teorii. 
a) Kognitivní disonance - motivujícím činitelem je tu pociťovaný rozpor mezi různými 
přesvědčeními, která jedinec zastává. Silnou motivací k učení může např. být, pokud učitel 
předloží informaci např. předvedením pokusu, která se zdá žákům zcela v rozporu s jejich 
dosavadním pojetím. Pocit rozporu je motivuje k myšlenkové operaci, jejímž cílem je obnovení 
rovnováhy. 
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b) Očekávání úspechu (motív výkonu) (Atkinson, 1964) - zdůrazňuje význam očekávání 
úspěchu nebo selhání, a hodnoty, kterou jim jedinec přisuzuje. Tento autor soudil, že existují 
dva typy lidí: pro jedny je potřeba úspěchu vyšší než strach ze selhání; takový žák se tedy 
nebude bát ve třídě hlásit a odpovídat. Pokud však patří k typu, pro nějž je vyhnout se 
neúspěchu důležitější než dosáhnout úspěchu, nebude se do činností ve třídě zapojovat. Hlavní 
na pojetí výkonové motivace je její stabilita, jedinec se projevuje podobně v různých situacích. 
Čím věší je hodnota cíle a šance ho dosáhnout, tím větší je motivace. 
c) Atribuční procesy (Kelley, 1973; Buss 1978) Někteří žáci připisují své neúspěchy svým 
vlastnostem, to jsou t i , kteří jsou schopni se s neúspěchem lépe vypořádat. Druhou skupinou 
jsou ti žáci, kteří jako příčinu svého neúspěchu vidí vnější příčiny za které oni "nemohou": 
předpojatosti učitele, nedostatku svých schopností, obtížností úkolů, malé pomoci ze strany 
učitele a rodičů. Opakovaný neúspěch při řešení učebních úkolů vede k tomu, že se 
nepokoušejí hledat alternativní možnosti řešení svých obtíží, ztrácejí motivaci a začínají věřit, 
že neexistuje nic, co by oni sami mohli udělat pro zlepšení situace. 
d) Naučená bezmocnost - připisování minulých úspěchů a selhání má zásadní vliv na očekávání 
vzhledem k budoucnosti. Stav naučené bezmocnosti je jedním z důsledků toho, že pokud 
některé dítě trvale přičítá své neúspěchy vnitřním, nezměnitelným faktorům. 
e) Umístění rozhodujícího vlivu (Mareš a Gavora 1999) - záleží na tom zda jedinec při 
dosahování určitého cíle a při posuzování své dosavadní úspěšnosti či neúspěšnosti má zdar či 
nezdar přisuzovat vnitřním anebo vnějším vlivům. 
f) Vývojové hledisko - Mladší děti si zachovávají víru ve své schopnosti i po sérii neúspěchů, 
zatímco starší ji rychleji ztrácejí. Starší děti si jsou také více vědomy nebezpečí plynoucího 
z nasazení, protože neúspěch tam, kde se velmi snažily, "bolí" daleko více, znamená větší 
sociální riziko než tam, kde předem dají najevo, že jim na výsledku moc nezáleží, a že se tedy 
mnoho snažit nebudou. 
g) Sebeúcta a sebepojetí - Každá snaha o ovlivnění motivace musí budovat kladné sebepojetí 
a sebeocenění žáků, jejich vědomí vlastní hodnoty. Je důležité, aby žáci věděli, že v našich 
očích mají cenu jako lidské bytosti, nezávisle na míře schopností a znalostí. Učitel musí dát 
najevo zájem o každého žáka a poskytovat situace pro každého, aby byl nějak užitečný. 
h) Vnímaná osobní zdatnost (Bandura, 1973) - Tato teorie sociálního učení zdůrazňuje, že 
motivace závisí na tom, zda jedinec sám věří, že úkol dokáže zvládnout, a na tom, zda věří, že 
případný úspěch povede k určitým žádoucím důsledkům. Cestou k jejímu budování je hodně 
pozitivní zpětné vazby v hodinách. Pokud učitel neupozorňuje žáky na jejich dobré výkony, 
mohou si myslet, že ani žádné vlastní dobré výkony nepodávají. Pro rozvíjení motivace je tedy 
vhodné častěji chválit žáky za jejich správné výkony. 
i) Cíle akcentující kompetence, výkon nebo vztahy - Učitel by měl vědět, jaké cíle jeho žáci 
sledují, a snažit se je odvést od cílů zaměřených na úspěch k cílům zvládajícím, podtrhující 
kompetence. To je předpokladem připravenosti pro sebeučení a celoživotní učení. Cíle 
akcentující učení se vztahují k víře, že úsilí vede k úspěchu. Důraz je na úsilí vynaložené na 
vlastní dosažení určité kompetence, na zvládnutí učiva (osvojení dovedností a znalostí). Žáci, 
které jsou zaměřené na tento typ cílů pracují vytrvale a vybírají si náročnější úkoly, užívají 
složitější myšlenkové operace a jdou více k podstatě učiva. Cíle akcentující výkon jsou 
zaměřené více na osobnost, vlastní schopnosti a sebepojetí. Kvality osobnosti se neprojevují 
zvládnutím učiva jako takového, ale relativním úspěchem ve skupině, pokud možno při 
vynaložení minimální námahy. Takoví žáci se však vyhýbají náročnějším úkolům. Podle Mareše 
mluvíme o strategickém či pragmatickém učebním stylu (Mareš, 1998). Lidé tohoto přístupu 
usilují o prokázání kompetentnosti nebo o skrytí nekompetentnosti. Žáci si vytvářejí strategie, 
jak se vyhnout situaci, kdy by mohly být přistiženy při neúspěchu. Sociální cíle jsou pak 
zaměřené na vztahy mezi lidmi. 
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j) Role emocí - jako hrdost, zahanbení, hněv, vina, lítost, které ovlivňují jednání žáka ve třídě. 
Pokud chce učitel motivovat musí být k pocitům žáka velmi citlivý. O Keefe (1996) 
doporučuje, aby si učitel na začátku roku s dětmi promluvil o jejich emocích a o tom, jak 
ovlivňují jejich práci ve třídě. 
k) Autodeterminace- Žáci, kteří se mohou podílet na rozhodování o tom, co kdy a jak ve 
vyučování dělat, se více zapojují do práce. 

Autodeterminační teorie (podle Mareš, J. - Man, F. - Prokešová, L.. 1996) Teorie o vnitřní 
motivaci učení a sebeurčení čili autodeterminaci psychologů E. L Deciho a R. M. Ryana, která 
v sobě soustřeďuje teorii kognitivního hodnocení, integrační teorii a teorii kauzální atribuce. 
Teorie kognitivního hodnocení popisuje účinky událostí na vznik nového chování nebo řízení 
již probíhajícího chování v rámci procesů, které jsou pro daného člověka motivačně relevantní. 
Integrační teorie vidí motivaci a vývoj za zvnitřňování chování, jež bylo původně motivováno 
zvnějšku. Teorie kauzální atribuce, podle níž osobnost ovlivňuje motivaci. Teorie kognitivního 
hodnocení vychází z potřeby zachování potřeby autodeterminace, tedy situace, kdy si člověk 
může sám vybírat činnosti, které bude dělat, než by přijímal zvnějšku uložené povinnosti, nebo 
se dokonce podvolit nátlaku. Dále vychází z potřeby zachování osobní kompetence a z potřeby 
vnímané osobní kompetence. Zabývá se vnitřní motivací, jejíž míra závisí na vzdálenosti, 
kterou on sám vidí při provádění určité aktivity od uspokojování, nebo neuspokojování tři 
zmíněných potřeb. Vnitřní motivace je zde chápána jako (Ryan, Connell, Grolnick 1992, s.170) 
" spíše vrozená, než získaná tendence ke zkoumání vlastního vnitřního a vnějšího světa. 
Projevuje se zvědavostí a zájmem, které motivují angažovanost žáka při plnění úkolu, i když 
žákovi není zvnějšku poskytováno zpevnění či podpora. Oproti tomu vnější motivace 11 patří 
aktivitě, která je instrumentálnější, adaptivnější, vychází z potřeb lidí vyhovět sociálně 
předepsaným požadavkům, zákazům, způsobům chování". Vnější motivace vede k chování, 
které dává přednost vnější odměně, vyhýbá se rizikům a ohrožením, snaží se získat uznání od 
osoby, na jejíž mínění dá. Deci a Ryan přišli na to, že jakýkoliv faktor, jenž u člověka oslabuje 
pocit kompetentnosti a autodeterminace, bude snižovat jeho vnitřní motivaci a naopak 
jakékoliv faktory,které budou jeho pocit kompetentnosti a autodeterminace zvyšovat, tak 
budou zvyšovat i jeho vnitřní motivaci. 
Autodeterminační teorie vychází ze tří vrozených potřeb, jsou to : potřeba kompetentnosti, 
potřeba sounáležitosti a potřeba autonomie. 
Potřeba kompetentnosti vyjadřuje vědomí, že člověk může dosáhnout různých cílů, které si 
stanovuje sám anebo jsou mu uloženy zvnějšku. Při vykonávání potřebných činností má pocit 
osobmí úspěšnosti a zdatnosti. Potřeba sounáležitosti souvisí s pocitem bezpečí, jistoty 
a pocitu uspokojení z mezilidských kontaktů v sociálním prostředí. Potřeba autonomie vychází 
z pocitu, že člověk může sám iniciovat činnnost a regulovat si ji podle svého. Pro osobnosti 
autodeterminovaně založené se potřeba autonomie stává obvykle potřebou primární. Pokud je 
žák vnitřně motivován, sleduje svůj cíl a jeho vlastní výkon je prožíván jako spontánní. Když se 
vnitřně motivovaní lidé angažují v činnostech, které je zajímají, činí tak s vědomím vlastní vůle 
(Deci, Ryan, 1985). Jejich činnost bývá označována jako "autotektická" (Czikszentmihalyi 
1975). Klinger (1977) říká, že pokud člověk ztratí vlastní emocionální preference a pocit 
autodeterminace, nastupuje prázdno nebo odcizení. 
Starší pojetí výzkumů motivace kladlo vnitřní a vnější motivaci do vzájemného protikladu. 
V současnosti tito autoři rozlišují čtyři typy vnější motivace: vnější, introjektovanou, 
identifikovanou, integrovanou. Navzájem se liší jak obsahem, tak rozsahem toho jak je 
motivace zvnitřňována. Zvnitřňování, intemalizace je proces jehož prostřednictvím lidé 
transformují regulování pomoci vnějších prostředků do regulování vnitřními procesy.. 
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Vnější regulace se vyznačuje takovým jednáním, jehož impulsem je jiná osoba, která člověku 
buď nabízí odměnu, nebo vzbuzuje strach z potrestání. Tato forma vnější regulace nedává 
prostor pro autodeterminaci. Jednání probíhá na základě vnější závislosti a taje hlavním 
zdrojem regulace. 
Introjektovaná regulace se projevuje tím, že člověk pověřený nějakým úkolem jej sice splní, 
ale regulaci vnitřně neakceptuje. Tento typ regulace jej nutí přijmout určitá pravidla chování 
nebo požadavky na výkon, neboť vnějškové přijetí je provázeno slibem odměn, za odmítnutí 
hrozí člověku sankce. Introjektovaná (vynucená) regulace se nedá ani dílčím způsobem 
integrovat s vnitřním " já" osobnosti, takže takové jednání rovněž není považováno za 
autodeterminované. 
Identifikovaná regulace se vyznačuje tím, že se člověk ztotožňuje s hodnotami žádoucího 
chování a sám akceptuje regulaci. Během identifikace se regulační proces stává postupně 
součástí jeho vlastního " já", takže požadovanou aktivitu vykonává ochotněji. Tento typ 
regulace už otevírá prostor pro autodeterminaci a pro autonomii. Tím se člověk začíná 
identifikovat s novými hodnotami a regulací, pociťuje více smysl vlastního výběru, může 
uplatnit vůli ve svém jednání. 
Integrovaná regulace je vývojově nejvyšší a formou nejrozmanitější typ vnější motivace. 
Regulace je už plně integrována s koherentním smyslem jedincova " já". Osobnost se 
ztotožňuje s ostatními hodnotami a potřebami. Pokud jedinec integruje regulační proces, 
budou se v jeho jednání projevovat i preference a hodnoty, které uznává. Tento typ regulace 
vede k plné autodeterminovanosti a k autonomii jedince. 
Integrovaná (vnější) regulace se liší od motivace vnitřní tím, že vnitřní motivace je 
charakterizována zájmem o vlastní činnost, zatímco integrovaná (vnější) regulace souvisí 
s aktivitami, které jsou sice pro člověka důležité, provádí je, ale nemusejí být pro něj osobně 
zajímavé. 

Rozvoj motivace žáků vyvoláním jejich potřeb. 
Vyvolání potřeb je jednou z nejúčinnějších metod zvyšování motivace žáků k učení. Jedná se 
především o potřeby poznávací, výkonové a sociální. 
Poznávací potřeby- jedná se o druhotné potřeby a proto nemusí být u žáků plně rozvinuty. 
Pokud ale jsou cílevědomě rozvíjeny, stávají se jedním z trvalých zdrojů rozvoje celé osobnosti 
žáka a kvalitním motivačním zdrojem jeho učení. Jedná se zejména o potřebu smysluplného 
receptivního poznávání čili o získávání nových poznatků, které se projevuje především, úsilím 
o získávání nových informací a snahou o jejich uspořádání a zachování. Dále o potřebu 
vyhledávání a problémů. 
Vnitřní motivace učení vychází v rozhodující míře z poznávacích potřeb. Jestliže jsou při 
vyučování probouzeny, tak se učební činnost žáka stává vnitřně motivovaným poznáváním, což 
ho vede k úspěchu a zároveň uspokojuje jeho potřeby poznávání. Touto se tímto vytváří tzv. 
kontinuální motivace k učení, které přetrvává i po skončení povinné školní docházky. 
Nejlepší metodou jak aktivovat poznávací potřeby žáků jsou problémové úkoly a úlohy. 
Výkonové potřeby - teorie výkonové motivace hodnotí zvláště motiv úspěšného výkonu a 
motiv vyhnutí se neúspěchu. Základ potřeby výkonu si žák odnáší z rodiny, kde jsou nebo 
nejsou od něho požadovány určité nároky. Dítě s převažující potřebou úspěšného výkonu má 
tendenci vidět příčinu úspěchu ve svých pozitivních vlastnostech, zatímco neúspěch většinou 
pokládá za důsledek nedostatečného vynaložení svých sil. Z toho vyplývá základní principy 
zvyšování motivace k učení prostřednictvím aktualizace výkonových potřeb: motivace k učení 
se zvyšuje tehdy, když je hodnocení prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a žije, spojeno 
s vysokými ale přiměřenými nároky. Z toho vyplývá předpoklad znalost aktuálního stavu 
vědomostí a znalostí žáků a na tomto základě je možné zadávat přiměřeně náročné úkoly, jenž 
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rozvíjejí poznatkový i motivační systém osobnosti. Kromě uplatňování vysokých nároků, 
umožňujících u žáka formování motivu úspěchu, je také důležité kladné hodnocení tj. 
posilování jeho pozitivního chování. Motivovanější k dosahování úspěchu jsou ti žáci, kteří 
jsou častěji pozitivně hodnocení za úspěch ve škole i doma. Výkonová orientace usměrňuje a 
determinuje i chování žáků ve škole. Podle Hrabala (1978) jsou žáci s převažující potřebou 
úspěšného výkonu orientovaní ve škole cíleně na tendenci nevzdat se, vytrvat při řešení úkolů i 
při značných překážkách, přičemž největší motivační hodnotu mají pro ně úkoly střední 
obtížnosti. Naopak u žáků s převažující potřebou vyhnutí se neúspěchu vyvolává každá situace 
ve škole, která by mohla odhalit skutečnou úroveň jejich schopností - tedy situace, ve kterých 
musí napřít všechny síly k dosažení výsledku - strach ze selhání, jež by mohlo ukázat jejich 
neschopnost, a proto se takovým situacím vyhýbají. Z hlediska výkonové motivace závisí 
rozvoj motivace k učení především na zpevňování a posilování potřeby úspěšného výkonu. 
Toho mohou učitelé dosahovat jen postupným dávkováním a zvyšováním náročnosti úkolů. 
Přitom všude tam, kde je to možné, je třeba žáka pochválit - pozitivně posilovat jeho výkony a 
rozvíjet sebedůvěru. 
Sociální potřeby - pro vývoj motivace k učení jsou významné především proto, že se žák 
rozvíjí v interakci s ostatními lidmi. Sociální styk je prvotně důležitou složkou veškeré činnosti 
dítěte. Rovněž samotné poznávání je ve své podstatě sociální, protože komunikace je nejen 
jedním z prostředků vzniku a předávání poznatků, ale i důležitou složkou poznávací činnosti. 
Z nejvýznamnějších sociálních potřeb žáka lze uvést potřebu pozitivních vztahů a potřebu 
sociálního vlivu resp. prestiže. Tyto potřeby hrají silnou roli v motivaci chování žáka. Sociální 
potřeby určují typ interakce žáka a jsou silnou vnější motivací jeho učební činnosti (Hrabal, 
1978). 
Sociální motivace vzniká a rozvíjí se aktualizací sociálních potřeb v procesu sociální interakce. 
Učitel si proto musí uvědomit, že svým chováním a stylem vedení vyučovacího procesu 
ovlivňuje motivační atmosféru ve třídě a zároveň působí na formování sociální motivace žáků. 
Ovlivňuje ji vlastním motivačním chováním, které odráží úroveň jeho sociálních potřeb, 
vědomými i nevědomými technikami interakce se žáky a také svými výchovnými postupy 
(Lokšová a Lokša, 1999) 

Metody rozvíjení motivace (Hvozdík, 1986, Lokšová a Lokša 1999) 
(některé metody jsou popsány výše) 
1. Problémové vyučování - zejména vyvolání zájmu o problém, alternativní řešení, tvorba 

hypotéz, aktivita a zpětná vazba 
2. Didaktické hry - motivačně se využívá zejména soutěživosti, radosti ze hry, uvolněné 

atmosféry, nevázanosti 
3. Soutěže - jejich využívání je ovšem předmětem sporů, zejména pokud vždy umožňují 

vyniknout stále stejné skupině žáků; pak mají negativní účinek jak na ty, kdo vždy 
prohrávají, tak na ty, kdo si zvyknou jen vítězit. Pokud chce učitel užívat soutěživé 
strategie, měl by např. střídat zadání soutěží tak, aby se uplatnily děti s různými typy 
nadání, různé životní zkušenosti žáků atp. Soutěžit by mělo dítě s přibližně rovnocennými 
partnery nebo by měly soutěžit vyrovnané heterogenní týmy. Za úspěch celého týmu pak 
může učitel odměnit každého člena, a tak i méně nadaní žáci mají možnost získat dobrou 
známku, což je bude kladně motivovat. 

4. Programované učení - motivačně využívá samostatné práce, zpětné informace o řešeních, 
volby vlastního tempa práce. 

5. Dramatizace činností - motivačně se využívá v živém a názorném, pro žáka zajímavém 
způsobu podání učební látky. 
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6. Odměna a trest - jako vyučovací principy a jejich důsledek, nové způsoby hodnocení, 
pozitivní hodnocení, slovní, individuální atd. 

7. Akceptování jako motivační princip - zodpovědnost každého žáka za výsledky práce, 
žák jako osobnost, zvýraznění individuality a jedinečnosti žáka ve skupině. 

8. Uplatňování principu sebevyjádření žáka- nekonformní vyučování, tolerance 
individuálních zvláštností žáků, možnost, aby žák hovořil nejen o poznatcích, ale i o 
vztazích, motivech atd. 

9. Rozmanitost vyučování - variabilita vyučování, změna rytmu a tempa, změna metod a 
forem práce, překvapivost. 

10. Synektické klima ve třídě - vytvoření ovzduší aktivity, hledám, produkce a humoru 
11. Brainstorming - oddělení produkce od hodnoceni, produkování soudů, závěrů, alternativ 

odděleně od jejich kritizování a posuzování. Tzv. burza nápadů. 
12. Brainwritting - tvořivé psaní. 
13.Koncentrace pozornosti - soustředěnost na práci, zařazení speciálních cvičení na rozvoj a 
posilování pozornosti, nácvik koncentrace pozornosti. 
14.Regenerace sil - problém únavy a odpočinku, zařazení relaxačních cvičení do vyučovacích 
hodin jako účinného motivačního prostředku. 
15. Tvořivost - tvořivé úkoly, řešení podporující motivaci, divergentní produkce umožňující 
žákovi zažít autentický pocit seberealizace a projevit odvahu a riziko postavit se do jiné role, 
než je klasická role žáků determinovaná vědomostmi a školním prospěchem. 
16. Imaginace - cvičení a rozvoj fantazie, spontánnosti v tvorbě asociací, uvolněná pracovní 
atmosféra zvyšující motivaci. 
17. Učení činností - dodržování zásady aktivity vyžaduje od učitele řídit výuku tak, aby žáci 
vyvinuli k poznávání maximální praktickou činnost a zapojili do ní celou osobnost (mohou 
uplatnit objevování v praxi, na pokusech, na konkrétních příkladech atd ). 
18. Kooperativní vyučování a učení - rozdělování žáků do skupin, ty měnit podle povahy 
učiva, změna role pomocí učení ve skupinách, motivačně působí i sociální styk ve skupině a 
skupinová dynamika. 
19. Výcvik a rozvíjení citového vztahu k problémům - k jejich vidění a definování a později 
k řešení v reálném životě. 
20. Skupinová dynamika - k motivaci využívá sociálně psychologické procesy ve třídě, na 
základě sociometrických analýz ve třídě respektuje nové role žáků, které vznikají v průběhu 
vyučovacího procesu. 
21. Využívání informačních fondů - samotnými žáky žák sám vyhledává informace 
z různých knih, pracuje se slovníky, encyklopediemi, časopisy, vypracovává různé referáty, kde 
může projevit vlastní iniciativu tím získává i jiný vztah ke svým spolužákům, k učení a škole. 
22. Rozvoj hodnotícího myšlení a sebehodnocení žáků - jde o axiologický rozměr 
vyučování, kdy učitel nehodnotí všechno. Ale ponechává prostor na to, aby myšlenky, návrhy, 
skutky i učební výkony svoje i jiných hodnotili žáci sami, čímž se zvyšuje jejich zodpovědnost. 
Toto zvýšení zodpovědnosti za dění ve třídě posiluje motivaci žáků. 
23. Aktuálnost - problémů, témat, které by měly bezprostředně vycházet ze zkušenosti žáků, 
z jejich života, měla by se žákům stále ukazovat možnost praktického využití osvojovaných 
poznatků. 
24. Uplatňování hierarchie cílů - žák by měl znát bližší i vzdálenější cíle práce, které by měly 
být konkrétní a srozumitelné. 
25. Uplatňování principu smyslu a významu učiva - není jednoduché přesvědčit žáky, že 
vědomosti budou v praxi potřebovat. Bez tohoto východiska je motivační působení minimální, 
minimální. 
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Preferenční motivační dotazník. 

Při konstruování PMD bylo postupováno podle Hrabala (1988). 

Preferenční motivační dotazník (Vědy o Zemi) 
Před sebou máš dotazník, který obsahuje vedle sebe vždy dva důvody. Tvým úkolem nyní bude 
zakroužkovat vždy ten, který pro tebe více platí v geologii, paleontologii respektive v hodinách 
přírodopisu - neživé přírody. Odpovídej tak, že vždy mezi sebou srovnáš uvedené dvě tvrzení, 
a to které se k tobě více hodí zakroužkuj. 
Když se ve škole snažím, je to proto, že: 

1. + chci, aby ke mně měl učitel dobrý vztah I 
+ to, co se učím mě zajímá II 

2. + chci být lepší než někteří spolužáci V 
+ mám dobrý pocit, když se něco dobře naučím VI 

3. + to, co se učím mě zajímá II 
+ obávám se že nebudu nic umět IV 

4. + vím, že učení je má povinnost III 
+ mám dobrý pocit, když se něco dobře naučím VI 

5. + mám dobrý pocit, když se něco dobře naučím VI 
+ chci, aby ke mně měl učitel dobrý vztah I 

6. + obávám se, že nebudu nic umět IV 
+ chci být lepší než někteří spolužáci V 

7. + mám dobrý pocit, když se něco dobře naučím VI 
+ to, co se učím mě zajímá II 

8. + chci, aby ke mně měl učitel dobrý vztah I 
+ vím, že učení je má povinnost III 

9. + obávám se, že nebudu nic umět IV 
+ chci, aby ke mně měl učitel dobrý vztah I 

10. + to, co se učím, mě zajímá II 
+ vím, že učení je má povinnost III 

11. + chci být lepší než někteří spolužáci V 
+ to, co se učím mě zajímá II 

12 + vím, že učení je má povinnost III 
+ chci být lepší než někteří spolužáci V 

1. + obávám se, že nebudu nic umět IV 
+ mám dobrý pocit, když se něco dobře naučím VI 
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14 + chci, aby ke mně měl učitel dobrý vztah I 
+ chci být lepší než někteří spolužáci V 

Napiš jiné důvody 
i = n = in = i v = v = v i = 

Vysvělení motivačních kategorií: 
I = pozitivní sociální motivace 
II = poznávací motivace 
El = morální motivace - pocit povinnosti 
IV = obava z následku 
V = touha po vyniknutí a prestiži 
VI = dobrý pocit z dobrého výkonu 

Metodika zpracování PMD spočívá v sečtení křížků u jednotlivých typů otázek a zapíšeme 
k římským číslicím. Tím dostaneme pro každého žáka jeho vlastní strukturu důvodů. 
Z výsledků jednotlivých dotazníků pak sestavíme tabulku, (viz dále). Dále vypočítáme průměry 
pro údaje v každém sloupci. Nejvyšší hodnota určuje převažující motivaci. Vlastní podíl na této 
motivaci lze zjistit srovnáním výsledku s výsledky jiných tříd nebo srovnáním s výsledky jiného 
učitele v závislosti na nezávislé proměnné. 

Současně s podáním preferenčního motivačního dotazníku byl žákům rozdán test 
nedokončených vět (Hrabal, 1988; Pelikán, 1998; Dvořáková, 2002). Žákům je předloženo 
několik vět a jejich úkolem je větu dokončit první myšlenkou, která je napadne. Smysl celé 
techniky spočívá v okamžité, nesofistikované odpovědi, protože bezprostřední reakce může 
odhalit i skutečné vnitřní postoje, stavy osobnosti, které mohou být při použití explorativních 
metod někdy utajeny, v tom je také přednost této metody. Problematičnost této metody 
spočívá v nejednoznačné interpretaci získaných dat. Podmínkou úspěšnosti této diagnostické 
metody je otevřenost a upřímnost žákových výroků, dále pak ujištění, že se to, co žák napíše, 
v žádném případě neodrazí v žákově hodnocení. 

Doplňování vět. 

Doplň následující necelé věty. 

1) Chtěl/a bych s o zkamenělinách dozvědět více, kdyby učitel 
2) Paleontologie se mi zdá zajímavá, protože 
3) Poznávat život v dávných dobách mě fascinuje, protože 
4) Paleontologie se mi zdá nezáživná protože 
5) Poznávat život v dávných dobách mě nebaví 
6) Poznávat jak žili živočichové v dávných dobách mě baví 
7) Na hodinách paleontologie mě nejvíce baví, když 
8) Na hodinách paleontologie mě nejméně baví, když 
9) Na školní exkurze chodím rád /a, protože 
10) Na školní exkurze chodím nerad/a, protože 
11) Paleontologie by mě bavila, kdyby 
12) Když se nás učitel ptá na něco z paleontologie, jsem 
13) Na hodinách přírodopisu mi nejvíce vadí 
14) Byl/a bych rád/a kdybychom v hodinách přírodopisu 
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15) Rád Aá bych se učil/a přírodopis, kdyby 

Preferenční motivační dotazník 
vzorek I Kvarta (2004 - 2005) Gymnázium Minerva 

I II III IV V VI 
1. 5 2 2 1 1 3 
2. 3 4 2 1 1 3 
3. 3 2 3 3 2 1 
4. 3 1 3 2 2 3 
5. 3 1 4 2 2 2 
6. 3 2 2 0 4 3 
7. 5 1 3 0 2 3 
8. 1 4 3 0 2 4 
9. 4 2 2 1 4 1 
10. 2 4 0 2 1 5 
11. 4 1 2 3 2 2 
12. 3 0 1 3 5 2 
13. 3 2 2 0 4 3 
14. 2 0 4 4 1 3 
15. 0 5 2 2 0 4 
Průměr 2,93 2,06 2,33 1,6 2,2 2,8 

U žáků převažuje motivace, která je určována pocitem pozitivních sociálních vztahů. Což je 
patrně (?) dáno tím, že v této třídě bylo prováděno skupinové vyučování v rámci TC: 
Historické geologie. U tohoto vzorku dále převažovala pozitivní výkonová motivace, a to 
proto, že mnoho studentů se chtělo dostat na státní střední školu. S tímto faktem patrně souvisí 
i na třetím místě pocit povinnosti tedy morální motivace. 

vzorek II 9. A (2004 -2005) Fakultní ZŠ Trávníčkova, Praha 5 - Barrandov 

I n III IV V VI 
1. 1 5 2 2 0 4 
2. 3 4 1 1 0 5 
3. 5 3 0 0 2 4 
4. 0 2 4 4 1 3 
5. 2 0 4 1 3 4 
6. 4 0 2 1 2 5 
7. 3 2 2 1 2 4 
8. 2 5 0 0 4 3 
9. 5 3 0 0 2 4 
10. 4 2 0 4 1 3 
11. 5 1 1 2 3 2 
12. 2 4 2 4 1 1 
13. 5 1 3 0 3 2 
14. 3 2 4 1 0 4 
15. 3 4 1 1 0 5 
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16. 3 4 1 1 0 5 
17. 4 1 2 4 0 3 
18. 3 0 4 4 1 2 
19. 4 3 0 0 2 5 
20. 1 5 2 2 0 4 
Průměr 3,1 2,55 1,75 1,65 1,35 3,6 

Ve vzorku II převažuje motivace, která je určována pocitem z dobrého výkonu. 
Dále převažuje pozitivní sociální motivace. Situace v této třídě byla taková, že žáci i učitelka 
měli k sobě velmi pozitivní vztahy. Pravděpodobně to bylo dané tím, že učitelka k nim byla 
spravedlivá a vstřícná a opět používala inovativní metody jako je hraní rolí, projektové 
vyučování, skupinové vyučování. 

Vzorek ffl 9. B (2004 - 2005) Fakultní ZŠ Trávníčkova. Praha 5 - Barrandov 

I II III IV V VI 
1. 4 2 0 0 3 5 
2. 0 2 4 4 2 2 
3. 2 0 1 4 2 5 
4. 3 2 1 4 0 4 
5. 4 1 4 0 3 2 
6. 1 5 2 2 0 4 
7. 4 0 2 3 1 4 
8. 3 0 1 3 2 5 
9. 4 3 1 1 0 5 
10. 4 3 2 0 2 3 
11. 3 2 3 2 2 2 
12. 1 2 2 3 2 4 
13. Protože Mě Vychází V 

Spatná známka! 
14. 2 0 1 2 4 5 
15. 1 4 3 1 2 3 
16. 5 1 3 2 1 2 
17. 3 0 2 2 4 3 
18. 3 4 0 1 3 3 
19. 1 5 1 0 3 4 
20. 2 4 1 2 3 2 
Průměr 2,63 2,11 1,79 1,89 2,05 3,53 
Ve vzorku III opět převažuje motivace, která je určována pocitem z dobrého výkonu. 
Následuje motivace, která je opět určována pozitivní sociální motivací. Metody a organizační 
formy vyučování byly stejné, jako v případě vzorku II. 

Vzorek IV 9.C (2004 - 2005) Fakultní ZŠ Trávníčkova, Praha 5 - Barrandov 

I 11 III IV V VI 
1. 4 0 3 1 3 3 
2. 4 2 2 3 0 3 
3. 4 3 2 2 0 3 
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4. 4 1 3 4 0 2 
5. 4 1 4 3 0 2 
6. 2 1 5 2 0 4 
7. 1 4 4 2 0 3 
8. 1 3 4 3 0 3 
9. 3 2 4 4 0 1 
10. 3 1 4 4 0 2 
11. 1 5 2 0 3 3 
12. 2 2 4 4 2 0 
13. 3 1 4 0 4 2 
14. 3 1 3 0 5 2 
15. 2 1 3 3 3 2 
16. 4 4 1 2 0 3 
17. 5 4 2 2 0 1 
18. 0 3 4 4 1 2 
Průměr 2,77 2,16 3,27 2,38 1,16 2,16 

Ve vzorku IV převažuje motivace, která je určována morální motivací, tedy pocitem 
povinnosti. Následuje pocit pozitivní sociální motivace. Metody a organizační formy vyučování 
byly stejné jako u vzorků II a III. 

Vzorek V 9. r. (2004-2005) ZŠ U školy, Praha 4 - Bráník 

I II III IV V VI 
1. 1 4 3 0 4 2 
2. 2 4 0 0 3 5 
3. 4 4 0 0 3 3 
4. 2 0 4 1 4 3 
5. 0 5 2 2 1 4 
6. 4 3 2 1 0 4 
7. 1 5 2 0 2 4 
8. 1 2 4 4 0 3 
9. 3 2 4 3 0 2 
10. 4 3 2 0 1 4 
11. 5 1 3 3 0 2 
12. 4 2 1 1 2 4 
13. 2 1 2 2 3 4 
14. 3 0 1 4 3 3 
15. 5 1 0 1 4 3 
16. 1 2 0 3 3 5 
17. 1 2 3 1 3 4 
18. 2 5 0 0 3 4 
19. 2 2 1 3 4 2 
Průměr 2,47 2,53 1,79 1,68 2,26 3,42 

Ve vzorku V převažuje motivace, která je určována dobrým pocitem z dobrého výkonu. Další 
určující pocit je poznávací motivace. Což je patrně dáno tím, že se žáci chtějí dostat na (pro ně 
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dobrou) střední školu. Učitelka velmi často používá problémové úlohy a časté ukázky 
přírodnin. 

Nedokončené věty. (gramatické i významové a všechny výrazy respondentů byly zachovány) 

Vzorek I 

Z 15 dotazníků se jich vrátilo 11. Zbylí 4 žáci odmítli vyplnění dotazníku. 

1. Chtěl/ a bych se o zkamenělinách dozvědět více, kdyby učitel.... 

Vzorek I (z 15 dotazníků se jich vrátilo jen 11. Zbylí 4 žáci odmítli vyplnění dotazníku. 

Žák: 1. Měl zajímavější výklad. 3. / 4. / 5. / 6. Je super. 9. Pokračoval ve své práci. 10. 
Nechtěla. 12. /13. /14. Nechtěla. 15. Prováděl více výletů. 

Vzorek II 

Žák: 1. / 2. / 3. Mě to nebaví. 4. Byl modrooký blonďák 5. Nechtěla bych se dozvědět více 6. / 
7. Nás to naučil. 8. / 9. Zkameněliny mě neberou. 10. / 11. / 12. /13. /14. /15. Byl stejný 
jako teď. 16. Byl stejný jako máme teď. 17. /18. Kdyby mě to bavilo. 19. Mě to bavilo. 20. 
Učitelka.... 

Vzorek III 

Žák: 1. ANO 2. / 3. Přestal učit.4. / 5. / 6. Nevím ! 7. Věděl víc. 8. Věděl víc. 9. /10. /11. 
Nevěděl nic. 12. / 13. /14. Pouštěl videokazety. 15 /16. Mě to nezajímá. 17. Přinesl nějaké 
produkty a VHS. 18. Nechci se dozvědět víc. 19. / 20. / 

Vzorek IV 

Žák: 1. Neměl zajímavý výklad. 2. Předváděl ukázky. 3. Přeměnil minulost. 4. Smrkal. 5. / 6. / 
7. S námi chodil více ven. 8. Chodil s námi ven a hledali bychom je. 9. Byl zábavnější. 10. Byl 
zábavnější. 11. Byl více vtipný. 12. Mluvil. 13. Nám pouštěl více videokazet. 14. Nás vzal do 
muzea. 15. Byl chytřejší. 16. Učitelka bydlela v jeskyni. 17. Používal pomůcky. 18. Nevím. 

Vzorek V 

Žák : 1. / 2. Měl živější výklad. 3. Měl zajímavý výklad co se dá poslouchat. 4. / 5. Vyprávěl 
poutavěji. 6. Nevím jaké kdyby ! 7. Rozšířil své vědomosti na své žáky. 8. O tom mluvil 
(nebaví mě to) 9. /10. Držel hubu. 11. Nebuzeroval. 12. Měl autoritu. 13. Měl zábavné 
hodiny. 14. Nebyl taková... 15 / 16 /17. /18. Učitelův výklad byl zajímavější. 19. Měl více 
času nás to naučit. 

Z uvedených odpovědí lze pro daný vzorek 92 žáků shrnout, že učitelé by měli mít zajímavější 
výklad (3 odpovědi), měli by provádět více výletů (3 odpovědi), měli by pouštět videokazety 
(4 odpovědi), měli by nosit více pomůcek (3 odpovědi), měli by být zábavnější (3 odpovědi), 
měli by mít autoritu (1 odpověď), měli by mít více času (1 odpověď) a měli by chodit s žáky do 
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muzea (1 odpověď) a měli by být chytřejší (3 odpovědi) Z dalších odpovědí vyplývá, že tento 
předmět žáky nebaví (7 odpovědí). 
Procentuálně, jak vyplývá z odpovědí, některé odpovědi nemají žádnou validitu, proto je nutné 
tyto odpovědi brát s velkou rezervou. 

2.Paleontologie se mi zdá zajímavá, protože.... 

Vzorek I 

Žák . 1. Moc se mi nezdá. 3 / 4 / 5 / 6. Mě to baví. 9. Objevuje to co bylo před námi. 10. Se 
v ní dá spát. 11. Je tam vývoj zvířat. 12. /13. /14. Fascinuje historie. 15. O ní moc nevím. 

Vzorek II 

Žák: 1. / 2. / 3. Mě nezajímá. 4. Se dozvím i něco o sobě. 5. Mě nezajímá. 6. / 7. Mě 
nezajímá. 8. Se mi zajímavá nezdá. 9. /10. Mě nezajímá. 11. Není zajímavá. 12. Pro mě není 
zajímavá. 13. /14. /15. Mě vtáhne do tajemství dinosaurů. 16. Se chci dozvědět něco o 
dinosaurech. 17. U ní můžu relaxovat. 18. /19. Nezdá se mi zajímavá. 20.Mě zajímají vyhynulý 
organismy. 

Vzorek III 

v 

Zák: 1. Je nezajímavá. 2. / 3. Se mi nezdá zajímavá. 4. Je celkem zajímavá 5. / 6. Mě to baví! 
7. Tam jsou dinosauri. 8. Se mi vůbec nezdá zajímavá. 9. Se dozvím dost zajímavých věcí. 
10. Mě docela baví. 11. Nevím. 12. Ne není to zajímavé. 13. Mě baví. 14. Nezajímá mě. 15. 
Mě nezajímá. 16. Zapáchá. 17. To není ze současnosti. 18. Nezdá se i zajímavá. 19. / 20. Mě 
to baví. 

Vzorek IV 

Žák: 1. Je nevšední a neobyčejná. 2. Mě nezajímá. 3. Mi moc zajímavá nepřipadá. 4. Bagr. 5. / 
6 / 7. Je součástí minulosti, současnosti a budoucnosti. 8. Se dozvím něco z minulosti. 9. Je 
neobyčejná. 10. Je neobyčejná. 11. Je neobyčejná. 12. Je divná. 13. Se v ní zkoumají dinosauri. 
14. Se dozvím něco o dinosaurech. 15. Nevím co to je. 16. Ji neznám. 17. Je zajímavá. 18. 
Naši doma povídali, že je to bavilo. 

Vzorek V 

Žák. 1. / 2. Nezdá se mi zajímavá. 3. / 4. Pro jednou budu taky zkamenělina. 5. Nezdá. 6. 
Prostě mě baví. 7. Je zajímavá. 8. Znám Rosse Gelera. 9. Je rozmanitá. 10. Nezdá se mi 
zajímavá. 11. V seriálu Přátelé je postava Rosse. 12. Nevím. 13. Jeto věda. 14. Nevím proč je 
zajímavá. 15. /16. Nevím co to je. 17. /18. Z ní zatím nic moc nevím. 19. Se dozvím některé 
zajímavé věci. 

Z uvedených odpovědí pro daný vzorek vyplývá: žáky paleontologie nezajímá, nezdá se jim to 
(21 odpovědí) a 20 žáků k ní má pozitivní vztah ( je zajímavá, baví mě to, je neobyčejná). 
Zajímavé jsou odpovědi, týkající se populárních dinosaurů 4 odpovědi - mě vtáhne do 
tajemství dinosaurů, chci se dozvědět něco o dinosaurech, tam jsou dinosauri dozvím se něco o 
dinosaurech. 
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3. Poznávat život v dávných dobách mě fascinuje, protože. 

Vzorek I 

Žák: 1. Je to jiný než pritomnost.3. / 4. / 5. / 6. Se o to zajímám. 9. Je to zajímavé. 10. Si 
pouštíme filmy. 12. Je tam mnoho tajemství. 13. / 14. Tam žijí velice zajímaví tvorové. 15. 
V současnosti se s tím nemůžeme setkat. 

Vzorek II 

Žák: 1. Je to zajímavé. 2. Je to zajímavé. 3. Minulost mě baví. 4. Se to nedá jinak zjistit. 5. Je 
to něco nového. 6. / 7. To chci. 8. Byly blbější než já. 9. Nic není na 100% jisté. 10. Je 
starej. 11. Je to zajímavé. 12. Je to už dávno. 13. Je to zajímavé. 14. /15. Mám ráda historii. 
16. Mám rád historii. 17. Je zajímavý. 18. Nefascinuje. 19. No nějak nefascinuje. 20. Mě to 
zajímá, minulost.. 

Vzorek m 

W V t > > 

Zák: 1. Co bolo to bolo. 2. Mě baví dějepis jako takový. 3. Je to velice poučné a zajímavé. 4. 
Je to poučné. 5. Je to dávno. 6. Se dozvím o minulosti. 7. Ho vůbec nechci poznávat. 8. 
Vůbec nevím o co jde. 9. / 10. V hodinách nic neděláme. 11. To tam smrdělo. 12.Ne 
nefascinuje. 13. Mě to baví. 14. Se dozvídám zajímavé věci. 15. Nefascinuje mě. 16. Je to 
jedno. 17. Chci vědět co bylo. 18. Nic mě nefascinuje. 19. / 20. Se o to zajímám. 

Vzorek IV 

v 

Zák: 1. Je zajímavý. 2. Jsou i některé věci zajímavé. 3. Mě vůbec nefascinuje. 4. Je to blbost. 
5 / 6 / 7. Byl úplně jiný než dnes. 8 . Je to zajímavé. 9. To bylo dávno. 10. Je to zajímavé. 
11. To bylo dávno. 12. Jsem tam nebyl. 13. Zde žili obrovští ještěri. 14. Zde žilo spoustu 
zajímavých tvorů. 15. Je fascinující. 16. Jsem člověk. 17. Je to zvláštní. 18. Mě to zajímá. 

Vzorek V 

Žák: 1. Chci vědět jak to bylo dřív. 2. Mě fascinuje. 3. Mám rád dinosaury. 4. Mě baví 
historie. 5. NE 6. Mají jiné kultury. 7. Se o to zajímám. 8. Mě to nezajímá. 9. /10. Je mi to 
jedno. 11. O tom nic nevím. 12. Toježůžo. 13. Odpočívám. 14. Je to zajímavé. 15. Se 
dozvím jak jsme se vyvinuli. 16. Vím, ale neřeknu. 17. / 18. Jsem tu dobu nezažila. 19. 
Poznám jejich dávný život a jak se postupně člověk vyvíjel. 

Z daného vzorku 14 žáků považuje za zajímavé poznávat život v dávných dobách, 15 žáků se 
o to zajímá, nebo je to baví a 8 žáků to nezajímá. 
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4. Paleontologie se mi zdá nezáživná, protože 

Vzorek I 

Žák: 1. Máme výklad. 3. Moje zájmy směřují jinam. 4. Mě to nebere. 5. Mě zkrátka nebaví. 
6. / 9. Se mi to nezdá. 10. Je nudná. 12. / 13. Jsou tam zvířata, která dnes nežijí. 14. Mě tolik 
nebaví. 15. To není v mých zájmech. 

Vzorek II 

Žák: 1. / 2 / 3. Mě nezajímá. 4. Mi už k ničemu nebude. 5. Je to nuda. 6. / 1.1 8. Je to 
nuda. 9. Mám v ní zmatek a je náročná. Přijde mi to pořád stejný dokola. 10. Mě nebaví. 11. 
Nevím. 12. Mě to nezajímá. 13. /14. Že si to nedokážu představit. 15. / 16. / 17. Se u ní 
dívám na živočichy v klecích. 18. Je nezáživná, je to nuda, nezajímá mě to !!! 19. To není 
záživné. 20. / 

Vzorek III 

Žák: 1. Se nedá jíst. 2. Mě ty šutry jednoduše nezajímají. 3. Prostě taková je. 4. Taková je. 
5. Je to nuda. 6. Zdá se mi záživná. 7. Se o ni nezajímám. 8. Fakt je to blbost. 9. Je to 
všechno najedno brdo. 10. / 11. Je vo ničem. 12. Je prostě nezáživná. 13. Mě to baví. 14. 
Mě nebaví horniny a spol. 15. Nevím o co jde. 16. Je zajímavá. 17. Mě fascinuje. 18. Mě to 
nezajímá. 19. Proto. 20. / 

Vzorek IV 

Žák: 1. Je to pořád jedno a to samé. 2. Mě nezajímá. 3. Mám radši biologii a zoologii. 4. Je 
pondělí. 5. Mi to přijde nezajímavé. 6. Je to nuda. 7. Se musíme učit vše dopodrobna. 8. 
(zdá se i záživná) 9. Je nezáživná. 10. Mě nebaví. 11. Je zdlouhavá. 12. Nevím. 13. Je to 
příliš mravenčí práce. 14. Se učíme o něčem co jsme nikdy neviděli. 15. Nevím, co to je. 16. Je 
nezáživná. 17. Mám radši jiné obory. 18. Nevím o co jde. 

Vzorek V 

Žák: 1. / 2. Mě nebaví. 3. Mě prostě nebaví. 4. Bych se s dávnou civilizací radši setkala z očí 
do očí. 5. Jsou to jen kameny a nemíním se s nikým hádat o tom, že mají taky duši (a i kdyby, 
určitě ne větší než psů a koně) 6. Mě se nezdá nezáživná ! 7. Ona je záživná. 8. Je to blbost. 
9. / 10. To nebudu nikdy potřebovat. 11. Je to na nic. 12. Nevím. 13. Se jedná o šutry. 14. 
Je nezáživná. 15. Mě nebaví. 16. Je mrtvá. 17. Je to nuda. 18. Je těžká a nic moc mi neříká. 
19./ 

Z daného vzorku vyplývá, že 25 žáků paleontologie nezajímá, nebaví a je nezáživná. Pro 6 
žáků je to nuda. Dva žáci mají jiné zájmy. Tři žáci to nebudou nikdy potřebovat. Pro 1 je 
náročná. Pro 6 žáků zajímavá a baví je to. Jeden žák upřednostňuje zoologii a biologii. 
Jednoho žáka nebaví výklad. 
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5. Poznávat život v dávných dobách mě nebaví, protože... 

Vzorek I 

Žák: 1. Máme výklad. 3 . Moje zájmy směřují jinam. 4 . Jsem v té době nežila. 5. Jsem to 
nezažila. 6. / 9. Mě to baví. 10. Baví mě. 12. / 13. Mě to nezajímá. 14. Tam žijí velice 
zajímaví tvorové. 15. Máme nudný výklad. 

Vzorek II 

Žák: 1. / 2 / 3. Ale mě to baví. 4. Už s tím nic neudělám. 5. Je to pořád dokola. 6 / 7 / 8. 
Co bylo to bylo. 9. Nějak nemám vztah k tomu jestli mě baví nebo ne, jak kdy ! 10. Mě baví. 
11. Nevím. 12 / 13./ 14. Se mě to netýká, nedokážu si to představit. 15./ 16./ 17./ 18. 

v 

Je to nezáživný. 19. Co bolo to bolo. 20. / 

Vzorek III 
Žák: 1. Mě baví. 2.1 3. Se to učíme ve škole. 4.1 5./ 6. Mě baví. 7. spal. 8. Sámo byl 
kupec. 9. Je to všechno najedno brdo. 10 / 11. Tam nic nebylo. 12. Mě to nebaví. 13. Mě 
to baví. 14. Baví mě to. 15. Žiji v současnosti. 16. /17. Mě baví. 18. Je to nuda. 19. Proto. 
20. / 

Vzorek IV 

Žák: 1. Je zdlouhavý. 2. Většinou uvedená fakta nejsou zajímavá. 3. To není příliš zajímavé. 
4. Už se to stalo. 5. / 6. Protože mě to zajímá. 7. Je to už dávno. 8. Je to nudné. 9. Je to 
nuda. 10. Je to nuda. 11. Je to nuda. 12. Nevím. 13. Jsou to pouze domněnky. 14. Jsou to 
pouhé dohady. 15. Nevím. 16. Je to velmi nudné. 17. To je nuda. 18. Nevím. 

Vzorek V 

Žák: 1. / 2. Se o to nezajímám. 3. Baví mě. 4. / 5. Mě naši předci nezajímají. 6. Baví!!! 7. 
Mě baví. 8. Jeto blbost. 9. To je okecávání. 10. Mě to vůbec nezajímá. 11. Mi to v životě 
nebude vůbec platný. 12. Nevím. 13. Nevím o co jde. 14. Je to hrozný. 15. /16. Nevím. 17. 
Je to nuda. 18. Si to nedovedu představit. 19 / 

Pro daný vzorek 10 žáků baví poznávat život v dávných dobách, pro 8 žáků je to nuda, 4 žáci 
nemají zájem, 4 žáky to nebaví, 2 žákům to přijde nezajímavé. 

6. Poznávat jak žili živočichové v dávných dobách mě baví 

Vzorek I 

Žák: 1. Moc nebaví. 3. / 4. Málokdy. 5. Jsem to nezažila. 6./ 9. Protože mě to zajímá. 10. 
Když si pouštíme filmy. 12. Protože je to zajímavé. 13. Protože to dnes nemůžu vidět. 14. 
Mě tolik nebaví. 15. Je to zajímavé. 
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Vzorek III 

Žák: 1 / 2. / 3. Minulost mě baví. 4. Ty živočichové už nežijí. 5. Je to pořád dokola. 6. / 7 / 
8. Nebaví. 9. Jo baví je to zajímavé. 10. Nebaví. 11. Nevím. 12. / 13. Protože je to zajímavý. 
14. / 15. / 16 / 17. / 18. Nebaví. 19. Trochu. 20. Protože se mi líbí jejich způsob života, 
který žili. 

Vzorek III 

Žák: 1. Nebaví. 2. Protože mám obecně ráda zvířata. 3. Protože aspoň nezkouší. 4. Protože 
je to zajímavé. 5. Trochu jo. 6. Protože mě to zajímá. 7. Protože nežili. 8. Nebaví. 9 / 10./ 
11. Spíš nebaví. 12. Ne nebaví! 13.1 když člověk je lepší. 14. Mocinky moc. 15. / 16. Ne 
nebaví. 17. Celkem dost. 18. Nebaví. 19. Moc ne. 20. Protože se chci dozvědět co nejvíc. 

Vzorek IV 

v 

Zák: 1. Málo. 2. Protože se něco dozvím. 3. Sice ne moc, ale alespoň trochu. 4. Nebaví. 5.Ale 
ne moc. 6. Protože mě to zajímá. 7. Protože je to zajímavé. 8. Protože se dozvím něco nového. 
9. Hodně. 10. Hodně. 11. Jak je to poučné. 12. HAHA. 13. Už dlouho. 14. Trochu. 15. Kvůli 
živočichům. 16. Protože se o nich dozvím. 17. /18. Hodně. 

Vzorek V 

Žák: 1. Protože je zajímavé pozorovat ten vývoj. 2. Jen někdy. 3. Středně. 4. / 5. Protože 
z toho lze velmi dobře odvodit, jak se v kterých situacích zvíře zachová. 6. Ano baví. 7. A 
zajímám se o to. 8. NE. 9. /10. Nebaví, je to na nic. 11. Nebaví mě to . 12. To je sranda. 13. 
Tak trošku. 14. Nebaví. 15. /16. Protože čumím na video. 17. Je to nuda. 18. Jen s dobrým 
učitelem. 19. A také se něčemu přiučím. 

Pro daný vzorek 22 žáků má zájem, je to pro ně zajímavé, baví je. 17 žáků nebaví poznávat, 
jak živočichové žili v dávných dobách. 2 žáky baví, protože dnes to nemůžu vidět, protože 
nežili. Jednoho žáka to baví je s dobrým učitelem. 
7 .Na hodinách paleontologie mě nejvíce baví 

Vzorek I 

Žák: 1. Se koukáme na TV. 3. Sledujeme video. 4. Koukáme na VHS. 5. Se díváme na video. 
6. Se koukáme na video. 9. Koukáme na zajímavé pořady. 10. Spím. 12. Se díváme na film. 
13. Je šéf v pohodě. 14. Spím. 15. Nám profesor pustí naučný film. 

Vzorek II 

Žák: 1. Koukáme na video. 2. Koukáme na video. 3. Je tu naše pí uč. 4. Je škola hrou. 5. 
Hrajeme hry. 6. / 7 / 8.Tam nejsem. 9. Nevím. 10. Nic mě nebaví. 11. Hrajeme hry. 12. Je 
to zábavné. 13. Neruší Michl. 14. / 15. /16. Si pouštíme nějaké video. 17. /18. Nic mě 
nebaví. 19. Nemusím nic dělat a jenom poslouchat. 20. Se promítá. 
Vzorek III 
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v 

Zák: 1. Je tu ticho. 2. Máme volno. 3.Házíme šutrama. 4. Se bavíme co je co. 5. / 6. Nám 
ukazují obrázky. 7. Spím. 8. Poslouchám Tupaca shakura. 9. /10. /11. Spím. 12. Hodina 
končí. 13. Se neučíme. 14. Nám pí. uč. pouští filmy. 15. Svačím. 16. Tu není učitel. 17. 
Koukáme na video. 18. Učitel není v hodině. 19. VIDEO. 20. Nám paní učitelka vypráví. 

Vzorek IV 

Žák:l. Učitel povídá. 2. Vidím vykopávky. 3. Jsme venku, nebo když máme otázky. 4. Učitel 
zakopne. 5. Se díváme na video. 6. Nic neděláme. 7. Jdeme ven. 8. Jdeme ven. 9. Nic 
neděláme. 10. Koukáme na video. 11. Učitel vypráví. 12. ŠKYT, PRD, BUM, HA, HA. 13. Se 
dovídáme informace o dinosaurech. 14. Se díváme na video. 15. Se nic nedělá. 16. Si můžu 
lehnout na lavici. 17. Se díváme na poučné video. 18. Když svačím. 

Vzorek V 

Žák: 1. Si říkáme něco o ekosystémech, hlavně o pralesích. 2. Se něco děje. 3. Sledujeme 
video. 4. / 5. Můžu nerušeně odpočívat. 6. Všechno. 7. Učitel říká nějaké zajímavosti. 8. Mi 
nemáme !!!! paleontologii. 9. Pracujeme s ukázkami. 10. Můžeme dělat co chceme. 11. Máme 
volnou hodinu. 12. / 13. Je učitel zticha. 14. Pracujeme ve skupinách. 15. Spím. 16. Nemusím 
nic dělat. 17. Nemusím nic dělat. 18. Si vyprávíme příběhy ze života a zážitky. 19 / 

Z daného vzorku vyplývá, nejvíce žáky baví sledování videa (20 žáků), když hrají hry 3 žáci, 
vyprávění učitele 4 žáci, jednoho žáka baví když pracují ve skupinách, jednoho dinosauři, 3 
žáci jsou rádi venku, 2 žáky baví, když se ukazují obrázky a ukázky. 

8. Na hodinách paleontologie mě nejméně baví... 

Vzorek I 

Žák: 1. Máme výklad celou hodinu. 3. Jsem na chodbě. 4. Se celou hodinu vykládá. 5.Učitel 
po mě něco chce. 6. / 9. Určujeme zkameněliny. 10. Nespím. 12. Se učíme o geologii. 13. / 
14. Nespím. 15. Máme výklad celou hodinu. 

Vzorek II 

Žák: 1. Probíráme horniny a minerály. 2. Když probíráme nezáživnou látku. 3. Tu není pí. Uč. 
4. Se dělá zápis. 5. Se učíme. 6.11.18. Tam jsem. 9. Prostě jak co ! 10. / 1 l .Učitelka 
vykládá učivo. 12. To není záživné. 13. Ruší Michl. 14. / 15 /16 /17. / 18.Všechno. 19. 
Když tam jsem. 20. Nic. 

Vzorek III 

Žák: 1. Všechno. 2. Vše. 3. Se to musím učit. 4. Nic neděláme. 5. Se to učíme. 6. Jen 
povídání. 7. Něco děláme. 8. Z něčeho píšem. 9 /10 / 11. Zatahuju. 12. Začíná hodina. 13. 
Se učíme. 14. / 15. Se učím . 16. Tuje učitel. 17. Pořád mluví a nechápu ji a třeba latinsky -
hrůza. 18. Se něco píše. 19. VIDEO. 20. Píšu. 
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Vzorek III 

v 

Zák: 1. Píšeme zápis. 2. Je to nezáživné. 3. Se učíme paleontologii. 4. Nezakopne. 5. / 6. / 7. 
Píšeme testy a je zkoušení 8. / 9. Něco děláme. 10. Něco děláme. 11. Píši zápis. 12. Dveře. 13. 
Se učíme o prvohorách. 14. Si děláme zápis do sešitu. 15. Se něco dělá. 16. Je venku 
zamračeno. 17. Se mluví o něčem pořád dokola. 18. Svačím. 

Vzorek V 

Žák: 1. Si říkáme o různých částech těla živočichů. 2. Učitel něco vykládá. 3. Učitel celou 
hodinu pouze povídá. 4./ 5. Jsem zkoušená. 6. Nevím. 7. Učitel pořád povídá a do hodiny 
své žáky nezapojuje. 8. Ji nemáme !!!!!!!!!!! 9. Píšeme testy. 10. Se to učíme. 11. Se o ní 
učíme. 12. Píšem. 13. Když kecá. 14. Si jenom povídáme. 15. Jsem vzhůru. 16. Musím něco 
dělat. 17. Musim něco dělat. 18. /19. / 

Z daného vzorku vyplývá, že 10 žáků nejméně baví výklad učitele. 2 žáky nejméně baví 
nezáživná látka. Zbylé odpovědi lze považovat za vtipné a méně validní. 

9. Na školní exkurze chodím rád /a, protože 

Vzorek I 

Žák: 1. Je to super ! 3. Můžu dýchat č. vzduch. 4. Se dovím něco z praxe. 5. Se dovíme něco 
z praxe. 6. Je to zábava. 9. Je sranda. 10. Nespím. 12. Poznávám nová místa. 13 . Je to 
zajímavé. 14. Jezdíme vlakem. 15. Nejsme v budově školy. 

Vzorek II 

Žák: 1. Se dozvím něco nového. 2. Se dozvím něco nového. 3. My nikam nechodíme. 4. 
Nevím. 5. Se uleju ze školy. 6 . / 7. / 8 / 9. Je to zábavnější než výuka. 10. Se uleju ze školy. 
11. Se nemusím učit. 12. Nikam nechodím. 13. Nikam nechodíme. 14. Uvidím něco 
zajímavého. 15. /16. /17, /18.Na ně nechodíme. 19. Se uleju z hodiny. 20. Není nuda. 

Vzorek III 

Žák: 1. Se uleju ze školy. 2. To je zábavnější než tvrdnutí ve škole. 3. Aspoň nejsme ve škole. 
4. Se nemusíme učit. 5. Se uleju ze školy. 6. Já tam nechodím. 7. Tam nechodíme. 8. Tam 
nechodíme. 9 / 10 / 11. Zatahuju 12. Se uliji ze školy. 13. Se nemusíme učit. 14. Nechodím 
na žádné !! 15. Se uleju ze školy. 16. Se mužu vychcat za stromem. 17. Se něco nového 
dozvím. 18. Nechodím rád. 19. / 20. / 

Vzorek IV 

Žák: 1. Se uleju ze školy. 2. Mě to prostě baví. 3. Se neučíme. 4. Se nemusím učit. 5. / 6. Je to 
zajímavé a poučné. 7. Se dostaneme ze školy. 8. Jsme venku. 9. Mě to baví. 10. Mě to zajímá. 
11. Se neučíme. 12. Se tím uleju ze školy. 13. Jsou zajímavější než učení. 14. Jsou zajímavější 
než učebnice. 15. Na ně nikdy nechodím. 16. /17. Se neučíme. 18. Mě nebaví. 
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Vzorek III 

v 

Zák: 1. Je to příjemné zpestření. 2. Jsme ještě na žádné nebyli. 3. Se něco naučím a uleju se ze 
školy. 4. Člověk se víc dozví. 5. Je to zajímavé zpestření do nudného školního dne. 6. Mi na 
žádné, u tohoto předmětu nechodíme. 7. Jsou zajímavé. 8. Se nemusíme učit!!! 9. Se vyhnu 
jiným předmětům. 10. Se nemusím učit. 11. Se nejde do školy. 12. Nevim. 13. Mě to zajímá. 
14. Jsou super. 15. Se uleju ze školy. 16. Nemusím být ve škole. 17. Nemusím bejt ve škole ! 
18. Se něco dozvím. 19. Se dozvím zajímavosti a seznámím se s okolní krajinou. 

Odpovědi pro daný vzorek 7 žáků z 92 chodí ráda na exkurze, protože se „ uleje" ze školy. 
Pro 2 žáky je to příjemné zpestření. 2 žáci se dozví něco nového z praxe. Pro 3 žáky je to 
zábava. Pro 5 jsou zajímavé, 1 žák rád poznává nová místa . 4 žáci se něco nového dozví. 
Některé odpovědi jsou vtipné a i tím něco vypovídají. 

10. Na školní exkurze chodím nerad /a, protože 

Vzorek I 

Žák: 1. Chodim ráda ! Moc ráda. 3. Je obvykle hnusně. 4. Prší. 5. Je to daleko. 6 / 9. Se mi 
někdy nechce. 10. Je krátký rozchod - nedostatek času na samostudium. 12. /13 . /14. Máme 
krátký rozchod. 15. To není můj případ. 

Vzorek II 

v 

Zák: 1. Je to zdlouhavé. 2. Je to zdlouhavé. 3. Nikam nechodíme. 4. Nevím. 5.Je to někdy 
nuda. 6 / 7. / 8. / 9. RÁDA. 10. Já chodím ráda. 11. Je miluju. 12. /13. Nikam nechodíme. 
14. /15. /16. /17. /18. Na ně nechodíme. 19. Já tam chodím ráda. 20./ 

Vzorek III 

Žák: 1. Nikam nechodíme. 2 /3. Nás buzerují učitelky. 4. Buzerujou nás učitelé. 5. / 6. Už 
sem psala, že tam nechodím. 7. Tam chci. 8. Tam chodíme. 9./10. /11. To byl tělocvik. 12. 
Bych mohla dělat něco užitečnějšího. 13. Se u toho nudím. 14. Nechodím na žádné!! 15. Tam 
chodím rád. 16. Se nemůžu vychcat za stromem. 17. Je to moc dlouhý. 18. Se na ní stejně nic 
nedozvím. 19. Je tam zástupce. 20. / 

Vzorek IV 

Žák: 1. Musíme chodit pěšky. 2. Tam musím se třídou. 3. Mě to až tak nebaví. 4. Se musej 
platit. 5 / 6. / 7 / 8 / 9.Mě to nezajímá. 10. Je to nuda. 11. Musíme někam jít. 12. Za to 
vždycky něco platím. 13. Se tam toho moc nedozvím. 14. Mě potom bolí nohy. 15. Tam vůbec 
nechodím. 16. Jsem byl na jedný a ta byla divná. 17. Je to někdy až moc dlouhé. 18. Nebaví. 

Vzorek V 

Žák: 1. / 2.Mě né vždycky zajímají. 3 / 4 /5. Když už nerada, tak proto, že jsou některé moc 
dlouhé a nudné. 6. / 7. Já na ně chodím ráda. 8 / 9 /10. Je to na dlouho a o ničem. 11. Se mi 
dělá špatně v autobuse. 12. Nevím. 13. Nevím co tam dělat. 14. Jsou nudné. 15. /16. To není 
pravda chodím rád. 17. / 18 /19 / 20./ 
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Pro daný vzorek vyplývá, že 10 žáků na exkurze chodí ráda. Zajímavé jsou odpovědi (2) o 
nepřízni počasí, o krátkém rozchodu (2), o tom že musí chodit pěšky a bolí je nohy (3), že je 
musí platit (2), že je to nuda (4). 

11. Paleontologie by mě bavila, kdyby 

Vzorek I 

Žák: 1. Kdybychom měli zábavnější výklad. 3. Nebyla, nebo kdyby platilo Ámosovo škola 
hrou. 4. Jsem se narodila jiná. 5 / 6 /9. Byla více zajímavá furt bychom se neučili to samé. 10. 
Jsme seji neučili. 12. / 13. To nebylo tak odborné. 14. Jsme se neučili. 15. Byl zajímavější 
výklad. 

Vzorek II 

Žák: 1. Jsme více probírali živočichy. 2. Jsme probírali pouze živočichy. 3. Prostě mě nebaví. 
4. Nebyla tak složitá. 5. To bylo zajímavěji podané. 6. / 7. / 8. Nebyla. 9. Nebyla tak nudná ! 
10. U toho nebyla nuda. 11. Nebyla nuda. 12. Nikdy mě to nebaví. 13. Jsme měli zkamenělou 
učitelku. 14. / 15. /16. /17. /18. Mě zajímala. 19. Nebyla. 20. Baví. 

Vzorek III 

Žák: 1. Nebyla. 2. Nebyla. 3. Nebyla. 4. Kdybychom měli poznávat kameny. 5. / 6. Mě baví! 
7. Nebyla. 8, Nebyly ryby. 9. Jsme nepoužívali tolik latinských názvů. 10 / 11. To byl 
tělocvik. 12. / 13. Kdybychom se při tom neučili. 14. Nebavila by mě. 15. Nebyl červen. 16. 
Nebyla. 17. Byla pestřejší. 18. Se čumělo na bednu. 19. / 20. / 

Vzorek IV 

Žák: 1. Jsme seji učili venku. 2. Byla přesná. 3. Byla zajímavější. 4. Byla o počítačích. 5. Mě 
to zajímalo. 6. / 7. Toho bylo méně na učení. 8. / 9. To nebyla nuda. 10. To nebyla nuda. 11. 
Byla kratší. 12. Nebyla. 13. Lidstvo znalo více informací o dávném životě. 14. Jsme se více 
dívali na video. 15. Nebyla. 16. Kdybych věděl o co jde. 17. /18. Kdybych věděl co to je. 
Vzorek V 

Žák: 1. / 2. Byla mým koníčkem. 3. / 4. Kdybychom ji měli. 5. To nebyla paleontologie. 6. 
Mě baví už jsem to řekla asi 3x. 7. Učitel víc zapojoval žáky do hodiny. A stejně mě baví. 8. 
Se o to zajímal. 9. /10. Sme měli nějakou hezkou učitelku. 11. Se zrušila. 12. Nevím. 13. Tam 
se jednalo o něco jiného. 14. Rozpačitý 15. Mě zajímala. 16. Mě bavil Př. 17. To nebyla úplná 
blbost. 18. / 19. / 
Z odpovědí je patrné, že se žákům nelíbí nudný suchý výklad, který je moc odborný (4 + 1). 
Někteří z žáků by byli rádi, kdyby vůbec nebyla (10). 2 z žáků by se rádi více dívali na video. 
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12. Když se nás učitel ptá na něco z paleontologie, jsem 

Vzorek I 

Žák: 1. Jsem většinou v pr...i 3. Rozpačitá. 4. V pr.. 5. Mimo. 6. V pohodě. 9. Skoro 
vždycky připravená. 10. Pasivní. 12. Někdy aktivní. 13. / 14.Pasivní. 15. / 

Vzorek II 

Žák: 1 / 2. / 3. V pozoru a snažím se pracovat. 4. Někdy zticha. 5. Většinou mimo. 6. Úplně 
mimo. 7. / 8.vždy mimo. 9. Unuděná a nevím ! 10. Vedle. 11. Mimo. 12. Mimo. 13. Úplně 
mimo. 14. /15. /16. /17. /18. Úplně mimo. 19. Úplně mimo, nevím o co se jedná. 20. 
Někdy v obraze jindy mimo. 

Vzorek III 

Žák: 1. Úplně mimo. 2. Unuděná. 3. Nepozorná a spím. 4. / 5. / 6. Většinou mimo, ale baví mě 
to ! 7. Úplně vedle. 8. Vopruz. 9. V ráži. 10. V ráži. 11. Zhulenej. 12. Zticha. 13. Zticha. 14. 
Znuděná. 15. Úplně vedle. 16. V pohodě. 17. Zadumaná. 18. Blbej. 19. Zhulený. 20. Snaživý. 

Vzorek IV 

Žák: 1. Aktivní. 2. Ospalá. 3. Zticha jelikož nic nevím. 4. Vedle. 5. Mimo. 6. Mimo. 7. Někdy 
aktivní. 8. /9.Neaktivní 10. Neaktivní. 11. V pořádku. 12. Blbej. 13. Absolutně neaktivní. 14. 
Vystrašený. 15. Mimo. 16. Unavený. 17. Znuděný. 18. V koncích. 

Vzorek V 

Žák: 1. / 2. Zticha. 3. Znuděn. 4. / 5. Mimo palbu otázek, protože spím. 6. / 7. Zvědavá na 
odpověď. 8. Mimo (většinou spím) 9. Vždy pohotový. 10. Ospalý. 11. Duchem nepřítomen. 
12. /13. V hajzlu. 14. Rozpačitý. 15. V pohodě. 16. Myšlenkami jinde. 17. Pod lavicí. 18. 
V obraze. 19. Nervózní. 

Tyto odpovědi snad ani nelze příliš komentovat, většina z respondentů přiznává, že jsou 
v podstatě nepozorní anebo nevědí odpověď. Z 92 odpovědí jen 8 žáků je o hodinách 
paleontologie aktivní. 
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13. Na hodinách přírodopisu mi nejvíce vadí 

Vzorek 1 

Žák: 1. Nudný výklad. 3. Zkoušení u tabule zcela bezcílné a bezdůvodné. 4. Podrobnost. 5. 
Podrobnost, nezáživnost. 6. / 9. Neklid ve třídě. 10. Vnímání výkladu. 12. Věda o kamenech 
13. Odbornost. 14. Psát si do sešitu. 15. Probíraná látka - nudná, nezajímavá. 

Vzorek II 

Žák: 1. Když si sami děláme zápis. 2. Když si sami děláme zápis. 3. Kameny. 4. Spolužák. 5. 
Povídání o mrtvých zvířatech. 6. Michl. 7. / 8. Být zavřená ve třídě. 9. Sedění v lavicích. 10. 
Učení. 11. Pavouk. 12. Učení kamenů. 13. Když chybí paní učitelka. 14. /15. /16. /17. /18. 
Že se nic nenaučím (ať už mě to baví nebo nebaví) 19. Nic mi nevadí. 20. / 

Vzorek III 

Žák: 1. / 2. Paleontologie. 3. Všechno. 4. / 5. / 6. Šutrologie. 7. Že se učím. 8. Tupac Afeni 
Shakur je mrtvěj (zemřel v 25 letech, ale vadí mi to i v matice.) 9. Příliš latinských názvů. 10. / 
11. Ty pavouci a myši vokolo. 12. Ten přírodopis. 13. Učení. 14. Testy, zkoušení. 15. Smrad. 
16. Když nic neděláme. 17. Latinský a jiné názvy. 18. Učení. 19. Vodička. 20. Psaní. 

Vzorek IV 

Žák: 1. Zápisy. 2. Že se nic neděje. 3. Šutry. 4. Vypsaná propiska. 5. / 6. / 7. Hodně učení. 8. / 
9. Že je to nuda. 10. Všechno. 11. Zápisy. 12. Učitel. 13. Zkoušení. 14. Se více dívali na 
video. 15. Paleontologie. 16. Když musím něco dělat. 17. Paleontologie. 18. Chameleon. 

Vzorek V 

Žák: 1. Učebnice - nemáme moc hezkou a přehlednou učebnici. 2. Učitel. 3. Nuda. 4 /5. 
Zkoušení. 6. Kluci. 7. Nuda. 8. Studené lavice pro spaní (chybí polštář) 9. /10. učitel 11. 
Všechno. 12. Psaní. 13. Že se nudím. 14. Učení. 15. Nic. 16. Hodina Př. 17. Že tu musím 
sedět. 18. Monotónní vyprávění. 19. / 

Z daného vzorku 4 žákům vadí příliš nudný výklad, 2 žákům vadí přílišné podrobnosti, 2 
žákům vadí, když si sami dělají zápis, 2 žákům latinské názvy. 5 žáků se nudí. 

14. Byl/a bych rád /a kdybychom v hodinách přírodopisu 

Vzorek I 

Žák: 1. Koukali na TV a chodili na exkurse 3. / 4. Mohli spát. 5. Se dívali více na VHS. 6. / 9. 
Neklid ve třídě. 10. Spali. 12. Se učili o živočiších. 13. / 14. Spali. 15. Měli pomůcky k látce, 
chodili na hodiny ven. 
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Vzorek III 

v 

Zák: 1. Chodili častěji ven. 2. Chodili častěji ven. 3. Měli naší pí uč. 4. Mohla mít lízátko. 5. 
Jsem v pohodě. 6. Nic nedělali. 7. / 8. Chodili do přírody. 9. Dělaly školu hrou. 10. Chodili 
ven. 11. Chodili do přírody. 12. Mohl spát. 13. Výce zkoumali. 14. Dělali laboratorní práce. 
15. / 16. /17. /18. Se nemuseli učit. 19. Nic nedělali. 20. Hráli hry a pouštěli video. 

Vzorek III 

v 

Zák: 1. / 2 /3. Nic nedělali 4 / 5. / 6. Hráli více her. 7. Se opalovali hlavně v zimě. 8. 
Poslouchali Tupaca. 9. více probírali živočichy než šutry. 10. Se neučili. 11. Se učily. 12. Si 
jen povídali. 13. Nic nedělali. 14. Probírali člověka a jeho vývoj. 15. Probírali sexuální 
výchovu. 16. Žraly. 17. Chodili i ven. 18. Se žralo. 19. Hráli fotbal. 20. Jenom mluvily a 
nepsaly. 

Vzorek IV 

Žák: 1 .Si více povídali o zvířatech 2. Brali zvířata. 3. Brali biologii je lepší. 4. Šukali. 5 / 6 / 
7. Chodily ven. 8. Chodili více ven. 9. Nic nedělali. 10. Chodili ven. 11. Si povídali. 12. 
Spali. 13. Se více věnovali druhohorám. 14. Se více dívali na video. 15. Nic nedělali. 16. 
Chodili ven. 17. Měli více názorných pomůcek. 18. Odpočívali. 

Vzorek V 

Žák: 1. / 2. Měli jiného učitele. 3. Šli někdy ven. 4. Jezdili více na exkurze. 5. Někdy místo 
přírodopisu vyrazili do psího útulku a vypomohli (celodenní /půldenní výlet) 6. Probírali buňku. 
7. Chodily na vycházky poznávali přírodu kolem a dělali různé pokusy. 8. Mohli spát. 9. 
Nedělali paleontologii. 10. Dělali něco zajímavýho. 11. Pařili na compu. 12. Mohli spát. 13. 
Spal. 14. Se neučili. 15. Nic nedělali. 16. Nemuseli nic dělat. 17. Nic nedělali. 18. Byly lab. 
práce. 19. Brali podrobněji vývoj člověka. 

V odpovědích převažovala odpověď - chodili více ven 13 žáků., 4 žáci by se rádi chtěli dívat 
na video, 2 žáci by chtěli hrá t hry, 10 žáků by nejraději nic nedělalo. 

15. Rád/a bych se učil /apřírodopis, kdyby 

Vzorek I 

Žák: 1. Sme chodili na exkurze a koukali na TV. 3. Kdybych byla předurčena jinému osudu. 
4. / 5. Brali savce. 6. Mě to bavilo. 9. V něm bylo vše co mě baví. 10. Jsme spali. 12. / 13. / 
14. Sme spali. 15. Byl zajímavěji podáván. 

Vzorek II 

Žák: 1. / 2 / 3. Měli naší paní učitelku na přírodopis. 4. Nevím, byl v životě víc užitečnej. 5. 
Byl zajímavej. 6 / 7. Tam chodil. 8. Mě zajímal. 9. Jsme se učili v přírodě. 10. Tam bylo 
víc člověka. 11. Měbaví jen něco. 12. Mě to zajímalo. 13. /14. / 15./ 16 / 17./18. Mě 
zajímá. 19. Mě nebaví. 20. Nevím. 
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Vzorek III 

Žák: 1. Byl zajímavý. 2. Byl jen o fauně. 3. Nebyl na známky. 4 / 5 / 6. Nevím ! 7. Ryby. 8. 
Se mohla potkat s tupacem Afeni Amavu Shakurem. 9. /10. Mě to bavilo. 11. Mě za to 
platily cca 1000 / hodinu. 12. Mineralogie nebyla tak nudná. 13. Mě to bavilo. 14. Nebyl 
složitý. 15. Byl jednodušší. 16. Kdybych byl Přemek. 17. To bylo to, co mě zajímá. 18. 
Kdybych byl Přéma Hladký z 9.D 19. Jsme chodili ven. 20. / 

Vzorek IV 

Žák: 1. Byl jednou za čas. 2. Byl zajímavější. 3. Sme se neučili šutry. 4. Byl o tom. 5. Mě to 
bavilo. 6. Mě to bavilo. 7. Byl více zajímavý. 8. Chodili více ven. 9. Mě to bavilo. 10. Mě to 
bavilo. 11. Byl zábavnější. 12. To byla jediná hodina. 13. V něm nebyla petrologie a 
mineralogie. 14. V něm nebyla mineralogie a petrologie. 15. Se ho nikdy neučil. 16. Mě to 
aspoň trochu bavilo. 17. Se probíralo něco zábavnějšího. 18. Mě zajímal. 

Vzorek V 

Žák: 1. Sme brali jen to, co mě zajímá a je záživné. 2. Se o něj opravdu zajímal. 3 / 4. / 5. 
Sme probírali chování psů a koní (celkově zvířat) 6. Co kdyby ? Já se ráda učím přírodopis. 7. 
V hodinách nebyla taková nuda. 8. Se mi z něj nechtělo spát, samozřejmě bych se ho nikdy 
neučil. 9. /10. Byl zábavnější. 11. Byl víc akčnější. 12 / 13. Jsme se zajímaly o sklípkany. 
14. Mě to zajímalo. 15. Nebyl línej. 16. Neučil!!! 17. To bylo více zábavné a ne úplně na nic. 
18. Byl zábavnější. 19. Na něj měla více času. 

Z odpovědí pro daný vzorek vyplývá, že 6 respondentů by se rádo učilo, kdyby je to bavilo, 
kdyby více žáci chodili ven a an exkurze 3 

Celkově lze metodu doplňování necelých vět doporučit, pro učitele, aby věděli čeho se ve 
svých hodinách vyvarovat, aby neměli nudný výklad, nosili více pomůcek, chodili na exkurze, 
výuku doplňovali sledováním videa, používali co nejméně latinských názvů. 
Přesto nelze tyto odpovědi zobecňovat a vyvozovat z nich závěry, neboť dané závěry jsou 
platné jen pro daný vzorek. 
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Dotazník zjišťování zájmů (verze A) 

Celkem se tohoto dotazníkového výzkumu zúčastnilo 12 tříd resp. 242 žáků z následujících 
škol: 

Gymnázium Minerva (2003 - 2004) Kvarta 12 žáků. 
Gymnázium Minerva (2004 - 2005) Kvarta 16 žáků. 
Fakultní Základní škola Trávníčkova (2004 - 2005) 9. A 22 žáků. 
Fakultní Základní škola Trávníčkova (2004 -2005) 9. B 22 žáků. 
Fakultní Základní škola Trávníčkova (2004 - 2005) 9. C 22 žáků. 
Základní škola generála Fajtla Rychnovská (2004 - 2005) 9. A 19 žáků. 
Základní škola generála Fajtla Rychnovská (2004 - 2005) 9. B 15 žáků. 
Základní škola generála Fajtla Rychnovská (2004 - 2005) 9. C 19 žáků. 
Základní škola Mníšek pod Brdy (2004 - 2005) 9. A 21 žáků. 
Základní škola Mníšek pod Brdy (2004 - 2005) 9. B 19 žáků. 
Arcibiskupské Gymnázium Praha (2004 - 2005) Kvarta 34 žáků. 
Základní škola U školy (2004 - 2005) 21 žáků. 

Podíl chlapců a děvčat ukazuje Graf I (viz příloha grafy) 

1) Zajímá tě látka letošního přírodopisu ? ( Svoji odpověď se pokus vysvětlit?) 

Ano - Ne - Ano i Ne. 

Graf II Vyjadřuje podíl kladných, záporných a neutrálních odpovědí v procentech (viz příloha 
grafy) 
Graf III vyjadřuje počet kladných, záporných a neutrálních odpovědí (viz příloha grafy) 

Z 99 kladných odpovědí se 37 žáků pokusilo vysvětlit, proč ho učivo přírodopisu 9. ročníku 
zajímá. 

1) Zajímají mě horniny. 
2) Zajímají mě minerály. 
3) Historie Země. 
4) Je to zajímavé. 
5) Nebavila mě mineralogie, ale docela mě zajímá historie Země. 
6) Zajímavá látka. 
7) Protože mě to vždy zajímalo, jak to bylo na počátku, jak vznikl život a baví mě sledovat ty 

různé živočichy. 
8) Paleontologie. (2 x) 
9) Zajímá mě vývoj Země .(4 x) 
10) Baví mě vše o ČR a o vývoji Života. 
11) Zajímá mě vznik života (2 x) 
12) Dinosauri - druhohory mě vždy zajímali. 
13) Všechno související s dinosaury a vůbec vznikem Země zajímá mě to a připadá mi to 

fascinující. 
14) Zajímá mě geologie (2 x) 
15) Je to zajímavější mnohem víc než předchozí roky 
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16) Chvílemi je to zábavné a pak zase nudné. 
17) Zajímají mě pravěká zvířata. 
18) Zajímají mě prvohory, druhohory, třetihory. 
19) Zajímají mě různá geologická období. 
20) Protože je pro mě jednodušší se naučit minerály než rostliny 
21) Chci to dělat za práci. 
22) Ráda se zajímám o kameny a celou přírodu. 
23) Učivo je pěkně zpracované. 
24) Příroda mě baví. 
25) Protože máme vyučujícího, který látku hezky vysvětluje a protože mě baví se dozvídat o 

Zemi něco nového a zajímavého. 
26) Protože máme paní učitelku, která nám ten předmět pěkně vysvětluje a tím nás zaujme. Ale 

jsou i některé věci které me nezajímají. 
27) Sopečná činnost a zemětřesení. 
28) Pouze teoreticky. 
29) Geologie a botanika taky spolu souvisí. 

2. Na co se nejvíc těšíš v hodinách letošního přírodopisu ? (Pokud nemáš vytvořenu svoji 
představu, tak si prohlédni učebnici a pokus se odpovědět) 

Ze 242 žáků se 62 z nich netěší na nic. Zbylých 180 se na „ něco" těší (téma, tématický celek, 
organizační forma, vyučovací metoda). Procentuální zastoupení ukazuje tabulka IV. 

Graf IV vyjadřuje počet odpovědí na otázku č. 2 v procentech (viz příloha grafy) 

Ze 180 žáků 10 žáků se těšilo spíše na celkové provedení vyučování, jak ukazuje 
Graf V (viz příloha grafy) 

Dalších 170 žáků se těšilo na jednotlivá témata či tématické celky, jak ukazuje Tabulka I. 

Tabulka I 

Na všechno mimo 1 žák 
zemětřesení. 
Stavba Země 1 žák 
Litosférické desky 1 žák 
Sopky, sopečná činnost 12 žáků 
Zemětřesení 5 žáků 
Katastrofy, tsunami 11 žáků 
Vznik Země 5 žáků 
Magmatismus 1 žák 
Vznik hornin 1 žák 
Horniny (určování) 2 žáci 
Vnitřní geologické děje 1 žák 
Minerály, „šutry", nerosty 7 žáků 
Vznik života na Zemi 2 žáci 
Historická geologie, 21 žáků 
geologická období 
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Prvohory 2 žáci 
Druhohory 4 žáci 
Třetihory 1 žák 
Čtvrtohory 5 žáků 
Geologický vývoj území 2 žáci 
Geologická budoucnost 
země 

8 žáků 

Kosmické vlivy 8 žáků 
Vývoj člověka 35 žáků 
Člověk mění a chrání svět 12 žáků 
Krajina ČR 2 žáci 
Od všeho trochu 1 žák 
Koloběh hmoty a prvků v » * 

3 zaci 
Krasové jevy 1 žák 
Životní prostředí 3 žáci 
Ekosystémy 2 žáci 
Na ukázky zkamenělin a 
hornin 

1 žák 

Na žulu 1 žák 
Dinosauři 14 žáků 
Paleontologii 1 žák 
Ekologii 2 žáci 
První savci 1 žák 

3. Čteš nějaké knižky týkající se neživé přírody ? (pokud ano jaké ? stačí název a autor, pokud 
si ho pamatuješ) 

Z 242 žáků si 21 z nich vzalo do ruky knihu týkající se neživé přírody. Zbylých 221 žáků nečte 
knihy o neživé přírodě. Jeden respondent čte knihy o neživé přírodě pouze, když má 
vypracovat referát. Co čte dalších 20 žáků ukazuje Tabulka II. 

Tabulka II 
National Geographie 2 žáci 
Putování s pravěkými 
zvířaty 

1 žák 

Drahé kameny kolem nás 1 žák 
Atlas drahých kamenů 1 žák 
Léčivá síla drahých kamenů 1 žák 
0 působení drahých 
kamenů na organismus 

1 žák 

0 minerálech 4 žáci 
Mineralogie 2 žáci 
Tajemství geologie 1 žák 
Encyklopedie 2 žáci 
Země 2 žáci 
Vesmír 1 žák 
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Encyklopedie dinosaurů 1 žák 

4. Navštívil/a si sám /a nebo s rodiči nějakou paleontologickou lokalitu ? (Pokud ano, tak 
jakou ?) 

Z 242 žáků 160 odpovědělo záporně. Kladně zodpovědělo 82 žáků. Z nich 63 uvedlo i dané 
lokality, jak ukazuje Tabulka m a Tabulka IV. 

Tabulka III 

Prokopské údolí 29 žáků 
Barrandov 9 žáků 
Koněprusy 6 žáků 
Svatý Jan pod Skalou 2 žáci 
Kozákov 2 žáci 
Kaňk u Kutné Hory 1 žák 
Stromovka (Pecka) 1 žák 
Mělník 1 žák 
Uhříněves 1 žák 
Adršpašsko-Teplické skály 1 žák 
Kladensko 1 žák 
Moravský Kras 1 žák 
Ďáblický háj - Ládví -
příbojové kapsy 

1 žák 

Český Kras 1 žák 
Soos 1 žák 

Tabulka IV 

Itálie 3 žáci 
Dolomity 1 žák 
Tatry 1 žák 
Grand Canyon USA 1 žák 

5. Viděl /a jsi nějaký film s geologickou, paleontologickou tématikou ? (Např. o vzniku 
planety Země, o vzniku života, o sopkách, o zemětřesení, o životě v dávných dobách apod.) 

Z 242 žáků záporně odpovědělo 13 žáků, kladně 229. Z kladných odpovědí 93 žáků uvedlo i 
tématiku filmu, jak ukazuje Tabulka V. 

Tabulka V 

Putování s pravěkými 
zvířaty. 

21 

Putování s dinosaury. 15 
0 sopkách 13 
0 vzniku života 9 
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Vznik planety Země 8 
Cesta do pravěku. 8 
0 zemětřesení 7 
0 dinosaurech 3 
Planeta Země 2 
0 vesmíru 2 
Doba ledová 1 
T- Rex 3D 1 
Joachim Barrande 1 
0 planetách 1 
Přírodní katastrofy 1 

6. Zúčastnil/a by ses paleontologické exkurze i v době mimo vyučování ? (Svou odpověď se 
pokus zdůvodnit) 
Ano - ne. 

Ze 242 žáků záporně odpovědělo 125 žáků. Kladně 114 žáků a 3 žáci neví. Procentuální 
hodnoty podává graf VI (viz příloha grafy) 

Někteří žáci se pokusili svoji odpověď vysvětlit. 

Záporné odpovědi: .. nebaví; nezajímá; nuda !!!; nemám zájem; fuck off; nejsem blb !; ne, ale 
pokud by to bylo opravdu zajímavé tak ano; nijak zvlášť mě nezajímá zabývat se něčím co mě 
nebaví ve volném čase;, nikdy, mám jiné záliby než paleontologie volný čas je pro mě 
důležitější. 

Kladné odpovědi: .. rád se dozvím i něco nového; zjistím nové věci; nebyla by to nuda; je to 
zajímavé; bavilo by mě to; chtěl bych se dozvědět něco víc; zajímá mě předchozí život, co 
bylo; jestliže by to bylo zajímavější než vyučovací hodina, tak ano; když mě něco zajímá, tak 
jsem tomu schopen obětovat i svůj volný čas; je to docela zajímavé, dovíte se nové věci a 
nemusíte sedět a poslouchat učitele a pak to umět; může být naučná; 

7. Navštívil/a jsi sama s rodiči paleontologickou expozici v nějakém muzeu ? (pokud ano, tak 
v jakém muzeu ?) 

Z celkového počtu respondentů jich 125 odpovědělo kladně, 105 záporně a 12 žáků nevědělo. 
Procentuální zastoupení udává Graf Vil (viz příloha grafy). Navštívená muzea udává Tabulka 
VI. a Tabulka VII. 

v 

Tabulka VI navštívená muzea v České republice. 

Národní muzeum Praha 46 žáků 
Moravské zemské muzeum 
Brno 

2 žáci 

Muzeum Rokycany 1 žák 
Muzeum Krkonoš Vrchlabí 1 žák 
Výstava o dinosaurech 
Plzeň 

1 žák 
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Muzeum Roztoky u Prahy 1 žák 

Tabulka VII Navštívená muzea v zahraničí. 

Museum of Natural History 4 žáci 
London 
Itálie ? >* v r • 

2 zaci 
National Museum of Great 1 žák 
Britain 
Darwinovo muzeum 1 žák 
v Londýně 
Přírodovědné muzeum 1 žák 
Monako 
Řecko? 1 žák 
Toronto 1 žák 
Montreal 1 žák 
USA 1 žák 

Dotazník zjišťování zájmů a vztahu k jednotlivým vyučovacím metodám (resp. 
org.formám) a tématickým celkům. 

Tohoto následného dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 288 žáků 9. ročníků ZS 
anebo odpovídajících ročníků (kvarta) víceletých G. 

Dotazník obsahoval 3 položky. 

1. Představ si, že jsi se stal učitelem/kou a učíš geologii, mineralogii, paleontologii, jak 
probíhal život v dávných dobách atd.. Jak bys postupoval/a, aby se tvým žákům hodiny líbily 
a aby je tento předmět začal více zajímat a bavit ? 

1. V letošním přírodopis mě baví 
(očísluj body 1 -10; 1 - nejvíce baví - 10 - nejméně baví) 

a) určování nerostů podle klíče 
b) určování hornin podle klíče 
c) geologické exkurze 
d) výklad učitele 
e) samostatná práce s učebnicí 
f) opakování formou ústního zkoušení 
g) opakování formou domácího úkolu 
h) opakování formou referátu na zadané téma 
i) opakování formou referátu na vlastní téma 
j) opakování formou písemného zkoušení 
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2. Z letošního učiva mě nejvíce zajímají tato témata ? 
(očísluj od 1. do 13. 1. - nejoblíbenější, 13 - nejméně oblíben) 

a) vznik Země a stavba Země 
b) zemětřesení a sopečná činnost 
c) vznik hornin a nerostů 
d) zvětrávání a přenos hornin (činnost vody, ledovce, krasové jevy) 
e) popisná petrologie a mineralogie 
f) názory na vznik života 
g) život v prvohorách 
h) život v druhohorách 
i) život v třetihorách 
j) život ve čtvrtohorách 
k) vývoj člověka 
1) regionální geologie ČR 
m) nerostné suroviny (rudy, nerudý) 

Představy žáků resp. jejich odpovědi na otázku č. 1. 

Vzorek 1 Kvarta 2004 / 05. 

Žl- Hlavně hodně her, soutěží a exkurzí. 
Občas je potřeba zpestřit hodinu nějakým vtipem. Dávala bych obrázky žákům a také ofocené 
materiály k učivu. 
Ž2 - Ukazoval bych jim kameny a bral bych to zábavně. 
Ž3 - Nudné látky bych vůbec nebral podrobně, spíš jen hrál nějaké soutěže nebo hry a hodně 
exkurzí. 
Ž4 - Šutry bych nebral moc podrobně, pokud by byli žáci proti. Přešel bych hned k životu na 
Zemi. Šel bych někam s žáky, kde by se jim dalo najít něco prehistorického. Nebo bych se tam 
s žáky podíval na nějaké video týkající se vývoje života na Zemi. 
Ž5 - Ukazoval bych jim pokusy s horninami. 
Ž6 - Vtipně, zajímavě, tak abych to potopila. 
Ž7 - / 
Ž8 - Neučit se všechny podrobnosti. 
Ž9 - Já nevím, mě geologie nebaví, mě baví jazyky. Takže pro mě představa být učitelem 
geologie je hrozná. Hlavní je, aby to bavilo učitele a ten by to měl předat dál. Když to ty lidi 
nebaví, tak je jedno jakou metodou to budete vykládat. 
Ž10 - Nepřetěžovat studenty, systematický výklad, zábavně. 
Ž 11 - Vyprávěla bych jim krátkou příhodu a pak bych vysvětlila, proč se to stalo (aby ty děti 
přestaly mít pocit, že to musí vědět a kvůli tomu se musí doma učit.. pak je to nebaví) 
Ž12 - Já bych to propojovala - zatahovala do toho filologii. 
Ž 13 - Různé exkurze a názorné ukázky. 
Ž 14 - Já bych, ale učitelkou nikdy nebyla. Ale kdyby tak nějak vtipně. Hodně vtipně. 
Ž 15 - Učila bych zábavně a systematicky, pokud by se jednalo o nezáživnou látku, rychle bych 
to probrala a jela dál. 
Ž16 - Hrála bych s nimi tématické hry, kdyby zlobili nechala bych toho, který začal doučit 
hodinu. Chodila bych s nimi do muzeí a na podobné výlety. Dívali bychom se na různé filmy 
s tématikou. 

118 



Ž 17 - Snažila bych se o zajímavý výklad s pomůckami. 

Vzorek 2 Kvarta 2004/05 

ŽI - Preferovala bych výklad zábavnější formou, aby to nebylo stereotypní a zdlouhavé 
vypravování. Mineralogie není příliš jednoduchá látka. Myslím, že by nebylo špatné propojení 
výkladu s názornými pomůckami pro lepší představu a celkovou orientaci. 
72 - Na začátku hodiny cca 10 min. zkoušení z posledního učiva (látky). A zábavnější výklad. 
Vysvětlovala bych jim to postupně (s náčtrkama). A aby se nenudili, tak bych někdy vymyslela 
hru, nebo bychom si povídali o událostech, které se v minulých dnech (týdnech) stali, aby měli 
možnost vyjádřit svůj názor. 
Ž3 - Chodit na exkurze, do kina na ňáký filmy o tom, nebo na výstavy. Ukazovat šutry na 
hodinách, ne z knihy, ale přímo na nich. 
Ž4 - Méně odborných slov, více pro užitečné využití, hlavně ne žádný souvislý mluvení. Hrát 
třeba hry, nebo hodně exkurzí, muzea atd. 
Ž5 - Škola hrou! Hodiny by sem nějak zpestřoval, aby to žáky bavilo a mě také. 
Ž6 - Hrát hry, vykládat stylem, že se budu s ostatními radit, filmy, zajímavosti, exkurze. 
Ž7 - Je to velice těžké žádný nápad mě nenapadá. 
Ž8 - Více soutěží, vice filmů k tématu. 
Ž9 - Dělal bych něco originálního (hry, fotky ukazoval, ... , .)Ukázal bych jednotlivé exponáty 
v reálu, aby to viděli doopravdy. Dělal bych s žáky exkurze. 
Ž10 - To vážně nevím, nějak bych neuměla, tohle téma podle mě zábavný být nemůže. S tím 
se nic dělat nedá. 
Žl 1 - Ukazovat obrázky, příklady... exkurze.., vývoj, popř. hry. Individuálně ukázat horniny a 
popsat jednotlivé znaky spíše teoreticky, určování je nadlidský úkol. 

Vzorek 3 9. a, b, c. ZŠ Trávníčkova 2004/05 

Ž 1 - Nechal bych je dělat co chtějí, protože by mě stejně neposlouchali na začátku zkoušení 
potom zápis do sešitu a potom volno. 
Ž 2 - Hodně videa a názorných pomůcek a předmětů. Asi jako máme vyučování teď. 
Ž 3 - Snažila bych se jim zavděčit tím, že bych byla nemocná a oni by se nemuseli učit. 
Ž 4 - Rozhodně názorní ukázky a spíš různé praktické věci, než jen holá fakta. 
Ž 5 - / 
Ž 6 - / 
Ž 7 - Snažil bych se sehnat co nejvíce názorných pomůcek. 
Ž 8 - Moc bych je nezkoušel a nepsal testy. 
Ž 9 - Pustil bych jim kazetu na videu a zabalil bych to. Já nevím, snad nějak zábavně, asi hodně 
výletů a tak ... 
Ž 10 - Chodit do „ terénu", pouštění filmů atd. 
Ž 11 - Nosila bych pomůcky, pouštěla nějaké dokumenty. 
Ž 12 - Myslím, že bych se snažila učit jako paní učitelka, která nás učí, protože zábavněji tohle 
téma nejde učit. 
Ž 13 - Snažil bych se přinášet názorné ukázky kamenů atd., promítal videa. 
Ž 14 - Nechci být učitelem. 
Ž 15 - To u mě nehrozí, ale kdyby se to stalo, tak bych asi pouštěl krátké filmy a nechával 
žáky číst referáty. Obohacoval bych též nějakou zajímavostí, jinak bych se řídil učebnicí. 
Ž 16 - Asi nějaké vycházky. 
Ž 17 - Snažil bych se promítat videa, případně učit něco navíc. 
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Ž 18 - Snažil bych se nosit do hodin různé předměty k tématu, promítal bych filmy. 
Ž 19 - Vzal bych si příklad z Komenského a snažil bych se co nejvíce věcí sehnat a názorně 
vše ukázat a i vysvětlit (názorně předvést a ukázat na různých věcí) 
Ž 20 - Filmy, názorné ukázky. 
Ž 21 - Pouštěl bych filmy, chodil do muzeí, na exkurze. 
Ž 22 - Ukázky, soutěže, videa. 
Z 23 - Názorné ukázky, videa. 
Ž 24 - Výlety, exkurze, obrázky, materiály... 
Ž 25 - Hodně exkurzí, obrázků, pomůcek, filmy o tématu.... 
Ž 26 - Návštěva muzea, ukázky na příkladech, dokumentární filmy z TV. 
Ž 27 - Videa, obrázky, exkurze... 
Ž 28 - Používal bych hodně obrázků a názorných předmětů a vytvářel bych pro žáky 
jednoduché hry o známky. 
Ž 2 9 - / 
Ž 30 - Snažila bych se jim udělat školu hrou ! 
Ž 31 - Já bych se jich zeptala, jak by si výuku představovali. A kdybych byla jako učitelka 
přísná, tak by se to rovnou učili a bylo by to jedno, jestli je to baví nebo ne. Dala bych přednost 
názorné výuce... obrázky atd. 
Ž 32 - Pouštěla bych filmy, různé hry. 
Ž 33 - Hry s tématikou, kterou bych s nimi probírala. 
Ž 34 - Pomocí her, jako dělá naše paní učitelka. 
Ž 35 - Udělala bych hodinu zábavnou s hrami. 
Ž 36 - No, připravovala bych pro děti hry na dané téma učiva. Videa. 
Ž 3 7 - / 
Ž 38 - Asi bych k tomu přistoupila jako naše paní učitelka. 
Ž 39 - Nijak, nezajímá mě to samotnou, určitě bych tento předmět nevyučovala. 
Ž 40 - Více pokusů a exkurzí a změnila bych úplně všechno. Jak vyučují učitelky. 
Ž 41 - Sehnala bych si o těchto věcech co nejvíc a pak jim o tom vyprávěla, aby je to bavilo. 
Ž 42 - Dělala bych různé návštěvy muzeí, výlety do přírody, hodinu formou her. 
Ž 43 - Učil bych podle obrázků (více). 
Ž 44 - / 
Ž 45 - Škola hrou, naučné procházky v přírodě. 
Ž 46 - Nějak bych to oživila, procházku. 
Ž 4 7 - / 
Ž 48 - Hry, ukázky minerálů. 
Ž 49 - Asi bych jim co nejvíce zpestřil výuku. 
Ž 50 - / 
Ž 51 - Nevím. 
Ž 52 - Co nejvíce používat obrázky a občas i filmy. 
Ž 53 - / 
Ž 54 - Bral bych je na exkurze do muzeí a do hodin bych bral vzorky. 
Ž 55 - Třídu bych brala do muzeí a na přírodopisné vycházky. Např. k nějakému místu, kde se 
našli trilobiti. 
Ž 56 - Jako naše paní učitelka. 
Ž 5 7 - / 
Ž 58 - / 
Ž 59 - Přizpůsobil bych hodinu co nejvíce jim, ale zase aby se dalo učit. 
Ž 6 0 - / 
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Ž 61 - Ukazovala bych jim zkameněliny trilobitů, pouštěla jim různé filmy a dokumenty. 
Přinesla bych jim různé nerosty, aby je zkusili určit podle klíče. 
Ž 62 - Informace bych jim předával, ale nenutil, pořádal exkurze. 
Ž 63 - Řekl bych jim, ať mají volnou hodinu. 
Ž 64 - Neumím si představit být učitelem. 
Ž 65 - Být učitelem, to si fakt představit neumím. 
Ž 66 - Nevím. 

Vzorek 4 a ZŠ Rychnovská 9. C 2004/2005 

Ž 1 - Ukázky zkamenělin, otázky, které by si pokládali mezi sebou, filmy, procházky 
přírodou. 
Ž 2 - Určitě by to byla taková volnější hodina, hodně povídání, různé otázky, ale také podle 
toho jaký by to byly děti. 
Ž 3 - Hodiny bych spíše brala s dětmi jako hru. 
Ž 4 - Chodil bych s nimi do přírody a dělal výlety po republice. 
Ž 5 - Snažil bych se pojat hodiny vtipně. 
Ž 6 - Nevím, protože já učitelem nechci být. 
Ž 7 - Příliš bych je netrápil častým zkoušením. 
Ž 8 - Učila bych je to zábavnou formou a zapojila bych do toho celou třídu. Nosila bych 
kazety, knížky a jiné pomůcky. Nebrala bych úplné detaily. 
Ž 9 - / 
Ž 10 - Chodil na exkurze, pouštěl videa. 
Ž 11 - Různými hrami, videa. 
Ž 12 - Určitě bych ze začátku zavedl zajímavosti. 
Ž 13 - Názornými ukázkami a výlety, filmy. 
Ž 14 - Bral bych je ven na vycházky, pouštěl filmy, pořádně vysvětloval, zadával úkoly, 
zkoušel, psal písemky. 
Ž 15 - Exkurzemi, ukázkami, výlety. 
Ž 16 - Při výkladu přinést i ukázky hornin. 
Ž 17 - / 
Ž 18 - Připravila bych pro ně různé zajímavosti, video, chodila na výlety a exkurze. 
Ž 19 - Chodila bych s dětmi na výstavy, ukazovala bych jim co nejvíce obrázků a pouštěla 
bych jim filmy týkající se těchto látek. 

Vzorek 4 b ZŠ Rychnovská 9. B, 2004/2005 

Ž 1 - Chodil bych s nimi ven. 
Ž 2 - Hrabal bych se s nimi v zemi. 
Ž 3 - Chodili bychom do muzeí. 
Ž 4 - Ukazovala bych jim obrázky a pouštěla jim různé filmy. 
Ž 5 - Pouštěl bych jim video a chodil s nimi do museí. 
Ž 6 - Pouštěl jim video, referáty, aby si to vyhledali ..., ukázku na modelech. 
Ž 7 - Podal bych to multimediální formou. 
Ž 8 - / 
Ž 9 - Vynechal bych to. 
Ž 10-Nevím. 
Ž 11 - Radši si to nepředstavuji. 
Ž 12 - Ukazovala modely, chodila na výstavy, pouštěla filmy... 

121 



Ž 13 - Na výstavy exkurze, ukazovala encyklopedie. 
Ž 14 - Myslím, že bych se učitelkou těchto předmětů asi stát nemohla, protože toho tolik 
nevím a až mě to nebaví ale asi bych je vodila do muzea a tak, pouštěla jim videa a do hodin 
bych jim nosila ukázat věci k těmto předmětům, aby je to zaujalo. 
Z 15 - O hodinách bych pouštěla video, nosila zajímavé obrázky a fotografie. Brala je na 
exkurze. Nosila bych do tříd ukázky kamenů a snažila bych se celý kolektiv zaujmout. 

Vzorek 4 c ZŠ Rychnovská 9. A, 2004/2005 

v 

Z 1 - / 
Ž 2 - / 
Z 3 - Chodil bych s dětmi na exkurzi. 
v t 

Z 4 - Hodně ukázek, videa. 
Ž 5 - / 
Z 6 - Prostě zábavně a uvolněně. Mnoho příkladů a tak. 
Ž 7 - Nedokážu si to představit, je mi líto. 
Z 8 - Víc ukázek a obrázků. 
Ž 9 - Chodit s nimi do muzea. K tématu hry o poznávání. Ukázky nerostů. 
Ž 10 - Nevím. 
Ž i l - / 
Ž 12 - Spojil bych vyučování s humorem. 
Ž 13 - Stručný výklad + obrázková dokumentace nebo film na toto téma. Aby to bylo 
vyloženo srozumitelně s množstvím zajímavostí. 
Ž 14 - Pouštěl bych jim taky nějaké dokumenty, vzal do přírody. 
Ž 15 - Asi nic, protože co dělá náš kantor je maximum a stejně je to nuda. Samozřejmě, že 
bych se také snažila. 
Ž 16 - Používala bych hodně doprovodných materiálů (videa, výstřižky z novin, zajímavosti) 
Ž 17 - Vzala bych je na různé exkurze a přinesla bych ukázky různých geologických předmětů. 
Různé ukázky. 
Ž 18 - Chodila bych s nimi na výlety. 
Ž 19 - Nejdřív bych asi začala s nejjednodušší látkou a zapojila do výuky nějaké soutěže, hry, 
videa, návštěvy starobylých míst. 

Vzorek 5 ZŠ + G spravovaná ČŽO, 2004/ 2005 

Ž 1 - Určitě bych přinesl na nějaké hodiny vzorky, zkameněliny atd. 
Ž 2 - Hodiny by měly obsahovat více věci, než jenom nudné učení, taková hodina by měla být 
veselejší. Kdybych byl učitel těchto oborů, tak bych svým žákům pouštěl video o učivu, nějaké 
ukázky minerálů atd... 
Ž 3 - Zajímavě vykládat o věcech, hrát naučné hry, chodit do přírody a ukazovat si věci. 
Ž 4 - Já bych dělala testy, soutěže. 
Ž 5 - / 
Ž 6 - / 
Ž 7 - Chodil bych s nimi do terénu, aby to bylo víc poučný. 
Ž 8 - Víc bych dělal hry, testy, obrázky, exkurze. 
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Vzorek 6 AG, 2004/ 2005 

v 

Z 1 - Zajímavě. 
Ž 2 - Dobře. 
Ž 3 - Zaměřila bych se na podrobný výklad toho, co je baví. 
Ž 4 - Chodil bych s nimi na výlety a dělal bych nějaké ukázky nerostů. 
Ž 5 - Nestal bych se. Ovšem kdybych byl nucen, rozhodně bych omezil nesmyslná zkoušení, 
vykládal bych s vědomím, že je to látka nezábavná, probral bych nejnutnější věci. (do háje 
nebudeme se přeci učit v jakých barvách nerost vystupuje, z kolika prvků se skládá a podobné 
hlouposti), a poté vykládal hlavně zajímavosti. Doprovázel bych to často názornými ukázkami, 
pracemi ve skupinách a exkurzemi (nejen do muzeí) 
Ž 6 - / 
Ž 7 - Více ukázek, filmy. 
Ž 8-Nevím. 
Ž 9 - Výklad ne monotónní, ale více interesující, praktické příklady, výlety. 
Ž 10 - Vzala bych je do přírody a tam jim některé horniny ukazovala. 
Ž 11 - Nevím. 
Ž 12-Nevím. 
Ž 13 - Nevím. 
Ž 14-Nikdy bych se učitelem geologie nestal. 
Ž 15 - Hodně ukázek, živé hodiny, nejen motorické učení se kravin nazpaměť. Vyučovala 
bych pouze pro zájemce. 
Ž 16 - Chodila bych nimi co nejvíce do přírody, nechala bych je se ptát na vše, co by chtěli. 
Ž 17 - Mnoho ukázek různých fosílií. Výlety do přírody... 
Ž 1 8 - / 
Ž 19 - Mít poutavý výklad. 
Ž 20 - Věcné informace, pak rozšiřovat. 
Ž 21 - Brala bych je ven, ukazovala konkrétní příklady v okolí. Osvěžení hodin - filmy, 
obrázky. 
Ž 22 - Výklad + názorné ukázky nějakých zajímavostí a výletů. 
Ž 23 - Snažila bych se jim to podat nějak v pohodě. Pak exkurze apod. 
Ž 24 - Nevím, asi bych se jim to snažila přiblížit pomocí různých exkurzí, aby si to dokázali lip 
představit. 
Ž 25 - Nevím. 
Ž 26 - Víc praxe a určování podle klíče, exkurze a filmy. 
Ž 27 - Uváděla bych souvislosti s živou přírodou, filmy, exkurze. Hodně výletů a exkurzí. 
Ž 28 - Hodně praxe, exkurze, výlety. Globální pohled ale i detaily. Byl bych nemocný. 
Ž 29 - Srozumitelně zábavnou formou. 
Ž 30 - Uspořádala bych výlety do přírody, aby měli větší přehled. Např. je seznámila s různými 
druhy půd v určité oblasti. 
Ž 31 - Exkurze, zábavný výklad, ne zbytečné podrobnosti. 
Ž 32 - Postupoval bych rychle a zběžně, abychom se dostali k něčemu zábavnějšímu. 
Ž 33 - Exkurze. 
Ž 34 - Donutila bych je uvědomit si, jak moc geologie souvisí se současným životem. 
Věnování se více než popisu hornin, jejich vztahu k vývoji Země, sopečné činnosti apod. 
Ž 35 - Snažila bych seje udělat živější a nějak je zpestřit, aby nebyly tak jednotvárné. 
Ž 36 - Například bych podnikala více exkurzí do přírody, názorné ukázky kamenů v přírodě. 
Ž 37 - Vyučoval bych nahý ! 
Ž 38 - Exkurze hodně názorných ukázek. 
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Ž 39 - Nezatěžovala bych je zbytečnostmi, důraz na princip. 
Ž 40 - Muselo by být vidět, že tématu rozumím, mluvit „zpatra", výklad mít barvitý, praktické 
cvičení. 
Ž 41 - Snažila bych se, aby měli přehledné výpisky a nemuseli se učit zbytečnosti, Pouštěla 
bych hodně tématické filmy a nechala bych, aby na lehčí témata dělali referáty (učitel by to pak 
doplnil). Chodila bych na exkurze a do terénu - děti si to pak pamatují. 
Ž 42 - Více aktuálních témat, exkurzí do terénu. 
Ž 43 - Důraz na praktické ukázky hlavně v přírodě (výlet...), naučné filmy (o dinosaurech). 
Výklad učitele hlavně zajímavosti a ukázky + praktické využití v životě; přehlednost 
systematičnost. 
Ž 44 - Zábavné hodiny. 
Ž 45 - Např. poznávání v přírodě. 
Ž 46 - Hodně praktických ukázek, výlet s hledáním trilobitů... Je potřeba to systematicky 
probrat, ale hlavně ukázat pro představu. 
Ž 47 - Snažila bych se udělat přehled a spjat s dobou vzniku. Nezabíhat do velkých 
podrobností. 
Ž 48 - Snažila bych se jim učivo co nejvíce přiblížit. Mohli bychom jít ven a snažit se učit 
nerosty a horniny. 
Ž 49 - Nesmí jen vykládat látku naprosto nezáživně... 
Ž 50 - Člověk musí mít charisma. 
Ž 51 - Nemám námitek proti dosavadnímu. 
Ž 52 - VTIPNĚ ! 
Ž 53 - Stejně jako paní profesorka. 
Ž 54 - Ukázky kamenů, půd, zajímavý výklad (se zajímavostmi) ... 
Ž 55 - / 
Ž 56 - Hodně obrázků, dokumentárních filmů, hmotných ukázek, výlet či exkurze. 
Ž 57 - Více ukázek, praktických cvičení, filmy, ukázky v přírodě. 

Vzorek 7 ZŠ U školy, 204/2005 
Ž 1 - / 
Ž 2 - / 
Ž 3 - Pouštěla bych jim různé kazety a vypravovala bych příběhy. 
Ž 4 - / 
Ž 5 - Vyhovoval bych žádostem žáků, nebyl bych svině ! 
Ž 6 - / 
Ž 7 - Dával bych 1 za nic a 5 za něco. 
Ž 8 - / 
Ž 9 - Chtěl bych slyšet od nich jak je to baví! 
Ž 1 0 - / 
Ž 11 - Používala bych více pomůcek, laboratorní práce a více exkurzí. 
Z 12-Škola hrou. 
Ž 13 - Myslím, že filmová ukázka, kde by bylo toto zajímavě popsáno a počítačově ukázáno 
by byla zajímavá. 
Ž 14 - Vycházky do přírody, vědomostní soutěže, videoprojekce, zajímavé projekty, exkurze. 
Ž 15 - Určitě budu názorně ukazovat každou horninu o které budu učit. 
Ž 16 - Asi bych se snažila víc využívat použití v praxi - laboratorní práci, exkurze, než jenom 
výklad. 
Ž 17 - Snažila bych se žáky zapojit do výuky. 
Ž 1 8 - / 
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Ž 19 - Plné exkurzí a názorných ukázek. 
Ž 20 - Zábavne. 
Ž 21 - Zábavně. 

Ž 22 - Byl bych hodný a nebyl bych svině. 

Vzorek 8 a 9. A ZŠ Mníšek pod Brdy, 2004/2005 
Ž 1 - Pomocí nějakých pomůcek a tento člověk by měl mít spoustu vědomostí, aby mohl něco 
zajímavého vyprávět. 
Ž2-Bralabychjedopřírody a tam by něco určovali. 
Ž 3 - Vyučoval bych interaktivně a hlavně zábavně. Vidět to trochu v praxi + nějaký ten 
humor. 
Ž 4 - Přidala bych videa, exkurze a nějaké ty hry na toto téma. 
Ž 5 - Ukázky, zábavný výklad. 
Ž 6 - Nevím, těžký odpovědět. Učitel tu hodinu vidí jinak než my. 
Ž 7 - Více bych ho znázornil (nosil bych ukázky...) 
Ž 8 - Ukázky, tématická videa, občas nějaké vtipné komentáře, něco navíc 
Ž 9 - Formou her. 
Ž 10 - Videa, exkurze, volnější hodiny. 
Ž 11 - Snažil bych se to podávat vtipnou formou. 
Ž 12 - Geologické exkurze a více naučných pořadů. 
Ž 13- / 
Ž 14 - Nosila bych hodně ukázek, obrázků, pořádala bych exkurze. 
Ž 15 - Pomocí moderního vyučování. 
Ž 16 - Obrázky, video, zajímavosti (nejen výklad z učebnice a každohodinové písemky). Více 
zajímavostí, lépe vysvětlovat. 
Ž 17- / 
Ž 18 - Exkurze, trochu vtipu, obrázky, zajímavosti. 
Ž 19 - Brala bych je hodně do přírody a na exkurze. 
Ž 20 - Větší snaha to žákům vysvětlit, protože to hodně žáků nezajímá. 

Vzorek 8 b 9. B ZŠ Mníšek pod Brdy 2004/2005 

Ž 1 - Paní učitelka učí dobře, ale ta mineralogie je nezáživná a s tím se nedá nic dělat. 
Ž 2 - Chodila bych s nimi hodně ven na procházky a cestou poznávala. 
Ž 3 - Pouštěla bych jim video, ukazovala ukázky, brala bych děti na exkurze. 
Ž 4 - Více ukázek, méně povídání. 
Z 5 - Zajímavosti, světová nej, ČR nej, ukázky. 
Ž 6 -V létě bych podnikla výlet do přírody. 
Ž 7 - Výklad , ukázky, video, exkurze, internet (zajímavosti), referáty. 
Ž 8 - Tento předmět bych neučila. 
Ž 9 - Asi více výletů a přednášek a pořadů. 
Ž 10 - Nevím nezvládla bych toto vyučovat. 
Ž 11 - Jelikož mi tento předmět nijak nezajímá, tak bych ho ani neučila. 
Ž 12 - Obohacoval bych hodiny zajímavostmi a názornými ukázkami. 
Ž 13 - Chodil bych se žáky na počítače a na video častěji než my. 
Ž 14 - Řekl bych jim k tomu nějakou zajímavost. 
Ž 15 - Spolupracoval s nimi a nejen pouze vykládal látku. 
Z 16 - Hodně exkurzí. 
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Ž 17 - Více exkurzí, videa, výlety do zajímavých lokalit, více chodit do muzea na zkameněliny. 
Z 18 - Jezdil bych na exkurze. 
Z 19 - Snažil bych se propojit výuku se zábavou. 
Ž 20 - Stručné zápisy, např. dělat soutěže o hodinách na probírané téma. 
Ž 21 - / 

Vyhodnocení otázky č. 1 
Představy žáků daného vzorku o tom, co by měl dělat učitel jsou následující: Měl by žáky brát 
na co nejvíce výletů, exkurzí, procházek, a do muzeí, měl by s žáky hrát více her a soutěží (82 
odpovědí). Měl by jim pouštět filmy k daným tématům (51 odpovědí). Měl by více používat 
názorné ukázky (46 odpovědí) a přírodniny (14 odpovědí). Měl by vyučovat vtipně zábavně a 
s humorem (20 odpovědí). Měl by vyprávět nějaké zajímavosti (11 odpovědí). Nemusel by 
podrobně vyučovat o nerostech (1 odpověď). Měl by mít charisma (1 odpověď). Neměl by učit 
podrobnosti ( 3 odpovědi) A mělo by ho to bavit, neboť když to lidi nebaví, tak je jednou 
jakou metodou vyučuje (1 odpověď) 

Vyhodnocení otázky č. 2. 

Metodika vyhodnocení této otázky respektive možnosti volby té které vyučovací metody 
spočívala ve spočítání aritmetických průměrů u každé vyučovací metody resp. organizační 
formy. Čím větší hodnota vyjde, tím v daném vzorku žáka méně baví daná vyučovací metoda 
resp. organizační forma. Naopak menší hodnota ukazuje, že v daném vzorkuje daná vyučovací 
metoda mezi žáky oblíbenější. 

Vyhodnocení ukazuje tabulka VIII. 

Tabulka VIII. Tabulka ukazuje o jaké vyučovací metody resp. organizační formy je mezi 
respondenty větší zájem. 

1. Exkurze 3,04 257 žáků - 24 žáků 
2. Výklad učitele 4, 27 280 žáků 
3. Určování nerostů 
podle klíče 

4, 97 277 žáků - 4 žáci 

4. Referát na vlastní 
téma 

5, 18 274 žáků - 7 žáků 

5. Určování hornin 
podle klíče 

5,75 270 žáků -11 žáků 

6. Referát na zadané 
téma 

5, 98 272 žáků - 9 žáků 

7. Samostatná práce 
s knihou 

6, 14 277 žáků - 4 žáci 

8. Opakování formou 
ústního zkoušení 

7, 14 272 žáků - 9 žáků 

9. Opakování formou 
domácího úkolu 

7, 25 274 žáků - 7 žáků 

10. Písemné zkoušení 7, 64 275 žáků - 5 žáků 
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Vyhodnoceni otázky č. 3. 

Metodika vyhodnocování je shodná s otázkou č. 2. Při této otázce někteří respondenti 
nepochopili, že mají ke každému tématu přiřadit číslo. Někteří z respondentů připisovali stejné 
hodnoty více tématickým celkům. Přesto lze i tento problém částečně akceptovat a zařadit ho 
do vyhodnocování. 
A na celkové průměry hledět pouze orientačně, vzhledem k danému vzorku. 

Tabulka IX Tabulka ukazuje oblíbenost tématických celků v učivu geologických věd. 

1. zemětřesení a 
sopečná činnost 

4,5 280 žáků 

2. vznik Země a 
stavba Země 

6,05 280 žáků 

3. názory na vznik 
života 

5,22 279 žáků -1 žák 

4. vývoj člověka 5,54 280 žáků 
5. život 
v druhohorách 

6,29 280 žáků 

6. život v prvohorách 6,41 280 žáků 
7. život ve třetihorách 6,75 280 žáků 
8. život ve 
čtvrtohorách 

7,24 280 žáků 

9. zvětrávání, přenos 
hornin (činnost vody, 
ledovce, krasové jevy 
atp.) 

7,74 280 žáků 

10. regionální 
geologie ČR 

8,87 277 žáků -3 žáci 

11. popisná 
petrologie a 
mineralogie 

8,94 279 žáků -1 žák 

12. vznik hornin a 
nerostů. 

9,31 280 žáků 

13. nerostné suroviny 
(rudy a nerudý) 

9,89 279 žáků -1 žák 

Didaktické testy. 
Didaktický test je možné charakterizovat jako přesné písemné zkoušení s několika výhodami -
rychlé zkoušení stejné podmínky, objektivní hodnocení, upevnění učiva, odhalí mezery ve 
vědomostech žáků. Didaktický test musí být objektivní, ekonomický, musí mít jednotný postup 
při jeho zadávání a vyhodnocování a zároveň validní a reliabilní. Objektivita je základní 
vlastností didaktického testu a znamená vyloučení náhodných a subjektivních činitelů. 
Objektivita je zaručena správným výběrem testových úloh, stejnými podmínkami při testování 
(stejný čas, místnost, instrukce, stejné úlohy, stejná možnost odpovídání u všech žáků), stejný 
způsob hodnocení odpovědí. Ekonomika testu šetří čas a námahu. Testy se zadávají hromadně 
a testovací čas je mnohem kratší, než kdyby učitel zkoušel každého žáka samostatně. Test 
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absolutního výkonu zjišťuje absolutní výkon. Je zhotovený tak, že pokrývá celé učivo, které by 
měl žák zvládnout. Pomocí absolutního výkonu učitel zjišťuje, zda žáci zvládli učivo. Pomáhá 
mu efektivně řídit vyučování. Test relativního výkonu zjišťuje relativní výkon. Umožňuje 
posoudit výkon žáka vzhledem k jiným žákům, kteří byli testováni. Příkladem je didaktický test 
např. u přijímacích zkoušek. Validita a reliabilita testu dává odpověď na to , co test měří a 
s jakou přesností. Validita testu je míra, kterou daný didaktický test měří to, co měřit má. 
Obsahová validita stanovuje, do jaké míry je obsah testu v souladu s obsahem testovaného 
učiva. Reliabilita udává spolehlivost a přesnost. Reliabilita se stanovuje např. opakováním 
testování. Test je více reliabilní, pokud rozdíly mezi prvním a druhým výsledkem testu jsou 
menší. 
Podle zařazení ve vyučování lze didaktické testy rozdělit: 
a) vstupní testy - využívají se při přijímacích zkouškách, při rozdělování do skupin podle 
výkonnosti 
b) průběžné testy - zadávají se v průběhu studia, infomují o úrovni a rozsahu ovládání učiva 
žáky. Plní funkci zpětné vazby mezi učitelem a žáky. 
c) výstupní testy - zadávají se na konci ročníku, školení. Umožňuje objektivní zjištění toho, co 
si žák naučil v průběhu studia. 
Podle podmínek testování dělí Gavora (1999) testy na: 
Standardizované - Všichni žáci dostanou stejné úlohy ve stejném pořadí. Testovací čas je 
stejný, instrukce je shodná, způsob vyhodnocení je stejný. Standardizované testy jsou náročné 
na konstrukci a ověřování. Tyto testy většinou sestavují profesionální agentury či výzkumné 
ústavy. 
Nestandartizované - Učitel si je vytváří sám pro vlastní potřebu. Pomáhají učiteli 
objektivizovat hodnocení žáků. 
Pro tvorbu didaktického testu platí následující zásady. 
- Testová položka (otázka, úloha) musí být správná po stránce stylistické a odborné. 
- V zadání se nemají vyskytovat obtížná a neznámá slova. 
- Je třeba se vyhýbat doslovným formulacím z učebnice. 
- Úloha (otázka) musí být jednoznačná, nesmí vést ke dvojímu výkladu. 
- Zadání nemá navádět ke správné odpovědi. 
- V úlohách by se neměly objevovat „chytáky". 
- Používané výrazy by měly být spíše kvalitativní než kvantitativní. 
- Úlohy nesmějí být spojité - řešení jedné úlohy nemá přímo vést k řešení některé z dalších 

úloh. 
- Aby bylo možno žáky navzájem srovnávat je třeba do testu vybírat úlohy obdobného typu. 
- Nesmějí se zařazovat úlohy, jejichž řešení je dosud předmětem odborné diskuze. 
- Forma zadání úlohy má odpovídat pedagogickému záměru. 
- Úlohy mají být zaměřeny na podstatu vybraných jevů (ne na jevy okrajové či průvodní) 
Didaktické testy mají kromě kladných vlastností i některé záporné stránky. Hromadné 
testování a samostatná práce může některé žáky deprimovat. Někteří žáci dávají přednost 
ústnímu zkoušení, protože učitel průběžně signalizuje spokojenost či nespokojenost na žákovy 
odpovědi. Žáci, kteří mají problémy se čtením a porozuměním písemného textu, jsou při 
testování znevýhodněni. Při testování vznikají problémy s učivem. Naráz se nedá testovat větší 
celek anebo složitější učivo (Gavora, 1999; Chráska 1999, Turanová 2004). 
Návrhy 14 DT vhodných k vyučování historické geologie podávám v příloze. 
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Pracovní listy. 
Jedním z moderních materiálních didaktických prostředků, které se používají při vyučování 
geologickým vědám jsou pracovní listy a pracovní sešity. Pracovní listy a pracovní sešity 
nejsou novým pracovním materiálem neboť se používají od 20. let minulého století (Turanová, 
2004). Na dnešní dobu stále ještě didakticky velmi zdařilý je například Pracovní sešit od dr. 
Františka Němce (1946) - Pracovní sešit z geologie pro měšťanské školy, který obsahuje 
následující tématické celky : Geologie fysiografická, Geologie dynamická, Geologie historická. 
Jeho pracovní list je doplněn geologickou mapou Československé republiky. 
Pracovní listy jsou velmi dobrým prostředkem zefektivnění výchovně-vzdělávacího procesu a 
obohacují práci učitele se žáky a práci žáků s učitelem. Slouží jako velmi dobrá pomůcka při 
samostatné i skupinové práci žáků. Vedou žáky k tvořivému a přemýšlivému přístupu k učivu, 
podněcují motivaci žáků k učení, zvyšují kvalitu a trvalost vědomostí, znalostí a učebních 
návyků a v neposlední řadě rozvíjí samostatnost a tvořivé i kritické myšlení. 
Podle Turanové (2004) někteří autoři nerozlišují pojmy pracovní list a pracovní sešit. Gnoth, 
Krajčírová (in Kminiak a kol. 2003) definují pojem pracovní sešit jako uspořádání volných 
pracovních listů do jednoho sešitu. 
Švec (2003) (podle Turanová 2004) uvádí funkce pracovních listů ve výchovně-vzdělávacím 
procesu: 
1) gnozeologická funkce (usnadňuje žákům poznávací procesy) 
2) psychologická funkce (informace, návody a učební úlohy v pracovních listech navozují 
různé intelektuální a psychomotorické operace) 
3) didaktická funkce (slouží pří osvojování nového učiva jako organický doplněk výkladu, při 
procvičování učiva i při zjišťování úrovně jeho osvojení) 
4) výchovná funkce (systematická práce žáků s pracovním sešitem rozvíjí logické myšlení, 
systematičnost a vytrvalost) 
Pracovní listy je možné využívat jako prostředek pro rozvíjení motivace žáka, pro získávání 
vědomostí a zručností potřebných k osvojení nového učiva, při opakování učiva, při 
upevňování vědomostí v průběhu vyučovací hodiny anebo tématického celku (Turanová 2004). 
Velmi dobře se pracovní listy osvědčují při exkurzích, laboratorních cvičeních a v neposlední 
řadě je lze zadat žákům jako domácí přípravu. 
Práce s pracovními listy ve vyučovací hodině lze pracovat buď na začátku (vhodné pro 
rozvíjení motivace a i pozornosti žáků) anebo na konci hodiny např. při opakování. 
V některých případech s nimi lze pracovat v průběhu celé vyučovací hodiny. Záleží na 
zkušenostech učitele kdy a jak dané pracovní listy využije. 
Už samotná metoda pracovních listů vede při srovnání s tradiční učebnicí a sešitem 
k efektivnějšímu využití vyučovací hodiny, a to hlavně proto, že materiál potřebný pro práci 
žáků je již didakticky zpracovaný a žák se věnuje hned vlastnímu řešení pracovních úloh. 
K efektivnějšímu využití času přispívají úlohy, které rozdílnou náročností na intelekt žáků 
umožňují, aby celou hodinu pracovali všichni žáci bez rozdílu schopností a nadání (Turanová 
2004). 
Petty (2002) podává následující instruktivní zásady pro zhotovování pracovních listů: 
1) Dejte si záležet, abyste obtížnost práce dobře odstupňovali. Žáci potřebují k procvičení 

složitého úkonu více než jeden příklad a také rádi postupují krok po kroku. 
2) Prvních několik otázek zvolte tak, aby byly velmi jednoduché. Dodají žákům sebedůvěru. 
3) Kde je to možné, rozčleňujte otázky na části. Při číslování úkolů dejte každé části otázky 

vlastní číslo. Dobře si rozmyslete, jak úkoly seřadíte. 
4) Žáci by měli dostat příležitost vyzkoušet si nové schopnosti a znalosti na jasných úkolech. 

Nesnažte se žáky nachytat. Složitější otázky by měly přijít na řadu, až žáci pochopí 
základní postupy a dobře si je procvičí. Klíčem k motivaci je úspěch. 
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5) Alespoň poslední otázka by měla být otevřená, jinak se stane, že žáci, kteří bývají rychle 
hotovi, nebudou mít co na práci. 

6) Vezměte v úvahu osobní rozměr, souvislost se životem žáků, hádanky, problémové úlohy 
atd. 

7) Snažte se, aby pracovní list byl co nejzajímavější. Pište je na stroji nebo na počítači, 
používejte v nich schémata a fotografie, nepřehlcujte je informacemi. (Studujte pracovní 
listy vydávané různými nakladatelstvími a poučte se, jak jsou udělány.) 

Používání pracovních listů by nemělo být používáno příliš často, zejména pokud jsou 
pravidelnou součástí výuky i jiných učitelů působících ve stejné třídě. Nadměrné užívání těchto 
pomůcek vyvolá u žáků nudu. Jestliže učitel má stanovený postup podle učebnice či podle 
obsáhlého souboru pracovních listů, nesmí podléhat pocitu, že nesmí užívat žádný jiný zdroj či 
metodu (Petty, 2002). 
Základním požadavkem při tvorbě pracovního listuje přiměřenost obsahu věku žáků, která ale 
nesmí být v rozporu s požadavky odbornosti. Svým obsahem musí odpovídat přiměřenému 
pojmovému systému vyučovacího předmětu. Švec (in Kminiak a kol. 2003) (podle Turanové 
2004) podává tři fáze při vytváření pracovních listů: 
a) analytická fáze - spočívá ve vymezení a specifikaci učebních cílů (učitel si promyslí 
náročnost úloh) 
b) syntetická fáze - je těžištěm při tvorbě pracovního listu, podává formulaci úloh, 
c) optimalizační fáze - autor si prověří pracovní list na vzorcích žáků (příliš těžké úlohy, které 
nevyřeší 90% žáků nahradí lehčími úlohami) 
Obsah a struktura pracovního listu musí odpovídat především didaktickému systému 
vytvořenému z vědeckého systému geologie v duchu zákonů moderní pedagogiky a 
pedagogické psychologie. Musí vycházet z platných učebních osnov a vzdělávacího standardu, 
který určuje obsah a rozsah učiva. Dále by měl vycházet z výchovných a vzdělávacích cílů, 
kterých chceme při vyučování dosáhnout. Osnovy a vzdělávací standard určují také obsah a 
rozsah praktických zručností resp. kompetencí, které si mají žáci osvojit. Pracovní by měl být 
koncipovaný tak, aby svým obsahem a strukturou řešil problematiku dokonalého využívání 
vyučovacích hodin pro aktivní práci žáků. 
Pro pracovní list by učitel měl vybrat jen tolik úloh, kolik jich je schopen žák vyřešit. Tomuto 
požadavku odpovídá i tématika, formulace a typy úloh a otázek (Turanová, 2004) 
Švec (1974 in Kminiak a kol. 2003) (podle Turanové 2004) rozděluje učební úlohy podle 
stoupající náročnosti na pět skupin: 
1) úlohy vyžadující paměťovou reprodukci poznatků, 
2) úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky, 
3) úlohy vyžadující složitější operace s poznatky (indukce, dedukce, abstrakce) 
4) úlohy vyžadující tvořivé myšlení (řešení problémových úloh, objevování poznatků), 
5) úlohy vyžadující podání poznatků na základě samostatné tvořivé práce (zpráva o pokusu, 

referát na základě studia literatury) 
Čaklošová (1987 in Kminiak a kol. 2003) (podle Turanové 2004) rozděluje úlohy: 
I podle náročnosti: 
a) reprodukční úlohy, 
b) úlohy jednoduchých operací - zjišťování, porovnávání, zevšeobecňování, 
c)úlohy složitějších operací - interpretace, vyvozování, odvozování, hodnocení, 
d) úlohy tvořivé - řešení problémových úloh, 
II podle druhu odpovědí žáka: 
a) úlohy s tvorbou odpovědi - doplňování textu, vzorců, názvů, schémat, grafu, výpočty, 
b) úlohy s výběrem odpovědi - výběr podle možností, přiřazování, 
III podle obsahu: teoretické úlohy, aplikované úlohy, experimentální úlohy, 
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Návrhy PL (29) k vyučování historické geologie podává příloha pracovních listů (viz přílohy). 
Tyto pracovní listy byly užívány, jak v hodinách základního typu, tak i jako součást domácí 
přípravy a exkurzí (PL - Mušlovka). 

Společenstvo svrchnokřídové fauny příbřežní facie Chráněného přírodního výtvoru 
Skalka u Velimi. 

Chráněný přírodní výtvor Skalka u Velimi se nalézá asi 6 km severozápadně od Kolína a necelý 
kilometr jihovýchodně od Velimi (viz obr. 1, Příloha I). K ChPV - Skalka u Velimi se nejlépe 
dostaneme z nádraží Velim (trať Praha Masarykovo nádraží - Kolín), když přejdeme železniční 
trať a na první křižovatce odbočíme vlevo. Vyjdeme z Velimi a hned za prvním polem asi po 
0,5 km cesty odbočíme polní cestou vpravo a asi po 60 m se dostaneme do opuštěného lomu, 
který byl zbudován v horninách kutnohorského krystalinika. 
ChPV - Skalka u Velimi byl vyhlášen 12.12 1986. Nalézá se v katastru obce Nová Ves a má 
výměru 0,0766 ha. Předmětem ochrany je zde bohatá lokalita svrchnokřídových zkamenělin 
tzv. příbřežní (příbojové) facie svrchnokřídového moře (svrchní cenoman - spodní turon). 

Historie výzkumu. 

Lokalita příbřežní facie svrchnokřídového moře je velmi známou lokalitou a je velmi častým 
místem geologicko - paleontologických exkurzí. I přes tuto skutečnost se tento fakt neprojevil 
v odborné literatuře. O této lokalitě psali již A. Fric (1911) a ve své monografii o houbách ji 
uvádí i F. Počta (1883 - 1885). Později podali souhrnný přehled L. Urbánek (1935), V. Ziegler 
(1969, 1989), J. Němec a P. Svoboda (1989), J. Žítt, O. Nekvasilová, P. Bosák, M. 
Svobodová, D. Štemproková-Jírová, M. Šťastný (1997). Stratigrafíí svrchnokřídových 
uloženin se zabývali O. Nekvasilová (1986), J. Němec a P. Svoboda (1989), V. Ziegler (1989) 
a naposledy J. Žítt, O. Nekvasilová, P. Bosák, M. Svobodová, D. Štemproková-Jírová, M. 
Šťastný (1997). Studiem brachiopodů se zabývala O. Nekvasilová (1971, 1973,1986, 1991). 
Studiem ústřic B. Záruba (1998). Studiem serpulidních a spirorbidních červů V. Ziegler (1969, 
1984). 
Jak píše Nekvasilová (1986)... komplexní paleoekologické studium ramenonožců 
vyskytujících se na uvedených lokalitách není zatím možné, protože nemáme k dispozici 
adekvátní informace o abiotické a biotické složce původního životního prostředí. Dosud nebyl 
proveden detailní sedimentologický výzkum fosiliferních svrchnokřídových hornin a rovněž 
postrádáme moderní revizi svrchnokřídové malakofauny, ve které jsou kromě ramenonožců 
zastoupeni mlži (zejména ústřice), ostnokožci (lilijice, ježovky místy i hvězdice a hadice), 
cyklostomátní a cheilostomátní mechovky, serpulidní červi, koráli (zejména rod Molíkia sp. 
a Synhelia sp ), plži, svijonožci, žraločí zoubky a v tzv. scypiových opukách též vápnité houby. 
Tato práce chce podat výsledky dosavadních výzkumů a u některých skupin popsat nalezené 
druhy organismů. 

Geologie blízkého okolí ChPV - Skalka u Velimi. 
Jak uvádějí J. Němec a P. Svoboda (1989) je okolí lokality budováno mezozonálně 
metamorfovynými horninami kutnohorského krystalinika na které nasedají sedimenty svrchní 
křídy (cenoman až střední turon). Celé území je pak pokryto mocnými uloženinami 
kvartérních sedimentů. Kutnohorské krystalinikum na zdejší lokalitě je tvořeno ponejvíce 
červenými dvojslídnými ortorulami, jejich migmatity, svory a svorovými rulami a amfibolity. 
Vzácněji se místy uplatňuje eklogit a hadec. Jemnozrnné částečné drobové svorové ruly 
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vystupují zejména ve východní části kutnohorského krystalinika čáslavské kotliny 
a podhořenského krystalinika, přičemž tvoří tzv. malínskou jednotku. 
Červené dvojslídné ortoruly (tzv. kouřimské ortoruly) jsou světlé ortoruly bohaté na K - živec, 
dvojslídné, místy plástevné až stébelnaté. Místy dosahují granitové struktury. Velmi často 
dosahují charakteru málo usměrněných žul. Jemnozrané leukokrátní žuloruly, chudé slídou, 
jsou často vzhledu granulitu. Migmatity, s nimiž žuloruly souvisí a do nichž přecházejí jsou 
páskované, někdy až nebulitické. 
Dvojslídné migmatity, středně zrnité, s drobnými polohami středně zrnitých ortorul se vyskytují 
v okolí Kutné Hory. Vyvíjejí se ze svorových rul postupným přibýváním živců a křemene. 
Nejrozšířenější jsou arterity často pegmatitického charakteru. Migmatity obsahují převážně K -
živce. Plagioklas je zastoupen lemovaným oligoklasem, hojný je biotit, někdy bývá přítomen 
i granát. 
Dvojslídné svory, svorové ruly až dvojslídné ruly jsou složeny z křemene, biotitu, muskovitu, 
živců, granátu, distenu a ojedinělých staurolitů. Amfibolity jsou dosti hojné. Jedná se 
o páskované granátické amfibolity, místy až eklogity. Časté jsou amfibolity pyroxenické 
o složení oligoklas, amfibol, pyroxen, granát, klinozoisit, titanit, rutil, pyrrhotin. 

Česká křídová pánev je zde zastoupena kolínskou oblastí, někdy též označovanou jako 
příbojová. Z uloženin se zde setkáváme s uloženinami mořského cenomanu (korycanské 
vrstvy), spodního turonu (bělohorské souvrství) a středního turonu (jizerské souvrství). 
Mořský cenoman (zóna Inoceramus pictus) odpovídá korycanským vrstvám podle J. Krejčího, 
a. Friče (1870) a S. Čecha a kol. (1980). Vyskytuje se zde v několika litologických typech 
(Ziegler, 1989): jemnozrnné kaolinické pískovce (místy limonitické s vložkami slepenců), 
glaukonitické pískovce Culkových trosek pobřežních valů, vápnité pískovce s vložkami 
konglomerátů, písčité biodetritické vápence s korály a Inoceramus pictus, hrubozrnné 
biodetritické vápence s pachyodonty, jemnozrnné kaolinitické až vápnité pískovce s čočkami 
biodetritických vápenců, polymiktní slepence se silně vápnitým tmelem. Mořský cenoman tvoří 
bazálni souvrství svrchní křídy, které nasedá na různé horniny kutnohorského krystalinika. 
Spodní turon (zóna Inoceramus labiatus) bělohorské souvrství (Čech a kol. 1980) odpovídá 
čátečně bělohorským vrstvám J. Krejčího a A. Friče (1870). Je vyvinut v několika faciích. Na 
Kolínsku, Kutnohorsku a Čáslavsku občas transgreduje přes kutnohorské krystalinikum. 
Bazálni část souvrství je tvořena slepenci, které tvoří valouny hornin kutnohorského 
krystalinika, tmelené jemným vápnitým kalem s bohatými zbytky fauny. 
Faciální přehled spodního turonu podává V. Ziegler (1989): konglomeráty s písčito-slínitým až 
vápnitým tmelem a Actinocanax (Praeactinocamax) plerrus, písčito - slínité vápence až silně 
vápnité slínovce s Actinocamax (Praeactinocamax) plenus, hrubozrnné slepence s písčito -
vápnitým nebo vápnitým tmelem až vápence s rulovými valouny, hrubozrnné pískovce 
s Ctenoides tecta a s ústřicemi, vápnité pískovce až písčité vápence s vložkami středně zrnitých 
biodetritických vápenců, masívní jemnozrnné biodetritické vápence, zeleně zbarvené slínité 
pískovce až písčité slínovce, světlé prachovité slínovce až šedozelené slínité glaukonitické 
pískovce se zbytky špongií. 
Střední turon (zóna Inoceramus lamarcki) jizerské souvrství odpovídá částečně malnickým 
vrstvám J. Krejčího a A. Friče (1870). Je vyvinut v několika faciích. Vyskytují se vápnité, 
slínité a kaolinické pískovce, slínité prachovce, písčité slínovce a vípence, spongilitické slínovce 
a prachovce, spongilitické vápence a spongolity. Střední turon této lokality je tvořen především 
světlými slínovci se Spondylus spinosus a Terebratulina gracilis (Ziegler, 1989) (pozn.: druh 
Terbratulina gracilis se v ČKP nevyskytuje - ústní sdělení J. Sklenář 2005). Otázkou hranice 
mezi spodním a středním turonem je taková, že bělohorské souvrství pozvolně přechází do 
souvrství jizerského. Vlivem prohlubování moře dochází ke zhrubnutí sedimentu. 
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Kvartér je tvořen štěrky, písky, štěrkopísky, sprašemi a svahovými uloženinami. Západně od 
lokality jsou vyvinuty štěrkopísky labské terasy VII (wiirm), ve vyšších polohách jsou pak 
vyvinuty štěrkopísky terasy VI (riss II), jejíž báze je v nadmořské výšce 212 - 217 m. n. m. 
Spraše pokrývají táhlé svahy jejich mocnost místy přesahuje 7 m, ale v blízkosti lokality činí 
okolo 50 m, protože zde skalní podklad vystupuje blízko k zemskému povrchu. Místy jsou 
spraše vystřídány či doplněny svahovými a splachovými sedimenty. Jsou to jílovité a písčité, 
většinou netříděné sedimenty. Severovýchodně od Skalky jsou rozsáhlé údolní náplavy 
holocénního stáří, jsou to písčité a jílovité hlíny, hlinité písky až písky s příměsí štěrku (Němec, 
Svoboda, 1989). 

Stratigrafií této lokality se naposledy podrobně zabývali V. Ziegler (1989) a J. Žítt, O. 
Nekvasilová, P. Bosák, M. Svobodová, D. Štemproková-Jírová, M. Šťastný (1997) 

Geologie a stratigrafie (podle Zieglera, 1989) 
Stratigrafie kapsy při vstupu do lomu je následující (Ziegler, 1989). Bazálni vrstvy jsou 
vyvinuty v podobě slepenců s vápnito- jílovitým tmelem (1 - 2 m) s druhem Opis bicornis 
GEINITZ a s valouny vápence s Caprotina sodalis POČTA. Nad nimi se vyskytují dvě slabě 
vyvinuté a i místy mizející polohy vápnitého pískovce (do 0,6 m) s čočkami vápence 
s hojnou faunou, především pak s ramenonožcem druhu Cyclothyris zahalkai 
NEKVASILOVÁ a nazelenalý jemnozrnný pískovec (do 0,4 m) s druhy ústřic Rhynchostreon 
suborbiculatum (LAMARCK) a Lopha diluviana (LINNAEUS) a mohutně vyvinuté uloženiny 
světlých prachovitých slínovců (až 3,4 m) s hojnými zbytky špongií. Vrstevní sled ja ukončen 
reliktem světlých pevných slínovců (do 0,5 m) s nálezy mlže druhu Spondylus spinosus 
(SOWERBY) a s ramenonožcem Terebratulina gracilis (SCHLOTHEIM) (pozn.: druh T. 
gracilis se v ČKP nevyskytuje J. Sklenář - ústní sdělení) a dalšími druhy. 
Kapsa v lomu označená jako chráněný přírodní výtvor Skalka u Velimi je podobného 
vrstevního sledu. Ve větší míře jsou zde vyvinuty bazálni slepence (až 3,7 m), vápnité pískovce 
s čočkami vápence (až 0,9 m) a zeleně zbarvený jílovitý pískovec (až 0,7 m) s ježovkou druhu 
Codiopsis doma (DESMOULINS). Konečným sledem vrstevního sledu v nadloží prachovitých 
slínovců (1,7 m) jsou světlé pevné slínovce (relikt 0,2 - 0,3 m), v nichž byly zjištěny pouze 
úlomky misek Spondylus sp. (Ziegler, 1989). 

Geologie a stratigrafie (podle Žítt et all. 1997) 
Podložní horniny jsou tvořeny rulami kutnohorského krystalinika proterozoického stáří. Jižní a 
západní stěny lomu jsou přerušeny křídovými sedimenty, které překrývají rulové mořské dno. 
Mořská abraze a eroze v rulách vytvořila hluboké kanály a kapsovité prohlubně. V těchto „ 
kapsách" jsou uloženy sedimenty dvojího litostratigrafického složení (Žítt et all. 1997). 
Konglomeráty kaňkských vrstev částečně vyplňují deprese a jsou překryty vápnitými prachovci 
a spongolity bělohorského souvrství. Podle Houši (1991) kaňkské vrstvy formují část 
korycanského souvrství. Podle Čecha et all. (1980) konglomeráty formují část korycanských 
vrstev v perucko-korycanském souvrství. Nejvyšší části konglomerátů byly fosfatizovány a 
následně přepracovány. Kaňkské vrstvy ve Velimi stratigraficky odpovídají vyššímu cenomanu 
až nejnižšímu spodnímu turonu. Turonská sedimentace postupně skryla hlavně vyvýšené skalní 
dno, ale silná post křídová denudace způsobila jeho odkrytí. (Žítt et all. 1997) 
Dokumentace skalních stěn během činnosti lomu v 60. a začátkem 70. let umožnila částečnou 

rekonstrukci morfologie skalního dna. Směr a ponoření kanálů a kapes obyčejně odpovídá 
foliačním plochám rulových vrstev. Nejvíce výrazné prohlubně se vyskytují v západní stěně 
lomu, kde dosahují hloubky více než 10 m. Příčné řezy prohlubní kolísají značně podélně. Ve 
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východní části lomu byly prohlubně pravděpodobně zaplaveny od východu souhlasně 
s ponořením vyvýšeného povrchu. 
Litologie sedimentárních výplní příbřežní facie byla studována Žíttem et all. (1997) na osmi 
profilech, (viz přílohy II - VII)Výplň těchto sedimentárních profiluje rozdílná. 
Nejnižším členem výplní kapes a prohlubní je vyplněn kaňkskými vrstvami (Houša, 1991). 
Kaňkské vrstvy jsou reprezentovány litologicky značně různými konglomeráty. Toto vyplnění 
bazálních částí skalních prohlubní bylo zformováno v několika fázích. V současnosti můžeme 
rozlišit dvě fáze konglomerátů. 
1) Komplex starších před fosfogenních klastických akumulací je označován jako 1. fáze 

konglomerátů. 
2) Komplex post fosfogenních přepracovaných akumulací je označován jako 2. fáze 

konglomerátů. 
Ale v profilu VII (kapsa Václav) je nezřetelná erozivní hranice mezi dvěma fázemi 
konglomerátů. To naznačuje možnou nízkou rychlost litifikace první fáze konglomerátů před 
přepracováním. Druhá fáze konglomerátů byly zformována po fosfatizaci a změně 
v enkrustujícím biologickém společenstvu skalního substrátu. Závisí na lokální rychlosti a míře 
následné sedimentace. Konglomeráty mohly být vystaveny různým časovým intervalům a být 
rychle přepracovány. Ačkoliv intenzita přepracování se lišila od místa k místu, druhá faze 
konglomerátů byla stále obohacována skalními úlomky fosfátových zbytků. Mimoto skalní 
úlomky jakož i bioklasty nesou speciální typy enkrustujícíh organismů na jejich povrchu. 
Všechny konglomerátové akumulace jsou neuspořádané a hrubozrnné úlomky s oblázky, 
valouny a kusy skal. Klasty z ortorul jsou více zaoblené než usměrněné slídovité pararuly. 
Klasty posledního typu převládají ve vyšších částech konglomerátových akumulací, kde výplň 
nabývá stále více jílovitější podoby. Skalní bloky jsou často výrazné ve vrcholových částech 
akumulací. V několika případech reprezentují relikty z erodovaného nadložního horizontu 
konglomerátu. Větší skalní bloky mohou představovat také neporušenou 1. fázi výplně. 
Větší bloky ve východní části lomu poblíže řezu II a III (obr. 2) jsou uloženy subparalelně, 
zvolna klesají dolů do prohlubně. Reprezentované bloky pocházely ze sousedních 
podmořských skalních přesahů, které se hroutily během vysoko energetických událostí - bouří. 
Skalní bloky jsou jen jemně abradované. Na druhé straně rozmístění skalních bloků podél stěny 
prohlubní v profilu VIII (kapsa Veronika)( viz obr 7, 8. Příloha VII) v západní části lomu 
může odrážet obě fáze zdrojů této výplně. 
Vápnité klasty pocházející ze staršího cenomanu zmíněné Zieglerem (1989, 1992) nebyly 
Žíttem et all. (1997) nalezeny. 
1. fáze konglomerátů je tvořena tvrdými karbonáty až prachovci nebo prachovitými jílovci. 

Charakteristické jsou rychlé boční a vertikální změny v litologii. Obyčejně ale karbonátová 
výplň převládá v nižší a střední části konglomerátů. V profilu VI jsou nejbazálnější části 
písčitější a ve vyšších částech prachovitější. Prachovec vyšší konglomerátové výplně se liší 
svým zbarvením od žlutavé přes červenavou, bílou a nazelenalou, ale hlavně se liší nižším 
poměrem velkých bioklastů srovnávaných s podložním konglomerátem. Křemenná zrna a 
glaukonit mohou být také přítomny. 

Litologie výplně 2. fáze konglomerátů je dosti komplikovaná, ale z části je podobná nadložním 
sedimentům bělohorského souvrství. Vyskytují se zde větší rozdíly mezi jednotlivými profily. 
Nejstarší generace výplně je např. nalezena v profilu V. Tato výplň je tvořena světlým 
žlutavým a šedavým prachovcem a podobá se výplni z nejvyšší části 1. fáze konglomerátů, ze 
kterých byl pravděpodobně odvozen po přepracování. Relativní věk této výplňové generace je 
dokumentován klasty se zbytky fosfátů a s Atreta-Bdelloidina společenstvem. Druhá generace 
výplně je zachována jen v profilu VII (kapsa Václav) a je zastoupena šedým organicky 
bohatým prachovcem s hojnými zkamenělinami. Tyto uloženiny se skládají ze dvou tmavě 
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šedých horizontu a mezi nimi je olivově zelený prachovec. Báze nižšiho šedého horizontu je 
nepravidelná a ostrá: erozí se noří směrem k severní prohlubni stěny. Tloušťka šedého 
sedimentu je nepravidelná a dosahuje v průměru 10 cm. Vyšší šedý horizont je až 70 cm 
široký. Přes litologické a faunistické rozdíly mezi těmito dvěma horizonty existují některé 
společné znaky, které určují jejich vzájemné vztahy. Nižší horizont je písčitější a bohatší na 
ústřice a ostnokožce. Blízko báze obsahuje 1 mm až několik milimetrů úzký světlý šedozelený 
pruh prachovce. Ve vyšším horizontu jsou při jeho bázi velmi hojní ostnokožci s malými 
ústřicemi, jejichž početnost se zvyšuje do výše. Také jsou zde milimetrové vložky světlého 
prachovce shodného s nižším šedým horizontem. V těchto dvou horizontech jsou nepravidelně 
rozptýleny koprolity bezobratlých a rybích zbytků v pruzích. Předběžné analýzy ukazují 0,36-
0,42% organického uhlíku. Tmavé olivově zelené prachovce, které oddělují dva šedé horizonty 
se podstatně neodlišují od vyššího šedého horizontu. 
Konečná generace výplně byla vyvinuta ve všech profilech, kromě profilu č. VII (kapsa 
Václav). Výplň pochází ze špongiového prachovce přímo transgredující na vystavený 
konglomerátový povrch. Litologické změny během sedimentace se odrážejí v charakteru 
výplně. Bazálni organicky bohaté uloženiny vyskytují se v konglomerátech nejhlubších depresí. 
V mělkých depresích, nebo ve vyšších částech nakloněného konglomerátového povrchu 
z hlubších depresí se vyskytují světlejší mladší sedimenty. Šedé organicky bohaté prachovce 
jsou obyčejně světlejší barvy než v profilu VII (kapsa Václav) a odlišují se makrofaunou. 
V profilu V a nižším stupni profilu VI se vyskytují šedé prachovce s převahou mlžů. Prachovce 
nepravidelně pronikají do nejsvrchnějších mezer klastů a jsou často ostře odděleny od světlejší 
nebo odlišné starší výplně 2. fáze konglomerátů. 
Světlé typy výplně jsou velmi lokální. Byly vzácně nalezeny v profilech I - V ve východní 
části lomu (obr. 2, 3) Spodnoturonské palynomorfy byly popsány z šedavě bílých prachovců 
vyplňujících tento typ (profil VII) (Svobodová 1990; Svobodová in Žítt et all. 1997) 
Zbytky makrofauny jsou relativně vzácné. Občas jsou přítomna zrna křemene a glaukonitu. 
Některé z těchto výplní se zdají být jasně spojeny se špongiovými prachovci, zatímco ostatní 
jsou sporné. Jejich poloha pod nejnižší rozlišitelnou výplní je formována špongiovými 
prachovci naznačujících odvození z světle křídovitého prachovce nalezeného v profilu VII 
(kapsa Václav) 
Sedimenty bělohorského souvrství jsou obyčejně tvořeny z prachovců až jílovců, ale dosti se 

liší v bazálních partiích. Spodní hranice bělohorského souvrství leží na vyšším povrchu 
snesených úlomků konglomerátů kaňkských vrstev. V profilu VIII (kapsa Veronika) je 
pravděpodobně zachován nejstarší horizont bělohorského souvrství. Tento nejstarší horizont se 
skládá z centimetru úzkého světle šedého prachovce, který nepravidelně pokrývá konglomerát. 
Vzorky z této vrstvičky obsahují početná zrna glaukonitu (Štemproková-Jírová 1991). Tento 
sediment náležící zóně Wíiteinella archaeocretacea (Štemproková-Jírová 1991; 
Štemproková-Jírová in Žítt et all. 1997b) může být o něco málo starší než spodní šedý horizont 
kaňkských vrstev popsaný z profilu VII (kapsa Václav). 
Nejproblematičtější uloženiny bělohorského souvrství jsou velmi světlé křídovité prachovce. 
Obyčejně se vyskytují jako sporadické vložky ve vrcholových částech konglomerátů, ale také 
formují podstatnou část profilu VII (kapsa Václav). Od podložních šedých prachovců jsou 
oddělěny světlým a zpevněným jílovitým karbonátem o různé mocnosti (v průměru 8 cm) 
obsahující široké špongie. Kridovitě vyhlížející prachovce jsou měkké, ale kompaktní, plastické 
a nezřetelně uložené a obsahují velmi bohatou makrofaunu, která je nejvíce koncentrovaná 
v nejnižších 20 - 30 cm. Početnost fauny rychle klesá směrem nahoru, formující jen 
nepravidelné pruhy a čočky. Kromě bioklastů jsou zde malé koprolity bezobratlých, ichtyolity a 
fosfatické intraklasty různých typů. Prachovce obsahují malý počet křemenných zrn, glaukonitu 
a velmi vzácně malé subangulární rulové fragmenty. Izolovaní jedinci špongií se vyskytují 
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veskrze v celé mocnosti, vzácnejšou nahloučeny do úzkých čoček. V nejvyšší části profilu se 
houby stávají více početnější a utvářejí tvrdý vápnitý prachovec do tzv. spongolitů. Tvrdé 
čočky různé tloušťky a délky mohou být těsně vyplněny nebo vmezeřeny s měkkým šedým 
prachovcem bohatým na koprolity bezobratlých a ichtyolitů. Hranice mezi křídovitě 
vyhlížejícím prachovcem a těmito špongiovými vrstvami je nezřetelná. Možná způsobená 
čtvrtohorní erozí a kryoturbací. 
Nejvýraznější litologie nad konglomeráty jsou špongiové prachovce dosti odlišného typu. 
Spongilitické prachovce rychle překryly všechny konglomerátové akumulace (kromě profilu 
VII- kapsa Václav) vycházející v lomu. Špongiové prachovce jsou zřetelně stratifikovány od 
jejich báze. Začátek jejich sedimentace je dokumentován jen v profilu VIII (kapsa Veronika). 
Přeplavené rulové valouny překryly nepravidelný povrch konglomerátových akumulací a 
zbytků uloženin zóny W. archaeocreíacea. Uloženina je šedá, organicky obohacená a obsahuje 
akcesoricky zrna glaukonitu a vzácně malá zrna rul a křemene. Organické obohacení klesá 
směrem nahoru a ve vrcholových částech profilu je vyvinut světlý tvrdý spongilit. Okolo 10 cm 
nad bází se začínají vyskytovat zbytky hub. V několika úrovních jsou nalézány úzké čočky se 
spongiemi. Ve vrcholových částech dominují jehlice hub. Další fauna (hlavně malé ústřice) 
doprovází houby v čočkách nebo vytváří nezávislé proplástky nahloučené nejvíce 
v nejspodnějších částech špongiových prachovců. U dalších profilů (kromě profilu VII) 
špongiové prachovce ukazují postupnou transgresi. Nejspodnější horizont profilu VIII chybí. 
Což může být způsobeno hlubších depresních částí jež nebyly plně odkryté. V profilech II a 
IV-VI, které jsou tvořeny špongiovými prachovci bohatými na organické zbytky a ukazující 
koncentraci fauny mlžů, která je identická s pruhy mlžů vyskytující se nad bází v profilu VIII 
(kapsa Veronika). Remobilizace skalních úlomků (nejmenší valounky) je dokumentována jejich 
přítomností v tomto sedimentu. Tyto úlomky zahrnují zbytky fosfátů a epibiontů Atreta-
Bdelloidinového společenstva připomínající níže ležící 2, fázi konglomerátů. Šedé sedimenty se 
stávají více vápnitými a nabývají světlejší barvy (žlutavé, světle šedivé) ve stratigrafickém 
sledu, ale šedé proplástky (pruhy) se mohou dosud vyskytovat ve vyšších částech profilů. 
Hlavně kompletní skelety hub mohou utvářet několik více nebo méně zřetelných horizontů. 
Horizonty hub mohou být obohaceny organickým uhlíkem, koprolity a ichthyolity. 
V nejvyšších částech profilů se hornina stává tvrdší a více přibývá prachovitá složka.. Hornina 
v nejvyšších částech profilů obsahuje největší četnost zbytků špongií. (Žítt et all. 1997) 

Paleontologie. 

Dosud nejpodrobněji se zdejší lokalitou zabýval A. Frič (1911). V jeho práci jsou mnohá 
z uváděných jmen neplatná, protože byly později často uvedeny při různých revizních pracech. 
Z této lokality byli popsány některé druhy hub Počtou (1883 - 1885). V. Ziegler (1969) odtud 
popisuje serpulidního červa Serpula conjuncta GEINITZ, později ve své monografii serpulidních 
červů (Ziegler, 1984) odtud popisuje značné množství druhů. O. Nekvasilová (1971) odtud 
uvádí tyto druhy brachiopodů. Cycloíhyris zahalkai NEKVASILOVÁ, Phaseolina phaseolina 
(VALENCIENNES in LAMARCK), „Terebratulina chrysaliť SCHLOTHEIM (pozn.: dnes odpovídá 
druhu Terebratulina striatula MANIELL (J. Sklenář 2005), a Crania sp. Z ústřic odtud byla 
popsána B. Zárubou (1998) ústřice druhu Cubitostrea sarumensis (WOODS). Z korálů odtud 
popisuje H. Eliášová (1988) nový druh Columellophora velimensis ELIÁŠOVÁ, 1988. 
Z hvědic odtud popisuje J. Žítt (2005) nový druh Haccourtaster hrbac ZÍTY, 2005, 
Z červů je odtud popsán nový druh Placostegus velimensis sp. n. M. Jägerem a autorem, 
(dosud nepublikováno) 

Společenstvo organismů příbřežní facie ve Velimi. (svrchní cenoman - střední turon) 
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Při sestavování seznamu jsem vycházel z uvedené literatury, z vlastních sběrů (metoda plavení 
na sítě 1 mm - obyčejný cedník 32 kg sutě pod sublokalitou Václav), ze studia materiálu 
v NM - Praha (červi, ústřice) a za pomoci jednotlivých odborníků, které se zabývají 
jednotlivými skupinami. (Dírkovci - Lenka Hradecká ČGS; Houby - Radek Vodrážka ČGS; 
Ramenonožci - Jan Sklenář NM; Červi - Václav Ziegler PedfUK a Manfred Jäger Museum 
Dotternhaussen; Mechovky - Kamil Zágoršek NM) 

Foraminifcra - dírkovci. 

Acruliammina longa (TAPPAN) 
Acruliammina nekvasilove HERCOGOVÁ 
Axiocolumella cylindrica (PERNER) 
Bdelloidina cribrosa (REUSS) 
Bullopora sp. 
Vaginulina robusla (CHAPMAN) 
Frondicularia fritschi PERNER 
Palmula elliptica (NLLSSON) 
Hedbergella planispira (TAPPAN) 
Hedbergella simplex (MORNOD) 
Hedbergella delrionensis (CARSEY) 
Hedbergella sp. 
Whitteinella baltica (DOUGLAS et RANKIN) 
Whitíeinella aprica (LOEBLICH et TAPPAN) 
Whitteinella paradubia (SLGAL) 
Whitteinella archaeocretacea PESSAGNO 
Whitteinella sp. 
Praeglobotruncana stephani (GANDOLFI) 
Praeglobotruncana cf. gibba (KLAUS) 

Praeglobotruncana cf. kalaati DONOSO et LINARES 

Praeglobotruncana praehelvetica (TRUJILLO) 
Helvetoglobotruncana cf. helvetica (BOLLI) 

Dicarinella cf. imbricata (MORNOD) 

Dicarinella imbricata (MORNOD) 
Dicarinella hagni (SCHEIBNEROVÁ) 
Dicarinella sp. a f f . Praeglobotruncana elata (LAMOLDA) 

Dicarinella longoriai PERYT 
Dicarinella cf canaliculata (REUSS) 

Dicarinella ex. gr. schneegansi (SlGAL) 
Marginotruncana sp. 
Marginotruncana schneegansi (SlGAL) 
Siglotruncana sp. cf Marginotruncana schneegansi PESSAGNO 
A rchaeoglobigerina a f f . blowi PESSAGNO 
Archaeoglobigerina a f f . cretacea (D'ORBIGNY) 

Globigerinella ultramicra (SUBBOTINA) 
Guembelitria cenomana (KELLER) 

Heterohelix reussi (CUSMAN) 

Heterohelix moremani (CUSMAN) 
Heterohelix sp. 
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Porifera - houby. 

Laocoeíis vulgata (POČTA) 
Laocoetis tenuis RÖMER 
iMocoetis sp. 
Cribrospongia heteromorpha REUSS 
Pleurostoma ramosum GERSTER 

Guettardiscyphia sp. (bohemosaxonica sp.n.) (R. Vodrážka D P 2 0 0 5 - nepublikováno). 
Synaulia germinata POČTA 
Bolidium capreoli RÖMER 
Astrobolia venusta POČTA 
Astrobolia plaunensis GEINITZ 

Chonella patella POČTA 

? Chonella granulata RÖMER 

Chonella producta POČTA 
Chonella sp. 
Chenendopora velata POČTA 
Seliscothon porrecium POČTA 
? Seliscothon giganteum RÖMER 
Verruculina phillipsi REUSS 
Verruculina subtilis POČTA 
Amphithelion terme RÖMER 
Stichophyma turbinata RÖMER 
Scytalia pertusa POČTA 
Siphonia geinitzii ZITIEL 
Siphonia bovista GEINITZ 
Parenia oculata POČTA 
Corynella bacca POČTA 
Corynella tenuis POČTA 
Corynella sp. 
Stellispongia patens POČTA 
Stellispongia lenticularis POČTA 
Pliobolia sp. 
Cliona (?) sp. 
Neuropora sp. 
Astrocladia sp-

Anthozoa - koráli. 

Actinastrea cribellum (POČTA) 

Synhelia gibbosa (GOLDFUSS) 

Moltkia foveolata (REUSS) 

Moltkia solidům POČTA 

Colonicyathus geinitzi BÖI.SCHE 

Leptophyllia sp. 
Microphyllia maeadrinoides (REUSS) 

Collumellophora velimensis ELIÁŠOVÁ 

Onchotrochus hatifnatus STOLÁRSKI a ELIÁŠOVÁ 

Arctangia (?) sp. 
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Misisíellidae gen. indeí. 

Serpulidae - serpulidní červi. 

G lomerula plexus (J. DE C. SOWERBY) 
Glomerula serpentina (GOLDFUSS) 
? Glomerula lombricus (DEFRANCE) 

Protula planianica ZIEGLER 
Filograna minor (ZIEGLER) 
Filogranula cincta (GOLDFUSS) 
? Serpula antiquata SOWERBY 
? Serpula prolifera GOLDFUSS 
Serpula sp. 
?Spiraserpula spirographs (GOLDFUSS) 
Cementula sp. 
Martina martina ZIEGLER 
Martina (?) n. sp. 
? Pyrgopolon (Septenaria) ares Z I E G L E R 
Pyrgopolon? sp. n. 
Neovermilia ampullacea (SOWERBY) 
Neovermilia ? n. sp. 
?Proliserpula ornata ZIEGLER 
Eoplacostegus sulcatus (SOWERBY) 
Placostegus velimensis sp. n. 
Placostegus sp-
Dorsoserpula cf. conjuncta (GEINITZ) 
Dorsoserpula gamigensis GEINITZ 
Laqueloserpula plana LOMMERZHEIM 

Spirorbidae - spirorbidní červi. 

Neomicrorbis crenatostriatus subrugosus (MÜNSTER IN GOLDFUSS) 

Neomicrorbis crenatostriatus crenatostriatus (MÜNSTER IN GOLDFUSS) 

?Neomircrorbis crenatostriatus hagenowii JÄGER 

Gastropoda - plži. 

Neritopsis cf. nodosa GEINITZ 

Otostoma divaricata (D ' ORBIGNY) 

Leptomaria plaunensis (GEINITZ) 

Leptomaria turbinoides (D'ORBIGNY) 

Pleurotomaria geinitzi D ' ORBIGNY 

Bivalvia - mlži. 

Opis bicornis GEINITZ 
Chlamys ? subacuta (LAMARCK) 
Lima plaunensis GEINITZ 
Ctenoides tecta (GOLDFUSS) 

139 



Spondylus spinosus SOWERBY 
Spondylus hystrix GOLDFUSS 
Spondylus omalii D'ARCHIAC 
Spondylus lineatus GOLDFUSS 
Neithea (Neithella) notabilis (MÜNSTER in GOLDFUSS ) 

Neitheia (Neithea) aequicostatus (LAMARCK) 
Neithea sp. 
Isognomon lanceolata( GEINITZ) 
Isognomon cretacea (REUSS) 
Inoceramus ex. gr. pictus SOWERBY 
Cubitostrea sarumensis (WOODS) 
Pycnogyra sulcata ZÁRUBA 

Arctostrea colubrina (LAMARCK) syn. Rastellum carinatum (SOWERBY) 
Rastellum diluvianum (LLNNÉ) syn. Lopha diluviana (LINNÉ) 
Gryphaeostrea canaliculata (SOWERBY) 
Ostrea operculata REUSS 
Ostrea hippopodium NILSSON 

Amphidonte (Amphidonte) haliotoideum (SOWERBY) 

Amphidonte (Amphidonte) reticulatum (REUSS) 

Amphidonte (Amphidonte) sigmoideum (REUSS) 
Atretasp. 1 
Atreta sp. 2 
Rhynchostreon suborbiculatum (LAMARCK) 
Radiolites saxoniae RÖMER 
Caprotina sodalis POČTA 
Chondrodonta sp. 
Úlomky spondylii Gen. et. sp. indet. 
Úlomky ostreií Gen. et. sp. indet. 

Belemnoidea - belemniti. 

Preactinocamax (Actinocamax) plenus (BLAINVILLE) 

Crustacea - korýši. 

Arcoscalpellum maximum SOWERBY 
Scalpellum angustatum GEINITZ 
Pollicipes gláber RÖMER 
Pollicipes conicus REUSS 

Brachiopoda - ramenonožci. 

Cyclothyris zahalkai NEKVASILOVÁ 

Cyclothyris a f f . difformis (VALENCIENNES in LAMARCK) 
Phaseolina phaseolina (LAMARCK) 

Terebratulina striatula MANTEU, 

Thecidiopsis bohemica BACKHAUS 

Eothecidellina imperfecta NEKVASILOVÁ 
Praelacazella lacazelliformis (PETTIT) 
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Ancistrocrania sp. 
Magas sp. 
Úlomky rhynchonelií Gen. et. sp. indet. 

Bryozoa - mechovky. 

Osculipora truncata GOLDFUSS 
Petalopora pulchella RÖMER 
Discotruncatulipora corbis FLOR 
Mecynoecia proboscinea (MILNE-EDWARDS) 
? Onychocella michaudiana (D'ORBIGNY) 
Onychocella novaki BRYDONE 
Onychocella reussi (PRANTL) 
Tyloporella reussi VOIGT 
Reptomulticava substellata (GOLDFUSS) 
Stomatopora sp. 
Herpetopora anglica LANG 
Eurytina curia (NOVÁK) 
Membrcmipora curia N O V Á K 

Echinoidea - ježovky. 

Stereocidaris vesiculosa (GOLDFUSS) 
Cidaris subvesiculosa D'ORBIGNY 
Tylocidaris (Stereocidaris) sorigneti (DESOR) 
Codiopsis doma (DESMOULINS) 

Astcroidea - hvězdice. 

Metopaster thoracifer (GEINITZ) 
Metopaster uncatus (FORBES) 
Metopaster sp 1 
Metopaster sp. 2. 
Haccourtaster hrbac (ZÍTT) 

V 

Geinitzaster decoratus ZITT 
? Nymphaster sp. 2 ? Calliderma sp. 
? Ophryaster sp. 
Caletaster sp. 
Pycinaster sp. I 
Phocidaster sp. 
Handranderaster sp. 
Stauranderaster sp. 1 
Valettaster sp L 
Astropecten sp. 
Lophidiaster ? sp. 
Arthhraster sp. 1 
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Crinoidea - lilijice. 

Isocrinus ? a f f . lanceolaíus (RÖMER) 
Isocrirtus ? cenomanensis (D'ORBIGNY) 
Isocrinus sp. 
Remesimestra discoidalis (GISLÉN) 
Semiometra bohemica GLSLÉN 
Semiometra cf impresso (CARPENTER) 
Roveacrinus frici ŽÍTT 
Roveacrinus sp. 
Oríhogonocrinus a f f . aportus PECK 
Oríhogonocrinusjaneíi (VALETTE) 
Cyathidium a f f . depressum SIEVERTS 

Ophiuroidea - hadice. 

Asíeronyx ? simplex MÜLLER 
Asteronyx ? ornatus RASMÜSSEN 
Ophiura ? serrata RÖMER 
Amphiura ? senonensis VALETIE 
Ophiura ? substriata RASMÜSSEN 
Ophiacantha ? a f f . danica RASMÜSSEN 
Ophiomusium cf. granulosum (RÖMER) 
Transspondylus cf bubnoffi MOLLER 

Selachii - žraloci. 

Paramotodon angustidens (REUSS) 

Scapanorhynchus raphiodon AGASSIZ 

Scapanorhynchus sp. 
Cretolamna appendiculata AGASSIZ 

Squalicorax sp. 
koprolity 
obratle 

Ichnofosilie. 
rod Gastrochaenolites 
rod Entobia 

Mikroflora. 

Dinoflagellata 

Achomosphaera ramulifera (DEFLANÜRE) EVI'IT 

Achomosphaera "sagena" DAVE Y et WILLIAMS 

Alte r bia daveyi STOVER et EVITT 

Alterbia minor (ALBERTI) LENHN ET WILLIAMS 

Canningia sp. 
Callaiosphaeridium asymmetricum (DEFLANDRE ET COURTEVILLE) DAVEY ET WILIAMS 
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Cassiculosphaeridia reticulata DAVEY 

Cleistosphaeridium ancoriferum (COOKSON ET EISENACK) DAVEY ET AL. 
Cleistosphaeridium ? flexuosum DAVEY ET AL. 
Coronifera oceanica COOKSON ET EISENACK 
Coronifera sp. 
Cyclonephelium membraniphorum COOKSON ET EISENACK 
Exochosphaeridium ? cenomaniense NORVICK 
Florentinia mantellii (DAVEY ET WILLIAMS) DAVEY ET VERDIER 
Hystrichodinium pulchrum DEFLANDRE 
Hystrichosphaeridium difficile MANUM ET COOKSON 
Isabelidinium acuminatum (COOKSON ETEISENACK) 
Microdinium opacum BRIDEAUX 
Microdinium ornatum COOKSON ET EISENACK) 
Microdinium veligerum (DEFLANDRE) DAVEY 
Odontochitina operculata ( 0 . WETZEL) DEFLANDRE ET COOKSON 
Oligosphaeridium complex (WHITE) DAVEY ET WILLIAMS 
Palaeohystrichophora infusorioides DEFLANDRE 
Sentusidinium sp. 
Spiniferites ramosus (EHRENBERG) LOEBLICH ET LOEBLICH 
Spiniferites "pterotus" (COOKSON ET EISENACK) SARJEANT 
Stephodinium sp. 
Subtilisphaera sp. 
Surculosphaeridium ? longifurcatum (FLRTION) DAVEY ET AL. 
Tanyosphaeridium sp. 
Xenascus velimensis ZÍTT ET AL. 

Acritarcha a Chlorophyta. 

Mirhystridium stellatum DEFLANDRE 

Nummus monoculatus MORGAN 
Pterospermella australiensis DEFLANDRE ET COOKSON 
Solisphaeridium sp. 
Thalassiphora sp. 
Veryhachium collectum WALL 

Veryhachium hyalodermum (COOKSON) DOWNIE ET SARJEANT 
Veryhachium ? irreguläre DE JEKHOWSKY 

Spóry a pylová zrna. 

Atlantopollis microreticulatus KRUTZSCH 
Atlantopollis reticulatus KRUTZSCH 
Atlantopollis verrucosus (GROOT ET GROOT) KRUTZSCH 
Camarozonosporites insignis NORIS 
Cicatricosisporites sp. 
Classopollis classoides (PFLUG) POCOCK ET JANSOMUS 
Complexiopollis cf. complicatus forma minor GÓCZÁN 
Complexiopollis praeatumescens KRUTZSCH 
Complexiopollis turonis (KRUTZSCH) 
Complexiopollis vulgaris (GROOT ET GROOT) GROOT ET PENNY 
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Cycadopites sp. 
Gleicheniidites senonicus Ross 
Inaperturopollenites sp. 
Monosulcites minimus COUPER 
Gen. et sp. indet. a f f . Monstruosipollis sp. 
Perucipollis minutus PACLTOVÁ 
Pinuspollenites sp. 
Psilatricolporites sp. 
Retitricolpites sp. 
Stereisporites antiquasporites (WILSON ET WEBSTER) DETTMANN 
Taxodiaceaepollenites hiatus (POTONIÉ) KREMP 

Popis jednotlivých nalezených druhů. 

Foraminifera - dírkovci. 

Bdelloidina CARTER, 1877 
Bdelloidina cribrosa (REUSS, 1846) 

Tabule I, obr. 1 - 4 . 

1846 Lichenopora cribrosa REUSS; REUSS, p. 64, 123, pl. 14, fig. 10; pl. 24, figs. 3 - 5. 
1871 Polyphragma cribrosum REUSS; REUSS, p. 277. 
1872 Polyphragma cribrosum REUSS; in GEINITZ, p. 139, pl. 33, figs. 8-10. 
1892 Polyphragma cribrosum REUSS; PERNER, p. 18 - 20, pl. 1, figs. 1 -14; p. 18, fig. 2; p. 
19, fig. 3. 
1913 Bdelloidina laurenti FRANKE, FRANKE, p. 259, pl. 6, figs. 1 a - c. 
1928 Polyphragma cribrosum REUSS; FRANKE, p. 21, pl. 2, figs. 8a,b. 
1939 Polyphragma cribrosum REUSS; AUGUSTA -UEBERA, p. 277 - 279. 
1939 Polyphragma cribrosum REUSS; AUGUSTA - ŽEBERA, p. 213. 
1950 Polyphraga cribrosum REUSS; CUSHMAN, pl. 19, figs. 8 - 10. 
1952 Polyphraga cribrosum REUSS; SIGAL, pl. 4, fig. 21. 
1954 Coscinophragma cribrosum (REUSS); POKORNÝ, p. 127, fig. 107. 
1957 Coscinophragma cribrosum (REUSS); MAYNC, p. 184, figs. 1 - 3 . 
1958 Coscinophragma cribrosum (REUSS); POKORNÝ, p. 201, figs. 129 - 130. 
1964 Coscinophragma cribrosa (REUSS); LOEBLICH - TAPPAN, p. C249, figs. 162/ 6 - 7. 
1974 Coscinophragma cribrosa (REUSS); KAEVER, p. 18, figs. 1 a - c, 2 a - f. 
1975 Bdelloidina cribrosa (REUSS); FRIEG - KAEVER, p. 4 5 3 - 461 , figs. 1/1 - 4 ; 2 / 1 - 4 , 6 ; 3/ 
1 - 9 . 
1980 Bdelloidina cribrosa (REUSS): FRIEG, p. 2 2 9 - 230 , pl. 1, fig. 7. 
1988 Bdelloidina cribrosa (REUSS): HERCOGOVÁ, p. 166 - 172, fig. 7 ; fig. 8 / 1 - 7 ; pl. VI , figs. 
1 - 8; pl. VI I , figs. 1 - 9 ; pl. VII I , figs. 1 / 6 ; pl. I X , figs. 1 - 3 ; pl. X I , figs. 3 , 4 , 7; pl. X I I , figs. 
1 - 3 , 11, 12. 

Materiál: Kolonie přirostlá na ploché straně rulového balvanu. 120 necelých schránek, lks 
pritmelený na druh červa Glomerula serpentina GOLDFUSS, 6 ks pritmelených na druh Ostrea 
sp., 1 kus pritmelený na ústřici druhu Amphidonte (A.) reticulatum (REUSS), lks pritmelený na 
zubu žraloka rodu Scaphanorhynchus. 
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Popis: Schránka robustní, makroskopicky viditelná. Prvotní stadium přitmelené k podkladu, 
starší stádium volné, cylindrického tvaru. Na zdejší lokalitě byla nalezena jak stádia přitmelená, 
tak i volné uniseriální zbytky schránek. Volní jedinci mají schránku téměř rovnou. Komůrky 
jsou nepravidelné s paralelní suturou. Průřez komůrek je kruhovitý až oválný, komůrky jsou 
širší než vyšší. Povrch víčka je kruhovitý až eliptický. Je mírně konvexní až téměř plochý a je 
proděravěn početnými 36 otvory různého tvaru. Otvory víčka jsou převážně rozprostřeny ve 
více kruzích, ale jejich uspořádání na víčku může být i zcela nepravidelné. Přitmelení jedinci, 
kteří se nalézají uvolněné ze substrátu mají schránku smáčklou a jakoby pokroucenou. Zde 
nalezení jedinci byli patrně přitmeleni pomocí vícero komůrek. Přitmelené stádium nalezené 
spolu se třemi miskami mlžů rodu Atreta má přitmelené schránky rozvětvené s vičkami 
obrácenými nahoru směrem od podkladu. Přitmelené schránky jsou rovné a některé se 
i překrývají. Stěna schánky je aglutinovaná, alveolárni pórovitá a trojvrstevná. Na složení stěny 
se podílí materiál substrátu. 

Poznámky a vztahy: Druh Bdelloidina cribrosa poprvé popsal Reuss (1846), který popsal jen 
zlomené konce volných částí a druhotně uvolněné krátké jedince. Jak uvedla Hercogová 
(1988) údaje týkající se iniciálních stádií pritmelených ke skalnímu substrátu kompletně chybí 
ve všech zprávách pojednávajících o nalezení tohoto druhu v ČKP. O pritmelených jedincích 
druhu Bdelloidina cribrosa se poprvé zmínil Franke (1913), který je popsal jako Bdelloidina 
laurenti n. sp.. Později Franke (1928) také nalezl zlomené volné konce a jako první přisoudil 
oba jedince pritmelených i volných částí jen k jednomu druhu, a to " Polyphragma cribrosum". 
Strukturou schránky tohoto druhu se zabývali Frieg - Kaever (1975). Frieg - Kaever (1975) se 
pokusili rozlišit schránky v pohledu variací generací. Označili menší jedince (do maximální 
délky 15 mm) složené z prvotních zatočených částí následovanou krátkou řadou uniseriálních 
komůrek jako megalosférické schránky. Schránky tohoto typu se vyskytují v ČKP jen 
sporadicky a to na lokalitách Karlov u Kutné Hory, přitmelené na stěnu abradovaného 
rulového bloku, kde se vyskytují ve velikosti od 4 - 6 mm. Dále se vyskytují ve Středoklukách, 
délky 4,08 mm o průměru spiry 2,91 mm, průměru prolokula 0,56 mm (Hercogová, 1988). 
Širší, přitmelená hvězdicovitě rozvětvená schránka byla nalezena v ČKP na lokalitách 
Středokluky a Karlov, kde jejich rozpětí sahá do 51 mm. Frieg - Kaever (1975) předpokládají, 
že tyto jedinci mohou náležet mikrosférické generaci, ačkoliv nebylo možné rozlišit nějaká 
iniciální stádia. Ze zdejší lokality popsala Hercogová (1988) jedince nalezené ve vápnitém 
jílovci kapsy Václav. Tento nález je jemně erodovaný a abradovaný, sutury jsou částečně 
nezřetelné. Z těchto jedinců Hercogová (1988) rozlišila schránky 2 dospělých jedinců a 1 
iniciální závit pritmelený k povrchu. Tyto nálezy se nepodobají čistě uspořádanému útvaru 
nebo hvězdicovitě podobným jedincům pritmeleným ke skalnímu podkladu. Výše jmenovní 
jedinci se nacházejí v sedimentech ČKP velmi vzácně. Nejčastěji se nalézají volné uniseriální 
fragmenty schránek anebo krátké schránky druhotně uvolněné, které byly pravděpodobně 
připevněny k substrátu. Co se týče rozměrů komůrek schránky, tak Perner (1892) uvádí, že 
komůrky jsou 4 - 6 krát širší než vyšší. Hercogová (1988) popsala jedince s komůrkami 
dokonce 9 krát širší než vyšší, komůrky jsou nepravidelné (s paralelní suturou) nerovné 
v relativně rovných úsecích s téměř konstantní šířkou, ale s velmi proměnlivým snížením 
a zvýšením a v některých místech se dokonce rozštěpují. U některých uniseriálních volných 
konců schránek Hercogová (1988) nalezla rozštěpování komůrek v některých polohách 
schránky. U některých jedinců pozorovala náhlé otočení osy a spojem se zúžující se schránkou. 
Na poslední komůrce předcházející tomuto náhlému otočení pozorovala odkrytou část 
apertury. Tento jev se opakoval u více jedinců a Hercogová se domnívá, že je to přípravné 
stádium, které předchází rozvětvení schránky ale objevuje se jen u některých jedinců. Reuss 
(1846) se nezmiňuje o žádném větvení schránky. Augusta - Zebera (1939) v materiálu z Vrapic 
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objevili rozšíření tvaru zploštělé nálevky ve vyšší části scránky, ale chyběli jim rozvětvené 
formy, které jsou společné nálezům Pernerovým (1892) z Kaňku a Kamajky. Hercogová 
(1988) z materiálu čítajícího 700 jedinců z 9 lokalit nenalezla skutečně rozvětvené jedince. Jen 
v materiálu z Kamajky se objevují jedinci, kteří poukazují na rozdvojení nebo jedinci se 
začínajícím rozvětvením. Hercogová (1988) nalezla v NM při revizi druhu Bdelloidina 
cribrosa (REUSS) autotypy zřetelně rozvětvené. 
Podle typu substrátu nalezených jedinců Bdelloidina cribrosa (REUSS) Hercogová ( 1 9 8 8 ) 
rozlišila 3 skupiny podle způsobu pritmelení. 
1. Relativně malá část celkového počtu je formována jedinci pritmelených ke stále pevnému 
substrátu, např. k částem pevné skály nebo k rourkám serpulidních červů, na ostny ježovek, na 
části mechovkových zoárií, na fragmenty schránek ústřic nebo na drive uhynulé schránky druhu 
Bdelloidina cribrosa (REUSS). Tyto jedinci byli přitmeleni jedinou základnou (obvykle plochou 
částí) nebo pomocí celé délky schránky nejvíce ovinuté okolo substrátu podélného tvaru (ostny 
ježovek, fragmenty mechovek). 
2. Jedinci pritmelení pravděpodobně k pevnému substrátu, který nebyl zachován, projevují se 
větší a rozšířenou bází, složenou vzácně z několika komůrek. Přitmelující povrch je utvářen 
pomocí relativně hladké pevné stěny, tvar kopíruje substrát, je obvykle mírně konkávni. Vnitřní 
struktura schránky není viditelná na povrchu. 
3. Jedinci se zřetelně hrbolatým přitmelujícím povrchem ovlivněným vnitřní strukturou 
schránky. Je možné , že tyto jedinci byli přitmeleni k mnohem měkčímu povrchu substrátu. 
Tvar, který nepůsobí výskyt pritmelovaného povrchu, ale proti tomu dal směr stisknutí hrbolků 
schránky. Takové vlastnosti mohou být předpokládány u substrátu podobnému řasám, ačkoliv 
stejně pečlivý průzkum početnosti jedinců v širokém zvětšení neukazovalo dojem rostlinné 
tkáně a ani nějaký žádný důkaz této hypotézy (Hercogová, 1988). 
Korodovaní jedinci s porušeným povrchem stěny mají vnitřní strukturu viditelnou zvnějšku. 
Vnitřní struktura volných konců schránek byla studována Hercogovou (1988) v tenkých 
řezech. Na jedincích trvale přisedlého stádia na kterých jsou odhaleny vlivy a účinky zvětrávání 
mají povrch zvětralý tak silně, že vnitřní struktura je zřetelně viditelná. 
Rozměry (Podle Hercogové, 1988): 1. Připevnění iniciální částí: a) megalosférické spiry 
s krátkou uniseriální částí délky 4 - 6 mm. b) hvězdicovitě rozvětvení jedinci: nejširší rozpětí až 
51 mm, šířka uniseriálních komůrek 1,5-5 mm. 
2. fragmenty volných konců a druhotně uvolněné krátké schránky: a) rozpětí délky 4 - 6 mm, 
rozpětí šířky 1,6 - 2,3 mm. b) rozměry nejširších nalezených jedinců 
délka: 7,25 mm, 7,38 mm, 7,65 mm, 8,90 mm, 9,57 mm. šířka: 2,60 mm, 2,08 mm,2,56 mm, 
2,39 mm, 3,26 mm. 
Stratigragicky nejstarší nález popsal Maync (1957) z Urgo- Aptských organodetritických 
vápenců Švýcarska. Z Německa byl tento druh popsán Reussem (1872) z Plauen ze Saska 
a Frankem (1913, 1928) ze svrchního cenomanu a spodního turonu Westsfálska nebo spodního 
turonu Porýní. Kaever (1974) popsal Bdelloidina cribrosa z " Münsterschen Kreidebeckens" 
z turonu s vůdčím druhem Jnoceramus schloenbachi z Westfálska a Frieg - Kaever (1975) 
z Frankeho lokality z Porýní. Frieg (1980) se zmínil o bohatém výskytu jedinců pritmelených 
na fosforitové konkrece z nejvyššího cenomanu z Westfálska. 
Adams - Knight - Hodgkinson(1973) popsali nový rod Lybyriníhidoma s druhovým typem L. 
dumíonensis ADAMS-KNICHT-HODGKINSON, 1973 ze senonu v Kentu z Anglie. Labyrintoidní 
vnitřní struktura toho rodu velmi podobná struktuře jakou má druh Bdelloidina cribrosa, ale 
schránky stratigraficky mladšího rodu Lybyriníhidoma jsou volné nepřitmelené a mají 
streptospirálně zatočenou iniciální komůrku. Jedinci druhu iMbyrinthidoma dumíonensis 
ADAÍVIS-KNIOHT-HODGKINSON byli nalezeni ve spodním santonu ČKP. 
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Výskyt: Nálezy iniciálních stádií přitmelených ke skalnímu substrátu: Karlov u Kutné Hory 
(spodní turon), Středokluky. 
Nálezy volných konců a krátkých druhotně rozlámaných schránek: Velim - Skalka - spodní 
turon, Vrapice u Kladna, Kamajka, Kaňk, Starkoč, Tuchoměřice, Zbyslav, Skalka u Žehušic, 
Černo vičky. 

Axicolumella HERCOGOVÁ, 1988 
Axicolumella cylindrica (PERNER), 1892 

Tabule I, obr. 5. 

1892 Lituola cylindrica n. sp. ; PERNER, p. 22, 52; pl. 2, figs. 7 -12; p. 22, fig. 6. 
1944 " Lituola cylindrica" PERNER-CUSHMAN, p. 108, pl. 18, figs. 1, 2. 
1988 Axicolumella cylindrica (PERNER). HERCOGOVÁ. - p. 172 -179, PI. X fig. 1 -5, PI. XI 
fig. 1-2, PI. XII fig. 4 , 6 - 8 , 9 , 10,13. 

Materiál: 15 schránek. 

Popis: Schránka úzce cylindrická, téměř rovná či jemně prohnutá. Průřez schránkou je kulatý 
až elipsoidní nebo nepravidelně kulatý. Schránka je složena nejčastěji ze 6 -16, vzácně z 23 
komůrek (maximální délka 8,17 mm). Iniciální (embryonální) komůrka je poškozena. Komůrky 
jsou zřetelné jemně smáčklé, odděleny mělkým záhybem (suturou). Komůrky jsou nízké 
a široké, nezvětšují se do velikosti ale nepravidelně se střídají širší komůrky s menšími 
komůrkami. Poslední komůrka je největší. Rozdíly ve velikosti komůrek jsou mnohem menší 
než u druhu Bdelloidina cribrosa (REUSS). Rozpětí výšky komůrek je od 0 ,28 - 0 , 3 9 mm, 
výška nejspodnější komůrky je nejčastěji 0,21 mm a nejvyšší komůrky 0,43 mm. Šířka schránky 
také není moc variabilní, nejvíce se pohybuje mezi 0,91 -1,26 mm. Schránky jsou nejčastěti 
uniseriální, ale vzácně se vyskytují jedinci s rozdvojením na bázi, ve středu nebo na konci 
schránky. Schránky se vyskytují volně v sedimentu, ale původně byly pritmeleny pomocí jejich 
iniciální komůrky k substrátu. Vnějším tvarem ulomených konců schránek a druhotně 
porušených jedinců Axicolumella cylindrica PERNER se téměř shodují s druhem Bdelloidina 
cribrosa (REUSS). Oba druhy žily ve stejných podmínkách společně (na mnoha lokalitách byly 
nalezeny společně). Vzhledem k těmto skutečnostem předpokládá Hercogová ( 1988) , že druh 
Axiocolumella cylindrica (PERNER) může mít přitmelenou iniciální část schránky, která může 
být analogická k hvězdovitě rozvětvenému uspořádání tj. způsobu připevnění ke skalnímu 
substrátu jako u Bdelloidina cribrosa (REUSS). Tato stádia nebyla však dosud nalezena. Jak 
uvádí Hercogová ( 1 9 8 8 , fig. 9 / 7 ; pl. VIII, fig. 10), tuto možnost připevnění podporuje 
existence jedinců původně připevněných pomocí většího počtu uniseriálních komůrek. 
Takoví jedinci mají podobné způsoby připevnění jako má druh Bdellloidina cribrosa (REUSS), 
kdy jedinci tohoto druhu jsou původně připevněni pomocí jen jediné komůrky. Analogičtí jsou 
také jedinci, kteří obklopují malé fragmenty substrátu pomocí jejich nepravidelně svinutého 
předního konce. První komůrka má zachován pritmelující se povrch, který se tvarově liší od 
následujících komůrek. Je prostornější, širší a kónická. Její povrch zbavený substrátu může být 
konkávni tvarem obkresluje substrát a něky je viditelný i substrát. (Hercogová 1988, fig. 
11/2). Přitmelená část jedinců pritmelených pomocí většího počtu iniciálních komůrek je 
nepravidelného tvaru, ale také uniseriální (fig. 917). Koncový víčkovitý povrch poslední 
komůrky je jemně konvexní nebo plochý. Víčkovité otvory (6 -12, vzácně 5 -14) jsou 
u pravidelně stavěných jedinců kruhovitě uspořádány. Menší jedinci mají centrum víčkovitého 
povrchu kompaktní, neperforované s 1 - 2 většími komůrkami ve středu (Hercogová 1988, fig. 
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10). Vyvinutí centrálních otvoru vĺčka je závislý na vnitřní struktuře schránky: všichni jedinci 
druhu Axicolumella cylindrica (PERNER) mají centrální sloupek vyvinut podél osy schránky 
(Hercogová 1988, fig. 12/1; pl. X, figs. 3 -5). Přítomnost sloupku nalezla Hercogová (1988) 
v úzkých řezech, ale také u některých zlomených jedinců, kdy část sloupku vyčnívá z jejich 
báze (Hercogová 1988, fig. 9/3; pl. XII, fig. 9) nebo z vyššího povrchu (Hercogová 1988, fig. 
11/1; pl. XII, fig. 13). Tento sevřeně- cylindrický sloupek je složen z částí které jsou 
komponenty jednotlivých komůrek. V počátcích růstu je kompaktní a během růstu schránky se 
postupně rozšiřuje. Je spojován s vývojem kalichovitých dutin, nejprve s jednou dutinou a 
později se dvěmi následujícími. Jejich výstup na povrchu aperturálního povrchu vyúsťuje ve 
středové víčkovité otvory. Perner (1892) se nezmiňoval o centrálním sloupku zřejmě proto, že 
jeho řezy neprobíhaly ve středu schránky. Ale příčný řez zobrazený Pemerem (1892) na pl. 2, 
fig. 2 to ukazuje částečně. Pernerovy obrázky úzkých řezů (text - fig. 6 a pl. 2, fig. 9) jsou 
orientovány svrchní stranou dolů, protože on považoval poslední komůrku za peolokulum. 
Tato chyba vyplývá z dalšího omylu v popisu (str. 52): "die Querwände sind in der Richtung 
nach vorne concav -". Perner (1892) rozlišoval 2 vrstvy stěny. Stěny Axiocolumella cylindrica 
(PERNER) jsou alveolárně - pórovité a jsou složeny ze 3 vrstev. 1. Exostratum je relativně 
úzká skládající se z širších křemenných zrn a z malých částí vápnitého cementu. Překrývá boční 
stěny a povrch víčka, ale chybí na bázi komůrek. Mesostratum a endostratum uvnitř následující 
komůrky zůstává přímo na exostratu z komůrky předcházejíci. 
2. Mesostratum vytváří většinu stěny. Malá zrníčka křemene jsou rozptýlena ve 
vápnitém cementu. Tubuly pronikají mesostratem a rozbíhají se k povrchu na kterém ústí do 
alveol. Alveoly v nejvyšší vrstvě mesostrata se otevírají ven mezi křemenná zrna exostrata. 
Mesostratum také staví centrální sloupek jenž je přerušen každým septálním povrchem pomocí 
vrstvy exostrata. 3. Endostratum je tenké, homogenní vrstva složena z mikrokrystalického 
kalcitu, orientovaného kolmo na komůrkové dutiny. Endostratové vrstvy komůrek jsou duté 
a také povlékají středový sloupek. 
Rozměry (podle Hercogová 1988): délka: 1, 82 - 8, 17 mm, nejčastěji 2,2 - 4, 9 mm, šířka 0,78 
- 1,34 mm, nejčastěji 0, 91 -1, 26 mm; rozměry výšky komůrek jsou u individuálních jedinců 
0, 24 - 0, 52 mm, nejčastěji 0, 28 - 0,39 mm; reálná výška komůrek 0,08-0,65 mm s nejnižší 
komůrkou schránky 0,08 - 0,34, nejčastěji 0,21 mm a nejvyšší komůrka schránky 0,34 - 0,65 
mm, nejčastěji 0,43 mm. 

Poznámky a vztahy: Perner (1892) poisuje tento druh jako Liluola cylindrica n. sp. Schránky 
rodu Liluola LAMARCK jsou volné a mají planispirálně stočenou iniciální komůrku, jednoduché 
vnitřní struktury a cribrátní aperturu. Starší stadia druhu Axicolumella cylindrica (PERNER) 
jsou tvarem, rozměry a formováním otvorů apertury (bez centrálních otvorů) podobné 
schránkám druhu Acruliammina neocomiana BARTENSIEIN, U kterého Frieg - Kaever (1976, 
p. 123, fig. 2c)ustanovili centrální pilíř na jehož stavbě se podílí mesostratum a spojený 
s částmi oddělující aperturální otvory. Od tohoto centrálního pilíře se rod Axicolumella liší více 
pravidelnými tvary a výrazným stoupáním vnitřních dutinek. Hlavní rozdíl mezi těmito druhy je 
v materiálu stěny. Rod Acruliammina je odolná vůči HCl naopak rod Axicolumella má stěnu 
tvořenou vápnitým cementem, takže ji HCl rozkládá (Hercogová 1988). 

Výskyt: spodní turon Skalka - Velim, Kamajka u Chotusic, Kaňk, Starkoč, Zbyslav, Skalka 
u Žehušic. 
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Palmula LEA, 1833 
Palmula cordata (NíLSSON),1827 

Tabule I, obr. 6. 

1827 Planularia ellipíica NILSSON. Petref. suec. form. Cret. pag. 11, taf. 9 , fig. 21. 
1840 Frondicularia ovata GEINHZ. Charakt. D. Schichten und Petrafacten der sächs. 

Kreidef. II, pag. 43, taf. 16, fig. 9,10. 
1841 Frondicularia ovata RÖMER. Verstein. d. nordd. Kreidegeb. pag. 96, taf. 15, 

fig. 9. 
1844 Flabellina cordata REUSS; REUSS, S. 213. 
1845 Flabellina cordata REUSS. Verstein d. böhm. Kreidef. I. pag. .32, taf. 8, fig. 37 -

46. , 
1854 Flabellina cordata REUSS. Denkschrift d. kais. Akademie d. Wissensch. Bd. VII. 

p. 67. Taf. 25, fig. 6 - 8. 
1860 Flabellina cordata REUSS. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. 40, p. 216. 
1861 Flabellina cordata Reuss. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Bd. 41, p. 335. 
1872 Flabellina cordata GEINITZ. Das Elbthalgebirge in Sachsen. I. 4, pag. 136. 
1874 Flabellina cordata GEINITZ. Das Elbthalgebirge in Sachsen IL, pag. 97. 
1892 Flabellina elliptica (NILSSON). In J. P E R N E R . Foraminifery českého cenomanu., 

p. 42-43, Tab. VIII, fig. 1 - 8. 
1897 Flabellina elliptica NILSSON sp. (= Flabellina cordata REUSS); PERNER, S. 51, Taf. 6, 
Fig. 1. 
Non 1908 Flabellina cordata REUSS; EGGER, S. 30, Taf. 1, Fig. 3 [= Palmula cushmani 
(MORROW) ]. 

1954 Palmula elliptica (NiLSSON); POKORNÝ: Základy zoologické mikro-
paleontologie, obr. 238, s. 192. 

1957 Palmula cushmani (MORROW); POŽARYSKA, S. 166, Taf. 27 , Fig. 6. 
1965 Palmula elliptica (NILSSON); HERCOGOVÁ, Taf. 1, Fig. 5. 
1974 a Palmula cf. cordata (REUSS); HERCOGOVÁ, s. 84, Taf. 7, Fig. 5. 
1974 b Palmula cordata (REUSS); HERCOGOVÁ, S. 4 1 1 , Taf. 8, Fig. 2. 
1982 Palmula cordata (REUSS); HERCOGOVÁ, s. 100-101 , Taf. 1, Fig. 1 -4 ; Taf. II, Fig. 1 -4 ; 
Taf. III, Fig. 1, 2. 

Materiál: 17 schránek se zachovanou primárni komůrkou. 

Popis: Schránka eliptického tvaru, plochá na konci vybíhající v tupou špičku. Komůrky jsou 
obloukovité a úzké. Dřívější komůrky jsou sestavené ve spirále, která vyniká z obvodu 
skořápky. Pozdější komůrky jsou sestaveny v přímce a středovitě se kryjí. Embryonální 
komůrka je na spodu schránky a nabývá kulovitého tvaru. 

Poznámky a vztahy: Podle tvaru schránky lze rozlišovat dvě formy. První (rhomboedrická) se 
vyznačuje tím, že má první koůrky sestaveny ve spirále, která silně vybočuje z eliptického 
obvodu schránky, takže nabývá rhomboedrického tvaru, stěny ostatních komůrek se sbíhají 
pod ostrým úhlem, takže schránka končí ostrou špičkou a největší šířky nabývá poblíž středu 
schránky. Druhá forma (srdcovitá) má první komůrky sestaveny ve spirále, která je uvnitř asi 
asi v jedné spodní čtvrtině eliptického obvodu schránky, z něhož jen nepatrně první komůrky 
vynikají. Ostatní komůrky se sbíhají pod tupým úhlem a jsou obloukovité, čímž se tvar 
schránky velmi přibližuje srdcovitému tvaru, jehož největší šířka je při bázi schránky. 
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Výskyt: Praha: Bílá Hora, Zličín, Vidoule, Šárka; Velím - Skalka, Kamajka u Chotusic, 
Hleďsebe - bělohorské souvrství. 

Lenticulina LAMARCK, 1804 
Lenticulina compíoni (SOWERBY, 1818) 

1818 Nautilus compíoni SOWERBY; SOWERBY, p. 45, pl. 121, (fide Ellis & Messina, catalogue 
ofForaminifera). 
1892 Cristellaria roiulata LAMARCK; PERNER, p. 38 , pl. 4 , figs. 1 -10 . 
1897 Cristellaria roiulata LAMARCK; PERNER, p. 47 , pl. 6, figs. 10, 11. 
1897 Cristellaria rotulata REUSS; (partim); PERNER, p. 48, pl. 6, figs. 3, 4, 12, non pl. 6, fig. 2 
(var. polygona PER.), pl. 7, fig. 1. 
1957 Lenticulina compíoni (SOWERBY); PoŽARYSKA, p. 121, pl. 17, fig. 5, figs. 6-8, text. Fig. 
27. 

1974 Lenticulina compíoni (SOWERBY); HERCOGOVÁ, p. 83, PI. V, fig. 7. 

Materiál: 30 kusů schránek. 
Popis: Schránka spirálně vinutá. Involutní, kruhovitá více méně vypouklá. Velikost primární 
komůrky a vypouklost schránky je proměnlivá v závislosti na stáří i v závislosti na nalezišti. 
Celá schránka se skládá ze 2 -3 závitů, které jsou omezeny četnými až 24 tenkými na zad 
poloobloukovitě zahnutými přepážkami. 

Výskyt: ČKP - svrchní cenoman: vrty MB-13, KN-5, KN-4, MJ-8 (početný) (Hercogová 
1974) Velim-Skalka. ? korycanské souvrství. 

Porifera - houby. 

Laocoetis MEHL, 1992 
iMocoetis sp. 

Tab. II, obr. 1. 

Materiál. Dva úlomky těla houby. 

Popis: Tělo houby nálevkovitého tvaru se silnou stěnou. Paragaster je široký a hluboký do 
středu zúžující se. Povrch těla pokryt póry vytvářející pravidelnou mřížovitou strukturu. Póry 
jsou silnější, masivnější než např. o rodu Coscinopora. S největší pravděpodobností odpovídá 
druhu Laocaetis heterostoma REUSS. 

Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství. 

Laocoetis MEHL, 1992 
Ixtocoeíis vulgaía POČTA, 1883 

1883 Peíalope auriformis POČTA - Beitr. Z. kennt, d. Böhm. Kr. I. p. 25, Taf.II, fig. 6a,b 
Abb.im texte fig. 10 
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Materiál: Tri úlomky spodní báze těla houby. 
Popis: Tělo houby diskovitého tvaru (podobající se uchu) k podkladu připevněno zúžující se 
stopkou. Povrch těla je pokryt jemnými tečkovitě kulatými póry. Výška nalezeného kusu činí 
2,2cm. Velikost plochého disku je 2,8 cm. 

Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství, Zbyslav. 

Gueítardiscyphia FROMENTAL, 1860 
Gueítardiscipia sp. bohemosaxonica sp. nov. VODRÁŽKA (Vodrážka, 2005; Vodrážka ústni 
sdělení) 

Tab. II , obr. 3. 

1845 Scyphia isopleura REUSS. - Geinitz, p. X I I I 
1883 Guettardia trilobata ROEM. - Počta, p. 23 , text. Fig. 9 
1871 Cribrospongia isopleura REUSS. Geinitz, p. 24 , tab. 3, fig. 2-4. 
pars 1871 Cribrospongia heteromorpha REUSS. - GEINITZ p. 24 - 25 

Taf. 3, Fig. 5 a, 5 b. 
1911 Guettardia trilobata ROM. - Frič, p. 79, fig. 328. 
1997 Guttardia trilobata ROEM. - Žítt et al., tab. 2, fig. 2. 

Materiál: Čtyři kusy těla houby. 

Popis: Houba je ve svrchní části tvořena třemi (vzácně dvěmi nebo čtyřmi) laloky (křídly), ve 
spodní části (kmenu) je na příčném průřezu zpravidla nepravidelně eliptická až laločnatá. Podél 
záhybů křídel jsou rozmístěna parietální oskula kruhovitého až eliptického tvaru. Houba je ve 
svrchní části na příčném řezu hvězdicovitá (resp. složená z radiálně zvrásněných stěn). Křídla 
v horní části nikdy na rozdíl od některých jiných druhů tohoto rodu netvoří ve vyšší části 
kostry oddělené větve. Křídla jsou široká 3 mm u juvenilních stádií a až 13 mm u gerontických 
stádií. Stěny jsou oddělené úzkou štěrbinou a jsou silné 1 .3-4,6 mm (průměrně 2 ,5 mm, 
přičemž v místě ohybu stěn (na okraji laloku) jsou vždy zesílené vlivem ukládání pravidelné 
sekundární kosterní síťoviny. Podél záhybů těchto křídel, stejně jako podél zvlněných částí 
kmene lze pozorovat parietální oskula kruhovitého až eliptického tvaru o rozměrech 0,8 x 0,8 
mm až 10,3 x 8 ,4 mm, která jsou od sebe vzdálena 3 , 5 - 1 9 mm. Mohou být umístěna na 
vyvýšeninách (naduřeninách) tvořených primární i sekundární kosterní síťovinou. Parietální 
oskula jsou zpravidla kruhovitá až mírně eliptická, přičemž směr protažení tak souhlasí 
s hlavním směrem růstu. Houba se pritmeluje k podkladu širokou bází nebo pomocí cementace 
jednotlivých kořenovitých útvarů, (podle R. Vodrážky 2 0 0 5 silně zjednodušeno) 
Poznámky: Geinitzův popis ( 1 8 4 2 ) nedovoluje jednoznačně posoudit, zda Scyphia subseriatae 
affinis GEINITZ a Guetardiscyphia bohemosaxonica sp. n. je tentýž taxon. Geinitzův popis je 
zevrubný a bez obrázku. V novém vydání téže práce ( 1 8 5 0 ) v „Alphabetisches Verzichniss" 
synonimizuje S. s. affinis GEINITZ a Sciphya subseriata ROEMER se Scyphia isopleura REUSS / 
= Hillendia isopleura (REUSS)/. Ve své pozdější práci Geinitz ( 1 8 7 1 ) rovněž synonimizuje S. s. 
affinis s Cribrospongia isopleura (REUSS), přičemž C. isopleura (REUSS) sensu Geinitz (1871) 
je prokazatelně G. bohemosaxonica sp. n. Nedostačující popis, chybějící obrázek, chybějící 
holotyp a pozdější popření samostatnosti tohoto druhu Geinitzem samotným, činilo tento druh 
pro pozdější badatele nepoužitelný pro taxonomické účely. Geinitzův taxon S. s. affinis lze 
v souladu s pravidly zoologické nomenklatury považovat za nomen oblitum, bylo totiž použito 
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pouze třikrát Geinitzem a to při ustanovení tohoto druhu (1842) a při synonimizaci tohoto 
druhu se S. isopleura (1850, 1871). 
Oprávněnost synonimizace druhu S. isopleura REUSS sensu Geinitz s druhem G. 
bohemosaxinica sp. n. potvrdilo studium Geinitzových originálů uložených v drážďanském 
muzeu, kde je studoval R. Vodrážka. R. Vodrážka identifikoval následující originály, které 
náleží ve skutečnosti druhu G. bohemosaxonica sp. n.. SaKr 4589 - „Cribrospongia isopleura 
(REUSS)", Bannewitz, Taf. 3, Fig. 3a, 3 b (Geinitz 1871); SaKr 4345 - „Cribrospongia 
isopleura REUSS", Taf. 3, Fig. 4 a, 4 b, 4 c (Geinitz 1871); SaKr 742 - „Cribrospongia 
heteromorpha (REUSS)", Plauen, Taf. 3, Fig. 5a,b (Geinitz 1871); SaKr 4341 - „Guettardia 
trilobata" z lokality Bannewitz; SaKr 986 - „Cribrospongia isopleura (REUSS)" z lokality 
Bannewitx. Počta (1883) přiřadil jedince, zde popisované jako G. bohemosaxonica sp. n., na 
základě morfologické podobnosti k druhu „ Guettardia triobata ROEMER. Tento Römerüv 
druh, který vykazuje odlišný způsob uspořádání kanálků byl Reidem (1962) zařazen do nového 
druhu Pleuroguelíardia RElD.Pochází z Quadratenkreide z Gehrden (zóna Goniotheuthis 
quadrata, spodní campan), tzn.. že se jedná i o zcela odlišný stratigrafický horizont, než ze 
kterého pochází G. bohemosaxonica sp. n. (podle R. Vodrážky, 2005) 

Výskyt: Skalka - Velim - bělohorské souvrství. Nákle, Chrtníky, Markovice, Lipoltice, 
Krakovaný, Týnec nad Labem, Kamajka u Chotusic, Žehušice, Zbyslav, Karlov, Kaňk -
Sedlecká cihelna, Kaňk - Turkaňk, Nová Ves u Kolína, Plaňany, Radim. 

Bolidium ZlTTEL, 1878 
Bolidium capreoli RÖMER, 1864 

1864 Amorphospongia capreoli RÖMER. Spong. pag. 55,Taf. XIX. Fig. 7. 
1884 Bolidium capreoli RÖMER. In POČTA- Beitr. z. K. d. Spong. d. Böhm. Kreid. II, 

p. 10,Taf. I. fíg. 1. Abb. im texte fig. 1. 

Materiál: Dva kusy těla houby. 

Popis: Tělo houby malé, vidličnatě větvícího se tvaru. Povrch těla je pokryt jemnými póry. 
Tvar těla se podobá větvícímu se paroží. 

Výskyt: Velim - Skalka, Kamajka u Chotusic, - bělohorské souvrství. 

Chonella ZlTTEL, 1878 
? Chonella patella POČTA, 1884 

Tab. II, obr. 6. 

1884 Chonella patella POČTA. - Beitr. z. Kenntn. d. Spong. d. Böhm. Kreidef. I I , 
p. 14, 15, Taf. I, Fig. 6, v textu fig. 5. 

Materiál: Tři velké úlomky těla houby. Jeden téměř celý exemplář. 

Popis. Houba vysokého protáhlého trychtýřovitého tvaru s jednoduchým horním okrajem. 
Tloušťka stěny u velkých exemplářů činí 8 - 9 mm, u malých 3 - 4 mm. tělo houby přechází 
směrem k podkladu v zúžující se stopku, kterým je houba k podkladu připevněna. Povrch je 
pokryt jemnými okrouhlými otvory (ostie). Vnější povrch je někdy svraštělý. Většinou se tato 
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houba nachází v úlomcích. Trychtýřovitá forma vysoká 13 cm a široký okraj kalichu dosahuje 
14 cm. Mísovitá forma vysoká 4,5 - 5 cm, šířky (průměru) misky 9 -12 cm. Malé formy 
dosahují 3 cm výšky a 6 - 7 cm šířky. 

Poznámky: Podobný druh Chonella nitida POČTA se od druhu Ch. patella POČTA liší silnější 
stěnou, pravidelným tvarem okraje kalicha, který vytváří pravidelnou elipsu a podstatně 
menšími rozměry. 

v 

Výskyt: Velim - Skalka, Kutná Hora, Čáslav, Kamajka u Chotusic, Zbyslav, Bylany -
bělohorské souvrství. 

Seliscothon ZľTľEL, 1878 
? Seliscothon porectum POČTA, 1884 

1884 Seliscothon porectum POČTA. Beitr. z. Kennt. D . Sp. d. Böhm. Kreid. II, 
p. 16, Taf. I, Fig. 8 a b. Abb. im t. Fig. 7. 

Materiál: 4 kusy úlomků houby. 

Popis: Tělo houby tvaru protažené misky ve tvaru listu. Stopka se nachází na jedné straně 
misky je možno ji přirovnat k silnějšímu listovému řapíku. Tloušťka stopky není moc silná 
dosahuje 5 - 7 mm. Vnitřní povrch je pokryt radiálními čárkovitými póry. Vnější povrch je 
rozbrázděn s jemnými důlky a nenese čárkovité póry. 

Výskyt: Velim - Skalka, Radim, - bělohorské souvrství. 

Verruculina ZÍTTEL, 1878 
Verruculina phillipsi (REUSS), 1845 - 4 6 

Tab. II, obr. 2. 

1835 Manon seriatoporum PHILLIPS. Yorkshir. Taf. I. Fig. 6. 
1841 Manon seriatoporum & micrommata RÖMER. Kr. pag. 3. Taf. I Fig. 4,6. 
1842 Manon seriatoporum GEINITZ. Char. pag. 96. 
1840-47 Chenendopora marginata MLCHELLN. Icon. pag. 129 Taf. XXVIII. Fig. 7. 
1845- 46 Manon phillipsi REUSS. Kr. pag. 77, Taf. XIX. Fig. 7 - 9. 
1849- 50Manon phillipsi GEINITZ. Quadr. p. 262. 
1850 Chenendopora marginata D'ORBIGNY. Prodr. II. pag. 87. 
1852 Manon micromata QUENSTEDT. Handb. pag. 675 . 
1854 Manon marginatum Sil ARPE Farrigd. pag. 189. 
1854 Manon marginatum MORRIS. Catal. pag. 28. 
1864 Chenendopora aurita RÖMER. Spong. pag. 43, Taf. XVI. Fig. 2. 
1869 Manon phillipsi FRIČ. Unters. PI. pag. 
1871-75 Elasmotoma consobrinum GEINITZ. Elbthal. I. pag. 38. 
1878 Špongia marginata QUENSTEDT. Petref. V. pag. 371 Taf. 132. Fig. 53. 
1878 Verruculina phillipsi ZíTTEL. Stud. II. pag. 59. 
1884 Verruculina phillipsi (ZÍTTEL) in POČTA, Beiträge d, Kent. d. Spongien. II. p. 21- 22, 
Taf, 1,%. 13. 

153 



Materiál. Dvanáct úlomku těla houby. 

Popis. Tělo uchovitého, listovitého tvaru s krátkým stonkem. Oskula se vyskytují jen na 
vnitřním povrchu na malých " bradavkách" v koncentrických řadách nebo nepravidelně 
rozprostřené. Vnější povrch pokryt jemnými póry. 

Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství, Kolín, Radim, Kamajka u Chotusic, Zbyslav, 
Kutná Hora - Kaňk, Krakovaný. 

Scytalia ZlTTEL, 1878 
? Scytalia sp. 

Materiál: Tři kusy houby. 

Popis: Tělo houby válcovitého podlouhlého tvaru s jedním vrcholovým oskulem, paragaster 
mělký. Válcovité tělo se zužuje ve stopku o průměru 1-1 ,5 cm, kterou přisedá houba 
k substrátu. 

Poznámky: Počta (1884) rozlišuje čtyři formy a to typickou, fisciformní (var. fisciformis), 
podlouhlou (var. elongata) a deformovanou (var deformiss). 

Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství. 

Siphonia PARKINSON, 1882 
? Siphonia geinitzii ZITTEL, 1878 

1845 - 46 Siphoniapyriformis REUSS. Kr. Pag. 72. 
1871- 75 Siphonia pyriformis GEINITZ. Elbth. I., p. 38, Taf. IX. Fig. 1 - 1 4 . 
1878 Siphonia geinitzi ZlTTEL. Stud. II. pag. 77. 

Materiál: Dva kusy těla houby. 

Popis: Tělo houby hruškovitého nebo stlačeně kulovitého tvaru. Paragaster je trubicovitý , 
hluboký. Stěna silná. Povrch je rozbrázděn jemnými vrásčitými ostiemi. Tělo přirostlé 
k podkladu krátkou stopkou. 
Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství. 

Siphonia PARKINSON, 1882 
? Siphonia ficus GOLDFUSS, 1826 

Tab. II, obr. 9. 

1826 - 44 Siphonia ficus GOLDFUSS. Petref. pag. 221.Taf. 65.Fig. 14. 
1841 Siphonia ftcus RÖMER. Kr. Pag. 4. 
1840-47 Siphonia Fittonis MlCHELlN. Icon. Zool. Pag. 140, taf. 26. Fig. 6. 
1849-50 Siphoniaficus GlilNlTZ. Quadr. pag. 254. 
1850 Siphonia ficus D'ORBIGNY. Prodr. II. pag. 186. 
1852 Siphonia ficus QUENSTEDT. Handb. pag. 671. 
1852 Siphonia ficus BRONN. Leth. pag. 72. 
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1857 Siphonia ficus velpyriformis PlCTET. Pal. II. pag. 544. 
1864 Siphoniaficus RÖMER. Spong. pag. 27. 
1872 Siphonia ficus Pal. Or. p. 124. 
1877 Siphonia ficus SOLLAS. Gen. Siph. Pag. 828. 
1878 Siphonia ficus QUENSTEDT. Petref. V. pag. 412 & 431 Taf. 134. Fig. 22 & Taf. 135. Fig. 
20 -23. 
1878 Siphonia ficus ZLTĽEL. Stud. II. pag. 79 Taf. IX. Fig. 6. 
1884 Siphonia ficus POČTA. Beitr. II. p. 34, Taf. 2, fig. 6. 

Material: Tri zachované kusy. 

Popis. Tělo houby hruškovitého až kulovitého tvaru. K podkladu připevněno zužující se 
stopkou. Vnější povrch tvořen jemnými póry. Oskulum hluboké. Tento druh má značnou 
druhovou variabilitu. 

Poznámky: Od druhu Siphonia geinitzii ZÍTTEL se druh Siphonia ficus GOLDFUSS liší zejména 
tvarem a vnějším povrchem. Druh Siphonia geiniízi ZíTTEL má povrch více zvrásnený. Tvar je 
spíše kulovitý a k substrátu přisedá širší stopkou, která se tak viditelně nezužuje jako je tomu 
u druhu Siphonia ficus GOLDFUSS. 

Výskyt. Velim - bělohorské souvrství, Nová Ves u Kolína, Lenešice, Bílina. 

Corynella ZíTTEL, 1878 
? Corynella tenuis POČTA, 1885 

1885 Corynella tenuis POČTA. Beitr. z. K. d. sp. d. Böhm. Kr. III, p.23, 24, Vyobraz. 
V textu fig. 14. 

Materiál: Dva kusy. 

Popis: Tělo houby protáhlého válcovité zploštělého nepravidelného tvaru, dlouhé 2 - 4 cm. 
Vrchol okrouhlý u některých jedinců může být zašpičatělý. Povrch je hrbolovitý. 

Výskyt: Velim -Skalka - bělohorské souvrství, Kamajka u Chotusic, Kolín, Zbyslav. 

Stellispongia ZíTTEL, 1878 
? Stellispongia lenticularis POČTA, 1885 

1885 Stellispongia lenticularis POČTA. Beitr. z. K. d. Sp. d. Böhm. Kreid. III, p.24, 
25, fig., v textu 16. 

Materiál. Jeden kus houby. 

Popis: Tělo houby plochého čočkovitého tvaru. Výška 0,8-15 mm o průměru 33 - 36 mm. 
Okolo oskula jsou přítomny dostředivé kanálky, které při pohledu ze shora připomínají tvar 
hvězdy. 

Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství, Zbyslav. 
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Asírobolia ZlTTEL, 1878 
? Asírobolia plaunensis (GEINITZ). 

Tab. U, obr. 7, 8. 

1843 Cnemidium Plaunense & aslroides GEINITZ . Nachtr. P. 18, taf. VI. Fig. 13,19. 
1849 Tragos astroides GEINTIZ. Grundr. P. 693. Taf. XXV. Fig. 22 
1849-50 Tragos astroides & Cnemidium acaule (part.) GEINITZ. Quadr. P. 262. 256. 
1869 Cnemidium asíroides FRIČ. Unt. p. 196. 
1871-75 Síellispongia Plaunensis GEINITZ. Elbthal. I. p. 30. Taf. VI. Fig. 1. 
1878 Asírobolia Plaunensis ZlTTEL. Stud. II. P. 51. 
1884 Asírobolia plaunensis (GEINITZ). POČTA. p. 12. Taf. I. Fig. Texte fig. 2. 

Materiál: Tri kusy těla houby. 

Popis: Tělo houby pravděpodobně trychtýřovitého, tvaru. Na vnějším povrchu stěny jsou 
přítomny důlkovité ostie okolo kterých jsou odstředivé vrásky tvarem připomínající 
hvězdičku. 

Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství. 

AsírocladiaZlVYEL, 1878 
? Astrocladia sp. 

Tab. II, obr. 4, 5. 

Materiál: Tři kusy těla houby. 

Popis: Tělo houby tvaru zploštělého válce. Na svém vnějším povrchu s velmi jemnými ostiemi 
od kterých ustupují velmi jemné vrásky (viz Počta, 1884, obr. 22, 23, 24) 

Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství. 

Anthozoa - koráli. 

Colonicyaíhus ELIÁŠOVÁ, 1997 
Colonicyaíhus geiniízi (BOLSCHE,1871) 

Tab. IV, obr. 6. 

1849 Turbinolia compressa GEINITZ (ne Lamarck a Michelin). - Quader, in Deut. 
p. 232. 

1871 Placoseris geiniízi, BOLSCHE In Geinitz. Elbth. I, p. 47, Taf. 11, Fig. 3. 
1887 Placoseris geiniízi, BOLSCHE In Počta D. Anthozoen d. Böhm. Kreid. 

p. 35, 36, vyobrazení v textu fig. 15,16. 
1911 Placoseris geiniízi, FRIČ. Koryc. vrstvy, 64,obr. 269. 
1917 Placoseris geiniízi, WOLDŘICH. Fauna neratovická, str. 14. 
1989 Trochoseris geiniízi (BÖLSCHE). In Löser: p. 127,texte - figs. 31,32; PI. 23, figs. 5-8. 
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1997 Colonicyathus geinitzi (BÖLSCHE). ELIÁŠOVÁ: p. 66-67, PI. 5, figs. 2-5, pl 6, fig. 3. 

Materiál: Jeden kus polyparia. 

Popis: Kalichovité polyparium s úzkým stonkem . Na bázi stonku je pozorovatelný prichytný 
terč. Povrch polyparia je pokryt jemným podélným rýhováním. Počta (1887) rozlišuje několik 
růstových stádií. Zde nalezený jedinec je vysoký 20 mm délka horní části kalicha je 22 mm 
a šířka 18 mm. Kalichovité polyparium je nepravidelného tvaru. 
1. stadium: 10 mm výška, šířka polyparia 8 mm, otvor kalichovitého polyparia v ose 7 mm. II. 
stadium: 12 mm výška, kalichovité polyparium délka v ose 10 mm. III. stadium: 16 mm výška, 
kalichovité polyparium 12 mm, 7 mm v ose. IV. stadium: 18 mm výška, velikost větší osy 
kalicha 16 mm, velikost kratší osy kalicha 11 mm. V. stadium: 22 mm výška, délka delší osy 21 
mm, délka kratší osy 13 mm. VI. Stadium: 30 mm výška, délka delší osy 34 mm, délka kratší 
osy 12 mm. Vll.stádium: 39 mm výška, délka delší osy 38 mm, délka kratší osy 15 mm. 
Velikosti velkých jedinců udává Počta (1887) 45 mm o délce delší osy 18 - 20 mm a délce 
kratší 12-15 mm. 

Výskyt: Velim - Skalka ?, Radovesnice, Korycany, Kozomín, Netřeba, - korycanské souvrství. 

Synhelia MILNÉ - EDWARDS et HAIME, 1849 
Synhelia gibbosa (GOLDFUSS, 1829) 

Tab. IV, obr. 1 - 5 . 

1829 Lithodendron gibbosum GOLDFUSS; T. 1, p. 106, Pl. 37, fig. 9 
1845 Oculina gibbosa GOLDFUSS; Reuss, p. 161 
1887 Synhelia gibbosa GOLDFUSS; Počta, p. 50, Pl. 2, fig. 1, text-fig. 27 
1970 Synhelia gibbosa (GOLDFUSS); L. Beauvais, p. 1127, Pl. 3,fig. 3; pl. 4, fig. 3; (zde 
synonymika komplementární) 
1989 Synhelia gibbosa (GOLDFUSS); Löser, p. 132, PI. 26 , fig. 3 ; text - fig. 35 
1992 Synhelia gibbosa (GOLDFUSS); Eliášová, p. 4 0 9 -410 , PI. VI I I , figs. 1 -5 

Materiál: 13 kusů polypárií se zachovanou bází a 35 různě velkých úlomků polypárií. 

Popis: Trsy cerioidní, dendroidní s rovnými tupými rameny. Báze kolonie rozšířena, pokrytá 
holotékou v kruhovitých prsténcích. Jednotlivá polypária extrémně krátká jsou rozšířena na 
ramenech v nepravidelných spirálách. Velmi krátké epitekální kruhy blízko báze mohou být 
více nebo méně vyvinuté okolo jednotlivých polypárií. Výše je úzká mezikališní přepážka, která 
ukazuje hranici mezi jednotlivými polypárií. Ty zde mají formu komolého velmi nízkého kužele 
krytého ze stran. Obrys kalichu je kruhovitý až polygonálně zaokrouhlený. Paprsčité (radiální) 
elementy jsou uspořádané v šestičetné symetrii do čtyř skupin velikosti. Jsou nekompaktní, 
rovné, anastomózní, nespojené. Jejich distální okraj je ozdoben širokými vroubky. Na boční 
straně je možno pozorovat početná trnovitá zrnka. Septa primárního řádu jsou připojeny ke 
kolumele (sloupku). Septa druhého a třetího řádu jsou velmi krátká a vytvářejí pravidelný okraj 
okolo stěny. Velká původní mnohotrámcovitá kolumela je spojena do pevného centrálního 
stonku. Stěna parasynaptikulární. Disepimenta (dýnka) jsou jemná, tenká. Pučení jelaterální. 
Mikrostruktura: Trámce (trabekuly) jednoduché. 
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Poznámky: Druh Synhelia gibbosa (GOLDFUSS) byl znovu přeřazen do čeledi Siderastraeidae 
L. Beuvaisem 1970.L. Beuvais považoval rod Synhelia jako plokoidní. Náleží k ahermatypním 
korálům Eliášová (2001). 

Výskyt: cenoman - turon : Bochum (Nemecko), svrchní cenoman- spodní turon (Česká 
republika): Zbyslav, Tuchoměřice u Prahy, Velim -Skalka, Kamajka u Chotusic, Radovesnice, 
Bílina, Teplice. 

Onchotrochus DUNCAN, 1870 

Onchotrochus hatifnatus STOLÁRSKI et ELIÁŠOVÁ, 1997 

1997 Onchotrochus hatofnatus STOLÁRSKI et ELIÁŠOVÁ sp. n. PI. VII, figs. 1-6; pl. VIII, fig. 6 

Materiál. Jeden kus korálu. 
Popis: Malé polypárium cylindrického tvaru o průměru kalicha 1,5 mm. Báze polypária 
rozšířená. Iniciální kruh obsahuje 6 primárních sept. Sekundární juvenilní kruh obsahuje více 
než 6 sekundárních sept. Paprsčité elementy jsou rozmístěny stejnoměrně. Vnitřní část sept je 
jemně zduřená resp. rozšířená a může být trochu transverzálně protáhlé (zvláště u primárních 
sept). Povrch sept je pokryt ostrou výraznou granulací. Příležitostně v některých etapách 
života polypária se vnitřní stěny primárních sept se mohou dotýkat a utvářet parietální sloupek. 
Stěna polypária marginotékní s hřebeny a transverzálním vráskováním. 

Poznámky a vztahy: Druh Onchotrochus hatifnatus STOLÁRSKI et ELIÁŠOVÁ se od příbuzných 
druhů - Onchotrochus carteri DUNCAN z cenomanu Anglie, O. serpentinus DUNCAN z turonu 
Anglie odlišuje cylindrickým tvarem (ne skolekoidním) a způsobem přirůstání, které je u báze 
polypária polycyklické. 

Moltkia STEENSTRUP, 1846 
Moltkia foveolatum (REUSS), 1846 

Tab. IV, obr. 7, částečně ? 8. 

1846 Isisfoveolata REUSS. - Die Versteiner. d. böhm. Kreidef. II, p. 70, Taf. 15, Fig. 1,2. 
1872 Stichobothrion foveolatum REUSS. - Nachtrag zu der Anthozoen des Cenomans von 
Plaunen. In GEINITZ - Das Elbt.. II, p. 142. Fig. 3 - 4 v textu. 
1887 Stichobothrion foveolatum REUSS. - in POČTA, Die Anthozoen der Böhm. Kreidef., p. 
20, Vyobrazení v textu Fig. 4. 
1911 Stichobothrion foveolatum REUSS. In FRIČ, p. 62 , obr. 262. 

Materiál. 186 kusů stonků koralitů pořízených z výplavu sutě pod kapsou Václav. 

Popis: Korality o délce 8 -15 mm, šířky 1,5-2,5 mm. Polyparia kruhovitá. Septa mají násobek 
čísla osm. Septa nebyla však vzhledem k dostupné mikroskopické technice blíže studována. 
Popis se shoduje s popisem Počty (1887) a Friče (1911). Povrch koralitu je pokryt podélnými 
granulovanými rýhami. 
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Poznámky a vztahy: Povrchovou stavbou se podobá druhu S. solidům POČTA. Pravděpodobně 
náleží k horní části trsu druhu S. solidům POČTA. Přesné studium stavby polypárií nebylo 
dosud provedeno. 

Výskyt: Velim - Skalka, Kamajka u Chotusic, Zbyslav, Kolín, Šilinky u Bíliny, 

Moltkia STEENSTRUP, 1846 
Moltkia solidům (POČTA), 1887 

1887 Stichobothrion solidům POČTA. - Die Anthozoen der Böhmischen Kreidef, ,p. 21 - 22, 
Fig. 1 a f, Vyobrazení v textu 5 - 6 . 

1911 Stichobothrium solidům P O Č T A - in FRIČ. p. 63 , obr. 263. 

Materiál: 5 úlomků koralitů. 
Popis. Stonky koralitů šířky 4 - 5 mm. Polyparia kruhovitá. Septa mají násobek čísla osm. 
Septa nebyla vzhledem k dostupné mikroskopické technice blíže studována. Popis se shoduje 
s popisem Počty (1887) a Friče (1911). Povrch koralitů je pokryt podélnými granulovanými 
rýhami. 

Poznámky a vztahy: Korality pravděpodobně náleží spodní části korálového trsu druhu S. 
foveolatum REUSS. Přesné studium stavby polypárií a jejich srovnání nebylo provedeno. 

Výskyt: Velim - Skalka, Kamajka u Chotusic, Zbyslav, 

Báze oktokorálu typ. 1 (Pugaczewska, 1965; Žítt a Nekvasilová 1993). 

Tab. III, obr. 1, 2. 

Materiál: Jeden kus báze oktokorálu nalezen pod kapsou Václav (západní část lomu). 

Popis: Báze je nízká, vysoce kónická, v obrysu kruhovitá. Úpon osy je ve středu a je konkávni. 
Průměr osy je 5,4 mm. Povrch je bez jakékoli skulptury, hladký. Největší průměr povrchu 
báze je 4,8 mm. 

Poznámky: Tato báze se podobá vyobrazení dle Pugaczewské ( 1965 , PI. IV, fig. 1 a), dle Žítta 
a Nekvasilové (1993 , PI. I, fig. 1 - 3). Žítt a Nekvasilová ( 1 9 9 3 ) uvádí částečnou podobnost 
s druhem Stichobothrion solidumVoČTA, 1887 {Moltkia foveolata REUSS, 1845 sensu Voigt 
1958) (Počta 1887, fig. 6, Frič 1911, fig. 263). Druh Stichobothrion solidům PoČTAmá bázi 
paprsčitě rozbrázděnou silnějšími rýhami. Jak předpokládají Žítt a Nekvasilová ( 1 9 9 3 ) tato 
báze patrně náleží jinému druhu rodu Moltkia STEENSTRUP, 1846. Malecki ( 1982) hladké báze 
oktokorálů přiřadil k umělému druhu Octobasis glabra MALECKI, 1982. Rozměry tohoto 
umělého druhu se však liší od zde popisované báze, druh O. glabra MALECKI má průměr osy 
0,06 mm. 

Výskyt: Velim - Skalka, 
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Báze oktokorálu typ 2a (Žítt a Nekvasilová, 1993). 

Tab. ffl, obr. 3 - 7. 

Materiál: Pritmelená nízká báze korálu na pararulovém plochém úlomku spolu s přitmeleným 
mlžem druhu Spondylus sp. a dvěma úlomky mlže druhu Atreta sp. a s pritmelenou ústřicí 
Ostrea sp. a s pritmelenou schránkou Bdelloidina cribrosa REUSS. (pod kapsou Václav -
Z část lomu) 

Popis: Velmi malá nízká báze o ploše 9 x 5 mm, eliptická. Úpon osy průměru 3 mm, konkávni. 
Povrch je zčásti pokryt hustými radiálními (paprsčitými) rýhami, které se jeví jakoby, 
popraskané či rozbrázděné. Barva báze je tmavě šedá. 

Poznámky. Tato báze se shoduje s popisem Žítta a Nekvasilové (1993, PI. I, fig. 4). Patrně 
odpovídá vyobrazení Pugaczewské (1965, PI. IV, fig. 1 b). Vzhledem k velikosti báze se 
patrně jedná o juvenilní stádium. Žítt a Nekvasilová (1993) tvrdí, že tento typ je snad podobný 
druhu Isis miranda POČTA, 1887 (Počta 1887, fig. 3; Frič 1911, fig. 261). Tato báze se liší od 
druhu Ls/s miranda POČTA hrubšími paprsčitými rýhami. Určitá podobnost se jeví i k druhu Isis 
vertebralis HENNIG (viz Malecki, 1982, pl. 24: 6; pl. 26:5). Vzhledem k tomu , že se patrně 
jedná o juvenilní stádium a vzhledem k zachování materiálu je přesnější determinace nemožná. 

Výskyt: Velim - Skalka. 

Báze oktokorálu typ 2b. 

Materiál: Jeden volný úlomek báze nalezen v osypu pod "kapsou Václav"- Z část lomu. 

/ 

Popis. Úlomek báze o délce 12 mm. Průměr úponu osy 4,4 mm. Povrch rozbrázděn jemnými 
hustými rýhami, které se vizuálně liší od předešlého typu. Barva báze světle hnědá. 

Poznámky: Báze odpovídá typu 2 (Žítt a Nekvasilová, 1993). Rýhování je jemné, tvar báze má 
nepravidelný tvar. Rýhování se liší od níže popisovaného druhu. 

Výskyt: Velim - Skalka. 

Báze oktokorálu typ 3. (Žítt a Nekvasilová 1993, PI. I, fig. 5) 

Materiál: Jeden volný úlomek báze nalezený pod "kapsou Václav" - Z část lomu. 

Tab. III, obr. 8 - 1 0 . 

Popis: Velmi široká báze o rozměrech 21,3 x 13,8 mm. Povrch je rozbrázděn resp. je tvořen 
zřetelnými a velmi silnými žebry, které od osy úponu směřují nepravidelně. Průměr úponu báze 
je 3,8 mm. 

Poznámky: Tato báze se podobá bázím umělých druhů Octobasis circulataMM,HCKI, 1982 
a Octobasis ornata MALECKI, 1982. Vztahy k rodu Moltkia jsou nejasné. Patrně se vzhledem 
ke skulptuře povrchu jedná o nový umělý druh. 
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Výskyt: Velim- Skalka. 

Serpulidae - serpulidní červi. 

Glomerula NIELSEN, 1931 
Glomerula serpentina (GOLDFUSS, 1831) 

Tab. V - VI, obr. 1-15. 

1831 Serpula gordialis var. SerpentinaSciII,OTHELM. - GOLÜFUSS:240, Taf. 71 Fig. 4. 
1840 Serpula implicata - V0NHAGEN0W, p. 668, Taf. 9. Fig. 17. 
1846 Serpula serpentina GOLDFUSS. - REUSS: Taf. 4 2 Fig. 22. 
1904a Serpula eximplicata - ROVERRETO, p. 12, Taf. 3, Fig. 8a-e. 
1911 Serpula gordialis, var. serpentina. - FRIČ: Abb. 304. 
1961 Glomerula solitaria - REGENHARDT, p. 28, Taf. 9, fig. 11. 
1961 Protula rasilis n. sp. - REGENHARDT: p. 33, Taf.l Fig. 7. 
1961 Omasaria omnivaga - REGENHARDT, p. 45, taf. 5, fig. 7. 
1964 Glomerula jerseyensis - CLOUGH, p. 9 9 9 texttaf. 
1973 Glomerula solitaria Regenhardt, 1961. - PASTERNAK. 12, Taf. 1 Fig. 6 - .7. 
1973 Protula rasilis REGENHARDT, 1961. - PASTERNAK: 12, Taf. 1 Fig. 9. 
1984 Glomerula gordialis (SCHLOTHEIM) - ZIEGLER, Family Serpulidae (Polychaeta, 
Sedentaria) from the Boh. Cret, Bas., p.215, 216., PI. I, Fig. 3, 4, 5 
2 0 0 4 Glomerula serpentina (GOLDFUSS, 1831); JÄGER: p. 130, Taf. 1, Fig. 1. 

Materiál: Přes 3300 vzorků, (klubíčka, ploché spirály, rovné rourky, úlomky rourek) 

Popis: Rourka kruhovitého průřezu stočená do více či méně pravidelných shluků a klubíček. 
Apertura je schovaná uvnitř klubíčkovitých shluků. Lůžko kruhovité, trilobátní lůžko nebylo 
pozorováno. Průměr rourky je v rozmezí 0,9 - 2,8 mm Tri pravé tabule lze pozorovat v zadní 
části rourky. Povrch rourky je hladký. 

Poznámky a vztahy: Druh Glomerula serpentina (GOLDFUSS) byl v dřívějších pracích 
zařazován k druhu G. gordialis SCHLOTHEIM. Podle Jägera (2004 a ústní sdělení) je tento druh 
jurský se stratigrafíckým rozsahem svrchní toark-tithón. V ČKP pravděpodobně existují dva 
druhy Glomerula serpentina (GOLDFUSS) a G. lombricus (DEFRANCE), které se odlišují 
velikostí průměru rourky. Druh Glomerula lombricus (DEFRANCE) má rourku o velikosti 
průřezu maximálně do 1,8 mm, v průměru 0,7-1,3 mm (Jäger 1993). Druh G. serpentina 
(GOLDFUSS) má průřez rourky o velikosti nad 2 mm. Systematika rodu Glomerula je 
problematická. Rod Glomerula existuje od hetangu až do současnosti. Největší geografické 
rozšíření měl tento rod od svrchního toarku do eocénu. Během 200 miliónů let existovalo do 
100 skutečných biologických druhů (Jäger - ústní sdělení. Je nemožné rozlišit mezi 
jednotlivými druhy, a to vzhledem k jejich jednoduché stavbě rourky. Jäger (2005 - ústní 
sdělení) nikdy nepozoroval trilobátní strukturu lůžka u jurských jedinců. Od spodního 
hauterivu je už u rodu Glomerula pozorovatelná trilobátní struktura. Schopnost tvorby 
trilobátní struktury je vývojovým progresivním znakem. Trilobátní struktura se vyskytuje u 
druhů Glomerula plexus (SOWERBY), Glomerula serpentina (GOLDFUSS) a Glomerula 
lombricus (DEFRANCE). Trilobátní struktura lůžka je častější u druhu Glomerula serpentina 
(GOLDFUSS) než u druhu Glomerula lombricus (DEFRANCE). U mnoha jedinců nalezených 
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v příbřežních facíích rourky Glomerul ukazují velikostní spektrum od rourek s velikostí pod 1 
mm až po velikosti nad 2 mm, a to podle jejich ontogeneze. V tomto případě není důvodu 
odlišovat mezi dvěma druhy. U facií křídy a vápnitoslínitých facií je praktické odlišovat mezi 
dvěma druhy G. lombricus (DEFRANCE) a G. serpentina (GOLDFUSS), protože jedinci střední 
velikosti jsou relativně vzácní. Tuto situaci však komplikují nálezy asi tisíce malých jedinců G. 
lombricus (DEFRANCE) Z lokality svrchního cenomanu serpulitového pískovce z Bannewitzu u 
Drážďan (Jäger - ústní sdělení). Jäger (ústní sdělení) považuje druh G. serpentina (GOLDFUSS) 
jako validní „ normální druh". Jedinci druhu G. lombricus (DEFRANCE) mohly normálně žít ve 
větší vzdálenosti od pobřeží. Ačkoliv je možné i jiné schéma například, že jedinci 
z cenomanské lokality Bannewitz mohly reprezentovat odlišný druh od druhu G. lombricus 
(DEFRANCE) Z křídových facií (Jäger - ústní sdělení) 
Rod Glomerula se stavbou rourky podobá recentnímu druhu Calcisabella piloseta PERKINS 
(Jäger 2004; a ústní sdělení). Jäger proto zařazuje rod Glomerula do čeledi Sabellidae 
JOHNSTON, 1846. 

G. plexus (SOWERBY) je druhem tvořící kolonie. 
Rourky tohoto druhu se ve Velimi přitmelovaly na valouny, na ústřice druhu Amphidonte(A.) 
reticulatum (REUSS), na stonky lilijic rodu Isocrinus. 

Výskyt: Svrchní cenoman - Bílina, Brázdim, Hodkovice (Ve skalách), Korycany, Miskovice, 
spodní turon - Běstvina, Kamajka, Kaňk, Nová ves u Kolína, Předboj, Velim - Skalka, Starkoč, 
střední turon - Benátky nad Jizerou, Brandýs nad orlicí, Česká Třebová, Dolánky, Klokočské 
Loučky, Kokořín, Libuň, Kněžice, Nouzouv u Svitav, Rovensko pod Troskami, Turnov, 
svrchní turon - Čížkovice, Oškobrh, Přerovská hůra, Teplice, Vinaříce, coniak - Hrdoňovice, 
Prachovské skály, Valdštejn, Mašov u Turnova. 

Protula Risso, 1826 
Protula planianica ZIEGLER, 1984 

1984 Protula planianica sp. n. - ZIEGLER: Family Serpulidae (Polychaeta, Sedentaria) from 
BCB,p. 2 1 8 - 2 1 9 , PI. II, Fig. 2, 3. 

Materiál: Úlomek rourky o délce 3 cm se zřetelnými buněčnými vrstvami a přisedlými zoáriemi 
mechovek rodu Membranipora. 

Popis: Rourka (pokud je zachována) dlouhá až 150 mm, nestočená,nepravidelně zakřivená 
(undulózní) rourka kruhovitého průřezu. Zadní část rourky přirostlá k anorganickému 
substrátu, ostatní části nepřirostlé. Buněčné vrstvy slabě vyvinuté v přední části, ale pevně 
přitisklé k substrátu. V zadní Části jsou buněčné vrstvy vyvinuty silněji. Víčko je kruhovité. 
Průměr rourky tohoto kusu jedince činí 16,5 mm, stěna rourky dosahuje tloušťky 2 mm. 
Průměr lůžka měří 12,8 mm. Rourka úzkostěnná. Ziegler (1984) uvádí průměr rourky 
v rozmezí 9 - 1 0 mm, průměr lůžka v rozmezí 8,3 - 8,7 mm a šířku stěny rourky šířky 0,6 mm. 
Ve střední části mohou být sledovány nepravé tabule. Pravé tabule jsou přítomny v posteriorní 
části. Povrch rourky nese nepravidelnou, jemnou ale rozlišitelnou skulpturu, skulptura chybí 
v posteriorní části rourky kde je povrch rourky hladký. 

Poznámky a vztahy: Protula planianica ZIEGLER patří k nejširšímu druhu vyskytujícím se 
v ČKP. Druhu Protula planianica ZIEGLER se podobá druh Dorsoserpula conjuncta GEINITZ, 
který dosahuje širšího průměru rourky i lůžka v rozmezí 13-17 mm a 12 -14 mm. Dále druh 
Serpula conjuncta GEINITZ má vyvinutu zřetelnou a výraznější skulpturu v podobě 
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transverzálních rýh (mohou být vystouplá) a podélnou skulpturu tvořenou rýhami tvaru 
písmene V a dále je tento podobný druh více přichycen k substrátu. Od typu: druhu 
Mucroserpula velimia ZLEGLER se liší délkou. Délka druhu Mucroserpula velimia ZIEGLER činí 
70 - 90 mm, dále pak vnitřní stavbou a vnější skulpturou. Druh Mucroserpula velimia ZLEGLER 
s největší pravděpodobností náleží ke druhu Dorsoserpula cf. conjuncta GEINITZ. Skulptura je 
opět výraznější a je tvořena nízkými a širokými hřebeny které jsou nepravidelně rozprostřené 
po celé délce rourky. 

Výskyt: svrchní cenoman - Markovice, Plaňany ( v levé části lomu); spodní turon - Čáslav (Na 
Svornosti), Nová Ves u Kolína, Plaňany (lomová cesta), Radim, Velim (Skalka). 

Dorsoserpula PARSCH, 1956 
Dorsoserpula cf conjuncta {GEINITZ, 1842) 

Tab. VII, obr. 2 - 5 . 

1843 Serpula conjuncta GEINITZ. - Nachtr. zur Charakt. IV, p. 7, Taf. 4, fig. 6-9. 
1846 Serpula conjuncta GEINITZ . - GEINITZ: 250, Pl. 16, Fig. 20. 
1849 Serpula conjuncta GEINITZ. - GEINITZ: 106. 

1871 Serpula conjuncta GEINITZ. - GEINITZ: 283-284, Taf. 63, Fig. 6-9. 
1969 Serpula conjuncta GEINTZ. - ZIEGLER: 38-39 . 
1984 Serpula conjuncta GEINITZ. - ZIEGLER: 223, PI. III, Fig. 2. 

Materiál: Jeden kus stočené posteriorní části rourky. 

Popis: Stočená rourka do „smyčky". Rourka a lůžko kruhovité. Průměr rourky činí u tohoto 
vzorku 7,5 - 11,3 mm. Buněčné vrstvy slabě vyvinuty. Průměr lůžka tohoto vzorku činí 5,5 -
10,6 mm. Šířka stěny u tohoto vzorku dosahuje rozmezí 0,8-2,5 mm. Transverzální skulptura 
je tvořena u tohoto vzorku velmi jemnými částečně prominujícími valy. 

Poznámky a vztahy: Průměr rourky druhu Dorsoserpula conjuncta (GEINITZ) podle Zieglera 
(1984) činí 13 -17 mm; průměr lůžka 12-14 mm. Šířka stěny 0,9 -1,2 mm. Druh Dorsoserpula 
conjuncta (GEINITZ )se strukturou své rourky velmi podobá recentnímu druhu Serpula 
vermicularis LINNAEUS, který má rourku mnohem mohutnější. Od druhu Protulaplanianica 
ZIEGLER se liší připevněním rourky k podkladu; druh D. conjuncta (GEINITZ) je připevněn 
k podkladu po celé délce rourky. Druh P. planianicaZlEGUJR se připevňuje pouze posteriorní 
částí rourky. Druh D. conjuncta (GEINITZ) má výraznější skulptaci zejména ve střední a 
anteriorní části rourky a nikdy netvoří nepravé tabule. 
Druh D. conjuncta (GEINITZ) žil na rozdíl od jiných serpulidů v kalnějším a bahnitějším 
prostředí. Přisedal na různé předměty mořského dna, především však na balvany nebo přímo 
do pelitického substrátu (Ziegler, 1969, 1984). 

Výskyt: svrchní cenoman: Velim, Holubice, Kojetice, Markovice, Nová Ves u Kolína, 
Plaňany, 
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Dorsoserpula PARSCH, 1956 
Dorsoserpula gamigensis (GEINITZ, 1875) 

Tab. VIII - IX, obr. 9 - 1 4 . 

1875 Serpula gamigensis GEINITZ. - Taf. 63, Fig. 19-21, p. 286-287. 

Materiál: Dva jedinci se zachovaným zoubkem v ústi a se zachovaným podélným kýlem. 

Popis: Rourka kruhovitá, průměr rourky v apertuře 3 mm. V apertuře přítomen v dorsální části 
ostrý špičatý zoubek o délce 2 mm. Posteriorní část rourky je stočena na ventrální část rourky, 
kde vytváří závit. Vzhledem k zachování posteriorní nelze přesně určit kolik má závit závitků. 
Dorsální část rourky nese zřetelný velmi jemný podélný kýl. Podélný kýl je velmi jemně 
zvlněný. Rourka je dále opatřena dvěma ventrálními kýly, které jsou zřetelné, ale oproti 
dorzálnímu kýlu jsou jemnější. Lůžko kruhovité o průměru 2 mm. Na první pohled se rourka 
jeví jako hladká, avšak pod mikroskopem jsou pozorovatelné jemné přírůstkové linie tvaru 
ležatého písmene V a velmi jemné vrásky. Délka rourkz dosahuje u zachovanějšího jedince 8, 4 
mm. 

Poznámky a vztahy: Jäger (1983) tento druh řadil ještě k druhu D. (Parsimonia) wegneri 
(JÄGER), a to z důvodu nepřítomnosti podélného dorsálního kýlu u jedinců ze santonu a 
kampánu. Jedinci z maastrichtu však mají podélný dorsální kýl vyvinut a jsou Jägerem (2004; 
ústní sdělení 2004)) přiřazeny k subspecii D. wegneri maastrichtensis n. subsp. Tento druh je 

v 

zde poprvé popsán z CKP. 

Výskyt: Velim - Skalka- sublokalita Václav spodní turon. 

Cementula REGENHARDT, 1961 
? Cementula sp. 

Tab. VI I I - IX , obr. 1,2. 

Materiál. 7 téměř kompletně zachované kusy planispirálně stočených rourek. A jeden úlomek 
rourky. Jedn exemplář je přitmelen na stonku lilijice Isocrinus sp. 

Popis: Rourka kruhovitého průřezu stočená planispirálně do velmi nízkého kuželíku s pevně 
spojenými závity. Rourka je přirostlá k podkladu po celé délce. Buněčné vrstvy velmi jemně 
rozvinuté. Průměr rourky nikdy nepřesahuje 1,2 mm. Lůžko kruhovité o průměru 0,8 mm 
zúžující se k zadnímu konci, zúžení je neostré. Stěna rourky o tloušťce v rozmezí 0,1 - 0,2 
mm. Skulptura složená z velmi jemným příčných rýh, které připomínají ležaté písmeno V. 
Skulptura je zřetelná v přední a na začátku střední části rourky, v zadní části je méně výrazná. 
Rourka o délce více než 12 mm. 

Poznámky a vztahy: Druh Cementula sp. se podobá svým habitem druhu Spiraserpula 
subinvoluta (REUSS) nemá však vyvinutu vnitřní strukturu viz Pillai (1993) . Dále se Cementula 
sp. svým habitem podobá příbuznému druhu Spiraserpula spirographs (GOLDFUSS), ale liší 
se od něho přítomností jemné, ale zřetelné transverzální skulptury; rourka druhu Spiraserpula 
spirographs (GOLDFUSS) je hladká. Podle Jägera (ústní sdělení 2004) je tento nález významný 
z hlediska stratigrafického zastoupení, neboť on neviděl jedince z turonu a koniaku. 
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Nielsen (1931) nalezl rody Cemeníula a Spiraserpula ve White Chalk a bryozoovém vápenci 
dánu, kde byli přitmeleni na korálech v hlubších a studenějších vodách v afotickém prostředí. 
Jäger (1987) a Pillai (1993) uvádějí, že tyto rody obývají teplé mělké tropické subtropické 
vody, rostou na korálech, vápencích, miskách měkkýšů a dalších substrátech o hloubce 75 -
90 m. 

Výskyt: spodní turon - Velim (Skalka). 

Neovermilia DAY, 1961 
Neovermilia ampullacea (SOWERBY, 1829) 

Tab. Vn, obr. 6. 

1827 c Spirorbis ? lituitis -DEFRANCE . p. 304. 
1829 Serpula ampullacea n. sp. - SOWERBY, The Mineral etc., 199, PI. 597, Fig. 2. 
1831 Serpula triangularis - MONSTER - GOLDFUSS: 236, Taf. 70 Fig. 4a -b. 
1831 Serpula Nöggerathii MÜNSTER - GOLDFUSS: 238, Taf. 70 Fig. 14 a -c. 
1840 Serpula Bardensis nob. - HAGENOW: 667, Taf. 9 Fig. 16. 
1841 Serpula ampulacea SOWERBY. - RÖMER: 101. 
1843 Serpula triangularis MÜNSTER. - GEMTZ: Nachtr. 7 , Taf. 4 Fig. 15. 
1844 Serpula Proteus. - SOWERBY: 53, Taf. 635 Fig. 2. 
non 1845 Serpula ampullacea SOWERBY.- REUSS: 20, Taf. 5 Fig. 22 a -c. 
non 1846 Serpula ampullacea SOWERBY. - REUSS: Taf. 24 Fig. 6 -7. 
1846 Serpula triangularis MÜNSTER - GEMTZ: 252, Taf. 16 Fig. 19 a -c. 
pars 1849 Serpula triangularis MÜNSTER. - GEINITZ: 102. 
pars 1849 Serpula ampulacea SOWERBY. - GEINITZ: 102. 
? 1850 Serpula annulata, new. - DD(ON: Taf. 29 Fig. 9. 
? 1855 Serpula lituitis, DEFRANCE sp. - HĚBERT: 364. 
1865 Vermetus ampullaceus SOWERBY. - RÖMER. 198, Taf. 32 Fig. 10. 
non 1865 Serpula ampullacea SOWERBY.- EICHWALD: 268, Taf. 18 Fig. 5 - 7. 
? 1868 Serpula ampullacea. - GÜMBEL: 752. (podle GEINITZ 1872) 
non 1872 Serpula ampullacea SOWERBY. - GEINITZ: 284, Taf. 63 Fig. 10-12. 
non 1875 Serpula ampullacea SOWERBY. - GEINITZ: Taf. 37 Fig. 7 -9. 
1876 Serpula triangularis MÜNSTER. - BRAUNS: 336. 
non 1883 Serpula ampullacea (sie!) SOWERBY. - FRIČ: 128, Abb. 114. 
? 1889 Serpula amjmllacea SOWERBY. - GRIPENKERL: 29. 
1892 Serpula ampullacea SOWERBY. -STOLLEY: 248. 
? 1901 Serpula cfr. Ampullacea SOWERBY. - IMKELLER: 29. 
1901 Serpula cfr. Ampullacea SOWERBY. - WOLEMANN: 12. 
1902 Serpula ampullacea SOWERBY. -WOLEMANN: 35. 
pars 1905 Serpula ampullacea SOWERBY. - WEGNER: 151. 
? 1907 Serpula ampullacea SOWERBY.- KARAKASCH: 273. 
? 1911 Serpula ampulacea (sie!), SOWERBY. - FRIČ: Abb. 305 . 
? 1913 Serpula ampullacea SOWERBY. - SCUPIN: 257. 
? 1921 Serpula ampullacea SOWERBY. - RAVN: 15. 
1931 Serpentula ampullacea SOWERBY. Sp. - NIELSEN: 90, Taf. 1 Fig. 13 -16. 

non 1934 Serpula ampullacea SOWERBY. - ÄNDERT: 79, Taf. 19 Fig. 25. 
non 1937 Serpula ampullacea SOWERBY. -LEHNER: 186. 
? 1946 Serpula ampullacea SOWERBY. - RAVN: 13. 
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1952 Serpula lituites [sic!] DEFRANCE. - ROGER in PlVETAU: Abb. 22. 
? 1955 Serpula ampullacea SOWERBY. - PASTERNAK: 36. 
1961 Parsimonia squalida n. sp. - REGENHARDT. 40, Taf. 2 Fig. 2. 
1961 Parsimonia spoliata n. sp. - REGENHARDT: 40, Taf. 5 Fig. 6. 
1961 Proliserpula (Proliserpula) dithyrambica n. sp. - REGENHARDT: 51, taf. 3, Fig. 5. 
1961 Proliserpula (Proliserpula) praepilata n. sp. - REGENHARDT: 52, Taf. 4 Fig. 7. 
1961 Proliserpula (Proliserpula) ampullacea (SOWERBY) - REGENHARDT, p. 54. 
1961 Proliserpula (Paricidula) parricidula n. sp. - REGENHARDT: 56, Taf. 4 Fig. 8 -9. 
1961 Proliserpula (Parricidula) ulterosa n. sp. - REGENHARDT: 56, taf. 8 Fig. 8(von 
Protulophila befallen) 
1961 Cycnoserpula cycnoserpula n. sp. - REGENHARDT: 60, taf. 6 Fig. 1. 
1962 Serpentula ampullacea SOWERBY, 1829. - HOWELL: W 160, Abb. 9 9 , 1 2 . 
1966 Serpula ampullacea. - RASSMUSEN: 51 unten, Sbb. 3. 
? 1968 Serpentula lituitis (DEFRANCE 1827). - BlGNOT: 20, Taf. Fig. 6 -7. 
? 1970 Genicularites articularis n. g. n. sp. - MÜLLER. 54, Abb. 1 a - c. 
1973 Serpula ampulacea SOWERBY, ZIEGLER: Fauna středního turonu Českého ráje, str. 3 8 -
39. 
? 1973 Parsimonia squalida REGENHARDT, 1961. - PASTERNAK: 15, Taf. 2 Fig. 1 -2. 
? 1973 Parsimonia spoliata REGENHARDT, 1961. - PASTERNAK: 16, Taf. 2 Fig. 3. 
1973 Proliserpula ampullacea (SOWERBY), 1829. - PASTERNAK. 25 , Taf. 4 fig. 1 -2 . 
? 1973 Proliserpula nöggerathii (MÜNSTER), 1833 . - PASTERNAK: 26 , Taf. 4 Fig. 3. 
1973 Proliserpula dithyrambica REGENHARDT, 1961.- PASTERNAK: 26, Taf. 4 Fig. 4. 
? 1973 Proliserpula parricidula REGENHARDT, 1961. - PASTERNAK: 28, Taf. 4 Fig. 6 -7. 
? 1973 Cycnoserpula cycnoserpula REGENHARDT, 1961. - PASTERNAK: 32, Taf. 5 Fig. 1. 
1974 Proliserpula ampullacea (SOWERBY, 1829) . - KAEVER: 99 , Taf. 1 Fig. 7. 
1974 Serpula sp. - VANG et MECKER: 12, Abb. 
non 1974 Serpula ampullacea. - VANG et MECKER: 12, Abb. 
1975 Proliserpulaproteus (SOWERBY). - CASTELL etc.: Taf. 50 Fig. 3. 
1978 Proliserpula (Parricidula) parricidula REGENHARDT. - POCKRANDT: 8, Abb. 
1979 Cycnoserpula cycnoserpula REGENHARDT, 1961. - LOMMERZHEIM: 150. 
1983 Proliserpula ampullacea (SOWERBY, 1829). - JÄGER: str. 41-45, Taf. 5 Fig. 1 - 8 . 
1984 Proliserpula ampullacea (SOWERBY) - ZlEGLER: Family Serpulidae etc...,p. 233 , PI. V , 
Fig. 1 , 2 . 

Materiál: Dva necelé kusy rourek. 

Popis: Rourka slabě zakřivená nebo rovná přirostlá k podkladu po celé její délce pomocí dobře 
vyvinuté buněčné vrstvy pokožky serpulidů. Rourka ja na průřezu kruhovitá a dosahuje 
průměru o rozmezí 1,8 -2,2 mm. Variabilita je značná . Zde nalezené kusy dosahují vyššího 
průměru jeden 2, 3 mm a druhý necelé 3 mm. Lůžko je kruhovité o průměru 1 , 6 - 1 , 7 mm 
v přední části rourky. K posteriorní části se lůžko zužuje. Posteriorní část je oblá. Povrchová 
vrstva nikdy nepřevyšuje 0,2 mm. V koncové části lze pozorovat 3 pravé tabule, nepravé 
tabule se nevyskytují. Skulptura je nezřetelná, složená z příčných vrásek a mělkého šlíru tvaru 
písmene V, které jsou podélně roztáhlé a mizí před koncem rourky. Přední část rourky je 
nadutá a obsahuje "ampullacearní typ" ústního otvoru. Délka je variabilní a pohybuje se 
v rozmezí 30 - 37 mm. 

Poznámky. Podobný typ ústního otvoru můžeme pozorovat u druhu Serpula prolifera 
GOLDFUSS, ale je menší a podélné šlíry jsou rozeznatelné podél celé části rourky. Výskyt 
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v ČKP velmi hojný (Ziegler, 1984). Podle Jägera (2004 - ústní sdělení) je komplex 
Neovermilia ex. gr. ampullacea velmi variabilním druhem, který se poprvé vyskytl v aptu ? 
albu. Má úzkou stěnu, annulámí ústí, jemnou transverzální strukturu, je více zaoblenější, na 
bázi rourky je buněčná vrstva s kratšími buňkami než u rodů Pomatoceros a Pyrgopolon. 
Podle Jägera (2004) je druh PomaUKeros triangularis synonymem pro druh Neovermilia 
am[mllacea. 

Výskyt: Velim - Skalka. 

Martina, ZIEGLER, 1984 
? Martina sp. 

Tab. VII, obr. 7 - 1 0 . 

Materiál: 136 jedinců. 

Popis: Rourka má čtvercovitý průřez se čtyřmi podélnými valy v předních a zadních částech 
rourky. Průměr rourky činí 3,6-4,2 mm. Lůžko kruhovité o průměru 1,8-2,1 mm. Tloušťka 
stěny rourky dosahuje 0,6-1,4 mm. Povrch rourky je pokryt velmi jemnými koncentrickými 
transverzálními rýhami tvaru obráceného písmene V. Rourka byla připevněna stočenou 
koncovou částí k substrátu. Přední část rourky je vzpřímená. 

Poznámky a vztahy : Tento materiál se svým habitem velmi podobá kusu Eoplacostegus 
sulcatus (SOWERBY), kteiý je vyobrazen v práci Zieglerově ( 1984 , pl. 5, fig. 8), přesto však 
nenáleží k tomuto rodu (Jäger 2 0 0 4 - ústní sdělení). Svým habitem se také podobá rodu 
Orthoconorca, od kterého se liší skulpturou a šířkou rourky. 

Placostegus PHILLIPI, 1844 (syn. Eoplacostegus REGENI IARDT, 1961) 
Placostegus velimensis sp. nov. 

Tab. X, obr. 6 - 8 . (poznámka: netypový materiál) 

Typus: Serpula tridentata FABRicnJS, 1870 
Holotypus: Inventární číslo NM O 6398. Nalezen na lokalitě Velim-Skalka.Úlomek volné části 
rourky o délce 11,5 mm a průměru 2,8 mm. Habitus rourky - rourka jemně zakřivená, stáčející 
se doprava v podélném směru, nesoucí čtyři podélné kýly. Lůžko v anteriorní části o průměru 
1,6 mm, v posteriorní části 1,3 mm. V ústí pozorovatelný tři slabě vystupující zoubky. Podélná 
skulptura je vyvinuta v podobě čtyř ostrých kýlů je ve spodní části a jen v posteriorní třetině 
rourky, jinak rourka nese zaoblené valy. 
Paratypus I: Inventární číslo NM O 6399. Nalezen na lokalitě Kamajka u Chotusic (kus poskytl 
Radek Vodrážka z ČGS). Rourka v anteriorní části jemně zakřivená, celková délka 10mm. 
Část rourky, která přisedala na hladký substrát o délce 8 mm, rovná, přímá o průměru báze 4,6 
mm. Rourka je povlečena mechovkami. Ústí je poškozené. Lůžko o průměru 1,4 mm. Průřez 
nese dvě jamky při krajích báze, které pravděpodobně utvářejí podélné drážky resp. kanálky. 
Podélná skulptura tvořena třemi kýly. Centrální a vnitřní kýl nese řadu nízkých tupých trnů. 
Volná část rourky vystupuje pod úhlem70° nad fixující se část rourky. Je rovná a stáčí se 
doleva v podélné ose. Maximální průměr 3,5 mm. Všechny čtyři podélné kýly jsou ostré a dva 
svrchní nesou řadu nízkých tupých trnů. Anteriorní polovina rourky je hladká, což 
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pravděpodobně způsobily přisedlé organismy. Jinak rourka nese charakteristicky vyvinutou 
jemnou transverzální skulpturu. 
Paratypus II: inventární číslo NM O 6400. Nalezen na lokalitě Velim-Skalka. Přitmelující se 
rourka stočena do spirály, s širokým umbilikem o průměru 10 mm a rozšířenou bází. Anteriorní 
část vertikálně vystupuje; délka 10 mm. Rourka přisedala na různý substrát. Fixující se část 
nese na prostředním kýlu nízké a tupé trny. Jemná transverzální struktura je typicky vyvinuta u 
fixované části i u volné části rourky. Volná část rourky dosahuje 3-3,5 mm v průměru. Podélné 
kýly jsou ostré. V nepravidelném a stlačeném ústí je vyvinut zoubek. 
Stratum typicum: svrchní křída, spodní turon. 
Locus typicus: Velim-Skalka, sublokalita Václav. 
Derivatio nominis. Podle malého městečka Velim u Kolína. 
Materiál: 386 kusů z Velimi. 
Výskyt: Spodní turon - Velim-Skalka, Kamajka u Chotusic. 
Diagnóza: Relativně široký druh rodu Placostegus. 
Přitmelující se část rourky může být rovná, zakřivená anebo stočená. Přitmelující se část rourky 
nese tři podélné kýly nebo zakulacené hrany resp. valy. Volná Část rourky vystupuje velmi 
příkře. Obvykle je zdvojena v podélné ose a v anteriorní části je vydutá. V ústí jsou tři krátké 
zoubky. 
Volná část rourky nese čtyři podélné kýly nebo zakulacené hrany. Transverzální průřez je ostrý 
až zakulacený - kvadrangulární. Mezi kýly nebo valy je čtyři až šest podélných rýh. Kýly 
mohou nést řadu nízkých tupých trnů. Transverzální skulptura je tvořena velmi jemnými 
vráskami, místy je velmi jemně granulována. Přibližně 12 řad granulek na mm. Stěna rourky 
tenká. 
Popis: Rourka v anteriorní části volná a posteriorní částí přisedá k různému podkladu. Průměr 
rourky se k posteriorní části zužuje. U prvního paratypu zachovaný úlomek je zakřivený, ale ne 
do spirály. Druhý paratyp má rourku v posteriorní části tvořenou širokou spirálou (10mm 
v průměru) s širokým umbilikem v centru a rozšířenou bází. Třetí jedinec má rourku stočenou 
do vyšší spirály o průměru 8 mm s úzkým umbilikem. U čtyř kusů pritmelených na ústřici má 
rourka tvar písmene U o velikosti 8 mm. V posteriorní části nejmenší rourky má průměr 1,3 
mm. Zakřivení rourky je variabilní, sinistrální, dextrální anebo je rourka rovná. Konec 
přitmelené rourky je v bázi široký do 5,5 mm, ale u většiny jedinců v bázi není široký. Přechod 
z přitmelené části rourky do rourky odstávající (volné) je na levém i pravém okraji báze 
vytvořen jakýsi soklík s delší dutinkou ve střední části (podobně jako u druhu Pyrgopolon 
(Septenaria) macropus (SOWERBY) , který je však větších rozměrů) Volné části rourek: 
Rourky vystupují od fixované části pod úhlem 70- 90°. U některých jedinců však může úhel 
přesahovat 90°. Velmi vzácně je úhel méně ostrý 45-70°. U jednoho kusu je úhel přechodu od 
fixované části do části volné 30°, volná rourka je pak paralelní se substrátem. Průměr rourky 
činí 1,6-4,6 mm, obvykle však 2-4 mm. Lůžko může dosahovat maximálně 2,4 mm. Nejvíce 
fragmentů je délky 9-13 mm, ale u některých může dosahovat až 16,5 mm délky. Volné části 
rourek jsou více méně rovné nebo poněkud zakřivené, ale jen velmi jemně, a to v podélné ose. 
Poměr sinistrálního zakřivení k zakřivení dextrálnímu činí 60: 40. 
Podélná skulptura fixované části rourky : Obvykle je vyvinut úzký nízký ostrý zřetelný lineární 
kýl. U některých jedinců mohou být detekovány 2 pridatné kýly ve vyšší laterální části rourky. 
U některých rourek se pridatné kýly nedají rozlišit anebo chybí. Resp. u některých jsou 
vyvinuty jen zakulacené valy. Mediánní kýl a pridatné kýly nesou nízké tupé trny (o hustotě 
přibližn+ 2 trny na mm) 
Podélná skulptura volné části rourky: Přechod z přitmelené rourky do volné části rourky se 
ztrácí mediánní (/střední) kýl a místo něho je vytvořena mediánní rýha. Dva vyšší laterální kýly 
se stávají zřetelnými. Obvykle rourka nese 4 kýly. Kýly jsou na spodní straně rourky menší a na 
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svrchní straně větší. Obvykle nesou nízké a tupé trny. Podélná mezera mezi trny je přibližně 1 
mm. Na spodní straně je mediánní středová podélná rýha podobná té ze svrchní strany. Ve 
spodní polovině laterální části jsou 1 nebo 2 rýhy. Celkový počet podélných rýh je 4, 5 nebo 6. 
Rýhy jsou rovné a velmi zřetelné. 
Transverzální skulptura rourek: Jemná transverzální skulptura je tvořena malými řádkami 
granulek. Hustota granulek je 12 granulek či hřbítků na 1 mm. Na první pohled se její 
transverzální skulptura jeví jako pravidelná. Pravidelnější skulptura je na svrchní straně, u báze 
je nepravidelnější. Většina kusů vykazuje v anteriorní části (těsně před ústím) jakési vyboulení 
resp, naduření. ústí je podobné „alae" rodu Cementula REGENHARDT., 1861. 
Průřez pritmelené části rourek: Posteriorní část subtriangulární s vystouplým mediánním 
(středním) kýlem. Střední a anteriorní část tvaru písmen U resp. širokého zvonovitého tvaru, 
nebojsou vyvinuty vyšší laterální kýly trapezoidálního tvaru podobné rodu Mucroserpula 
REGENHARDT, 1961. 

Průřez volné části rourky: Průřez rourky je kvádrangulární. Rourka nese 4 zaoblené valy, mezi 
niž jsou podélné rýhy. V ústí se průřez stává triangulární podle 3 zubů. 
Struktura fixované i volné části rourky: V posteriorní a střední části a fixované rourky je stěna 
rourky relativně tenká. V přechodu mezi fixovanou a volnou částí se stěna velmi rychle zužuje. 
Lůžko kruhovité. Stěna rourky je složena z velmi tenké vnější vrstvy, která je zbarvená 
křídově bíle až šedobíle u některých jedinců světle hnědě. Vnitřní vrstva je tenká a zbarvená 
šedě až šedofialově. 
Operkulum nenalezeno. 
Poznámky a vztahy: Volné části rourek byly poprvé popsány Geinitzem (1875: part 1, p. 
287,Pl. 64, figs.21 a-c) ze saské lokality Gamig blízko Leubnitz jako ,$erpula" 
quadricarinata VON MÜNSTER. Geinitz považoval volné rourky jako části druhu „Serpula 
quadricarinata VON MONSTER IN GOLDFUSS (1831: p. 237, pl.70, figs.8a-c) ze 
svrchnocenomanského glaukonitického pískovce z Regensburgu v Bavorsku. Ve skutečnosti 
jsou fixované rourky druhu Placostegus velimensis sp. nov. odlišné od spirálně stočené rourky 
druhu quadricarinata. 
Rourky recentního druhu PlacostegusPUli JPPI, 1844 a také rourky mnoha druhů ze svrchní 
křída a z dánu společně s rodem Cycloplacostegus JÄGER, 2005 utváří širokou heterogenní 
skupinu. Nicméně mnoho druhů má několik společných morfologických znaků: Rourka malé 
až střední velikosti. Fixovaná část rourky obyčejně zatočená do spirály nebo volné smyčky. U 
některých druhů (rod Cycloplacostegus) plochý více nebo méně pravidelný kónický tvar. 
Volná část rourky obvykle přímo vystupující, má více nebo méně konstantní průměr a většina 
druhů má v ústí vyvinuty 3 zoubky (kromě rodu Cycloplacostegus). Průřez je triangulární nebo 
kruhovitý, ale liší se druh od druhu. Placostegus velimensis sp. n. má průřez kvadrangulární. 
Většina druhů rodu Cycloplacostegus má průřez rourky kruhovitý. U mnoha druhů kromě 
„vyboulení"není ústí známo. Mnoho fosilních druhů má nese jemnou transverzální strukturu. 
Placostegus velimensis sp. nov. není typickým druhem této široké skupiny Placostegus sensu 
stricto. 
Nejvíce se druhu Placostegus velimensis sp. n. podobají druhy Cycloplacosteguspusillus 
(SOWERBY, 1844) a Cycloplacostegus schumacheri JÄGER, 20005 ze spodního santónu až 
svrchního maastrichtu. U těchto dvou druhů chybí zřetelné podélné elementy kromě 
nezřetelných oblých hran u několika málo jedinců (Jäger, ústní sdělení 2005). Oba výše 
zmíněné druhy mají jen 3 podélné rýhy a jejich průřez je kruhovitý. Ze spodního turonu ČKP 
popsal V. Ziegler (1984) několik podobných druhů. Které budou dále diskutovány. Druh 
Eoplacostegus dentatus (B. NIELSEN, 1931)" se od nového druhu liší velikostí rourky. Jedinec 
vyobrazený V. Zieglerem (1984) pod inv. Č. NM O 5387 (Pl. 5, fig. 6) je menší a má 
triangulární průřez a reprezentuje člena menší skupiny „typického" rodu Placostegus 
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zmiňovaného výše. Nový druh se dále podobá druhu Eoplacostegus rigidus (REGENHARDT, 
1961) vyobrazený V. Zieglerem (1984; PI. 5, fig. 7, NM O 5388), ale průřez je triangulární a 
chybí transverzální skulptura. Další druh vyobrazený V. Zieglerem (1984; PI. 5, fig. 8;NM O 
5389) jako „Eoplacostegus sulcatus (SOWERBY)" má velmi úzkou rourku o průměru 1,5 mm. 
Další Zieglerův jedinec vyobrazený pod inv. Č. NM O 5167 reprezentuje pravděpodobně nový 
druh rodu Martina ZlEGLER, 1984. Vztahy k druhu Mucroserpula sulcata jsou nejisté, neboť 
tento druh se vyskytoval ve svrchní juře. 
Druh Eoplacostegus zbyslavus, V. ZlEGLER, 1984 (Pl. 6, fig. 1 a 2; NM O 5390) a 
nevyobrazený jedinec tohoto druhu (NMO 5172) se podobá druhu P. velimensis sp. nov., ale 
má zakulacený triangulární průřez. Jeho tvar kýlů a rýh se rovněž odlišují. 
Ekologie: Druh Placostegus velimensis sp.nov. se přitmeloval na misky ústřic. A na něj se 
přitmelovali kolonie mechovek, ústřic, foraminifer další druhy červů např. druhy Glomerula 
serpentina, Neomicrorbis crenatostriatus. 9 jedinců bylo infikováno symbiontem druhu 
Protulophila gestroi ROVERETO, 1901. 

Filogranula LANGERHANS, 1884 
Filogranula cincta (GOLDFUSS, 1831) 

Tab. VIII - IX, obr. 4 - 8 . 

1831 Serpula cincta nobis. - GOLDFUSS: 237, Taf. 70 Fig. 9 a - c. 
? 1833 Serpula carinata, nobis. - WOODWARD: Taf. 5 Fig. 13 
1837 Vermilia cristata DUJARDIN - DUJARD1N: 233, Taf. 17 Fig. 17 
1840 Serpula undulata nob. - HAGENOW: 668. 
pars 1841 Serpulafluctuata SOWERBY. - RÖMER: 101. 
1841 Serpula cincta GOLDFUSS. - RÖMER: 102. 
1845 Serpula cristata DUJARDIN. - REUSS: 18, Taf. 13 Fig. 92 a -c. 
1846 Serpula fluctuata SOWERBY. - REUSS: 106, Taf. 24 Fig. 10 a - b. 
? 1854 Serpula cincta GOLDFUSS .- PLCTET&RENEVIER> 15, Taf. 1 Fig. 8 a - d. 
1855 Vermilia cristata DUJARDIN. - HÉBERT: 365. 
? 1865 Serpula cincta GOLDFUSS. - ELCHWALD: 276, Taf. 18 Fig. 14 a - b. 
non 1873 Serpula cincta GOLDFUSS. - GEINITZ: 286, Taf. 63 Fig. 18 a - c. 
? 1889 Serpula trilineata RÖMER. - GRIEPENKERL: 29 . 
1902 Serpula cincta GOLDFUSS. - WOLLEMANN: 35. 
1905 Serpula cincta GOLDFUSS. - WEGNER: 152. 
? 1929 Serpula fluctuata SOWERBY. - VOIGT: Taf. 9 Fig. 47 . 
1931 Serpula o f f . cincta GEINITZ. - COLLIGNON: 16, Taf. 2 Fig. 31-36. 
non 1931 Serpula undulata VON HAGENOW. - NIELSEN: 78. 
v pars 1931 Serpuntula cincta GOLDFUSS sp. - NIELSEN: 90, Taf. 1 Fig. 17 - 18, non Fig. 19. 
? 1955 Serpentula juliformis NIELSEN, 1931. - PASTERNAK.: 33, Taf. Fig. 13. 
? 1955 Serpentula sp. - PASTERNAK: 33, Taf. Fig. 14. 
1961 Flucticularia n. sp. - REGENHARDT. 57, Taf. 9 Fig. 2. 
1961 Flucticularia undulata (HAGENOW, 1840). - REGENHARDT: 57, Taf. 6 Fig. 6. 
1961 Flucticularia trilix n. sp. - REGENHARDT: 58, Taf. 5 Fig. 5. 
1961 Flucticularia calamistra n. sp. - REGENHARDT: 59, Taf. 6 Fig. 5. 
1961 Vepreculinaplumosa n. sp. - REGENHARDT: 68, Taf. 6 Fig. 4. 
1963 b Serpula (Flucticularia) undulata VON HAGENOW. - MÜLLER: Abb. 515 a -d. 
1964 b Flucticularia cf. undulata (VON HAGENOW). - MÜLLER: 623, Taf. Fig. 1 - 2. 
1964 b Flucticularia undulata (VON HAGENOW). - MTJILER: 624, Taf. Fig. 4. 
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non 1964 Serpula cincta GOLDFUSS. - GLERS: 229. (náleží Vepreculina tuberculifera) 
? 1965 Flucticularia sp. -NESTLER: Taf. 4 Fig. 15. 
1966 Flucticularia? sp. - MÜLLER: 1065, Abb. 17 a 19. 
1966 Flucticularia flucticularia REGENHARDT. - MÜLLER: 1065, Abb. 18 a -b. 
? 1966 Flucticularia cf. undulata (VON HAGENOW). - MÜLLER: 1065, Abb. 20a - b. 
pars 1966 Ditrupinae? - MÜLLER: 1063, Taf. 1 Fig. 4 -5, non Fig. 1 -3 a 6 -11. 
1968 Flucticularia fluctuata (SOWERBY 1829). - BLGNOT: 21, Taf. 1 Fig. 10 -12, Taf. 2 Fig. 9 
-13. 
1971 Flucticularia sp. (n. sp.). - RASSMUSEN: 285 . 
? 1973 Mucroserpula frustulenta (REGENHARDT), 1961. - PASTERNAK: 19, Abb. 2 (4), Taf. 3 
Fig. 13. 
? 1973 Mucroserpula cf trilineata (RÖMER), 1841. - PASTERNAK: 20, Abb. 2 (6), Taf. 3 Fig. 
8. 
? 1973 Mucroserpula juliformis (NIELSEN), 1931. - PASTERNAK: 20, Taf. 3 Fig. 7. 
1973 Flucticularia flucticularia REGENHARDT, 1961, - PASTERNAK: 30, Taf. 6 Fig. 1 
1973 Flucticularia cf trilix REGENHARDT, 1961. - PASTERNAK: 30, Taf. 6 Fig. 2. 
? 1973 Flucticularia fluctuata (SOWERBY), 1829. - PASTERNAK: 30, Taf. 6 Fig. 4. 
1973 Flucticularia undulata (VON HAGENOW), 1840. - PASTERNAK: 31, Taf. 6 Fig. 3. 
1975 Flucticularia undulata (VON HAGENOW, 1840). - NESTLER: Abb. 94 a - b. 
1975 Flucticularia sp. - NESTLER. 65. 
1978 Flucticularia undulata (VON HAGENOW). - POCKRANDT: 8, Abb. 
1979 Filogranula fluctuata (SOWERBY 1829). - LOMMERZHEIM: 155. 
1980 Serpula (Flucticularia) undulata VON HAGENOW. - MÜLLER: Abb. 520 a - d. 
1980 Flucticularia sp. -ZAWISCHA: 6, Abb. 16. 
1983 Filogranula cincta (GOLDFUSS). - JÄGER: 6 8 - 7 1 , Taf. 8 Fig. 8 - 1 3 . 
1987 Filogranula cincta (GOLDFUSS). - JÄGER: 39 , PI. 1, Figs 11-16. 
1991 Filogranula cincta (GOLDFUSS). - JÄGER: 148, PI. 5, Figs 1-5. 
1996 Filogranula cincta (GOLDFUSS). - RADWANSKA: 71 , PL. 8, Figs 1 -6 
2 0 0 4 Filogranula cincta (GOLDFUSS). - JÄGER. 151, Taf. 2, Fig. 10-13. 

Materiál: 74 kusů rourek. Dva kompletní jedinci jsou uloženy ve sbírkách Národního Muzea 
pod inventárními čísly O 6396 a O 6397. 

Popis: dva kompletní jedinci o délce 6,7 a 7 mm. Anteriorní resp. aperturální část vystupuje 
nahoru. Úhel mezi anteriorní a posteriorní částí činí u těchto jedinců 94° a 137°. Průřez ústí je 
kosodelníkovitý. Délka anteriorní části činí 2,9 a 3 mm. Průměr ústí 1,2 a 1,7 mm. Průměr 
rourky v místě přisednutí ústí činí 2,2 a 2 mm. Průměr posteriorní části rourky je 1,9 a 2 mm. 
Rourka nese v dorsální části 3 podélné kýly, které se podélně jemně zkrucují a místy vytváří až 
nepravidelné granulované kýly. 

Poznámky a vztahy: Druh Filogranula cincta GOLDFUSS se svým vnějším habitem podobá 
druhům. Vermiliopsisflucuata SOWERBY, Vepreculina flmbriata REGENHARDT a Janita 
trilineata RÖMER. Druh Vermiliopsis fluctuata SOWERBY se odlišuje svým sedmiúhelníkovitým 
průřezem ústí rourky. Druh Janita trilineata RÖMER má celkově rourku menších rozměrů a 
v bočních částech rourky nese na rozdíl od rodu Filogranula velmi jemné kolmé vrásky, ústí se 
neohýbá směrem nahoru. Druh Vepreculina flmbriata REGENHARDT dosahuje menšího 
průměru rourky 0,7 -1 mm a podélná granulózní skulptura je vytvořen na hřbetní i boční části 
rourky. Naproti tomu rod Filogranula má boční části rourky hladké. 
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Druh Filogranula cincta GOLDFUSS obýval prostředí litorálu maximálně do 2 0 0 m hloubky 
(Lommerzheim, 1979) , kde přisedal na různý substrát - misky mlžů, plžů, zbytky korálů a 
valouny a náležel mezi euryvalentní druhy (Jäger, 1987) . Recentní druhy rodu Filogranula 
obývají hloubku 15 - 1780 m. Ve Středozemním moři obývají hluboké temné jeskyně 
(Zibrowius 1968). E . g. recentní druh Filogranula annulata COSTA žije v celém Středozemním 
moři od pobřežních vod do hloubky maximálně 100 m (Zibrowius, 1981) a velmi často se 
nachází s korálem červeným (Zibrowius, 1981). Druh Filogranula cincta GOLDFUSS je 
podobný recentnímu druhu Crucigera websteri BENEDICT, 1887. Rourka tohoto recentního 
druhu má v průřezu 2 mm (max. 3,3 mm), kruhovitá. Rourka druhu C. websteri nese v dorsální 
části tři nepravidelně podélné kýly, které dosahují až 1,4 mm výšky. Ústí však nebylo nalezeno 
(ten Hove - Jansen-Jacobs, 1984) 

Výskyt v ČKP: Velim - Skalka, Plaňany 

Pyrgopolon DE MONFFORT, 1808 
^Pyrgopolon sp. typ A 

Tab. X, obr. 1. 

Materiál: Jeden jedinec přisedlý na úlomku ústřice Ostrea sp. 

Popis: Rourka trojúhelníkového průřezu, mírně zaobleného o délce 30 mm. Šířka rourky u 
báze anteriorní části činí 10,6 mm. Rourka se ke konci pravidelně zužuje. Lůžko kruhovité. 
Tloušťka stěny rourky je 1,1 mm. Posteriorní část je stočena k anteriorní části. Rourka nese 
v dorsální části jeden silný zřetelný podélný kýl. Tloušťka longitudálního kýlu je 1,4 mm. 

Poznámky a vztahy: Mezi rody, které mají rourku trojúhelníkového průřezu patří: 
Propomatoceros, Neovermilia,Pyrgopolon(Septenaria). Rod Propomatoceros se však 
vyskytuje v juře až spodní křídě. Podle Jägera (2004, ústní sdělení) je otázkou diskuze, zdali žil 
ve svrchní křídě. Ze svrchní křídy často popisovaný druh Pomatoceros triangularis je 
synonymem pro komplex Neovermilia ex. gr. ampullacea anebo je často mylně popisován jako 
druh Pyrgopolon (Septenaria) macropus (Jäger, 2004 - ústní sdělení). Rod Neovermilia má 
podle Jägera (2004 - ústní sdělení) zaoblenější rourku, je vysoce variabilní, tenkostěnný, 
s annulárním ústím, jemnou transverzální strukturou a na bázi buněčná vrstva obsahuje buňky 
kratší než u recentního rodu Pomatoceros a fosilního Pyrgopolon. Nalezený jedinec obsahuje 
Favosites strukturu (Jäger - Breton, 2002), proto ho lze zařadit k rodu Pyrgopolon. Jäger 
navrhuje provizorní zařazení k druhu Pyrgopolon ar es (ZIEGLER), neboť nebyl tento jedinec 
srovnán s druhem P. iubata z turonu Francie a druh P. ares je typovým materiálem z této 
lokality. S tímto tvrzením, ale nelze souhlasit, neboť holotypus druhu Pomatoceros ares 
ZIEGLER, který je uložen v NM pod číslem O 1734 nemá Favosites strukturu a jemný ostrý 
podélný kýl. 

Výskyt: Velim - Skalka - bělohorské souvrství. 

Pyrgopolon DE MONTFORT, 1808 

? Pyrgopolon sp. typ B 

Tab. X, obr. 2 - 5 . 

172 



Materiál: Jeden široký jedinec pritmelený na malém úlomku ústřice Ostrea sp. 

Popis: Rourka trojúhelníkového průřezu, mírně zaoblená rovná. Šířka rourky u báze ústí činí 
9,5 mm, v posteriorní části činí 6,8 mm. Délka rourky je 26,3 mm. Dorsální část nese široký 
masivní podélný kýl o tloušťce 4,3 mm a ústí a v posteriorní části se zužuje na 2 mm. 

Poznámky a vztahy: Viz u druhu Pyrgopolon sp. typ A. S největší pravděpodobností se jedná 
o nový druh, přesto z hlediska variability a nemožnosti srovnání s druhem P. iubata z turonu 
Francie. 

Výskyt: Velim -Skalka - bělohorské souvrství. 

Spirorbidní červi - Spirorbidae 

Neomicrorbis ROVERETO, 1904 

Neomicrorbis crenatostriatus subrugosus (MÜNSTER in GOLDFUSS, 1831) 

Tab. XI, obr. 1 - 5. 
1831 Serpula subrugosaMÜNSTER - GOLDFUSS: 239 , Taf. 71 Fig. la -b. 
1833 Serpula plana SOWERBY. - WOODWARD: Taf. 5 Fig. 9. 
1840 Serpula umbilicata nob. - VON HAGENOW: 666. 
1841 Serpula subrugosa MÜNSTER. - RÖMER: 103. 
1844 Serpula plana WOODWARD. - SOWERBY: 54, Taf. 635 Fig. 4. 
? 1846 Serpula umbilicata VON HAGENOW. - GEINITZ: 251, Taf. 16 Fig. 24 a - c. 
? 1875 Serpula umbilicata VON HAGENOW. - GEINITZ: 202, 
1921 Serpula subrugosa MÜNSTER. - RAVN: 16. 

pars 1931 Spirorbula aspera VON HAGENOW sp. - NIELSEN: 92, Taf. 1 Fig. 24 -25. 
1956 Serpula (Cycloserpula) subrugosa MÜNSTER 1831. - PARSCH: 217. 
1961 Spirorbis (Spirorbis) subrugosus (MÜNSTER, 1831) . - REGENHARDT: 88. 
1962 Spirorbula aspera (VON HAGENOW). - HOWELL: Abb. 99, 16. 
1963 b Spirorbis asper (VON HAGENOW). - MÜLLER: Abb. 518 a - d. 
? 1964 Burtinella conica (VON HAGENOW). - GLERS: 253. 
1966 Spirorbis (Spirorbis) subrugosus (MÜNSTER). - MÜLLER: 1059, Abb. 12 a - c. 
1968 "Spirorbis" subrugosa (MONSTER 1831) (sic!). - BIGNOT: 20, Taf. 2 Fig. 6 - 7. 
non 1973 Spirorbis (Spirorbis) umbilicatus (VON HAGENOW), 1840. - PASTERNAK. 47, Taf. 9 
Fig. 3. 
1973 Spirorbis (Spirorbis) subrugosus (MÜNSTER), 1833. - PASTERNAK: 48, Taf. 9 Fig. 4. 
1973 Spirorbis asper (VON HAGENOW), 1840. - ZIEGLER: 41, Prii. VI, obr. 5. 
1974 Spirorbis subrugosus (MÜNSTER, 1831). - KAEVER: 100, Taf. 1 Fig. 12 (non 11). 
1978 Spirorbis asper (VON HAGENOW). - ZIEGLER: PI. L , Obr. 3. 
1980 Spirorbis asper (VON HAGENOW) .- MÜLLER: Abb. 523 a - d. 
1983 Spirorbis subrugosus (MÜNSTER, 1831). - JÄGER: 127 - 128, Taf. 15 Fig. 9-11. 
1984 Spirorbis asper (VON HAGENOW). - ZIEGLER: 242, PI. VI I , Fig. 6. 
1984 Spirorbis dagmar nov. sp. - ZIEGLER: 242-243, PI. VI I , Fig. 7, 8. 
1984 Spirorbis margariata nov. sp. - ZIEGLER: 243, PI. VI I , Fig. 9. 
1984 Spirorbis milada nov. sp. - ZIEGLER: 243 - 244, PI. VI I I , Fig. 1. 
1984 Spirorbis subrugosus (MÜNSTER). - ZIEGLER: 244, PI. VI I I , Fig. 2. 
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1984 Spirorbis turnoviensis nov. sp. - ZlEGLER: 245, Pl. VIII, Fig. 4. 
1984 Cycnoserpula fabula nov. Sp.- ZlEGLER. 234-235, PL.5, FiG. 4, 5. 
1991 Neomicrorbis subrugosus (MONSTER in GOLDFUSS). - JÄGER: 153, Taf.. 6, Fig. 1-5. 
2004 Neomicrorbis crenatostriatus subrugosus (MONSTER in GOLDFUSS).- JÄGER: 197, Taf. 9, 
Fig. 11. 

Materiál: 19 kompletních pravotočivých jedinců. 21 kompletních levotočivých jedinců. 49 
nekompletních pravotočivých jedinců. 27 nekompletních levotočivých jedinců. 103 fragmentů 
rourek. Jeden kus přisedlý na ramenonožce Cyclothyris zahalkai NEKVASILOVÁ. Tri kusy 
přisedlé na ústřici druhu Gryphaeostrea canaliculata (SOWERBY). Jeden kus přisedlý na 
úlomku houby. Jeden kus přisedlý na červa druhu Glomerula serpentina (GOLDFUSS). 

Popis: Rourka kruhovitá, stočená do spirály. Průměr rourky činí 1,4-2,8 mm. Průměr spirály u 
báze činí 3-7,3 mm. Lůžko kruhovité. Levotočiví a pravotočiví jedinci se vyskytují v poměru 
1:1. Rourka má hladký povrch s jemnými transverzálními vráskami až širšími transverzálními 
přírůstkovými liniemi, které mají podobu „prstýnků. Buněčné vrstvy silně vyvinuty. Víčko 
nenalezeno. 

Poznámky: Podle Jägera (1993; ústní sdělen je zcela možné, že svrchnokřídové druhy 
crenatostriatus (MONSTER in GOLDFUSS), hagenowii (JÄGER) a subrugosus (MONSTER in 
GOLDFUSS), které se obvykle odlišují svojí skulpturou, nejsou ve skutečnosti validními druhy. 
Jäger (1993,2004) je podává jako ekologické variety nebo poddruhy jednoho variabilního 
druhu, a to crenatostriatus. Některá pozorování recentních spirorbidů (Knight - Jones, 1978) 
ukazují, že rourky obvykle nesou podélnou skulptaci u mladších růstových stádií a vyskztují se 
v podmínkách s mírnou energií prostředí, tedy s klidným prouděním mořské vody (Crisp, 
Bailey and Knight - Jones, 1967; Knight-Jones and Llewelyn, 1974). Tato pozorování 
recentních spirorbidů jsou však v konfliktu s pozorováním svrchnokřídového rodu 
Neomicrorbis, Neomicrorbis crenatostriatus subrugosus preferuje vyšší energii prostředí (resp. 
je nalézán na lokalitách příbojových facií) než Neomicrorbis crenatostriatus crenatostriatus 
(nese podélnou i příčnou granulózní skulptaci), který preferuje prostředí s klidnějším pohybem 
mořské vody (u nás např. lokalita svrchního turonu v Čížkovicích-Úpohlavech) (Jäger, 1993, 
ústní sdělení 2004). Na lokalitě Velim se však nalezli jedinci subspecie subrugosus i 
crenatostriatus. Což může podporovat myšlenku, že buď jedinci subspecie crenatostriatus, žili 
mezi valouny a balvany, kde mohl být proud vody klidnější, tomu však odporuje faktický nález 
jedince subspecie crenatostriatus na miskách ústřic. Dokonce se tu nalezli jedinci, kteří mají 
rourku do poloviny hladkou a tedy poukazující na subspecii subrugosus 
A v anteriorní části je vyvinuta granulózní skulptura poukazující na subspecii crenatostriatus. 
Tento fakt do jisté míry podporuje, že se jedná o jeden druh, a to Neomicrorbis 
crenatostriatus. 

Výskyt: Velim - Skalka, 

Neomicrorbis ROVERETO, 1904 

Neomicrorbis crenatostriatus crenatostriatus (MONSTER in GOLDFUSS, 1831) 

Tab. XI, obr.7 - 8. 
non 1767 Serpula granulatci. - LINNE: 1766 (podle Jäger, 1983) 
1829 Serpula (Spirorbis?) granulata. - SOWERBY: 200, Taf. 597 Fig. 7 -8. 
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1831 Serpula crenato-síriata MÜNSTER - GOLDFUSS: 239, Taf. 71 Fig. 2 a - b. 
1841 Serpula granulata SOWERBY. - RÖMER: 102. 
? 1845 Serpula granulata SOWERBY. - REUSS. 20, Taf. 13 Fig. 96 a -c. 
1875 Serpula granulata SOWERBY. - GEINITZ: 201, Taf. 37 Fig. 13. 
? 1889 Serpula granulata, SOWERBY. - FRIČ: 97. 
1897 Serpula granulata SOWERBY. - LEONHARDT: 43. 
1904 Neomicrorbis crenato-striatus MÜNSTER. - ROVERETO: 49, ABB. 2, Taf. 4 Fig. 26 a -h. 
1921 Spirorbis granulata SOWERBY sp. - RAVN: 16. 
? 1929 Serpula granulata SOWERBY. - VOIGT: Taf. 9 Fig. 49. 
1931 Serpula granulata SOWERBY.- NIELSEN: 77. 
1931 Spirorbula granulata SOWERBY sp. -NIELSEN: 93, Taf. 1 Fig. 31 -32. 
? 1941 Neomicrorbis sp. - AVNIMELECH: 13. 
1961 Neomicrorbis (Neomicrorbis) crenatostriatus (MÜNSTER, 1831). - REGENHARDT. 90. 
1961 Neomicrorbis (Neomicrorbis) cf. crenatostriatus (MÜNSTER). - REGENHARDT: Taf. 9 
Fig. 12. 
1961 Neomicrorbis (Granorbis) granorbis n. sp. - REGENHARDT: 92, Taf. 8 Fig. 5. 
1961 Neomicrorbis (Granorbis) verrucosus n. sp. - REGENHARDT: 92, Taf. 8 Fig. 5. 
1961 Neomicrorbis (Granorbis) salebrosus n. sp. - REGENHARDT. 92, Taf. 4 Fig. 10. 
1962 Neomicrorbis granulata (SOWERBY). - HOWELL: Abb. 97,8. 
1963 b Spirorbis (Neomicrorbis) verrucosus (REGENHARDT). - MÜLLER: Abb. 518 e -f. 
1963 a Neomicrorbis (Granorbis) verrucosus REGENHARDT. - NESTLER: 355, Abb. 1, 3, 4. 
1964 a Spirorbis? sp. inc. A. - MÜLLER: 92, Taf. 1 Fig. 1-6, Taf. 4 Fig. 1-4, Taf. 5 Fig. 3, Taf. 
6 Fig. 2, 7, 8. 
1964 a Spirorbis ? sp. inc. B. - MOLLER: 92, Taf. 2 Fig. 1 -3, Taf. 4 Fig. 5, Taf. 5 Fig. 4, 5. 
1964 b Spirorbis (Neomicrorbis) crenatostriatus (VON MÜNSTER). - MOLLER: 623, Taf. Fig. 5. 
1965 Spirorbis (Granorbis) verrucosus REGENHARDT. - NESTLER: 77, Abb. 36, Taf. 4 Fig. 16. 
1966 Spirorbis (Granorbis) radialis n. sp. - MÜLLER: 1053, Abb. 1 a- b. 
1966 Spirorbis (Granorbis) verrucosus (REGENHARDT). - MÜLLER: 1054, Abb. 2 a -b. 
1966 Spirorbis (Granorbis) cf. verrucosus (REGENHARDT). - MÜLLER: 1058, 1059, Abb. 8 a 
11. 

1966 Spirorbis (Neomicrorbis) crenatostriatus (VON MONSTER). - MÜLLER: 1058, Abb. 9 -
10. 
1966 Spirorbis granulata. - RASMUSSEN: Abb. 1 auf Seite 51, unten. 
1968 Neomicrorbis salebrosus REGENHARDT 1961. - BIGNOT: 20 , Taf. 2 Fig. 5 a -b. 
1973 Spirorbis (Spirorbis) umbilicatus (HAGENOW), 1840. - PASTERNAK: 47 , Taf. 9 Fig. 3. 
? 1973 Spirorbis (Granorbis) amplus (NIELSEN), 1931. - PASTERNAK: 49 , Taf. 9 , Fig. 5. 

1973 Spirorbis (Neomicrorbis) voigti (REGENHARDT), 1961. - PASTERNAK: 50, Taf. 9 Fig. 2. 
1974 Neomicrorbis (Granorbis) verrucosus REGENHARDT. - POCKRANDT: 16, Abb. 
1975 Neomicrorbis crenatostriatus (MÜNSTER). - CASTELL etc.: Taf. 50 fig. 2. 
1975 Neomicrorbis (Granorbis) verrucosus REGENHARDT, 1961. - NESTLER: 64, Abb. 93. 
1978 Neomicrorbis (Granorbis) granorbis REGENHARDT. - POCKRANDT: 8, Abb. 
1978 Neomicrorbis crenatostriatus (VON MÜNSTER).- ZIEGLER: PI. 50, fig. 5. 
1979 Neomicrorbis crenatostriatus (MONSTER in GOLDFUSS, 1831). - LOMMERZHEIM: 166. 
1980 Neomicrorbis verrucosus REGNHARDT. - MÜLLER: 442, Abb. 523 e -f, Abb. 525 a - b, e -
g-
1980 Neomicrorbis crenatostritus (VON MÜNSTER). - MÜLLER: 442, Abb. 525 c -d. 
1983 Neomicrorbis crenatostriatus (VON MÜNSTER). - JÄGER: 122 -125, Taf. 15 Fig. 1 - 6 
1984 Neomicrorbis crenatostriatus (VON MÜNSTER). - ZIEGLER. 246, PI. VIII, Fig. 5. 
1984 Neomicrorbis knobi sp. n. - ZIEGLER: 246-247, PI. VIII, Fig. 6. 
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199INeomicrorbis crenatostriatus (MÜNSTER in GOLDFUSS). - JÄGER: 152,Taf. 5, Fig. 6-8. 
2004 Neomicrorbis crenatostriatus crenatotriatus (MÜNSTER in GOLDFUSS). - JÄGER: 197, 
Taf. 9, Fig. 10. 

Materiál: 5 dextrálnieh kompletních jedinců. 9 sinistrálních kompletních jedinců. 24 
nekompletních kusů a úlomků rourek. 

Popis: Rourka kruhovitá, stočená do spirály. Průměr rourky 1,2-2,8 mm. Průměr stočené 
spirály v bázi činí 2 - 4,2 mm. Lůžko kruhovité. Levotočivé a pravotočivé formy v poměru 
1:1. Skulptura rourky je formována silně zřetelnou longitudální i transverzální granulózní 
ornamentací. 

Poznámky a vztahy: Na rozdíl od subspecie hagenowii má tato subspecie výraznější 
transverzální skulpturu. Tento znak však nelze považovat jako znak subspecie, proto si 
myslím, že subspecie hagenowii ve skutečnosti náleží subspecii crenatostriatus. Diskuze o 
ekoformách byla diskutována výše. 

Výskyt v ČKP: Velim -Skalka- bělohorské souvrství, Úpohlavy - svrchní turon. 

Spirorbis gen et sp. indet 

Tab. XI, obr. 6. 

Materiál: 16 stočených spirál přisedlých na misce druhu Chlamys sp.. 

Popis: Rourka kruhovitá stočená do spirály. Největší z jedinců má průměr lmm. Rourka 
hladká. 

Poznámky a vztahy: Tito jedinci mohou být juvenilní stádia druhu Neomicrorbis 
crenatostriatus (MÜNSTER in GOLDFUSS) anebo mohou náležet druhu Bipygmaeus pygmaeus 
(HAGENOW) (Jäger, 2 0 0 4 - ústní sdělení). 

Gastropoda - plži. 

Neritopsis GRATĽLOUP, 1832 
Neritopsis nodosa (GEINITZ, 1840) 

Tab. XII, obr. 3,4. 

1840 Natica nodosa GEINITZ. Char. II. p. 47. Taf. 15, fig. 27, 28. 
1845 Natica nodosa, REUSS. Verstein. I„ p. 50, Taf. 11, fig. 2. 
1846 Natica nodoso - costata REUSS. Verstein. II , p. 113,Taf. 44, fig. 21 
1847 Nerita cestopora de RYCKHOLT. Mélanges pal. (Mém. ď 1 Ac. R. de Belgique, T xxiv.) 
p. 82, PI. 3. Fig. 17. 
1849 Natica nodosa GEINITZ. Quad. Deutschi. P. 130. 
1850 Natica nodoso - costata a Natica nodosa D ' ORBIGNY. Prodrome de pal. II. p. 192, 221. 
1850 ? Nerita ornatissima D ' ORBIGNY. Prodr. II, p.192 
1865 Nerita rugosa BRIART & CORNET, Meule de Bracquegnies, p. 34 , PI. 3. Fig. 50 - 52. 

176 



1875 Neriíopsis nodosa GEINITZ, Das Elbthalgebirge I, p. 246 , Taf. 54, Fig. 1 9 - 2 3 . 

Materiál: Jeden kus ulity bez zachovaného ústí, ale se zachovaným vrcholem a zadní částí 
předního závitu. Jeden kus ulity pritmelený na ústřici druhu Rastellum diluvianum (LLNNÉ). 

Popis: Ulita pravotočivá, střední až menší velikosti. Apex je jemný a tupý, pupkovitě zaoblený 
a resorbovaný. Skulptura je tvořena charakteristickými výraznými až téměř ostrými axiálními 
žebry. Při bližším pozorování můžeme pozorovat i žebra spirální, která zejména na bocích 
tělesného závitu vytváří hrbolovitou jemně retikulátní skulpturu. 

Poznámky: Weinzettl (1910) uvádí, že ústí je skulinovité se silným vnitřním pyskem s 8 
zoubky. Vnější pysk je zesílený a v zadní části je opatřen širokým zubem. Dále rozlišuje 2 typy 
skulptury s četnými přechodnými tvary. První typ má tělesný závit zdobený různým počtem 
spirálních žeber, které jsou axiálními (příčnými) žebry rozděleny v hrbolky. Spirální žebra jsou 
stejná nebo ve své první třetině splývají v široký, hrubými hrboly posazený kýl. U druhého typu 
naopak převládají žebra axiální (příčná), které jednoduše zdobí závit anebo se asi v polovině 
dichotomicky rozdělují a teprve v blízkosti ústí se křižují s žebry spirálními. Tento druhý typ 
byl zaměňován s podobným druhem Natica dichotoma GEINITZ. Přechodné typy tvoří jedinci, 
kteří mají zadní poloviny závitu žebrovány a přední spirálními - podélnými žebry zrnkovány. 

Výskyt: Velim - Skalka, Korycany, Radovesnice, Kamajka u Chotusic, Kněžívka, Přemyšlany, 

Pleurotomaria DEFRANCE, 1826 
Pleurotomaria geiniízi D'ORBIGNY, 1850 

Tab. XII, obr. 1, 2. 

1834 Pleurotomaria gigantea SOWERBY - GEINITZ. Nachtrag zur Charakt. Etc.„p. 10, PI. V , 

Fig. 5 
1845 Pleurotomaria giganíea SOWERBY - REUSS: Verst., p. 47, PI. VI, Fig. 18 
1846 Pleurotomaria giganíea SOWERBY - GEINITZ: Grunriss etc., p. 356 , PI. XV, Fig. 5 ,6 
1850 Pleurotomaria Geiniízi n. sp. - D'ORBIGNY: Prodrome etc., p. 153 
1871 -75 Pleurolomaria Geiniízi D'ORBIGNY - GEINITZ: Elbth. Etc. I, p. 258, PI. 58, Fig. 2,3 
1910 Pleurolomaria Geiniízi D'ORBIGNY - WEINZETTL: Gastropoda etc., p. 9, PI. I, Fig. 36, 
37 

1911 Pleurolomaria Geiniízi D ' ORBIGNY - FRIČ: 13, Fig. 47 

Materiál: Kus ulity se zachovanými prvními dvěma závity. 
Popis: Vysoká trochiformní ulita se 6 závity. Závity neúplně oddělené suturou. Nesou dva 
vyčnívající valy ve vyšší části závitu. Na povrchu závitů je skulptura složena ze 4 řad širokých 
hrbolků, každé dva odděleny spirálním valem. Malé hrbolky v počtu 9, někdy 5- ti, 6- ti. Závity 
jsou stále odděleny naspodu ležící řadou, úzkým spirálním valem. Selenizóna ve spodní části 
závitu a táhne se směrem spodního valu po celé ploše závitu. Ústí trapezoidálni se 4 
konkávními výběžky svrchní a spodní linie závitu. Špičatý levý vrchol. Parietální kalus se 2 
kolumelárními záhyby obvykle zachován při vnitřním pysku. Ventrální část ulity pokryta 2 
nebo 3 spirálními řadami hrbolků, nízký a úzký val vyčnívá podél okraje dovnitř. Pištěl 
nepravý. Vnitřní tvary hladké s rozeznatelným zámkovým valem. Ulita pravotočivá. Šířka ulity 
35 mm. Pleurální úhel činí přibližně 53° 54'. 
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Poznámky: V dřívější literatuře byl tento druh považován za identický druhu Leptomaria 
gigantea (SOWERBY) ( = Pleurotomaria gigantea SOWERBY), a to proto 
že mají podobnou vnější skulpturu ulity. Druh Leptomaria gigantea (SOWERBY) se liší počtem 
závitů, kterých je 8 a nepochybně tvarem ústí a tvarem posledního závitu. Oba druhy odlišeny 
A. ď Orbignym (1850), který použil popisy H. B. Geinitze (1843). Druh Pleurotomaria 
geinitzii D'ORBIGNY se vyskytuje v ČKP v cenomanských sedimentech Ziegler (1984). 

Výskyt: Svrchní cenoman: Velim - Skalka, Kolín - Zálabí, Mezholezy, Radim, Radovesnice, 
Zdibohlavy, Velká Ves u Prahy, Kutná Hora. 

Bivalvia - mlži. 

Chlamys RÖDING, 1798 
Chlamys ? subacuta (J. B . LAMARCK, 1819) 

1819 Pecten subacutus 
1842 Pecten acuminatus GEINITZ. Charakteristik de Schicht, u. Petref. d. sächs. Kreidegeb. 
ffl., p. 84, Tab. 21, fig. 6. 
1845 Pecten acuminatus GEINTTZ. REUSS: Versteiner. d. böhm. Kreideform. II., str. 29 , tab. 
39, obr. 2 0 - 2 1 . 

1847 Pecten acuminatus GEINITZ. ARCIIIAC: Rapport sur les fossiles du Tourtia., str.309-310, 
tab. 16, obr. 3. 
(1850 ) Pecten acuminatus GEINITZ. GEINITZ, P. 182. 
( 1 8 5 5 ) Pecten subacutus LAMARCK. COTTEAU, p. 116. 
(\863)Pecten acuminatus GEINTTZ. KUNIH, p. 725. 

( 1 8 7 0 ) Pecten subacutus. P ICTET- CAMPICHE, pp. 2 1 4 , 2 1 8 . 
( 1871 ) Pecten subacutus LAMARCK. STOLICZKA, P. 428 . 
( 1871 ) Pecten acuminatus GEINITZ. STOLICZKA, p .428 . 
1872 Pecten acuminatus GEINITZ. Das Elbthalgeb. I., fig. 194-195, tab. 43, fig. 16. tab. 44 , 
fig. 1. 
1872 Pecten subacutus LAMARCK. GEINITZ: dtto: p. 195, pl. 44 , fig. 5. 
1877 Pecten subacutus. JUKES-BROWNE:: 501. 
1883 Pecten acuminatus GEINITZ. FRIČ: 116, fig. 89 a-d. 
1890 Chlamys subacutus (LAMARCK). PÉRON, p. 233 . 

? 1890 Chlamys Desvauxi (COQUAND). PÉRON, P. 233-234. 
( 1 8 9 3 ) Pecten acuminatus GEINTTZ. MICHAEL, P. 235 . 
1896 Pecten subacutus. JUKES-BROWNE & HILL, p. 151. 
1897 Pecten acuminatus GEINITZ. LEONHARD, p. 26. 
( 1 8 9 7 ) Pecten acuminatus GEINITZ. ŽELÍZKO, p. 175. 
( 1 9 0 1 ) Pecten subacutus LAMARCK. MICHALET, p. 582. 

1902 Pecten (Chlamys) subacutus LAMARCK. WOODS, pp. 169-170, pl. 31, fig. 7 a, b, 8 a-c, 
9. 
( 1 9 0 5 ) Pecten acuminatus GEINTTZ. JAHN. p. 76. 
? 1908 Pecten (Chlamys) cf. subacutus LAMARCK. KITCHIN, pp. 69-70, pl. 2 , fig. 6, 6a. 
1909 Pecten acuminatus, WANDERER. Die wichtig. Tierversteinerungen, str. 30, Taf. 5, Fig. 
8. 

1911 Pecten acuminatus, FRIČ. str. 44 , obr. 201 . 
1912 Pecten (Chlamys) subacutus LAMARCK. PERVINQUIÉRE, P. 141. 
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? 1914 Chlamys sp. cf. subacutus LAMARCK. LANGE, p. 208. 
1918 Pecten (Chlamys) acuminatus (GEINTTZ). WOLDŔICH. Fauna neratovická I. str. 18 -20, 
Text. fig. 3 - 4. Fig. 1-2. 
(1924 ) Pecten subacutus D'ORBIGNY. SCHLOSSER, p. 87. 
(1924) Pecten acuminatus GEINITZ. SCHLOSSER, p. 87. 
(1927 ) Chlamys acuminatus (laps, cal.) GEINITZ. KAHRS, p. 633. 
( 1931 ) Pecten acuminatus GEINITZ. MAZUREK, p. 476 . 
1933 Pecten (Chlamys) acuminatus GEINITZ. HAENTZSCHEL, pp. 126-127. 
1939 Pecten (Chlamys) subacutus LAMARCK. DACQUÉ, p. 49. 
1939 Pecten (Chlamys) acuminatus GEINITZ. DACQUÉ, p. 50, pl. 2, fig. 1. 
1939 Pecten (Chlamys) cfŕ. acuminatus GEINITZ. DACQUÉ, p. 50. 
? 1939 Pecten (Chlamys) aff. acuminatus GEINITZ. DACQUÉ, p. 99. 
? 1947 Chlamys spec. RENNE, p. 61, pl. 3, fig. 29. 
( 1 9 5 3 ) Pecten (Chlamys) acuminatus GEINITZ. DVOŘÁK, p. 533. 
( 1 9 5 3 ) Pecten (Chlamys) acuminatus GEINITZ. PRESCHER, p. 253 . 
(1954) Pecten (Chlamys) spec. aff. subacutus LAMARCK. VLLLATTE in CASTERAS & 
VILLATTE, p. 208. 
( 1 9 5 6 ) Pecten acuminatus GEINITZ. TROEGER, p. 42 , 51. 
( 1 9 5 6 ) Pecten cf. subacutus D ' ORBLGNY.(laps. cal.) TROEGER, p. 51, 89. 
1965 Chlamys sp. cf. Ch., subacuta (LAMARCK). HAYAMI, p. 312, pl. 45, fig. 1. 
( 1 9 6 6 ) Chlamys acuminata. SVOBODA et al., p. 493 . 
1973 Chlamys ? subacuta (LAMARCK). DHONDT. P. 28 -34 , PI. 4. 

Materiál: Tri kusy misek se zachovanou skulpturou na přímých žebrech. U jednoho exempláře 
je zachované vrcholové rovné křidélko pravé misky. Velké množství úlomků. 

Popis: Miska vyšší než širší, mírně klenutá. Na povrchu misky jsou četná přímá silná žebra, 
která jsou oddělena širšími mezerami. Zebra jsou překřížena koncentrickými jemnými 
a vlnitými vráskami. Počet žeber dosahuje 19-28. Žebra mohou nést šupinky nebo trny. Vlnité 
vrásky jsou vyvinuty zhruba od poloviny misky k jejímu přednímu okraji. U předního okraje 
misky hrubnou a mohutní. Křidélko pravé misky je tupoúhlé a je pokryto soustřednými 
rovnými vráskami. Pokud jsou zachována křidélka obě, tak přední křidélko pravé misky je 
v dolní části silně a vlnitě prohnuté a rovnoběžně s tímto ohybem pruhované. Přední křidélko 
levé misky je téměř pravoúhlé, dole dovnitř prohnuté, zadní křidélko je menší a tupoúhlé. 
Přední zámkový okraj je mírně konkávni. Zadní zámkový okraj je rovný. 

Výskyt: Velim - Skalka - korycanské souvrstvi, Plaňany, Kamajka u Chotusic, Korycany, 
Neratovice, Bílina, Grossdorf, Hrádek, Tyssa. 

Neithea DROUET, 1825 
Neithea aequicostata (LAMARCK), 1819 

Tab. XII, obr. 9. 

1819 Pecten aequicostatus LAMARCK. Anim. sans Vert., vol. vi, p. 181,n°13. 
1819 Pecten phaseolus - LAMARCK, Anim. sans Vert., vol vi, p. 181, n° 12. 
1824 Neitheapectinoides N. - C. DROUET. Mém. Soc. Linn, de Paris, vol. iii, 

p. 186, pl. vii, figs. 1, 2. 
1824 Neithea laevigata N. - C. DROUET. Mém. Soc. Linn, de Paris, vol. iii, p. 188, pl. 
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7, fig. 5. 
1825 Pecten aequicostatus LAMARCK.(pro parte) - M. DEFRANCE. Diet. Sei. Nat., vol. 

p. 255. 
1833 Pecten aequicostatus LAMARCK. - GOLDFUSS. Petref. Germ., vol. ii, p. 54, pl. 

pl. 92, fig. 6. 
1836 Pecten aequicostatus, LAMARCK. Anim. Sans Vert., ed. 2 (by DESHAYES 

and MILNE - EDWARDS), vol. vii, p. 158. 
1837 Pecten tumidus DUJARDIN. - F. DUJARDIN, p. 214, pl. 16, figs. 13,13a. 
1839 Pecten aequicostatus LAMCK., - GEINITZ. Char. d. schicht. u. Petref. des 

sächs Kreidegeb., pt. 1, p. 22. 
1841 Pecten aequicostatus LAMCK., RÖMER. Verstein. nord - deutsch. 

Kreidegeb., p. 54. 
1841 Pecten longicolis N . - RÖMER. Verstein. nord - deutsch. Kreidegeb, p. 54. 
1846 Pecten aequicostatus LAMCK., GEINITZ. Grundr. der Verstein., p. 469 . 
1846 Pecten aequicostatus LAMCK., Reuss. Die Verstein. der böhm. Kreidef. 

p.32, pl. 40, figs.2, a-b,3, pl. 39, 
fig. 23. 

? 1847 Janira aequicostata (LAMCK ), D'ORBIGNY. Pal. Franc. Terr. Crét., 
pp.637, 638, pl. 445, figs. 1-4. 

v. 1847 Janiraphaseola (D' ORBIGNY) - D' ORBIGNY, pp. 635, 636, pl. 444, 
figs. 6 -10 . 

1850 Janira phaseola D' ORBIGNY. - D' ORBIGNY, Prodr. de Pal., vol ii, p. 169, 
n° 500. 

1850 Janira aequicostata. D' ORBIGNY. Prodr. de Pal., vol. ii, p. 170, n° 501. 
(1850) Pecten aequicostatus, GEINITZ. Das Quadersandst. oder Kreidegeb. in 

Deutschland, p. 186. 
( 1 8 5 4 ) Pecten aequicostatus, MORRIS. Cat. Pbrit. Foss., ed. 2 , p. 175 (partim). 
1863 Pecten aequicostatus, KUNTH. Zeitschr. d. deutsch, geol. Geselsch., vol. xv, 

p. 725. 
1863 Pecten phaseola LAMCK.. sp. - D. STUR, p. 56. 
(1866) Pecten aequicostatus LAMARCK. - C. GlEBEL, p. 48. 
1868 Janira aequicostata, A. BRIART and F. L. CORNET. Descript. Mineralog. Géol. 

et pal. de le Meule de Brac-
quegnies (Mém. cour. et 
Mém. des Sav. étrangers, 
vol. xxxiv), p. 49, pl iv, 
figs. 25,26. 

1871 Vola laevis DROUET. - F. STOLICZKA, pp. 438, 439, pl. 31, figs. 7, 8. 
1872 Vola phaseola LAMCK. sp. - GEINITZ. Das Elbthal., p. 199, pl. 45 , figs 2-4. 
1872 Vola aequicostata, GEINITZ. Das Elbthalgeb., p. 200 , pl. xlv, figs. 

5 - 7 . 
? 1876 Pecten aequicostatus, var. longicollis, H. DlECKE. p. 26. 
1878 Neithea aequicostata, E. BAYLE. Explic. De la Carte géol. de France, vol. iv, 

pt. 1 (Atlas), pl. exxii, fig. 4. 
1882 Janira aequicostata, P. de LORIOL. Gault de cosne (Mém. Soc. Pal., Suisse, vol. 

ix), p. 102, pl. xiii, figs. 6 - 8 . 
1885 Janira aequicostata, F. NÖTLING. Die Fauna d. baltisch. Cenoman. (Palaeont. 

Abhandl., vol. ii), p. 21. 
? 1890 Pectenphaseolus LAMARCK. - A. PÉRON, p. 224. 

180 



1893 Janira (Vola) aequicostata, R. MICHAEL. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch., 
vol. xlv, p. 237. 

1893 Janira (Vola) phaseola LAMARCK. - R. MICHAEL . Ibid. p.237. 
1894 Vola aequicostata, A. HENNIG. OM °Ahussandst. (Geol. Foren, i Stockholm 

Förhandl., vol. xvi), p. 520. 
71895 Janira aequicostata, E . TLESSEN. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch., vol. 

xlviii, p. 472. 
(1897) Janira laevis . - P. CHOFFATT, p. 473. 
(1897) Pecten (Janira) aequicostatus LAMCK.. ? - W F. HUME, pp. 550, 551. 
v. 1897 Vola Ettalensis. - U. SOEHLE, p. 39, pl. 4, figs.7, 7a. 
(1901) Janira aequicostata. - J. CORNET, B. 56, B. 58. 
(1901) Janira phaseola D'ORBIGNY. - A. MICHALET, p. 583. 
1902 Pecten (Neithea) aequicostatus (LAMARCK). In H. WOODS: Cretaceous Lame-

llibranchia, vol. I, p. 208 - 210, 
Pl. XL, figs. 8a, b, 9 a c. 

(1904) Vola aequicostata. - J. J JAHN, p. 300. 
(1905) Janira (Vola) aequicostata LAMARCK, sp. - J J. JAHN, p. 76. 
(1905) Janira (Vola) phaseola LAMARCK, sp. - J. J. JAHN, p. 76. 
1911 Pecten aequicostatus LAMCK.. - FRIČ, p. 44 , figs. 202, a b. 
? 1911 Pecten decipiens REUSS. - FRIČ, p. 44, fig. 200 
? 1913 Vola (Janira) aequicostata LAMCK.. sp. - TSCMRWINSKY, p. 42. 
1915 Vola (Neitheajaequicostata LAMCK. - E . FISCHER, p. 256. 
. 1918 Pecten aequcostatus LAMARCK. - J. FAVRE, pl. 10, figs. 24, a b, 25. 
(1924) Neithea aequcostata LAMCK.. - M . SCHLOSSER, p. 84. 
(1926) Neithea aequicostata LAMCK.. - L. NOEIH, p. 476. 
(1928) Neithea aequicostata (LAMCK.). - J. MACHÁČEK, p, 444. 
1933 Neithea aequicostata (LAMCK.). - W . HAENTZCHEL, p. 131. 
(1933) Neithea aequicostata LAMCK.. - R. FURON, p. 274. 
1933 Neithea phaseola (LAMCK.). - W. HAENTZCHEL, pp. 131, 132, pl. 4, fig.19. 
1934 Pecten (Neithea) aequicostatus LAMCK.. - V. ZÁZVORKA a J. SOUKUP, p. 208. 
( 1 9 3 4 ) Pecten (Vola) aequicostatus LAMCK. - M . BLANCKENHORN, p. 191. 
1937 Pecten (Neithea) aequicostatus LAMARCK. - R. MARLIÉRE, pp. 93 , 9 4 
? 1937 Neithea aequicostata (LAMARCK). - L. LEHNER, pp. 192, 193. 
1939 Neithea aequicostata LAMACK. - E. DACQUÉ, pp. 4 0 - 4 2 , pl.2, fig. 6 , pl. 5, fig. 2. 
1939 Pecten (Neithea) aequicostatus LAMARCK. - M . COLLIGNON, p. 68, pl. 1, 

figs. 11-13. 
? ( 1 9 4 2 ) Vola aequicostata LAMARCK. - C. I. LissoN, pp. 106, 108. 
? 1948 Neithea aequicostata (LAMARCK). - G. TAVANI, p. 94. 
? 1948 Neithea sp. a f f . N. aequicostata (LAMARCK).- G. TAVANI, p. 94. 
? 1949 Neithea cf. aequicostata D ' ORBIGNY. - M . COLLIGNON, p. 14. 
( 1 9 5 3 ) Neithea aequicostata LAMARCK. - H. PRESCHER, p. 253 . 
( 1 9 5 3 ) Neithea phaseola LAMARCK. - H. PRESCHER, p. 253 . 
( 1 9 5 6 ) Neithea phaseola (LAMARCK). - K. A. TROGER, p. 90. 
1956 Janira aequicostata (LAMARCK). - J. ROGER, n° 34 , figs. 1 -9. 
1956 Neithea aequicostata (LAMARCK).- J. ROGER, n° 34 , figs. 24 , a b, 25. 
1956 Janira phaseola D ' ORBIGNY. - J. ROGER, n° 49 , figs. 1 - 10. 
( 1 9 6 6 ) Neithea aequicostata (LAMARCK). - J. SVOBODA et al., p. 493 . 
( 1 9 6 6 ) Neithea phaseola (LAMARCK). - J. SVOBODA et al., p. 493 . 
1973 Neithea aequicostata (LAMARCK). - A. VONDHONDT, pp. 10 - 14. PL.L, 
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figs. 1, a- c. 

? Non 1847 Pecten aequicostatus, J. MÜLLER. Petref. Aachen. Kreidefofmat., pt. 1, 
p. 33. 

Non 1850 Pecten aequicostatus, J. DE C.SOWERBY. In F. Dixon's Geol. Sussex, 
p. 356, pl. xxviii, figs. 17,18 
(=sexcostatus) 

non 1902 Vola laevis DROUET. - P. CHOFFAT, pp. 1 5 1 , 1 5 2 , pl. ILL, fig. 11, 12. 
non 1902 Vola aequicostata. - P. CHOFFAT, p. 152, pl. ILL, fig. 10 
non 1912 Vola aequicostata LAMARCK. - O. SCHLAGINWEIT, pp. 1 2 1 , 1 2 2 . 
non 1912 Pecten (Neithea) aequicostatus. - L. PERVINQUIÉRE, pp. 1 3 5 , 1 3 6 . 
non 1916 Neithea aequicostata (LAMARCK). - R. B. NEWTON, pp. 565, 566, 

pl. 1, figs. 2,3. 
non 1926 Pecten (Netheia) aequicostata. - V. MOUTA et A. BORGÉS, p. 115. 
non 1929 Neithea aequicostta (LAMARCK). - J. V. L . RENNIE, pp. 16, 17. 
non 1939 Pecten (Neithea) Loevis DROUET. - M . COLLIGNON, pp. 68, 69, pl. 1, 

figs. 14, 15. 
non 1957 Neithea aequicostata (LAMARCK). - E. DARTEVELLE a S. FRENEIX, 

p. 73. 
[= Neithea hispanica (D'ORBIGNY)] 

non 1911 Vola phaseola LAMARCK sp. - A. FRIČ, p. 45, fig. 206. 
[= Neithea notabilis (MÜNSTER in GOLDFUSS)] 

Materiál: Tri pravé misky se zachovanou povrchovou skulpturou, ale bez zachovaných 
křidélek. 

Popis: Miska mírně klenutá (mírně konvexní). Zebra rovná, mezižeberní rýha úzká bez 
V t 

viditelné skulptury. Zebra jsou hladká, jen u okraje jsou zřetelné velmi jemné hřbítky. Počet 
žeber je u těchto jedinců 13. Vrchol rovný až mírně stočený. 

Poznámky a vztahy: Počet žeber je variabilní a závisí na zachovaném stádiu (Dhondt, A. V., 
1973), tato autorka uvádí počet žeber 23 -36. 

Výskyt: Velim (Skalka), Plaňany, Kolín (Peklo), Radim, Čáslav (Na Svornosti), Radovesnice, 
Korycany, Pankrác u Liberce, Hořice, Telčice, Vestec pod Kozákovem, 

Neithea DROUET, 1825 

Neithea (Neithella) notabilis (G. VON MÜNSTER in GOLDFUSS), 1833. 

Tab. XII, obr. 8. 
1833 Pecten notabilis MÜNSTER. - A. GOLDFUSS, p. 56, pl. 93, figs. 3 a -c. 
?1839 Pecten digitalis VON RÖMER. GEINITZ: Char. Kreid., p. 21. 
1839 Pecten notabilis MÜNSTER. - H. B. GEINITZ: Char. Kreid., p. 22. 
1841 Pecten digitalis N. - VON RÖMER. Die Vert, des Nordd. Kreid., p. 55, 

tab. VIII, fig. 7. 
1841 Pecten notabilis MÜNSTER. - F. A. RÖMER., p. 55. 
1842 Pecten digitalis, RÖMER. GEINITZ: Char. Kreid. III,, p. 84, t. 8, 

fig. 7. 
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1843 Pecten digitalis, RÖMER. GEINITZ: Vert. Char. Kreid., p. 16. 
1847 Janira longicauda D'ORBIGNY. - A. D' ORBIGNY, Pal. fr. Terr. crét. III, 

pp. 639, 640, pl. 445, figs. 9 - 14. 
1847 Janira cometa D' ORBIGNY. - A. D' ORBIGNY: Pal. fr. Terr. crét. HI, 

pp. 640, 641, pl. 445, figs. 15 -19. 
1847 Janira digitalis D' ORBIGNY. - A. D' ORBIGNY: Pal. fr. Terr. crét. III, 

pp. 642, 643, pl. 446, fig, 1 -3. 
(1850) Pecten notabilis MONSTER in GOLDFUSS. H. B. GEINITZ: Quad. Deutschl. 

p.188. 
(1850 ) Pecten digitalis RÖMER. H. B. GEINITZ: Quad. Deutschl, pag. 188. 
(1850) Pecten cometa (D' ORBIGNY.) . H . B . GEINITZ: Quad. Deutschl. P. 188. 
1850 Janira cometa D ' ORBIGNY. A. D ' ORBIGNY, p. 170, n° 504. 
1850 Janira digitalis D ' ORBIGNY. A. D ' ORBIGNY, p. 170, n° 505. 
1850 Janira longicauda D ' ORBIGNY. A. D ' ORBIGNY, p. 170, n° 503. 
1850 Janira notabilis D ' ORBIGNY. A. D ' ORBIGNY, p. 170, n° 508. 
( 1866 ) Pecten notabilis MONSTER. - C. GIEBEL, p. 48. 
1868 Janira cometa D ' ORBIGNY. - A. BRIART et F. L. CORNET,p. 50, pl. 4 , 

figs. 23, 24. 
1870 Vola notabilis MONSTER sp. - H. B. GEINITZ, p. 202, pl. 45, figs. 10-12. 
1870 Vola longicauda D' ORBIGNY. - H. B. GEINITZ, pp. 202, 203, pl. 45, 

figs. 16, 17. 
1870 Vola digitalis A. RÖMER sp. - H. B. GEINITZ, p. 203, pl. 45, figs. 13-15. 
1877 Vola (Janira) longicauda D ' ORBIGNY. - A. FRIČ, p. 137, textfig. 131. 
(1877) Janira cometa D ' ORBIGNY. - DE CossiGNY, p. 323. 

? 1890 Pecten a f f . cometa D ' ORBIGNY. - A. PÉRON, p. 228. 
1893 Janira (Vola) longicauda D ' ORBIGNY. - R . MICHAEL, p. 236. 
1895 Janira Johannis Boehmi n. sp. . - E. TLESSEN, p. 473, pl. 17, fig. 5. 
(1901) Janira cometa D ' ORBIGNY. - A. MLCHALET, p. 577. 
? 1902 Vola sp. a f f . longicauda D ' ORBIGNY. - P . CHOFFAT, p. 152. 
1903 Pecten (Neithea) cometa (D ' ORBIGNY). - H. WOODS, pp. 200, 201, pl. 39, 

figs. 6-10. 
1903 Pecten (Neithea) atavus RÖMER. - H. WOODS, pp. 197-199, pl. 39, 

figs. 1 - 5, (non synonymy). 
Non 1839 Neithea atava (F. A. RÖMER) 
1911 Vola phaseola. - A. FRIČ, p. 45 , fig. 206. 
( 1 9 2 4 ) Neithea longicauda D ' ORBIGNY. - M . SCHLOSSER, p. 87. 
1926 Neithea longicauda D'ORBIGNY. - L. NOETH, p. 476 . 
1933 Neithea notabilis (MÜNSTER). - W . HAENTZSCHEL, pp. 132, 133, pl. 4 , 

figs. 17, 18. 
? 1933 Neithea digitalis (RÖMER). - W. HAENTZSCHEL, p. 133. 
(1934) Pecten (Neithea) notabilis MONSTER. - V. ZÁZVORKA a J. SOUKUP. 
? 1937 Neithea cf. digitalis ( R Ö M E R ) . - L. LEHNER, p. 194. 
(1937) Neithea notabilis MONSTER. - S. ROCZYCKI, p. 31. 
(1937) Neithea Johanis (sic) Boehmi Tss. - S. ROCZYCKI, p.31. 
1939 Pecten (Neithea) cometus D ' ORBIGNY. - R . MARLIĚRE, pp. 94, 95, pl. 6, 

fig. 1. 
1939 Neithea notabilis MONSTER. - E. DACQUÉ, pp. 44,45, pl. 1, fig. 12. 
1939 Neithea notabilis MONSTER. - E. DACQUÉ, pp. 44, 45, pl. 1, fig. 16. 
1939 Neithea cometa D ' ORBIGNY. - E. DACQUÉ, p. 80, pl. 16, fig. 31. 
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1939 Neithea notabilis MONSTER. - E. DACQUÉ, pp. 97, 98, pl. 6, figs. 21,22, 
pl. 7, fig. 4. 

1939 Neithea cometa D ' ORBIGNY. - E. DACQUÉ, p. 98. 
1939 Pecten (Neithea) Hourcqui nov. sp. - M. COLLIGNON, p. 69, pl. 1, figs 16, 17. 
1953 Neithea notabilis MONSTER. - H. PRESCHER, p. 253. 
(1956) Neithea (Neithella) sp. cf. N. (N.) atava (RÖMER) -1. HAYAMI, pp. 307-309, 

pl. 44, figs. 1-4, pl. 52, fig.4. 
1973 Neithea (Neithella) notabilis MONSTER in GOLDFUSS. - DHONDT, p. 66-70 , PL. 4 , fig. 2 

Materiál: Jeden kus pravé misky se zachovanými křidélky. 

Popis: Pravá miska silně konvexní, trigonální. Nese pět silných oblých žeber. Krajní žebra jsou 
menší resp. užší., prostřední žebra silnější - mohutná. Skulptura vnějšího povrchu na první 
pohled hladká, ale při bližším ohledání pod lupou lze pozorovat velmi jemné příčné vrásky 
a jemné podélné rýhy. Brázdy mezi žebry jsou úzké a pokryté radiálními vráskami.. Křidélka 
jsou nestejná. Levé křidélko je rovné, trojúhelníkovité, pravé křidélko je delší a protažené. 
Levé křidélko dosahuje poloviny šířky misky. Pravé křidélko je velmi malé. Apikální úhel činí 
93° 

Poznámky a vztahy: Druh N. notabilis je typickým druhem podrodu Neithella. Příbuzný druh 
N. valangiensis (PLCTET et CAMPICHE) Z neokómu se od druhu N. notabilis liší užším vrcholem 
a na žebrech maji více vyvinuta filae. Ze svrchního senonu z Fruška Gora (bývalá Jugoslávie) 
J. Pethoe uvedl (1906) druh N. almusana, který má více zakřivený vrchol. J. Pethoe měl však 
jen dva vzorky. Od dalších druhů rodu Neithea se N. notabilis liší: svými velmi nepravidelnými 
křidélky, svým asymetrickým tvarem a nepřítomností sekundárních a terciárních žeber. H. 
Woods, pravděpodobně nikdy neměl příležitost studovat pravý druh N. atava (RÖMER) 
doposud se nevyskytující ve Velké Británii, popsal širší jedince N. cometa (= N. notabilis) 
náležící k druhu N. atava. Jeho dost zvláštní synonymika je zcela korektní. Tato chyba je 
pravděpodobně způsobena faktem, že ve Woodsově době nebyla známá důležitost tvaru 
křidélek (oušek). I. Hayami (1965) následuje Woodsův názor a jeho N. (N.) atava ve 
skutečnosti patří k druhu N.(N.)notabilis. (Dhondt, 

Výskyt: Velim (Skalka), Plaňany, Korycany, Předboj, Kněžívka, 

Lima BRUGUIÉRE, 1797 
Lima (Ctenoides) tecta GOLDFUSS 

1836 Lima tecta, A. GOLDFUSS. Petr. Germ., vol. ii, p. 91, pl. civ, fig. 7. 
1837 Lima frondosa, F. DUJARDIN. Mém. Soc. géol. de France, vol ii, pp. 216 ,227 , pl. xvi, fig. 
10. 
1839 Lima lamellosa, H . B. GEINITZ. Char. d. Schicht, u. Petref. des sachs. Kreidegeb., pt. 1, 
p. 23. 
1841 Lima tecta, F. A. RÖMER. Die Verstein. d. nord- deutsch. Kreidegeb., p. 58. 
1847 Lima tecta, A. D' ORBIGNY. Pal. Franc. Terr. Crét., vol. iii, p. 547,pl. ccccxix, figs. 5 - 8. 
1850 Lima tecta, H. B. GEINITZ. Das Quadersandst. Oder Kreidegeb. In Deutschland, p. 188. 
1850 Lima tecta, A. D ' ORBIGNY. Prodr. de Pal., vol ii, pp. 166, 247. 
1867 Lima tecta, E . GUÉRANGER. Album Paléont. de la Sarthe, p. 19,pl. xxiv, fig. 11. 
1869 Lima tecta, E. FAVRE, Moll. Foss. de la Craie de Lemberg, p. 135. 
1869 - 70 Lima tecta, F. J. PlCTET a G. CAMPICHE. Foss. Terr. Crét. St. Croix 
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(Matér. Pal. Suisse, ser.), pp. 168, 170, 173. 
1871 Radula (Ctenoidesj tecta, F. STOLICZKA. Palaeont. Indica, Cret. Fauna s. India, vol. iii, 
p. 420, pl. xxx, fig. 12. 
1875 Lima tecta. H B. GEINITZ. Das Elbth. I, p. 206, pl. xliii, fig. 3. 
1877 Lima tecta, A. FRIČ. Stud, im Gebiete der böhm. Kreidef.. II, Weissenberg. u. Malnitz 
Schicht., p. 130, fig. 113. 
1894 Lima tecta, B. LUNDGREN. Mollusk - faunan i Mammillatus och Mucronata zonerna (K. 
Svenska Vet. - Akad. Handl., vol. xxvi, No. 6). P.43. 
1895 Lima tecta, F. VOGEL. Hollandisch. Kreide, p.18. 
1895 Lima cf. tecta, E. TLESSEN. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch., vol. xlvii, p. 474. 
1898 Lima tecta, G. MÜLLER. Mollusk. Untersen. V. Braunschweig u. Ilsede, p. 27. 
1902 Lima tecta, M. VON PÁLFY. Mittheil. A. d. Jahrb. d. k. ungarisch. Geol. Anstalt, vol. xiii, 
p. 275, pl. xx, fig. 5. 

Materiál: Jeden otisk misky s viditelnou skulptací. 

Popis: Vypouklá oválná miska s malým nezakriveným vrcholem, spíše vyšší než delší. 
Charakteristickým znakem jsou velmi jemná přímá žebra, která jsou na povrchu misky 
pravidelně přerušována jemnými avšak velmi zřetelnými soustřednými přírůstkovými liniemi. 
Přední okraj misky má častější soustředné přírůstkové linie. Tato, skulptura je velmi jemná 
a u některých jedinců nebývá zachována. Křidélka (pokud jsou zachována) jsou dosti široká 
a relativně vysoká, přední jsou menší než zadní. 

Poznámky: Tento druh se svým habitem velmi podobá druhům .Ctenoides divaricata ( 
DUJARDIN) a Ctenoides rapa (D'ORBIGNY). Druh C. divaricata má silnější žebra a jiný 
stratigrafický rozsah. Druh C. rapa má také širší žebrování, ale jeho žebra nesou jemné trny. 

Výskyt: Velim - Skalka, Zličín, Přední Kopanina, Bílina, Studenec, Bílá Hora, Hošťka u Štěti, 
Sovice - Brozánky, Podhraz (u Vobory). 

Spondylus LINNAEUS, 1758 
Spondylus striatus SOWERBY, 1815 

1815 Dianchora striata, J. SOWERBY. Min. Conch., vol. i, p. 183, pl. lxxx, fig. 1. 
1819 Dianchora striata, DEFRANCE. Diet. Seien. Nat.,vol. xiii, p 161, pl.lxxviii, fig.l. 
1833 Spondylus striatus, A. GOLDFUSS. Petref. Germ., vol. ii, p. 98, pl.cvi, fig. 5. 
1829 - 40 Dianchora striata, F. E . GUÉRIN- MÉNEVILLE. Icon. Du Régne Anim. Moll., p. 42 , 
pl. xxv, fig. 4. 
1837 Spondylus striatus, H . G. BRONN. Lethaea Geog., p.687 (ed. 3, pt. 5, p. 283), pl. xxxii, 
fig. 4. 
1840 Spondylus striatus, H. B. GEINITZ. Char. d. Schicht, u. Petref. des sächsisch. 
Kreidegebirge, pt. 2, p. 58. 
1841 Spondylus striatus, F. A. RÖMER. Die Verstein. d. nord - deutsch. Kreidegeb., p. 59. 
? 1846 Spondylus striatus, A. E. REUSS. Die verstein. d. böhm. Kreideformat., pt. 2, p. 37, pl. 
xl, figs. 5, 10, 11. 
1847 Spodylus capillatus, A. D' ARCHIAC. Mém. Soc. géol. de france, ser. 2, vol. ii, p. 311, pl. 
xvii, fig. 1. 
1847 Spondylus striatus, A. I) ' ARCHIAC. Pal. Franc. Terr, crét., vol. iii, p. 660, pl.ccccliii. 
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? 1850 Spondylus striatus,? R. KNER. Kreidemerg. Von Lemberg, etc. (Haidinger's 
Naturwiss. Abhandl, vol. iii, pt. 2), p. 30. 
? 1850 Spondylus striatus,? A. ALTH. Geogn. - pal. Beschreib. Umgeb. von Lemberg 
(Haidinger's Naturwiss. Abhandl, vol. iii, pt. 2), p. 251. 
1850 Spondylus striatus, A. D' ORBIGNY. Prodr. de Pal, vol. ii, p. 170. 
1850 Spondylus striatus H . B. GEINITZ. Das Quadersandst. Oder Kreidegeb. In Deutschland, 
p. 194. 
1850 Spondylus capillatus, GEINITZ. Ibid., p. 194, pl. xi, figs. 2,3. 
? 1852 Spondylus striatus ? , R . KNER. Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien. Math. - nat. 
Classe, vol. iii, pt. 1, p. 318. Pl.xvii, fig. 8. 
1854 Spondylus striatus, J. MORRIS. Cat. Brit. Foss, ed. 2, p. 182. 
1858 Spondylus striatus J. A. EUDES - DESCHLONGCHAMPS. Mém. Soc. Linn. De Normand, 
vol. xi, p. 134, pl. xx, figs. 24 - 26. 
? 1866 Spondylus striatus, K. A. ZľľľEL. Die Biv. Der Gosaugeb. (Denkschr. d. k. Akad. d. 
Wissensch, math. - nat. Classe, vol. xxv), p. 118 (p. 42 of reprint), pl. xviii, fig. 7 b, c (? Fig. 7 
a). 
? 1868 Spondylus striatus, E . ELCHWALD. Lethaea Rossica, vol. ii, p. 422. 
1870 Spondylus striatus, F. J. PlCTET a G. CAMPICHE. FOSS Terr. Crét. Ste. Croix (Matér. Pal. 
Suisse, ser. 5), p.261. 
1872 Spondylus striatus, GEINITZ. Das Elbthal. I, p. 186, pl.xlii, figs. 1 - 3. 
? 1877 Spondylus striatus A. FRIČ. Stud, im gebiete der böhm. Kreidef. . II , Die Weissenberg. 
u. Malnitz. Schicht, p. 138. 
1878 Spondylus striatus, G. BEHRENS. Zeischr. D . deutsch, geol. Gesellsch, vol. xxx, p. 259. 
1893 Spondylus striatus, R. MICHAEL. Ibid , vol.xlv, p.237. 
1895 Spondylus striatus, E . TLESSEN. Ibid., vol. xlvii, p. 475. 
1897 Spondylus striatus, R. LEONHARD. Die Kreidef. In Oberschles. (Palaeonthographica, vol. 
xliv), p. 50. 

Nepatřící ke druhu Spondylus striatus SOWERBY. 

1822 Podopsis striata, A. BRONGNIART. Descript. Géol. des. Envir. De paris. In CUVIER, 
Ossem. Foss, ed. 2, vol. ii, pp. 319, 604,pl. v, fig. 3. 

1870 Spondylus striatus, F. RÖMER. Geol. von Oberschles, p. 315 , pl. xxxvii, figs. 3, 4. 

Materiál: 8 kusů větších úlomků misek. 
Popis: Schránka (pokud je zachována) širokého oválného tvaru, přední a boční okraje 
pravidelně zaokrouhlené, přední okraj nepatrně konkávni nebo téměř rovný. Pravá miska 
obvykle více vypouklá než levá a obyčejně připevněna větší částí svého povrchu k substrátu. 
Volná část nese radiální žebra, která jsou od sebe oddělena úzkými slabými rýhami a přeťata 
četnými velmi jemnými soustřednými (koncentrickými) lamelami. Levá miska mírně konvexní, 
umbonální část prominující a protažená. Povrch mírně zvlněný, počet žeber 60 -65, přímá, 
hladká, zploštělá, a oddělená hlubokými jemnými rýhami. Přímá žebra přetínají opět 
koncentrické lamely. Křidélka (pokud jsou zachována) rovná bez přírůstkových linií. 
Charakteristickým znakem je velmi jemný vzhled žebrování a mírně zvlněný povrch. 

Poznámky: Druh Spondylus striatus (SOWERBY) se podobá druhu Spondylus latus 
(SOWERBY), druh Spondylus latus (SOWERBY) má misku užší a menší a vrchol je méně 
prominující. Druh Spondylus hystrix D ' ORBIGNY má levou misku méně konvexní, vrchol méně 

186 



prominující, užší a široce oddělená žebra. U mladších jedinců druhu Spondylus hystrix 
D'ORBIGNY jsou přítomny trny. Druh Spondylus capillatus D ' ARCHIAC popsali Geinitz, ď 
Orbigny a mnozí další autoři jako synonymum druhu Spondylus striatus (SOWERBY). Přesto 
však má posledně jmenovaný druh vrchol levé misky méně prominujíci. Druh Spondylus 
subcostulatus STOLICZKA se nalézá v uzavřených jedincích a Geinitz ho identifikoval jako druh 
Spondylus striatus (SOWERBY). 

Od druhu Spondylus spinosus (SOWERBY) se druh Spondylus striatus (SOWERBY) liší 
zejména velikostí a stavbou žebrování, žebrování je u druhu Spondylus spinosus ( SOWERBY) 
velmi silné, hluboké a výrazné rýhy s vráskováním a téměř vždy jsou přítomny trny. 

Výskyt: Velim - Skalka, Malnice, Neratovice, Markovice u Čáslavi, 

SpondylushWNAEUS, 1758 
Spondylus latus (SOWERBY, 1815) 

Tab. XII, obr. 5. 

1815 Dianchora lata SOWERBY, Min. Conchyl. I, p. 184, pl. LXXX, fig. 2 
1836 Spondylus lineatus GOLDFUSS, Petref. Germ. II, p. 97, pl. CVI, fig. 3 
1842 Spondylus latus Sow. GEINITZ , Petref. Sach. Kreideg., pt 3, p. 82 
1850 Spondylus latus Sow. DIXON, Geol. Sussex, p. 3 5 6 (p. 3 8 6 2e edit.) PL 27, Fig. 30-31 . 
1870 Spondylus striatus GOLDF. ROEMER, Geol. Oberschleisen., p. 315, pl.37, fig. 3-4. 
1901 Spondylus latus Sow. WOODS, Mon. cret. lamell. England, p. 121-4, pl. 22, fig. 1-5, 7, 
10,6?, 8-9? 
1909 Spondylus striatus Sow. WANDERER, Tierverst. Kreide Sachsens, p. 34, pl. 5, fig. 18 
1972 Spondylus latus Sow. CARTER R. M., Adaptation british Chalk Bivalvia, p. 332, 335, pl. 
l,fig. 5; pl. 2, fig. 5 
1973 Spondylus latus Sow. ZAVAREI A., Mon. des Spondylidae act. Et foss.,p. 130-132, Pl. 
XV, fig. 10, 11,12. 
2002 Spondylus latus Sow. CLEEVELY, R. J. a MORRIS, N. J. Fossils of the Chalk, p. 132,134, 
Pl. 232, fig. 2, 4-5. 

Material: 1 téměř pravá úplná miska přitmelená na neurčitelné houbě, 1 necelá miska 
přitmelená na rulovém valounu, 2 téměř úplné otisky misek v šedobílém substrátu (jedna pravá 
druhá levá), 1 úlomek misky pritmelený na houbě. 

Popis:: Levá miska mírně podélně protáhlá, subovální, okrouhlá a konvexní. Ouška rovná a 
téměř stejného tvaru, zadní je mírně širší. Apikální úhel podle Griindela (1970) je 75°- 85° a 
úhel oušek 115°- 120°. A. Zavarei (1973) napočítal více než 60 hladkých radiálních žeber, 
které jsou odděleny mezižeberními rýhami stejné šířky jako žebra. Počet žeber se s růstem 
může podle Griindela (1970) zvyšovat na 80. Pravá miska se přitmeluje k různému podkladu 

Poznámky a vztahy: Spondylus latus SOWERBY náleží k menším druhům rodu Spondylus. 
Velmi často se přitmeluje na pevný substrát. Tento druh se svým habitem velmi podobá druhu 
Spondylus gussoni O. G. COSTA. Tento druh je menší než druh Spondylus striatus 
(SOWERBY) a má užší žebra a více prominující vrchol. 

Výskyt: Velim - Skalka, bělohorské souvrství. 
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Spondylus LLNNAEUSS, 1758 
Spondylus OmaliiD' ARCHIAC, 1847 

1871 Spondylus Omalii D'ARCHIAC. GEINITZ. Elbthal. P. 190, Taf. 42, Fig. 13. 

Materiál: 2 téměř zachované kusy, ale bez oušek. 9 úlomku misek se zachovanými žebry, na 
nichž jsou vyvinuta lístečkovité ploché trny. 

Popis: Levá miska protáhlého tvaru. Žebra rovná a jemná, velmi jemně zvlněná. Od středu 
misky až k jeho ligamentálnímu okraji jsou vyvinuty tupé až do plochy rozšířené lístečkovité 
ostny. Popis odpovídá vyobrazení Geinitze (1871). 

Výskyt: Velim - Skalka, kaňkské vrstvy - kapsa Veronika 

Spondylus LINNAEUS, 1758 
Spondylus cf. serratus WOODS, 1901 

1901 Spondylus serratus sp. nov. H . WOODS, PI. XX3, figs. 6 a-c, 7 a-c. 

Materiál: 1 kus misky s jedním zachovaným ouškem. 

Popis. Povrchová skulptura levé konvexní misky nese 17 žeber mírně zvlněných a silnějších než 
u předešlých druhů. Mezi žebry se vyskytují koncentrické jemné vrásky. Tvarem se miska 
podobá Woodsovu vyobrazení. Trny jsou uspořádány v pravidelných koncentrických řadách. 
Mezižeberní rýha je širší než žebra. Zachované ouško nese 4 velmi jemná žebírka. 

Poznámky a vztahy: Tento druh se od druhů S. latus, S. striatus,S. Omalii liší především 
širšími žebry. Koncentrická transverzální skulptura se velmi podobá mezižeberní struktuře 
druhu S. spinosus, ale u druhu spinosus jsou trny uspořádány nepravidelně a jsou delší. 

Výskyt: Velim - Skalka - kaňkské vrstvy. 

Isognomon LLGHTFOOT, 1786 
Isognomon cf. ? lanceolatum (GEINITZ, 1845) 

Tab. XII, obr. 6, 7. 

1842 Perná lanceolata GEINITZ. Charakter, d. Schicht, u. Petref. des d. sächs. - böhm. 
Kreidegeb. P. 80, T. XXIO, F. 18. 
1846 Ferna lanceolata, REUSS. Die Verst. de böhm. Kreideform; T . XXXII, F. . 15, 21 ; T. 
XXXIII, F. 2; T. XXXVII, F. 3, 4. 
1861 Perna lanceolata, H. G. SEELEY. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. vii, p. 122. 
1873 Perna lanceolata GEINITZ, Das Elbth. in Sachsen, p. 210, pl. xlvii, fig. 8. 
1913 Perna sp. , H. WOODS, p. 95, fig. 19, Type B, C. 

Materiál. Celkem 33 kusů. Dva kompletní jedinci. 29 kusů u kterých je zachován rovný či 
mírně zakřivený vrchol. 2 úlomky periostraka hnědé barvy. Ostatní kusy kamenných jader jsou 
světle bílé barvy. 

188 



Popis: Miska vyšší než delší, stlačená. Výška prvního kompletne zachovaného jedince je 45 
mm, délka 35 mm, šířka 19 mm. Vrchol je rovná, protažený mírně do špičky. Tvar misky 
kopinatý až kopinatý. Výška druhého kompletního kusu je 83 mm, délka 50 mm, šířka 23 mm. 
Vrchol velmi mírně prominující a stočený doprava. 

Poznámky a vztahy: Kusy se podobají vyobrazení H. Woodse (1899-1913. Část I, str. 94, Fig. 
19 b, c, e). H. Woods je přiřadil ke druhu Perná sp. s odkazem na podobnost popisu Geinitze 
(1873). Bližší určení vzhledem k zachování materiálu je nejisté. Velikost misek dosahuje 
mnohem větších rozměrů, jak je patrné z nasbíraného materiálu. 

Výskyt. Kapsa Veronika - kaftkské vrstvy - Skalka u Velimi. 

Ostrea LINNAEUS, 1758 
Ostrea operculata REUSS, 1846 

1846 Ostrea operculata REUSS. Verstein. d. böhm. Kreidef. II. p. 41. Taf. 28. Fig. 9., Taf. 
30. Fig. 12. 

Materiál: 5 kusů pravých misek z východní části lomu. 

Popis: Misky ploché velmi nepatrně prohloubené. Svalový vtisk velké velikosti. Jemná chomata 
vyvinuta ve vrcholové části misky. Vnější povrch bez lupenitých žeber. 

Poznámky: U tohoto druhu dosud nebyla nalezena levá miska, proto může náležet více druhům 
B. Záruba - ústní sdělení) 

Výskyt. Velim (Skalka), Radim, Plaňany, Zbyslav, Nebovidy, Kamajka u Chotusic, Krakovaný, 

Hyotissa STENZEL, 1971 
Hyotissa semiplana (SOWERBY), 1825 

Tab. XIV-XV, obr. 6 - 1 5 . 

1803 Ostracites sulcatus, J. F. BLUMENBACH. Specim. Archaeol. Tell., p. 18, pl. i, fig. 3. (non 
Ostrea sulcata BORN, 1778) 
1822 Ostrea, G. MANTELL. FOSS. S. Downs, p. 207 , pl. xxv, fig. 4. 
1825 Ostrea semiplana, J. DE C. SOWERBY. Min. Conch., vol. v, p. 144. Pl. cccclxxxix, fig. 3. 
1827 Ostreaflabelliformis, S. NlLSSON. Petrific. Suecana, p. 31, pl. vi, fig. 4. 
1827 Ostrea ?plicata, NlLSSON. Ibid., p.31, pl. vii, fig. 12. 
1827 Ostreapusilla, NlLSSON. Ibid., p. 32, pl. vii, fig. 11 ( N o n pussila,Brocchi, 1814) 
1833 Ostrea alaeformis, S. WOODWARD. Geol. Norfolk, p. 48 , pl. vi, figs. 1-3. 
1833 Ostrea inequicostata, WOODWARD. Ibid., p. 48, pl. vi, fig. 4. 
1833 Ostrea flabelliformis, A. GOLDFUSS. Petref. germ., vol. ii, p. 12, pl. lxxvi, fig. 1. 
1833 Ostrea sulcata, GOLDFUSS. Ibid., p. 13, pl. lxxvi, fig. 2. 
1833 Ostreaarmata, GOLDFUSS. Ibid., p. 13, pl. lxxvi, fig. 3. 
1837 Ostrea flabelliformis, W. HISINGER. Lethaea Suecica, p. 48, pl. xiv, fig. 1. 
1837 Ostrea ?plicata, HISINGER. Ibid., p. 48, pl. xiv, fig. 2. 
1837 Ostrea inconstans, F. DUJARDIN. Mém. Soc. géol. de France, vol. ii, p. 229. 
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1839 Osírea flabelliformis, H. B. GEINITZ. Char. d. Schicht, u. Petref. des sächs. Kreidegeb, 
pt. l ,p. 19. 
1841 Osírea flabelliformis, F. A. RÖMER. Die Verstein. d. nord- deutsch. Kreidegeb, p. 45. 
1841 Ostrea sulcata, RÖMER. Ibid, p. 46. 
1841 Ostrea armata, RÖMER. Ibid, p. 46. 
? 1843 Ostrea macroptera ? H . B. GEINITZ. Die Verstein. von Kieslingswalda, p. 17, pl. iii, 
figs. 22-24. 
1843 Ostrea sulcata, GEINITZ. Ibid, p. 17. 
1846 Ostrea sulcata, A. E. REUSS. Die Verstein. der böhm. Kreideformat, pt. 2, p. 39, pl 
xxviii, figs. 2-4, 8. 
1846 Ostrea flabelliformis, REUSS. Ibid, p. 39, pl. xxviii, figs. 5 - 7, 16, pl. xxix, figs. 19, 20. 
1847 Ostrea semiplana, A. D' ORBIGNY. Pal. Franc. Terr. Crét, vol. iii, p. 747, pl. 
cccclxxxviii, figs. 4, 5. 
1847 Ostrea flabelliformis, J. MÜLLER. Petref. der Aachen. Kreidef, pt. 1, p. 39. 
1847 Ostrea armata, MÜLLER. Ibid, p. 39. 
1849 Ostrea semiplana, T. BROWN. Illustr. Foss. Conch. Gt. Britain and Ireland, p. 145, pl. 
lix, fig. 7. 
1849 Ostrea inaequicostata, BROWN. Ibid, p. 147, pl. lxi, fig. 13. 
1850 Ostrea semiplana, H . B. GEINITZ. Das Quadersandst. Oder Kreidegeb. In Deutschland, 
p. 198. 
1850 Ostrea carinata, J. C. DE SOWERBY, in F. DIXON. Geol. Sussex, p. 357 (O. irons, p. 386, 
ed. 2), pl. xxvii, fig. 2. 
1850 Ostrea semiplana, A. D' ORBIGNY. Prodr. de Pal, vol. ii, p. 256. 
? 1850 Ostrea semiplana, A. ALTII. Geogn. -paläont. Beschreib, v. Lemberg (Haidinger's 
Naturwiss. Abhandl, vol. iii, pt. 2), p.254, pl. xiii, fig. 2. 
1851 Ostrea bronni, J. MÜLLER. Petref. der Aachen. Kreidef, pt. 2, p. 69, pl. vi, fig. 20. 
1854 Ostrea semiplana, J. MORRIS. Cat. Brit. Foss, ed. 2, p.174. 
1854 Ostrea inaequicostata, MORRIS. Ibid., p. 173. 
1859 Ostrea semiplana, J. MÜLLER. Petref. der Aachen. Kreidef, Supplement, p. 7. 
1863 Ostrea semiplana, R. DRESCHER. Zeitschr. der deutsch, geol. Gesellsch, vol. xv, p. 356. 
1863 Ostrea sulcata, A. KUNTH. Ibid, vol. xv, p. 732. 
1868 Ostrea flabelliformis, E. EICHWALD. Lethaea Rossica, vol. ii, p. 368. 
1869 Ostrea semiplana, H. COQUAND. Mon. Ostrea, Terr, crét, p. 74, pl. xxviii, figs. 1-15, pl. 
xxxv, figs. 1, 2; pl. xxxviii, figs. 10-12. 
1869 Ostrea cuculus, COQUAND. Ibid., p. 52, pl. xvii, figs. 19-21. 
1869 Ostrea licheniformis, COQUAND. Ibid, p. 91, pl, pl. xxxvii, figs. 17-19. 
1869 Ostrea merceyi, COQUAND. Ibid., p. 93, pl. xxviii, fig. 22; pl. xxix, figs. 8-14. 
1869 Ostreaperoni, COQUAND. Ibid., p. 95, pl. xxxv, figs. 3-5; pl. xxxviii, figs. 5-9. 
1869 Osrea acanthonota, COQUAND. Ibid., p. 103, pl. xxxviii, figs. 1-4. 
1870 Ostrea sulcata, F. A. RÖMER. Geol. v. Oberschles, p. 343 , pl. xxix, fig. 3. 
1870 Ostrea cuculus, C. SCHLÜTER. Neues Jahrb. fur Min, etc., p. 951 . 
1871 Ostrea semiplana, F. J. PLCTET and G. CAMPICIIE. Foss. Terr. Crét. Ste. Croix (Matér. 
Pal. Suisse, ser. 5), p. 321. 
1872 Ostrea semiplana, H. B. GEINITZ. Das Elbthalgeb. in Sachsen (Palaeontographica, vol. 
xx, pt. 2), p. 29, pl. viii, figs. 8-11,13. 
1873 Ostrea flabellifomis, J. I. LAHUSEN. Foss. White Chalk of Simbirsk (Imper. Russ. Min. 
Corps Instit ), pt. 2, p. 250, pl. v, fig. 3. 
1876 Ostrea (Alectryonia) sulcata, D . BRAUNS. Zeitschr. f. d. gesammt. Natüwiss, vol. xlvi, 
p. 393. 
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1877 Ostrea semiplana, A. FRIČ. Stud. im Gebiete der böhm. Kreideformat, ii, Weissenberg. 
u. Malnitz. Schicht., p. 141, fig. 138. 
1878 Ostrea sulcata, C. BARROIS. Ann. Soc. géol. Nord, vol. v, p. 408. 
1882 Alectryonia sulcata, H. SCHRÖDER. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch., vol. xxxxiv, p. 
261. 
? 1883 Ostrea semiplana, FRIČ. Op. Cit., iii, Iserschicht., p. 121, fig. 97. 
1883 Ostreafrons, FRIČ. Ibid., p. 121, fig. 96. 
1885 Ostrea armata, J. BÖHM. Verhandl. Nat. Vereines preuss. Rheinl., vol. xlii, p. 76. 
1885 Alectryonia crista ungulata, BÖHM. Ibid., p. 75, pl. i, fig. 1. 
1888 Ostrea semiplana, A. PERON. Hist. Terr, de Craie bassin Anglo - Parisien, p. 179. 
1888 Ostreaperoni, PERON. Ibid., p. 180. 
1888 Ostrea sulcata, G. MÜLLER. Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. Für 1887, p. 400. 
1889 Ostrea semiplana, E. HOLZAPFEL. Die Mollusk. Aachen. Kreide (Palaeontographica, vol. 
xxxv), p. 251, pl. xxviii, figs. 5, 6. 
1889 Ostreagoldfussi, HOLZAPFEL. Ibid., p. 249 , pl. xxviii, figs. 8 -18 . 
1889 Ostrea bronni, HOLZAPFEL. Ibid., p. 250 , pl. xxviii, figs. 3 -7 . 
1889 Ostrea armata, HOLZAPFEL. Ibid., p. 253 , pl. xxviii, figs. 1, 2. 
1889 Ostrea merceyi, HOLZAPFEL. Ibid., p. 251 , pl. xxviii, fig. 4. 
? 1889 Ostrea semiplana, FRIČ. Op. Cit., iv, Teplitz. Schicht., p. 87. 
1889 Ostrea (Alectryonia) sulcata, O. GRIEPENKERI- Senon v. Königslutter (Palaeont. 
Abhandl., vol. iv), p. 33. 
1890 -91 Ostrea semiplana, A. PERON. Descript. Brachiop., etc., Terr. Crét. Hauts-Plateaux 
de latunisie, p. 154. 
? 1893 Ostrea semiplana, FRIČ. Op. Cit., v, Priesener Schicht., p. 102. 
1894 Ostrea semiplana, B. LUNDGREN. Mollusk. I Mammillatus och Mucronata zonerna (K. 
Svenska Vet. - Akad. Handl., N. F., vol. xxvi, No. 6), p. 37. 
1894 Ostrea larva, LUNDGREN. Ibid., p. 37. 
1894 Ostrea semiplana, A. HENNIG. Geol. Foren. I Stockholm Förhandl., vol. xvi, p. 514. 
1894 Ostrea cuculus, HENNNIG. Ibid., p. 516. 
1895 Ostrea bronni, F. VOGEL. Holländisch. Kreide, p. 7. 
1897 Ostrea semiplana, R. LEONHARD. Palaeontographica, vol. xliv, p. 51. 
? 1897 Ostrea semiplana, FRIČ. Op. Cit., vi, Chlomek. Schicht., p. 68. 
1897 Ostrea semiplana, A. RUTOT. Bull. Soc. Beige Géol. Pal. et Hydrol., vol. x, p. 25. 
1897 Ostrea (Alectryonia) armata, RuroT. Ibid., p. 23. 
1897 Ostrea semiplana, A. HENNIG. Revision Lamellibr. i Nilsson's 'Petrific. Suecana, 'p. 9, pl. 
i, figs. 7, 10-14, 16, 18, 19. 
1898 Ostrea (Alectryonia) semiplana, O. M . REIS. Geognost. Jahresh. (1897), p. 107, pl. iv, 
fig. 18. 
1898 Ostrea semiplana, G. MÜLLER. Molluskenfauna Untersen. v. Braunschweig u. Ilsede, p. 
8, pl. i, figs. 1-4; pl. iii, figs. 3,4. 
1901 Ostrea semiplana, A. WOLLEMANN. Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst., vol. xxi 
(1900) , p. 13. 

1901 Ostrea semiplana var, armata, H. IMKELLER. Palaeontographica, vol. xlviii, p. 37 , pl. i, 
figs. 3-6. 
? 1902 Ostrea cf. semiplana, A. WOLLEMANN. Lüneburg. Kreide (Abhandl. d. K. preuss. geol. 
Landesanst., N. F., 37), p. 49. 
1902 Ostrea merceyi, WOLLEMANN. Ibid., p. 51, pl. iii, figs. 6, 7. 
1902 Ostrea semiplana, J. P. J. RAVN. Mollusk. Danmarks Kridtafl. I, Lamellibr., p. 113, pl. 
iii, figs. 5, 7, 8. 
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1903 Aleciryonia semiplana, E. DACQUÉ. Palaeontographica, vol. xxx, 2, p. 366, pl. xxxiv, 
figs. 1-4. 
1905 Ostrea semiplana, T. WEGNER. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, vol. lvii, p. 177, 
fig. 10. 
1905 Ostrea armata, WEGNER. Ibid, p. 179, figs. 11-13. 
? 1906 Ostrea armata L. KRUMBECK. Palaeontographica, vol. liii, p. 93. 
1908 Ostreaperoni, P . A. PERON. Compte Rendu Assoc. Franc. Avanc. Sei, vol. xxxvi 
(1907), p. 307. 
1909 Ostrea (Alectryonia) peroni, M . LERICHE. Ann. Soc. géol. Nord, vol. xxxviii, p. 67 , pl. 
iii, figs. 20-27 . 
1909 Ostrea semiplana, W. ROGALA. Bull. Internat. Acad. Sei. Cracovie (1909), 2, p. 690. 
1911 Ostrea semiplana, FRIČ. Op. Cit, korycaner Schicht, p. 47, fig. 214. 
1911 Alectryonia semiplana, K. VOGEL VON FALCKENSTEIN. Zeitschr. d. deutsch, geol. 
Gesellsch, vol. lxii, p. 559. 
1913 Ostrea semiplana, H. WOODS. Cretaceous Lamellibranchia.P. 379 - 387. PI. LVI, figs. 
17-19. Pl. LVII, Pl. LVni, figs. 1-5. Texte- figs. 183-193. 
2001 Amphiodonte semiplana (SOWERBY) In V . ZLEGLER. Fossil molluscs of the middle 
Turonian (BCB) in the Protected Landscape Broumovsko (Czech Republic). Szceliniec, Nr. 5, 
p. 49, pl. II, fig. 24. 

Materiál: Jeden jedinec s kompletne zachovanou miskou levou i pravou z východní části lomu 
z konglomerátu. Pět kusů kompletně zachovaných levých misek. 

Popis: Výška levé misky kompletně zachovaného jedince 40 mm, délka misky 35 mm. Levá 
miska plochá zaokrouhleného tvaru. Ligamentární rýha zřetelná, o délce 17 mm. Přední okraj 
velmi mírně vystouplý, ztluštělý. Zadní okraj plochý, tenký. Spodní okraj má vyvinuty dva 
zřetelné zuby. Chomata vyvinuta na předním okraji. Skulptura levé misky z hrubých vlnitých 
žeber a velmi zprohýbána. Plocha připevnění je velká a je tvořena hlubokou rýhou o šířce cca 7 
mm. Vnější skulptura levé misky částečně závisí na podkladu k němuž je připevněna. Levé 
misky tohoto druhu jsou často nalézány přirostlé na rostrech belemnitů nebo jiných 
cylindrických objektů (např. na rod Belemnitella, Woods, 1912) a v ČKP se takto přirostlé 
nalézají ve svrchním turonu teplického souvrství (B. Záruba - ústní sdělení). Tento znak je 
charakteristický pro tento druh. 
Pravá miska o výšce 36 mm, délky 28 mm, plošší. Vnější skulptura zprohýbaná s hrubými 
ostrými valy podobná skulptuře vnějšího povrchu levé misky. Svalový vtisk v horní části misky 
poblíže vrcholu. 
Další jedinci jsou menší jejich levé misky jsou opět vyšší než delší. 
Rozměry: č. 1: v - 21 mm, d - 12,6 mm. č. 2: v - 20 mm, d -12,5 mm. č. 3 : v - 22 mm, d -
10,5 mm. č. 4 : v - 12 mm, d - 7 mm. č. 5 : v -17 mm, d -16 mm. 

Výskyt: svrchní cenoman - Velim (Skalka), Zbyslav, Kamajka, Zlosejn, Předboj střední turon -
Choceň, Kostomlaty (u Nymburka), svrchní turon - Kystra, Koštice, Čížkovice, Úpohlavy, 
Lahošť, Setenec, Bílina, Pátek u Poděbrad, Oškobrh, 
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Arctostrea PERVINQUIÉRE, 1910 

Arcíosírea colubrina (LAMARCK, 1819) (syn. Rastellum carinatum SOWERBY) 

Tab. XVI - XVII, obr. 1 - 4 . 
1806 Ostrea pectinata LAMARCK. Ann. Du Muséum, vol. viii, p. 165; vol. xiv, 

1809, pl. xxiii, f. 1. 
1806 Ostrea carinata LAMARCK. Ibid., vol. viii, p. 166,. 
1811 Ostrea frons, J. PARKINSON. Organic Remains, vol. iii, p. 217, pl. xv, fig. 4. 
1819 Ostrea colubrina LAMARCK. Anim. Sans Vert., Vol. 6 (1), str. 216. 
1819 Ostrea carinata LAMARCK. Ibid. p. 216. 
1822 Ostrea carinata LAMARCK. In : J. SOWERBY Min.Conch., vol. iv, p. 89, 

pl. cccbcv. 
1822 Ostrea carinata LAMARCK. In: G. B. SOWERBY: Genera Recent and Foss. 

Schells, no. vi, fig. 1. 
1822 Ostrea serrata G. ClJVlER et A. BRONGNIART. In Cuvier's Ossemens Foss., vol. ii, 

2, pp. 251, 599; pl. iii, fig. 10. 
1822 Ostrea carinata LAMARCK. In CUVIER et BRONGNIART: Ibid., pp. 320, 599, pl. iii, 

fig. 11. 
1832 Ostrea carinata LAMARCK In DESHA YES. Hist. Nat. Vers et Mollusques (Encycl. 

Méthod ), vol. ii, p. 301; Planches, vol.iv, pl. 
clxxxvii, figs. 3 - 5 . 

1834 Ostrea carinata LAMARCK. In GOLDFUSS: Petr. Germ. II, p. 9, taf. 74, fig. 6. 
1839 Ostrea rectangularis, F. A. RÖMER. Verstein. nord-deutsch. Oolithengeb., Nach-

trag, p. 24, pl. xviii, fig. 15. 
1839 Ostrea subcomplicata, F. A. RÖMER. Ibid. p. 24, n° 119. 
1839 Ostrea diluviana ?, H B. GEINITZ. Char. d. Schicht, u. Petref. des sächs Kreideg. I. 

p. 19. 
1841 Ostrea subcomplicata, RÖMER. Ibid, p.45, n° 2. 
1841 Ostrea pectinata, RÖMER. Ibid. p. 45, n° 3 (non Goldfuss). 
1843 Ostrea carinata LAMARCK. In D' ORBIGNY: Pal. fr. Terr. er. Ill, p. 714, 

pl. 474. 
1843 Ostrrea carinata, MATHÉRON. Catalogue, p. 192. 
1845 Ostrea carinata a O. prionota, E. FORBES. Quart. Journ. Geol. Soc., vol. i, p. 250. 
1846 Ostrea diluviana, H. B. GEINITZ. Grundr. d. Verstein. p. 478 z. Th. 
1846 Ostrea carinata LAMARCK. In REUSS: Die Verstein böhm. Kreidef. II, p. 38. 
1846 Ostrea diluviana LINNÉ. In REUSS: Ibid, T. XXX, fig, 15. 
1846 Ostrea carinata, A. LEYMERIE. Statist. Géol. min. de ľ Aube, Atlas, pl. v, fig. 19. 
1847 Ostrea carinata, J. MÜLLER. Petref. der Aachen. Kreidef., pt. 1, p. 38. 

(= Ostrea goldfussi, HOLZAPFEL). 
1849-50 Ostrea carinata LAMARCK. In GEINITZ: Quad. Deutschi. ,p. 196. 
1850 Ostrea carinata LAMARCK. In D' ORBIGNY. Prodr. de Pal. II, p. 170. 
1850 Ostrea carinata, J. DE C. SOWERBY, in F. DIXON. Geol. Sussex, p. 357 (O. fŕons, 

p. 386, ed. 2), i. xxvii, fig. 2. 
1852 Ostrea frons ? R. KNER. Denkschr.k. Akad. Wissensch. Wien, Math. - Nat. Cl., 

vol. iii, p. 319, pl. xvii, fig. 10. 
1863 Ostrea diluviana, A. KUNTU. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gessellsch., vol. xv, 

p. 724. 
1868 Ostrea carinata LAMARCK. In Gümbel: Geogn. Beschr. d. Königreichs Bayern 
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H. - Desgl. In Abh. D. k. bayer. Ak, II. Cl. X. Bd. 2 
Abth. p. 60. 

1870 Ostrea carinata LAMARCK. In Römer. Geol. v. Oberschieisen, p. 333. 
1871 Ostrea (Alectryonia) carinata LAMARCK. In F. STOLICZKA. Palaeont. Indica, Cret. 

Fauna S. India, vol. iii, p. 468, pl. 
xlviii, fig. 5; pl. xlix, figs. 1 - 2. 

1871 Ostrea (Alectryonia) carinata, STOLICZKA. Ibid,p. 469,pl. xlviii, figs. 1,2. 
1871 Ostrea rectangularis, PlCTET et CAMPICHE. FOSS. Terr. crét. Ste Croix (Matér. Pal. 
Suisse, ser. 5), p. 275, pl. clxxxiv, figs. 1 - 4. 
1871 Ostrea milletiana, PlCTET et CAMPICHE. Ibid, p. 309, pl. cxciv, figs 7 - 9. 
1871 Ostreapectinata, PlCTET a CAMPICIIE. Ibid, p. 321. 
1872 Ostrea carinata LAMARCK. In GEINITZ: Das Elbthalgeb. in Sachsen (Palaeonto-

graphica, vol. xx, pt. 1), p. 174, pl. xxxix, figs. 
6 - 1 1 . 

1872 Ostrea frons, GEINITZ. Ibid. pt. 2 , p. 30, pl. viii, fig. 12. 
1875 Ostrea frons, A. J. JUKES-BROWNE. Quart. Joum. Geol. Soc., vol. xxxi, p. 295. 
1878 Alectryonia zeiller i, E. BAYLE. Explicat. Carte géol. France, vol. iv. Atlas, pt. 1, 

pl. clxvi, figs. 1 - 4. 
1878 Alectryonia carinata, BAYLE. Ibid, pl. cxlvii, figs. 1-7. 
1881 Ostrea carinata, J. GOSSELET. Esquisse géol. du Nord, iii, pl. xvii, fig. 4. 
1882 Alectryonia frons, H . SCHRÖDER. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, vol. xxxiv. 

p. 261. 
1883 Ostrea frons var. carinata, KEEPING. Ibid., p. 103. 
1883 Ostrea frons, A. FRIČ. Stud, im Gebiete der böhm. Kreideformat, iii, Iserschicht, 

p. 121, fig. 96. 
1884 Ostrea rectangularis, WEERTH. Ibid., p. 54. 
1884 Ostrea carinata, C. A. WHITE. Foss. ostreidae N. America (4th Ann. Rep. U. S. 

Geol. Surv.), p. 293, pl. xliii, figs. 1 - 4. 
1889 Ostrea frons, A. FRIČ. Stud, im Gebiete der böhm. Kreideformat, iv, Teplitz. 

Schicht., p. 82, fig. 86. 
1889 Ostrea (Alectryonia) frons, O. GRIPENKERL. Senon. v. Königslutter (Palaeont. 

Abhandl, vol. iv), p. 33. 
1890 Allectryonia cf carinata, M . YOKOYAMA. Palaeontographica, vol. xxxvi, p. 198. 
1893 Ostrea frons, S. MEUNIER. Le Naturaliste, p. 1757, fig. 1. 

1893 Ostrea carinata, R. MICHAEL. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, vol. xlv, 
p. 238. 

1895 Ostrea (Alectryonia) carinata, E. TiESSEN. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, 
vol. xlvii, p. 462. 

1897 Ostrea carinata, U. SOHLE. Geognost. Jahresh. (1896), p. 40. 
1897 Ostrea carinata, R. LEONHARD. Palaeontographica, vol. xliv, p. 27. 
1897 Ostrea (Aletryonia) pectinata, F. NÖTLING. U. Cret. (Maestrichtian) Mari Hills 

(Palaeont, Indica, ser. xvi, vol. i), p. 38, 
pl. ix, figs. 2, 3. 

1897 Ostrea frons, A. RUTOT. Bull. Soc. Beige Géol. Paléont. et Hydrol, vol. x, p. 24. 
1898 Ostrea frons, A. FRiČ. Stud. im Gebiete der böhm. Kreidef, vi, Chlomek. Schicht. 

p. 66. 
1898 Ostrea pectinata, G. MÜLLER. Mollusk. Untersen. v. Braunschweig u. Ilsede, 

(Abhandl d. k. preuss. geol. Landesanst, N F , 25), 
p. 13, pl. i, fig. 6. 
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1904 Alectryonia zeiller i, H. DouviLLÉ. Mission Scient. Perse (J. de Morgan). Vol. 
iii, pt. vi, Paléont., p. 277, pl. xxxvi, fig. 16. 

1910 Ostrea (Alectryonia) carinata, E . BÖSE. Mon. Geol. paléont. Cerro de Muleros 
(Bol. Instit. Geol. México, no 25).p. 104,. 
Pl. xvi, figs. 13, 14. 

1911 Ostrea carinata LAMARCK. In FRIČ: Illustr. seznam zkamenělin cenom. v. koryc. 
p. 48, obr. 218. 

1996 Arctostrea colubrina (LAMARCK). In B . ZÁRUBA: Ústřice..., str. 14, Tab. 4 , fig. 5. 

Materiál: Dvě téměř úplné pravé misky. Tri větší úlomky. (Z - část lomu) severní část 
sublokality Veronika. 

Popis: Menší až středně velká schránka úzce protaženého, poloměsíčitě vykrojeného tvaru 
s rovnoběžnými, strmě zdviženými okraji. Komisura je opatřena úzkými, ostrými zuby, které 
tvoří celý zdvižený okraj schránky. 

Výskyt: Velim - Skalka, Plaňany, 

Rastellum FAUJAS-SAINT-FOND, 1799 
Rastellum diluvianum (LINNAEUS, 1767) 

1767 Ostrea diluviana, LINNAEUS. Syst. Nat., ed! 12, p. 1148. 
1768 Ostrea diluviana G. W . KNORR a J. E. M. WALCH. Recueil. Mon. Catastr. Pétrificat., 
vol. ii, p. 123, pl. D ii, figs. 5, 6. 
1799 " Gryphite," B. FAUJAS -SAINT - FOND. Hist. Nat. Mont. St. Pierre de Maestricht, p. 
151, pl. xxiv, figs. 1,2. 
1813 Ostracitesplicatissimus, E. T. VON ScilLOTHElM. In Leonhard s Taschenb. F r Min., vol. 
vii, p. 112. 
1819 Ostrea diluviana, LAMARCK. Anim sans Vert., vol. vi, p. 214. 
1821 Ostrea diluvianus, G. WAHLENBERG. Petrific. Tellur. Suecanae, p. 58. 
1824 Ostrea macroptera, SOWERBY. Min. Conch., vol. v, p. 105, pl. cccclxviii, 

figs. 2,3. 
1827 Ostrea diluviana, S. NlLSSON. Petrific. Suecana, p. 32, pl. vi, figs. 1,2. 
1827 Ostrea diluviana, G. P . DESHAYES. Hist. Nat. Vers et Mollusques (Encycl. Méthod ), 
vol. iv, pl. clxxxvii, figs. 1, 2; pl. clxxxviii, figs. 1,2. 
1833 Ostrea diluviana, GOLDFUSS. Tamtéž.,p. 11, pl. lxxv, fig. 4. 
1835 Alectryonia Defrancii, G. FISCHER DE WALDHEIM. Bull. Soc. Impér. Nat. Moscou, vol. 
viii, p. 113, pl. iii. 
? 1835 Alectryonia Ferussaci, FISCHER DE WALDHEIM. Tamtéž., p. 111, pl. iv. 
1836 Ostrea retusa, J. de C. SOWERBY. Trans Geol. Soc., ser. 2 , vol. iv, pp. 338 , 361 , pl. xiv, 
fig. 4. 
1837 Ostrea diluviana, W. HISINGER. Lethaea Suecica, p. 49, pl. xiv, fig. 5. 
1837 Ostrea diluviana, F. DUJARDIN. Mém. Soc. géol. de France, vol. ii, p. 230. 
? 1837 Ostrea gregaria, F. C. L. KOCH a W . DUNKER. Beitr. nord- deutsch. Oolithgebild., p. 
50, pl. vi, fig. 2. 
1839 Ostrea diluviana ? , H. B. GEINITZ. Char. d. Schicht, u. Petref. des sächs. Kreidegeb., pt. 
l ,p . 19. 
1841 Ostrea macroptera, RÖMER. Die Verstein. d. nord- deutsch.. Kreidegeb. 
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, pt. 1, p 19. 
1845-46 Ostrea diluviana, H. B. GEINITZ. Grundr. d. Verstein. der böhm. Kreideformat, pt. 2. 
p. 38. 
1846 Ostrea diluviana, REUSS.Verstein. der böhm. Kreideformat, p. 38, pl. xxx, figs. 16, 17; 
pl. xli, fig. 1; pl. xlv, fig. 1. 
1846 ? Ostrea pes- leonis, E. FORBES. Trans. Geol. Soc, ser. 2, vol. vii, p. 156, pl. xviii, fig. 5 
1847 Ostrea macroptera, D' ORBIGNY. Pal. Fr. Terr, crét, vol. 3,p. 695, pl. cccclxv. 
1847 Ostrea diluviana, D' ORBIGNY. Tamtéž, p. 728, pl. cccclxxx. 
1850 Ostrea macroptera, D ' ORBIGNY. Tamtéž, pp. 84, 120. 
1850 ? Ostrea ricordeana, D ' ORBIGNY. Tamtéž, p. 171. 
1850 Ostrea diluviana, D ' ORBIGNY. Tamtéž, pp. 171,198. 
1850 Ostrea diluviana, GEINITZ. Tamtéž, p. 198. 
1854 Ostrea macroptera, J. MORRIS. Cat. Brit. Foss, ed. 2 , p. 173. 
1855 Ostrea macroptera, G. COTTEAU. Moll. Foss. de 1 Yvonne, p. 122. 
1863 Ostrea diluviana, A. KUNTH. Zeitschr. d. deutsch geol. Gesellsch, vol. xv, p. 724. 
1868 Ostrea diluviana, E . ELCHWALD. Lathaea Rossica, vol. ii, p. 365. 
1869 Ostrea macroptera, J. COQUAND. Mon. Ostrea, terr. crét, p. 164, pl. lxxii, 

figs. 1-4. 
1869 Ostrea diluviana, COQUAND. Tamtéž, p. 120, pl. xl, figs. 1-4. 
1871 Ostrea (Alectryonia) diluviana, STOLICZSKA. Tamtéž, p. 466 , pl. xlvi, figs. 1,2, pl. xlvii, 
figs. 1, 2. 
1871 Ostrea macroptera, F. J. PlCTET et G. CAMPICHE. FOSS. terr. crét. Ste. Croix 

(Matér. Pal. Suisse, ser. 5) 
p. 300, pl. clxxxiv, fig. 5. 

1872 Ostrea diluviana, GEINITZ. Tamtéž, pt. 1, p. 176, pl. xxxix, figs. 1-5. 
1875 Ostrea diluviana, E. HÉBERT a E. MUNIER-CHALMAS. Annal, Sei. Géol, vol. vi, p. 119. 
1876 Ostrea (Alectryonia) diluviana, D . BRAUNS. Zeitschr. f. d. gesammt. Naturwiss, vol. 
xlvi, p. 392. 
1883 Ostrea diluviana, A. FRIČ. Stud, im Gebiete der böhm. Kreideformat, iii, Iserschicht, p. 
120, fig. 95. 
1883 Ostrea frons var. macroptera, W. KEEPING. Foss, etc. Neoc. Upware and 

Brickhill, p. 102. 
1884 Ostrea macroptera, O. WEERTH. Neocomsandst. Im Teutoburg. - Walde 

(Palaeont. Abhandl, vol. ii), p. 55. 
1886 Alectryonia macroptera, H . TRAUTSCHOLD. Neocom. Sably (Nouv. Mém. 

Soc. Imp. Nat. Moscou, vol. xv), 
p. 133. 

1888 Ostrea (Alectryonia) diluviana, G. MOLLER. Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. Für 
1887, p. 400. 
1893 Ostrea sp. cf. diluviana, MICHAEL. Tamtéž, p. 239. 
1894 Ostrea diluviana, B. LUNDGREN. Mollusk. I Mammillatus och mucronata zonera, p. 36. 
1895 Ostrea macroptera, G. MAAS. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, vol. 

xlvii, p. 271. 
1895 Ostrea macroptera, A. WOLLEMANN. Ibid., vol. xlviii, p. 834. 
1895 Ostrea (Alectryonia) cf diluviana, TLESSEN. Tamtéž, p. 463. 
1897 Ostrea diluviana, A. HENNIG. Revis. Lamellibr. I Nilssons's Petrif. Suecana, p. 16, pl. ii 
figs. 1, 2, 5. 
1905 Ostrea diluviana, T . WEGNER. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, vol. lvii, p. 

182. 
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1908 Ostrea (Alectryonia) macroptera, P. A. PERON. Compte rendu Assoc. Franc. 
Avanc. Sei., vol. xxxvi (1907), 
p. 308. 

1911 Ostrea diluviana, FRIČ. Tamtéž., p. 48. Fig. 216. 
1911 Alectryonia diluviana, K . VOGEL VON FALCKENSTEIN. Zeitschr. d. deutsch, geol. 
Gesellsch., vol. lxii, p. 559. 
1913 Ostrea diluviana, H . WOODS. Cretaceous Lamell., 

Materiál: V kapse u vchodu do lomu je jich zachováno značné množství. Zachování materiálu 
je různé od celých misek pevně přisedlých ke zdejší rule až po úlomky a celé kusy misek. 
V kapse při vstupu do lomu nejhojnější zkamenělina. V západní části velmi hojná na sublokalitě 
Veronika. 

Popis: Schránka rozličné velikosti, srpovitého tvaru s nepříliš odlišnými miskami. Vrcholová 
část stočena směrem k zadnímu okraji. Přední okraj zdvižený, zakončený ostrými, výraznými 
zuby. Zadní okraj ve výši svalového vtisku vytažený v široký lalok. Připevňovací plocha velká, 
většinou zaujímá téměř celý povrch levé misky. Silná radiální žebra vybíhají někdy v kořenovité 
výběžky, které slouží rovněž k upevnění misky k podkladu (podle Záruby, 1996) 

Výskyt: Velim - Skalka, Nová Ves u Kolína, Peklo u Kolína, Kolín (Na škeblovkách), 
Markovice, Radim, Plaňany, Mnichovo Hradiště, Choroušky, Mladá Boleslav, Choceň, 
Líbezníce (?),Běstvina u Ronova nad Doubravou, Kojetice (okr. Mělník). 

Amphidonte FISCHER DE WALDHEI, 1829 
Amphidonte (Amphidonte) reticulatum (REUSS) 

Tab. XVI - XVII, obr. 5 - 24. 

1845 Exogyra reticulata REUSS, Die Versteinerungen der Böhm. Kreidef. T. XXVII, Fig. 8 

Materiál: Tento druh velmi hojný ve všech částech lomu. 550 kompletně zachovaných kusů 
pravých misek, přes 80 úlomků. 

Popis: Schránka odpovídající znakům svého rodu (B. Záruba, 1996). Levá miska je mírně 
vypouklá (pokud je zachována) s kýlovitým ohybem, probíhajícím od vrcholu ke spodnímu 
okraji misky. Vrchol je spirálně stočený nazad. Skulptura sestává z koncentrických okrajů 
přírůstkových lamel. Pravá miska je plochá nebo jen mírně vypouklá. Chomata jsou dobře 
vyvinuta. 
Vnitřní strana misky je hladká se zřetelným svalovým vtiskem, jenž leží excentricky poblíže 
zadního okraje misky. Podél zadního okraje vnitřní strany misky jsou vyvinuté dobře 
pozorovatelné velmi jemné, dlouze protažené, lištovité zoubky (chomata). Na straně předního 
okraje misky jsou krátce protažené (pozn. : záleží na velikosti výšky předního okraje misky) 
lištovité zoubky (chomata). Na vnějším povrchu jsou velmi jemné přírůstkové linie a blíže 
předního okraje tzv. retikulátní struktura, která je velmi významným identifikačním znakem. 
Retikulátní struktura je tvořena" popraskanými" jemnými lištami, které se táhnou podél přední 
části misky od dolního okraje až k okraji zámkovému a tvoří jakoby " schodovitou" lištu či 
pásku. 
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Poznámky: B. Záruba (1965) uvádí, že druh Amphidonte (Amphidonte) reticulatum (REUSS) 
(Exogyra reticulata REUSS )je s největší pravděpodobností pouze mladší růstové velikostní 
stádium druhu Amphidonte (Amphidonte) haliotoideum (SOWERBY). 
Výskyt: Skalka - Velim, Plaňany, Kamajka u Chotusic, Radim, Předboj, Vrapice, Šilinky 
u Bíliny, 

Amphidonte FISCHER DE WALDHEIM, 1829 
Amphidonte (Amphidonte) haliotoideum (SOWERBY), 1813 

Tab. XIV, obr. 1, 2. 

1813 Chama haliotoidea SOWERBY. Min. conch, l,p. 67, p. 25. 
1821 Ostracites auricularis VAHLENBERG. Petric suec, p. 58. 
1827 Chama haliotoidea NiLSSON. Petrif. Suec, p. 28,t. 3,f. 3 ?? 
1833 Exogyra haliotoidea, GOLDFUSS. Petref. Germ. Str. 38, tab. 88, obr. la - b. 
? 1833 Exogyra auricularis, GOLDFUSS. Petref. Germ. Str. 39, tab. 88, obr. 2. 
? 1833 Exogyraplanospirites, GOLDFUSS. Petref. Germ. Str. 39 , tab. 88, obr. 3, tab. 27 , obr. 
5,5, 10. 
1836 Gryphea auricularis, DESHA YES. Éd. de Lamarck, 7, p. 207, n° 16. P. 208, n°17, n° 18. 
1841 Exogyra auricularis, GEINITZ. Char., p. 20. 
1841 Exogyra haliotidea, GEINITZ. Char, p. 20. 
1844 Exogyra auricularis, RÖMER. Kreid. 
1846 Exogyra haliotoidea, REUSS. Versteiner. d. böhm. Kreidef, str. 44,Tab XXVII,Fig. 5, 
9, 10; Tab. XXXI, Fig. 8, 9, 10. 
1847 Exogyra haliotoidea, D ' ORBIGNY. Paiéont. francais, str. 724, tab. 478, obr. 1 - 4. 
1871 Exogyra haliotoidea, STOLICZKA. Pelecypoda, III, str. 458,tab. 36, obr. 7, tab. 37, obr. 
1-3. 
\%12 Exogyra haliotoidea, GEINITZ. Elbthalgebirge. I , str. 184, tab. 41, obr. 1 -13. 

1911 Exogyra haliotoidea, FRIČ. Koryc. vrstvy, str. 47, obr. 211. 
1912 Exogyra conica, WOODS, Crei. Lamell. II , str. 407, text. obr. 215 - 242 (částečně) 
1918 Exogyra haliotoidea, WOLDŘICH. Fauna neratovická. Str. 4 - 6. Tab. I, obr. 2a, b c, d. 

Materiál: 2 kusy pravých misek. 

Popis: Schránka odpovídající znakům svého rodu (B. Záruba, 1996). Schránka uchovitého 
tvaru. Levá miska (pokud je zachována) je mírně vypouklá s kýlovitým ohybem, probíhajícím 
od vrcholu ke spodnímu okraji misky. Vrchol je spirálně stočený nazad. Skulptura sestává 
z koncentrických okrajů přírůstkových lamel. Pravá miska je plochá nebo jen mírně vypouklá. 
Chomata jsou dobře vyvinuta. 
Vnitřní strana je hladká, slabě konkávni se zřetelným a velkým svalovým vtiskem. Svalový 
vtisk leží excentricky poblíže zadního okraje misky. Podél zadního okraje vnitřní strany misky 
jsou vyvinuty chomata v podobě kolmých jemných vrásek vytvářejících kolmo pruhovanou 
pásku. Jak uvádí Woldřich (1918) i vnitřní strana předního okraje bývá zřetelně vroubkovaná. 
Woldrich (1918) rozeznává co do tvaru vyvýšeného předního okraje misky dvě formy. U prvé 
formy je tvar předního okraje konvexní s lištovitými výstupky chomat (přirůstacích vrásek) 
(viz. Woldrich, 1918, obr. 2 a). Druhá forma je zřetelně vrásčitá tj. tvar předního okraje je 
zubovitý (viz. Woldrich, 1918, obr. 2b). Vrchol je spirálně stočený se závitem užším (srovnej 
Woldrich, 1918, obr. 2 c). Vnitřní jamka ligamentu leží při kraji misky těsně pod vrcholem a je 
zakřivená. Její přední okraj se vyzdvihuje v podobě obloukovitého mozolu. Přední příkřejší 
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okraj jamky je zřetelně vroubkovaný, vroubky probíhají radiálně skoro až do jejího středu. Ze 
svrchní přední části jamky vybíhá někdy dovnitř hrbolovitý výběžek, který se postupně 
u některých misek zvětšuje až se úplně oddělí v podobě zubovitého výčnělku, uloženého 
v ligamentární jamce. Někdy se vyzdvihuje i část uvedeného obloukovitého mozolu v podobě 
tupého zubu. 

Poznámky: Jak uvádí Woldřich (1918) misky se širšími až velmi širokými závity se podobají 
Goldfússovým druhům Exogyra auricular is GOLDFUSS a Exogyra planospiriles GOLDFUSS. 
Podle Peróna (1890 -1) jsou misky druhu Exogyra haliotoidea (SOWERBY), vyobrazené ď 
Orbignym z francouzského cenomanu, pouze formy druhu Exogyra conica WOODS, poněkud 
modifikované tím, že velikou částí svého povrchu byly přirostlé. Vyskytují se prý též v těchto 
vrstvách jako typické exempláře druhu Exogyra conica WOODS s malou plochou přirostlou. 
Stejného názoru je i Woods (1912), který druh Exogyra haliotoidea (SOWERBY) z Upper 
Greensandu anglického pokládá za malou formu druhu Exogyra conica WOODS, která velkou 
částí svého povrchu byla přirostlá a mezi uvádí přechody. Ani ď Orbigny (1847), ani Woods 
(1912) nepopisují vnitřní stranu pravé misky (Woldřich, 1918, obr. 3), Stoliczka (1871) 
nepopisuje žádné skulptury. Popis druhu Exogyra haliotoidea (SOWERBY) hodící se popisem 
na české exempláře uvádí Goldfuss a Reuss. Geinitz (1872 - 73, tab. 41, obr. 3) vyobrazuje též 
levou, přirostlou misku s předním okrajem kolmo vyzdviženým u které lze pozorovat podobně 
vyvinutá chomata v podobě vroubkované pásky podobně jako na miskách pravých. 
B. Záruba(1965) uvádí že druhy Exogyra haliotoidea (SOWWERBY) a Exogyra reticulata 
REUSS jsou s největší pravděpodobností pouze růstová velikostní stadia jednoho a téhož druhu. 
Druh Exogyra haliotoidea (SOWERBY) náleží většímu růstovému stádiu. 

Výskyt: Velim - Skalka, Plaňany, Neratovice, 

Amphidonte FISCHER DE WALDHEIM, 1829 
Amphidonte (Amphidonte) sigmoideum (REUSS), 1846 

Tab. XVIII - XIX, obr. 1 - 24. 

1844 Exogyra sigmoidea REUSS. A. E. REUSS: Geogostiche Skizze etc. - p. 180. 
1846 Exogyra sigmoidea REUSS. Böhm. Kreidef. II, s. 44, taf. 27, Fig. 1 - 4. 
1846 Exogyra haliotoidea SOWERBY. H. B. GEINITZ: Grundriss der Versteinerungskunde, p. 
481 (Text). 
1847 Exogyra haliotoidea SOWERBY. H. B. GEINITZ: ibid. - Tab. 20, fig. 21 a, c, non b 
(Atlas). 
1850 Ostrea sigmoidea REUSS. H. B. GEINITZ: Das Quadersandsteingebirge etc. p. 204 . 
1866 Ostrea cf. sigmoidea REUSS. K. A. ZRITEL: Die Bivalven etc. p. 123, Tab. 19, Fig. 5. 
1869 Ostrea sigmoidea CoQUAND. Monographie du genre Ostrea etc. - p. 93, taf. 34, fig. 5 -
8. 
1872 Ostrea (Exogyra) sigmoidea REUSS. H. B GEINITZ. Das Elbthalgebirge in Sachsen. - p. 
186, tab. 41 , fig. 14, 15, 17 - 27, non Fig. 16 (Exogyra reticulata REUSS, 1846). 
1882 Exogyra cf. sigmoidea REUSS. R.WINDMOLLER: Die Entwicklung etc. - p. 3 0 
1888 Exogyra sigmoidea REUSS. G. MÜLLER: Beitrag zur Kenntnis etc. - p. 401. 
1909 Exogyra sigmoidea REUSS. K. WANDERER: Die wichtigsten etc. - p. 37, Tab. 6, Fig. 8. 
1911 Exogyra sigmoidea REUSS. A. FRIČ: Studie v oboru etc. p. 4 6 , Textfig. 209. 
1913 Exogyra sigmoidea REUSS. H. WOODS: A monograph of the Cretaceous etc. - p. 419 , 
Tab. 61 , Fig. 12. 
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1939 Exogyra sigmoidea REUSS. E. DACQUÉ: Die Fauna etc. - p. 130. 
1939 Exogyra cf. sigmoidea REUSS. E. DACQUÉ: ibid. - p. 206. 
1965 Exogyra sigmoidea REUSS. B. ZÁRUBA: Sborník Národního Muzea v Praze, Vol. XXIB: 
Beitrag zur Kenntnis der Art Exogyra sigmoidea REUSS, 1844 etc. p. 1 - 40, Tab. I - VIII. 

Materiál: 68 kompletně zachovaných pravých misek, 88 kusů nekompletně zachovaných 
pravých misek. Mnoho kusů pripevnených na rulových balvanech. 

Popis: Schránka odpovídající znakům svého rodu (B. Záruba, 1996). Schránka uchovitého 
tvaru. Levá miska (pokud je zachována) je mírně vypouklá s kýlovitým ohybem, probíhajícím 
od vrcholu ke spodnímu okraji misky. Vrchol je spirálně stočený nazad. Skulptura sestává 
z koncentrických okrajů přírůstkových lamel. Pravá miska je plochá nebo jen mírně vypouklá. 
Chomata jsou dobře vyvinuta. 
Pravá miska je celkem úzká a plochá. Vrchol je silně dozadu stočený (opistogyrní) přecházející 
do prodlouženého radiálního hřebenu, který misku rozděluje na úzkou, strmě zkosenou přední 
část a širokou, mírně svažující část zadní. Vnitřní strana misky obsahuje zřetelně viditelný 
svalový vtisk, který je umístěn excentricky blíže k hornímu tj. zámkovému okraji misky a ležící 
blíže zadnímu okraji. Výška předního okraje pravé misky dosahuje značné variability. Na boční 
straně předního okraje jsou vyvinuty jemné hrbolky (chomata). Na vnějším povrchu jsou i 
viditelné zřetelné přírůstkové linie sigmoidálního tvaru. 

Poznámky: Srpovitým tj, sigmoidálním tvarem misky se odlišuje od dalších druhů svého 
druhu. Od druhu Amphidonte (Amphidonta) reticulatum REUSS se liší nepřítomností retikulátní 
struktury na vnějším povrchu misky. Od druhu Amhidonte (Amphidonte) haliotoideum 
(SOWERBY) se liší většinou rovným předním okrajem bez zubovitých hrbolů. Dále pak 
nepřítomností chomat. U druhu Amphidonte (Amphidonte) sigmoidea REUSS nejsou vyvinuta 
chomata na vnitřní části misky na jejím zadním okraji, které jsou pak vyvinuta u výše 
jmenovaných příbuzných druhů. 

Výskyt: Velim - Skalka,Bedřichov, Plaňany, Chroustov, Chvaletice, Nebovidy, Radim, 
Červené Pečky, Zbyslav, Starkoč, Nákle u Heřmanova Městce, Chrtníky u Choltice, Běstvina 
u Ronova nad Doubravou, Kaňk, Kutná Hora - Karlov, Kamajka u Chotusic, Líbezníce, 
Kojetice (okr. Mělník), Předboj u Prahy, Běloky u Středokluk, Liběšice u Bíliny, 

Atreta ÉTALI.ON, 1862 
Atreta sp. 

Tab. XIII, obr. 1 - 6. 

Materiál: Mnoho orientované pricementovaných jedinců na zdejších balvanech pararuly. 14 
volných misek pořízených z výplavu. 

Popis: Pravé misky, které jsou smáčklé a zbylé přírůstkové lamely jsou obloukovitého tvaru. 
Tvarem připomínají miniaturní podkůvky. 

Poznámky a vztahy: Pravé misky se podobají vyobrazení R. M. Cartera (1968, PI. 1, fig 11), 
který je popisuje jako Atreta nilssoni HAGENOW. 
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Výskyt: Velim - Skalka, Tuchoměrice - Kněžívka, Líbezníce, Odolená Voda, Kutná Hora -
Karlov, Kojetice. 

Gryphaeostrea CONRAD, 1865 
Gryphaeostrea canaliculata (SOWERBY, 1813) 

Tab. XIV - XV, obr. 3 - 5 . 

1813 Chama canaliculata, J. SowHRHY. Min. Conch., vol. i, p. 68, pl. xxvi, fig. 1 (non Ostrea 
canaliculata SOWERBY.) 
1821 Ostrea canaliculata, M. J. L. DEFRANCE. Diet. Sei. Nat., vol. xxii, p. 26. 
1827 Ostrea lateralis, S. NILSSON. Petrific. Suecana, p. 29, pl. vii, figs. 7 - 1 0 . 

1827 Chama conica, NILSSON. Ibid., p. 28, pl. viii, fig. 4. 
1829 Gryphaea canaliculata J. DE C. SOWERBY. Min. Conch., vol. vi, p. 218. 
1829 Exogyra undata, SOWERBY. Ibid., vol. vi, p. 220, pl. dev, figs. 5-7. 
1833 Ostrea lateralis, A, GOLDFUSS. Petref. Germ., vol. ii, p. 24, pl. lxxxii, fig. 1. 
? 1834 Gryphaea vomer, S. G. MORTON. Synopsis Organic Remains Cret. U . States, p. 54, pl. 
ix, fig. 5. 
1837 Ostrea lateralis, W . HISINGER. Lethaea Suecica, p. 46, pl. xiii, fig. 1. 
1837 Amphidonte undata, G. C. PuscH. Polens. Paläont., p. 39. 
1842 Exogyra parvxda, A. LEYMERIE. Mém. Soc. géol. de France, ser. 2 , vol. v, p. 17, pl. xii, 
figs. 8, 9. 
1845-6 Ostrea lateralis, H. B, GEINITZ Grundriii d. Verstein., p. 480, pl. xx, fig. 22. 
1846 Exogyra lateralis, A. E. REUSS. Die verstein. der böhm. Kreideformat., pt. 2, p. 42 , pl, 
xxvii, figs. 38-47 . 
1847 Ostrea canaliculata, A. D ' ORBIGNY. Pal. Franc. Terr. Crét., vol. iii, p. 709, pl. cccclxxi, 
figs. 4 -8. 
1847 Exogyra lateralis, J. MÜLLER. Petref. der Aachen. Kreidef., pt. 1, p. 40. 
1849 Gryphaea undata, T. BROWN. Illustr. Foss. Conch., Gt. Britain and Ireland, p. 149, pl. 
lx, figs. 14,15. 
1849 Gryphaea canaliculata, BROWN. Ibid., p. 149, pl. Ixi, fig. 18. 

1850 Ostrea canaliculata, A. D ' ORBIGNY. Prodr. De Pal., vol. ii, pp. 139,170, 255. 
? 1852 Ostrea cyrtoma, R. KNER. Denkschr. Anad. Wissensch. Wien., Math. nat. Cl., vol. iii, 
p. 320, pl. xvii, fig. 11. 
1853 Ostrea canaliculata, F. J. Pictet et W. Roux. Moll. Foss. Grés verts de Geneve, p. 522, 
pl. 1, fig. 2. 
1854 Ostrea canaliculata, J. MORRIS. Cat. Brit. Foss., ed. 2 , p. 173. 
1854 Exogyra lateralis, MORRIS. Ibid., p. 167. 
1863 Ostrea lateralis, A. VON STROMBECK. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch., vol. xv, p. 
110 , 

1863 Exogyra lateralis, H. DRESCHER. Ibid., vol. xv, p. 357. 
1863 Ostrea lateralis, B. LUNGREN. Palaeont. Iakttag. Fäxekalk. Limhamn, p. 23. 
1868 Exogyra lateralis, E . EICHWALD. Lethaea Rossica, vol. ii, p. 398. 
1869 Ostrea canaliculata, H COQUAND. Mon. Ostrea, Terr. Crét., p. 128, pl. xiv, figs. 13,14; 
pl. xlvii, figs. 7 -10; pl. liii, fig. 13; pl. lx, figs. 13-15. 
1869 Ostrea lateralis, COQUAND. Ibid., p. 96, pl. xviii, fig. 12; pl. xxx, figs. 10 -14. 
1870 Exogyra lateralis, F. RÖMER. Geol. v. Oberschles., p. 341, pl. xxix, figs. 4, 5. 
? 1870 Ostrea lateralis, H, CREDNER. Zeitschr. d. deutsch, geol, Gesselisch., vol. xxii, p. 228. 
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1871 Ostrea canaliculata, F. J. PICTET et G. CAMPICHE. Foss. Terr. Crét. Ste. Croix (Matér. 
Pal. Suisse, ser. 5), p. 305, pl. cxciii, figs. 4 -14. 
1871 Exogyra canaliculata, F. STOLICZKA. Palaeont. Indica, Cret. Fauna S. India, vol. iii, p. 
463, pl. xlviii, figs. 6 - 8 . 
1872 Ostrea (Exogyra) lateralis, H . B. GEINITZ. Das Elbthalgeb. in Sachsen 
(Palaeontographica, vol. xx, pt. i), p. 179, pl. xli, figs, 2 8 - 35; pt. ii, pl. viii, figs. 1 5 - 1 7 . 
1877 Exogyra lateralis, A. FRIČ. Stud. im. Geb. Böhmisch. Kreideformat, ii, Weissenberg. u. 
Malnitz. Schicht, p. 140, fig. 136. 
1881 Ostrea lateralis, J. GOSSELET. Esquisse géol. du Nord, pl. xvii, fig. 14. 
1882 Exogyra lateralis, H SCHRÖDER. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, vol. xxxiv, p. 
261, 

1882 Exogyra canaliculata, G. SEQUENZA. Atti R. Accad. Lincei, ser. 3, Cl. Sei. Fis. Math, 
vol. xii, p. 176. 
1883 Exogyra lateralis, FRIČ. Op. cit, iii, Iserschicht, p. 118. 
? 1887 Exogyra cf. lateralis, F. FRECH. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, vol. xxxix, p. 
153, 
1888 Ostrea canaliculata, A. PERON. Hist. Terr, de Craie S. E. Bassin Anglo - Parisien, p. 
175. 
1888 Exogyra canaliailata, G. MÜLLER. Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. Für 1887, p. 
401. 
1889 Exogyra lateralis, FRIČ. Op. cit, iv, Taplitz. Schicht, p. 86. 
1889 Ostrea (Exogyra) lateralis, O. GRIPENKERL. Senon v. Königslutter (Palaeont. Abhandl, 
vol. iv), p. 36. 
1889 Exogyra lateralis, E . HOLZAPFEL. Die Mollusk. Aachen Kreide (Palaeontographica, vol. 
xxxv), p. 256. 
1890-91 Ostrea canaliculata, A. PERON. Descript. Brachiop, etc., Terr. Crét. Tunisie, p. 163. 
1893 Exogyra lateralis, FRIČ. Op. cit. Priesen. Schicht, p. 102. 
1894 Ostrea lateralis, A. HENNIG. Geol. Foren. I Stockholm, Förhandl, vol. xvi, p. 513. 
1895 Ostrea (Exogyra) lateralis, F. VOGEL. Holländisch. Kreide, p. 13. 
? 1895 Exogyra cf canaliculata, E . TIESSEN. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch, vol. xlvii, 
p. 465 . 
1896 Ostrea canaliculata, A. J. JÜKES - BROWNE and W. HILL. Quart. Journ. Geol. Soc., vol. 
Iii, p. 149. 
1897 Ostrea lateralis, A. HENNIG. Revision Lamellibr. i Nilssons's Petrif. Suecana', p. 23 . 
1897 Exogyra lateralis, FRIČ. Op. cit, vi, Chlomek. Schicht, p. 68. 
1897 Exogyra lateralis, R. LEONHARD. Palaeontographica, vol. xliv, p. 50. 
1897 Exogyra lateralis, A. RÜTOT. Bull. Soc. Beige Géol. Pal. et Hydrol, vol. x, p. 27. 
1897 Exogyra canaliculata, R. B. NEWTON. Proc. Dorset Nat. Hist. And Antiq. Field Club, 
vol. xviii, p. 91, pl. iii, figs. 7, 8. 
1898 Ostrea canaliculata, R. FORTAU. Bull. Inst. Égyptien, ser. 4, vol. iv, p. 292, 
1898 Exogyra lateralis, G. MÜLLER. Mollusk. Untersen. v. Braunschweig u. Ilsede (Abhandl. 
d. k. preuss. geol. Landesanst, N F , 25), p. 15, pl. iii, fig. 2. 
1898 Exogyra lateralis, O. M. REIS. Geognost. Jahresh. ( 1897) , p. 108. 
1901 Exogyra lateralis, A.WOLLEMANN, Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst, vol. xxi, p. 14, 
1901 Exogyra lateralis, H. IMKELLER. Palaeontographica, vol. xlviii, p. 38. 
1902 Exogyra lateralis, J. P, J. RAVN. Mollusk. I. Danmarks Kridtaflej. I. Lamellibr, p. 118. 
1905 Exogyra lateralis, T. WEGNER. Zeitschr. d. deutsch, geol, Gesellsch, vol. lvii, p. 184, 
? 1907 Gryphaeostrea vomer, S. WELLER. Cret. Pal. New Jersey, p. 455, pl, xliv, figs.6 -11. 
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1909 Ostrea (Exogyra) lateralis, W . ROGALA. Bull. Inter. Acad. Sei. Cracovie (1909), I, p. 
691. 
1911 Exogyra lateralis, FRIČ. Op. cit., Korycan. Schicht., p. 46 , fig. 210. 
1911 Exogyra lateralis, K. VOGEL VON FALKENSTEIN. Zeichr. D. deutsch, geol. Gesellsch., 
vol. lxii, p. 561. 
1913 Ostrea canaliculata, H . WOODS. Cretaceous Lamellibranchia. Pag. 375 - 379 , Pl.LVI, 
figs. 2-16. 
1999 Exogyra lateralis (REUSS) In: T. Kočí. Mlži ve společenstvu spodního turonu na území 
Velké Prahy. DP. PedfUK Str. 102, 
2001 Rhynchostreon lateralis (REUSS) In: V Ziegler. Fossil mollusc of the middle Turonian 
(Bohemian Cretaceous Basin) in the Protected Lanscape Broumovsko (Czech republic), p. 49, 
PI. II, fig. 22. 
2001 Gryphaeostrea canaliculata (REUSS)In: B. Záruba. Poznámky k taxonomii a výskytu 
ústřice G. canaliculata (J. SOWERBY, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (Česká křídová 
pánev) ZpGV (2000), str. 50-51, 

Materiál: 155 kompletně zachovaných pravých misek, 10 úlomků pravých misek. 74 kusů 
levých misek. Tento druh na zdejší lokalitě velmi hojný. 

Popis: Pravá miska operkulátní, plochá, konkávni až undulující. Vrchol velmi malý spirálně 
zakřiven k zadnímu konci. Povrch s široce oddělenými žebry souběžnými s okrajem misky. 
Pravá miska hluboce klenutá. Vrchol grypheoidně - zobákovitě stočený, mírně vyhnutý 
k zadnímu okraji. Poloha svalového vtisku v horní části schránky. 

Poznámky a vztahy: Mnozí autoři zařazovali ploché pravé misky k druhu Exogyra lateralis 
(REUSS). Hluboce klenuté levé misky byly zařazovány k druhu Ostrea canaliculata SOWERBY. 
Levá miska se celkovým habitem podobá druhu Pycnogyra sulcata ZÁRUBA. Druh Pycnogyra 
sulcata ZÁRUBA má výrazně větší rozměry misek, jejichž délka může přesahovat i 50 mm. 
Celkový tvar misky je ovlivněn zvlněným postranním křídlem, které v její posterodorzální části 
vybíhá široce do strany. Jeho přítomností miska nabývá čtvercový obrys, někdy dokonce 
převažuje délka misky nad výškou. Zvlněné křídlo vytváří na vnějším povrchu misky výrazný 
sulcus. V jeho bezprostředním sousedství se zdvíhá protáhlý kýl, který probíhá středem misky 
od jejího vrcholu až ke spodnímu okraji. Směrem k zadnímu okraji misky je strmější, směrem 
k okraji přednímu se zdvíhá povlovně. Vnější skulpturu tvoří lištovité okraje přírůstkových 
lamel a nevýrazné soustředné valy (Záruba, 2001) 

Výskyt: svrchní cenoman: Velim - Skalka, Plaňany, Kutná Hora - Karlov, Markovice, Kojetice, 
Korycany, Předboj, spodní turon: Praha: Střešovice, Zličín, Bílá Hora,Vidoule, Šárka; Vepřek u 
Mělníka, Kojetice, Kamajka, Skutíčko, Radovesnice, Kolín, Drinov, Přerov, střední turon: 
Choroušky, Dolánky, Libuň, Choceň, svrchní turon: Setenec, Lahošť, Strobnický vrch 
u Oseká, Bohosudov, Vrchoslav, Slavětín, Koštice, Kystrá, Čížkovice, Litoměřice, koniak: 
Chlomek, 
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Brachiopoda - ramenonožci. 

Cyclothyris McCOY,1844 
Cyclothyris zahalkai NEKVASILOVÁ, 1973 

Tab. XX-XXI, obr. 1 - 8 . 

1973 Cyclothyris zahalkai NEKVASILOVÁ. Sborník geol. v. , ř. P, sv. 15, str. 102-111, PL XI, 
figs. 1-4,text-figs. 15-18. 

Materiál: 12 kusů kompletně zachovaných schránek 4 kusy s poškozenou suturou a 4 kusy 
značně deskvamovaně. Méně hojný druh na sublokalitě kapsy Veronika a také v nechráněné 
východní časti lomu. Nejhojnější nálezy v suti pod sublokalitou Václav. 

Popis: Bikonvexní schránka střední velikosti, dosahující až 24 mm délky, 30 mm šířky a 18 
mm tloušťky. Obrys oválný až pentagonální. Brachiální miska více klenutá. Maximální šířka 
schránky je v polovině brachiální misky. Maximální tloušťka je v přední třetině poloviny 
misky. Přední komisura je uniplikátní nebo asymetrická tj. vytváří schodek buď na levou nebo 
pravou stranu. Mnoho uniplikátních vzorků (NEKVASILOVÁ, 1973) ukazuje vývoj za vyloučení 
uniplikace. U uniplikátní schránky je vyvinut malý záhyb v přední třetině brachiální (zádové) 
misky a rovný, okrajový záhyb odpovídající tvaru břišní misky. Vrchol je velmi krátký, 
suberektní se subangulárními až kruhovitými vrcholovými žebry. Apikální úhel 100 - 104 
Stvolový otvor je relativně malý, kruhovitý až oválný, s submesothyridní pozici. Deltidiální 
destičky jsou spojené. Interarea je úzká a mírně konkávni. Dospělí jedinci obsahují 42 - 64 
jednoduchých žeber z nichž 8 -13 leží v brázdě (sulcus). Jedinci s počtem žeber nad 60 
převažují. v zadní části misky jsou žebra jemná malá a zaoblená. Stávají se jen velmi pomalu 
širšími zvýšenějšími a subangulární ve směru komisury. Mezery mezi žebry jsou úzké. 
Bifiirkátní a interkalátní žebra nevyvinuta. Přírůstkové lamely jsou obvykle velmi špatně 
viditelné. 
Vnitřní struktura: břišní miska - Dentální destičky mírně ventrálně rozbíhavé, nejdříve se ale 
stávají subparalelní nebo mírně ventrálně sbíhavé. Zoubky jsou úplně vsunuty do zubních jamek 
anebo jsou zlámané a nepřítomné na stěně misky. Umbonální komora subtrigonální nebo mírně 
polokruhovitá. Zoubky jsou masivní a slabě krenulovány. Svalové vtisky a plášťová linie 
nepozorovatelná (NEKVASILOVÁ, 1973) . 

Zádová miska - Kloubní destičky téměř horizontální nebo nepatrně nakloněné bočně. Zubní 
jamky ukazují jen slabé zoubkování. Vnitřní jamka je lépe vyvinuta než jamka vnější. Pridatná 
jamka je mělká. Mediální příčka (septum) je vysoká a úzká v zadní části, ale skloněná strmě 
k misce v přední části, mizející před koncem krury; nebo relativně nízká zmenšující se velmi 
pomalu k přední části a mizející na druhé straně krury. Krura složena podélně a s jejím 
konkávním povrchem obrácena dorzoventrálně. 

Poznámky. Druh Cyclothyris zahalkai NEKVASILOVÁ se liší od druhu Cyclothyris a f f . 
difformis (VALLENCIENNES in LAMARCK) tím, že břišní miska dospělých jedinců je více 
vypouklejší a krura více zakřivenější k břišní misce. Obrys je oválný, zakřivení vrcholu s malým 
stvolovým otvorem je kratší a menší. Druh C. zahalkai NEKVASILOVÁ má nejmenší variabilitu 
z rodu Cyclothyris v ČKP. Vnějšími znaky se podobá holotypu Cyclothyris scaldicensis (D' 
ARCHIAC, 1846). Od tohoto druhu se odlišuje globóznější schránkou, menším počtem žeber, 
které více prominují a jsou jemnější. Menším stvolovým otvorem,vyšší sulkací. Vnitřní 
charakteristika druhu C scaldisensis ( ď A R C H I A C ) není dosud známa. Druh lihynchonella 
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lamarckiana D' ORBIGNY se liší od druhu C. zahalkai NEKVASILOVÁ ostřeji zahnutým 
a vyšším vrcholem, extensivní interareou, širším stvolovým otvorem a méně konvexní břišní 
miskou. 

Výskyt: spodní turon - Běstvina (okr. Chrudim), Chrtníky (okr. Pardubice), Chvaletice, 
Kamajka u Chotusic, Kaňk, Krakovaný u Kolína, Kolín (Hvězdův lom), Kutná Hora - Karlov, 
Kutná Hora (Turkaňk), Líbenice (okr. Kutná hora), Lipoltice (okr. Pardubice), Markovice 
(lok. 2, okr. Kutná Hora), Nákle (okr. Chrudim), Nová Ves u Kolína, Mezholezy, Nebovidy, 
Bílá Hora v Praze, Spytovice (okr. Pardubice), Starkoč (okr. Kutná Hora), Velim - Skalka, 
Vítězov (okr. Kolín), Zbyslav (okr. Kutná Hora), Zdechovice (okr. Pardubice), Žehušice (okr. 
Kutná Hora), Plaňany. 

Phaseolina GASPARD, 1988 

Phaseolina phaseolina VALLENCIENNES in LAMARCK, 1819 

Tab. XX -XXI, obr. 22-25. 
1819 Terebratulaphaseolina LAMARCK. Ann. S. Vert. VI, pag. 251 (seg. Schlönbach) 
1847 Terebratula biplicata D' ORBIGNY. Pal. fr. Terrain crétacé IV, pag. 95, Tab. 
511, fig. 9-15. 
1847 Terebratula phasaeolina D' ORBIGNY. Ibid. Pag. 109. 
1848 Terebratula revoluta, Royssň et var., Virleti, subpectoral, Tchihatchejfi et var. 
D'ARCHIAC in Mém. Soc. géol. 2, III, pag. 321, 322, 325,328, Tab. 19, fig. 3 - 6,9, tab. 20, 
fig. 8,9. 
1849 - 1850 Terebratula bucculenta GEINITZ. Quad. Deutschl. Pag. 216 (excl T. bucculenta 
SOWERBY et T pectoralis RÖMER) 
1866 Terebratula phaseolina SCHLÖNBACH. Brach. Nordd. Cenom. pag. 441. 
1868 Terebratula phaseolina SCHLÖNBACH. Jahrb. d. k. k. Rechsanst. XVIII, pag. 150, Taf. 5, 
fig. 1. 
1871 - 1875 Terebratula phaseolina LAMARCK. In Geinitz, Elbthal. I, p. 153, Taf. 35, fig. 1 -
24, 
? 1874 Terebratula phaseolina, DAVIDSON, A monograph. Of the british foss. brachiopoda.,p. 
36, 
1911 Terebratula phaseolina, FRIČ, Koryc. Vrstvy, str. 55, obr. 236. 
1983 Sellithyrisphaseolina LAMARCK in COOPER, G: A: in The Terebratulacea (Brach.) 
triassic to Ree: A study of the Brachidia (loops), p. 217, pl. 20, fig. 7 -12 , pl. 23, fig. 29 - 34. 

Materiál: 9 kusů kompletní schránky a jeden kus schránky přirostlý na misku ústřice. 9 kusů 
nekompletně zachovaných schránek a 11 úlomků schránky. 

Popis: Malá až středně velká schránka, pentagonální, bikonvexní. Ventrální miska obvykle 
hlubší než miska dorzální. Laterální komisura v přední části silně zakřivená vůči ventrální části. 
Anteriorní komisura výrazně sulciplikátní. Vrchol krátký suberektní. Stvolový otvor široký, 
mesothyridní a ž permesothyridní. Symfytium zcela viditelné. Povrch hladký. 

Stratigrafický rozsah: cenoman - turon 

Lokality v ČKP: Vepřek, Debrno, holubice, Kamajka u Chotusic, Kojetice, Korycany, 
Markovice, Neratovice, Nová Ves u Kolina, Plaňany, Zlončice, Předboj, Radim, Středokluky, 
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Tuchoměřice - Kněžívka, Velim - Skalka, Veliká Ves, Velké Číčavice, Černovičky ( SV kóta 
344,7). 

Terebratulina v' ORBIGNY, 1847 
Terebratulina striatula MANTELL, 1822 

Tab. XX-XXI, obr. 9 - 2 1 . 

1822 Terebratulina striatula, MANTELL. Geol. of Sussex, pl. 25, f. 7, 8,12. 
1846 Terebratulina striatula, REUSS. Bohem. Kreide, p. 49, t. 26, f. 2. 
1846 Terebratulina striatula MANTELL - ibid.: p. 49, tab. 26, fig. 3. 
1852 Terebratulina striata Wahlenberg sp. - T. DAVIDSON: p. 35-38, tab. 2, fig. 18-19, ?25, ? 
26, ? 28, (non 20 ,22-24,27) 
1866 Terebratulina chrysalis, SCHLÖNBACH, Krit. Stud, über Kreide - Brachiopoden 
(Paläontogr, XIII) p. 277-281, Taf. 38, fig. 3. 
1873 Terebratulina striatula Mant, - H . B . GEINITZ: p.25, tab.7, fig. 16-17. 

Materiál: 92 kompletně zachovaných jedinců a 65 neúplných schránek. Velmi hojný druh na 
sublokalitě Václav, méně hojný ve východní části lomu. 

Popis: Malá až středně velká schránka mírně protáhlá, triangulární, kapkovitého tvaru. Vnější 
skulptura je tvořena jemnými přímými žebry, které se táhnou od vrcholu směrem k přednímu 
okraji schránky. Žebra jsou velmi jemně zprohýbaná, V první třetině jsou žebra srostlá. 
Soustředné přírůstkové linie jsou velmi jemné. Přední komisura je přímá. Brachiální miska je 
vypouklejší než miska dorzální. Stvolový otvor je kruhovitý a malý. Vrchol přímý. 

Výskyt: Velim- Skalka, Nová Ves u Kolína, Tuchoměřice - Kněžívka, Kamajka u Chotusic, 
Kutná Hora - Kaňk, Kutná Hora - Karlov, Skalka u Žehušic, Odolená Voda, Běstvina 
u Ronova nad Doubravou, Choteč, Hridelec, Mlázovice, Holotovsko, Horka, Horka -
Rohoznice, Rohoznice, Jeníkov, Lázně Bělohrad, Oškobrh, Báňský vrch (okr. Nymburk). 

Bryozoa - mechovky, 

Stomatopora, BRONN 1825 
Stomatapora sp. 

Materiál: Jedno rameno se dvěma zachovanými buňkami. 

Popis: Trs jemný v pravém úhlu k sobě postavených ramen, která se někdy mohou zdvojovat. 
Buňky jsou velmi jemné, prodloužené, úzké. Jak uvádí Počta (1892) ústí buněk je protaženo 
v dlouhou rourku, která se však nezachovala, protože byla během transportu v sedimentu 
uražena. Rozměry buněk jsou velmi nepatrné, délka činí 0,5 - 0,6 mm. Počta uvádí i rozměry 
větší 0,13 - 0,15mm. Ústí měří 0,06 mm ve vnitřním průměru. 

Výskyt: Kaňk, Velim - Skalka, 

Reptomulticava D'ORBIGNY, 1854. 
Reptamulticava substellata (GOLDFUSS), 1827 
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1827 Cerioporia spongiíes GOLDFUSS, p. 35, tab. X, fig. 14. 
1846 Cerioporia spongiíes GOLDFUSS. In REUSS: Die Versteiner. d. böhm. Kreidef. II, p. 63, 
T. XIV, Fig. 13. 
1869 Ceriopora spongiíes GOLDFUSS. In FRIČ: p. 206 . 
1872 Ceriopora spongiíes GOLDFUSS. In REUSS: p. 126, tab. XXXI, fig. 4 -5. 
1902 Reptomulticava spongiíes (GOLDFUSS). In GREGORY, p. 142. 

Materiál: 8 kusů palicovitých trsů zoárií. Zoária jsou abradovaná. 

Popis: Zoárium je velmi různého tvaru: válečkovité, soudečkovité, juvenilní stádia vytvářejí 
paličkovité tupé stopky. Dva nalezené exempláře z osypu kapsy Václav se rozvětvují. Zoárium 
se směrem k bázi zužuje v různě silnou stopku. Zoária některých jedinců jsou pokryta 
soustřednými vrásčitými liniemi a na první pohled se zoárium jeví jako soustředně popraskané. 
Zoeciální ústí jsou kruhovitá nebo subpolygonálniho tvaru, tenkostenná a velmi hustě k sobě 
připojená. Mladší zoecia se vkládají na některých místech zoária mezi zoecia starší. Průměry 
zoeciálního ústí podle Prantla (1938) činí 0,45 - 0,48 mm. 

Poznámky: Celkový tvar tohoto druhu je velmi proměnlivý na to upozornili již Reuss (1872) 
a Prantl (1938). Reuss (1872) vyobrazil dva mladé ploše terčovité exempláře s miskovité 
prohloubenou střední částí zoária (Reuss, 1872, pl. XXXI, fig. 4 - 5). Podobné exempláře 
zjistil i Prantl (1938) z Předboje, které na spodní části zoária obsahují epiithéku o které se 
Reuss (1872) nezmiňuje, Prantl (1938) uvádí Ačkoliv se naše exempláře shodují s popisem 
tohoto druhu, podaným Reussem z Plavna, ale liší se od nich poněkud větším průměrem zoécií, 
který se však velmi blíží rozměrům, zjištěných Gregorym (1902 - str. 142) na jedincích z křídy 
essenské. Přidržuji se proto náhledu Gregoryho, který vzdor uvedeným rozdílům v průměru 
zoécií u exemplářů z Plavna (0,3 mm) a Essenu (0,5 mm) pokládá obě formy za týž druh. Druh 
Reptomulticava spongiíes (GOLDFUSS) se vnějším tvarem velmi podobá příbuznému druhu 
Reptomulticava substellata (D' ORBIGNY), tento druh se liší mešími rozměry průměrů 
zoeciálních ústí. Průměr zoeciálních ústí u druhu Reptomulticava subsíellaía (D' ORBIGNY) 
činí 0,09 - 0,11 mm a distální konce zoárií nesou nepravidelné kuželovité tupě zaoblené 
výrůstky (čepy). Od příbuzného druhu Reptomulticavaphymatodes (REUSS) se 
Reptomulticava spongiíes (GOLDFUSS) odlišuje tvarem zoárií a silnostěnnými zoeciálními 
ústími. Tvar druhu Reptomulticava phymatodes (REUSS) je hlízovitý až hroznovitý a je složen 
z několika kulovitých částí. Zoária nevytváří stopku a celkově zoárium přisedá k podkladu 
značně širokou částí zoária. 

Výskyt. Velim - Skalka, Předboj, Kamajka, Zbyslav, Šilinky u Bíliny, 

Echinoidea - ježovky. 

Stereocidaris POMEL, 1883 
Stereocidaris vesiculosa (GOLDFUSS), 1826 

1826 Cidaris vesiculosus GOLDFUSS. Petr. Germ. I. p. 120. Taf. 40. Fig. 2 a -g, i. 
1829 Cidaris cretosa MANIELL. Geol. transact.,III, p. 205. 
1838 Cidaris vesiculosa BRONN. Lethaea geogn. II. p. 607, z Th. Taf. 29, fig. 16. 
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1840 Cidaris vesiculosa AGASSIZ. Desc. Des echinoid. Foss. de la Siuse 1. C, p. 66, T. XXI, 
F, 11 -18, 
1846 Cidaris vesiculosus GEINITZ. Grundriss d. Verst. p. 525 z. Th. Taf. 22. Fig. 16 
1846 Cidaris vesiculosus REUSS. Verst. d. böhm. Kreidef. II. p. 57 z. Th. Taf. 20. Fig. 1 4 , 1 6 . 
1849 Cidaris vesiculosus GEINITZ. Quad. Deutschl. P. 2 1 8 z. Th. 
1850 Cidaris vesiculosa D' ORBIGNY. Prodrome II. p. 180. 
1851 Cidaris vesiculosa BRONN. Leth. Geogn. V. p. 181 z Th. Taf. 29, fig. 16. 
1856 Cidaris vesiculosa DESOR. Synopsis des Échinidés fossiles, p. 11. 
1855 - 1 8 6 9 Cidaris vesiculosa COTTEAU et TRIGER. Échinidés du département de la Sarthe, p. 
133. PI. 25, Fig. 1 - 5 . 

1862 - 1867 Cidaris vesiculosa COTTEAU. In Paléotologie francaise terr. crét. VIL p.222. PI. 
1050 et 1051. Fig. 1 -6. 

Materiál: Velké množství ostnů a jejich úlomků v obou zachovaných kapsách velmi kvalitně 
zachovány. Jeden úlomek ambulakrální destičky se zachovanou jednou bradavkou. 

Popis: Schránka (pokud je zachována) ježovky je kulovitá. Schránka je opatřena dvěma sloupci 
drobných destiček, které jsou perforovány ambulakrálními páry. Interambulakra jsou tvořena 
jen několika většími pentagonálními destičkami, které jsou uspořádány ve dvou alternujících 
sloupcích. Každá destička ambulakra má na svém povrchu velkou bradavku s kanálkem. Ostny 
jsou protáhlé s vyvinutým annulem. a ve zdejších dvou kapsách se nalézají velmi hojně. 

Poznámky: Od rodu Tylocidaris POMEL 1838 se liší tvarem ostnů. Ostny jsou úzké protáhlé 
a mají vyvinut annulus, který u rodu Tylocidaris POMEL chybí. Pokud jsou nalezeny 
ambulakrální destičky, tak u rodu Tylocidaris POMEL není vyvinut středový kanálek. 

Výskyt: Velim, Kamajka u Chotusic,Kutná Hora - Kaňk, Kutná Hora - Karlov, Žehušice, 
Markovice, Starkoč, Odolena Voda, Běstvina u Ronova nad Doubravou, Nebovidy, 

Tylocidaris POMEL, 1838 
Tylocidaris sorigneli (DESQR, 1858) 

1842 Cidaris clavigera GEINTTZ. Char. p. 90. (ne König) 
1846 Cidaris clavigera REUSS. Verst. d. böhm. Kreidef.II p. 57. Taf. 20. Fig. 17 -19. 21. 
1849 Cidaris clavigera GEINITZ Quad. Deutschl. P. 218 z Th. 
1858 Cidaris sorigneli DESOR, Syn. Des Échinidés foss. p. 446. Pl. 6. Fig. 16. 
1862 - 1867 Cidaris sorigneli COTTEAU, Paléont. francais. Terr. crét. VII, p. 237, Pl. 1051, 
fig. 9 -14. 

Materiál: 75 kusů ostnů, které se vyskytují v obou zachovaných kapsách velmi hojně. 

Popis: Primární ostny jsou kulovité. Tělo ostnů pokryto drobnými pravidelnými podélnými 
řadami spinul, které jsou jehlancovité tvaru. Tělo ostnu se u některých kusů prodlužuje ke 
špičatému vrcholu. Acetabulum je kruhovité, báze ostnu je krátká, kruhovitého průřezu. Báze 
ostnu je pokryta velmi jemnými řadami spinul, které plynule přecházejí na tělo ostnu. 

Poznámky: Rod Tylocidaris je podobný rodu Psychocidaris IKEDA, 1935, od kterého se liší 
právě tvarem ostnů. Pro rod Psychocidaris jsou charakteristické ostny kopinatě až paličkovitě 
dlouhé a špičaté. 
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Výskyt: Velim - Skalka, Nová Ves u Kolína, Kamajka u Chotusic, Kutná Hora - Kaňk, Kutná 
Hora - Karlov, Skalka u Žehušic, Chvaletice, Chroustov, Radim, Odolena Voda, Běstvina 
u Ronova nad Doubravou, Plaňany, 

Crínoidea - lilijice. 

Isocrims MEYER, 1837 
Isocrinus a f f . lanceolaíus (RÖMER, ) 

Tab. XXII, obr. 7, 8. 

1871 -75 Pentacrimis lanceolaíus GEINITZ, Das Elbthalgeb. I., p. 92, Taf. 23, fig.10. 
1911 Glenolremiles rosaceus GEINITZ. In Frič:Ilustrovaný seznam zkamenělin cen., 

str. 77, obr. 321 na str. 76. 

Materiál: Stovky jedinců izolovaných kolumnálních destiček. Několik desítek kusů zbytků 
stonků se dvěmi až 10 destičkami. 

Popis: Kolumnalia výrazně pentagonální až zcela cirkulární, vždy však se široce listovitou až 
úžeji kopinatou pětičetnou (kryptosymplexiální) artikulací. Latera hladká, rovná. Výška 
elementů s klesajícím průměrem roste. Počet elementů v intemodiu 8-11 při průměru elementů 
2,7-4,5 mm. Cirální facety s výraznou ligamentární artikulací, v dorzální části slaběji vyvinutou 
(podle Žitta, 1986) 

Výskyt: Velim - Skalka, Kamajka u Chotusic, Zbyslav, Třebenice, 

Isocrinus MEYER, 1837 
Isocrinus ? sp. 

Tab. XXII, obr. 8. 

1871 Penlacrinus lanceolatusRöMER, Geinitz, str. 32, tab. 23, obr. 12,13. 

Materiál: 3 kusy destiček. 
Popis: Kolumnalia silně hvězdicovitá,velká, velmi nízká. Latera konvexní až téměř plochá, 
cirrální facety na nodáliích velmi příčně protažené. Artikulační facety se silně kopinatými 
petaloidy, areoly úzké, krenularium husté, sahající radiálně velmi blízko k axiálnímu kanálu. 
Axiální kanál drobný, (podle Žítta, 1986) 

Poznámky a vztahy: Od druhu I. ? a f f . lanceolaíus se odlišuje výrazně malou výškou elementů 
(destiček). Od I. ? cf cenomanensis se odlišuje hlavně svou malou výškou, většími rozměry a 
rovněž typem artikulace. 

Výskyt: Velim - Skalka (cenoman in Nekvasilová, 1986) 
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Cyathidium STEENSTRUP in MICHAELIS et SCHENK, 1847 
Cyathidium a f f . depressum SIEVERTS, 1932 

Tab. XXII, obr. 1 - 3 . 

? 1932 Cyathidium depressum n. sp.; SIEVERTS, PL 12, figs. 1 - 3 . 
1939 Cyathidium depressum SIEVERTS, 1931; Zázvorka, p. 1 - 8, 2 figs. 
1961 Cyathidium depressum SIEVERTS, 1931; Rasmusen, p. 239 - 241, PL 34, figs. 1 - 4. 
1996 Cyathidium depressum SIEVERTS. In ŽÍTT - Journal of the Czech Geol. Soc, 41/ 3 -4, p. 
233 -239,pl. I ,fig. 1-15;pin,f ig. 1 - 4 . 

Non Cyathidium depressum n. sp.; SIEVERTS, Text. fig. 2 (holotypus), PL 12, fig. 4 
(holotypus), figs. 5-13. 

Materiál: Jeden cele zachovaný kus kalicha a jeden úlomek kalicha. 

Popis: Théka monokrystalinní, bez stop vícečásťových elementu. Vnější povrch hladký. Na 
stranách kalicha jsou přítomny velmi jemné husté přírůstkové linie. Obrys théky ze shora je 
pentagonálního tvaru, báze kruhovitého tvaru. Na vrcholech pentagonu jsou zřetelné šikmo 
dolů směřující radiální facety. Směrem dovnitř kalicha se zužují. Ligamentární a svalové části 
článkování jsou ostře odděleny zřetelnými transverzálními žebry s jemnou kolmou málo 
zřetelnou krenulací. Ligamentární jáma je úzká a mělká. Rozměry: Průměr báze: 13,4 mm. 
Průměr kalicha u horního okraje 12,5 mm. Průměr vnitřní části kalicha 7 mm. Kalich výšky 8,5 
mm. 

Výskyt: svrchní cenoman: Předboj u Prahy, 
spodní turon: Krakovaný, Kolín - Zálabí, Kamajka,Velim -Skalka. 

Remesimetra SIEVERTS-DORECK, 1958 
Remesimetra discoidalis (GlSLÉN, 1925) 

Tab. XXII, obr. 4 - 6 . 

1925 Glenotremites discoidalis GlSLÉN; GlSLÉN, p. 10, fig. 16 - 1 9 
7 1911 Glenotremites rosaceus GEINITZ; FRIČ, p. 77 , fig. 321 , 1 - 4 
1958 Remesimetra discoidalis;SIEVERTS-DORECK, p. 257, pl. 7, fig. 4, text-fig. 2 
? 1961 Glenotremites paradoxus GOLDFUSS; RASMUSSEN, p. 2 8 4 - 295 , in part 
1961 Glenotremites discoidalis GlSLÉN, RASMUSSEN, p. 2 8 2 - 2 8 3 , pl. 41 , figs. 3 , 4 
1978 Remesimetra discoidalis (GlSLÉN); RASMUSSEN, p. T 9 0 4 - 9 0 6 , fig. 602 ,2 
1978 Glenotremites paradoxus GOLDFUSS; RASMUSSEN, p. T 903 , in part 
1986 Remesimetra discoidalis (GlSLÉN); ŽÍTT, str. 6 0 - 6 2 , Tab 1, obr. 1 - 3, 12 - 14 
1988 Glenotremites cf discoidalis GlSLÉN; PAUL - DONOVAN p. 2 3 2 - 2 3 3 , fig. 80 A, B 

Materiál: 3 kusy kompletně zachovaných centrodorzálií, 1 úlomek centrodorzália. 

Popis: Centrodorzália o výšce: 2,4 mm, 2,3 mm. 2,7 mm, 4,1 mm (úlomek); průměru 8,1 mm, 
7,4 mm, 7,5 mm. Pentagonální obrys. Cirrální facety výrazné, konkávni artikulace se 2 
tuberkuly po stranách osního kanálu, na zvýšeném okraji facety hustá krenulace. Boční strana 
plochá až konkávni. Na okrajích centrodorzální dutiny zdvojené póry. Centrodorzální dutina 
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pentagonální. Dorzální strana může být silně zploštělá a bez cirrů, nebo s proměnlivě 
hlubokou konkavitou. Dorzální hvězda vždy výrazně vyvinuta (Žítt, 1986) 

Poznámky: Druh byl popsán na základě materiálu z Kamajky uloženém v britském muzeu. 
Další materiál z téže lokality uložený v muzeu v Bonnu (2 ks) umožnil Sieverts-Doreck (1958) 
popis nového rodu, protože zahrnoval i jeden téměř kompletní kalich. Rasmussen (1961) 
přiřadil k tomuto druhu i 3 kusy z Kamajky, popsané a vyobrazené Fričem a údajně uložené 
v Národním muzeu v Praze. Další, tj. čtvrtý kus centrodorzália, vyobrazený Fričem současně 
s výše uvedenými třemi (jeho fig. 321,4) byl Rasmussenem odlišen jako Glenotremites 
paradoxus GOLDFUSS. Tyto kusy nebyly v současnosti v Národním muzeu nalezeny. Vzhledem 
k nekvalitnímu Fričovu vyobrazení nelze pak zjistit, zda se skutečně jednalo o kusy druhově 
odlišné (Žítt, 1986) Žíttem (1986) nově soustředěný materiál z české svrchní křídy vykazuje po 
všech stránkách velkou variabilitu, svědčící o přítomnosti více druhů. Mezi centrodorzáliemi 
jsou pozvolné přechody jak pokud jde o jejich výšku a rozsah ploché dorzální části bez cirrů, 
tak i v dílčích znacích, jako je šířka bazálních vtisků ventrální strany, konkavita radiálních 
sektorů ventrální strany, detaily tvaru cirrálních facet apod. Rovněž mezi celými kalichy (7 ks) 
nelze konstatovat přítomnost více druhů. Dosah radiálních rýh směrem k obvodu 
centrodorzália se mění plynule, rovněž tak jako přítomnost subradiálních štěrbin. Sepětí 
určitého typu vývoje radiálních rýh a centrodorzálií nebylo Žíttem (1986) zjištěno. Všechna 
tato fakta svědčí o vysoké pravděpodobnosti, že i ve Fričově materiálu byla přítomna jen 
konspecifická centrodorzália, náležející Remesimeíra discoidalis. Tento fakt bude ovšem 
možno ověřit až po prostudování odpovídajících Fričových kusů. 

Výskyt: Velim - Skalka, Kamajka, Zbyslav u Čáslavi. 

Selachii - žraloci. 

Paramotodon HERMAN in CAPETTA& CASE, 1975 
Paramotodon angustidens (REUSS), 1845 

Tab XXIII, obr. 1, 2. 

1845 Oxyrhina angustidens, REUSS. Böhm. Kreidef. I. p. 6. Taf. Fig. 7 - 13. 
1845 Oxyrhina acuminata, REUSS. Böhm. Kreidef. I. p. 7, Taf. 3, fig. 17 -19, Taf. 7. Fig. 20. 
1845 Oxyrhina heteromorpha, REUSS. Böhm. Kreidef I. p. 7, Taf. 3., fig. 14 -16. 
1845 Oxyrhina angustidens. GEINITZ. Grundr. d. Verst. p. 173, Taf., fig. 15. 
1848 - 49 Oxyrhina angustidens a O. acuminata, GEINITZ. Quad. Deutschl. P. 94. 
1856 Oxyrhina angustidens a O. heteromorpha, E. FISCHER in Alg. D. naturh. Zeit n. F. II. p. 
141, 142, Fig. 44-49. 
1875 Oxyrhina angustidens, REUSS in G E M T Z , Elbth. I. p. 293 , Taf. 65 , Fig. 1,2,3. 
Elbth. IL, stt. 207, tab. 38, obr. 22 - 28. 
1878 Oxyrhina angustidens, FRIČ, Rept. U . Fische, str. 8, obr. 13. 
1894 - 9 5 Oxyrhina angustidens, EASTMAN, Gattung Oxyrhina, str. 176. 
1918 Oxyrhina angustidens, WOLDŘICH, Fauna neratovická č. II, str. 15. 
2 0 0 2 Paramotodon angustidens (REUSS),- Longbottom, A. E et Patterson, C. In.: 

Smith, A. B. et Batten, D. J.: Fossils of 
the Chalk, PI. 61, fig. 8; texfig. 14.2.Q. 
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Materiál: Jeden zub kompletní, 3 zuby s částečně zachovanými kořeny a 84 úlomků. 

Popis: Přední zuby vysoké maximálně do 2 cm, trojúhelníkovité s dosti širokou špičkou. 
Labiální část mírně konvexní, jemně pokleslá v její bázi. Linguální část je prohnutá a zcela 
hladká. Linguální rýha kořene je dobře vyvinutá a nese zřetelnou štěrbinu. Výběžky kořene 
jsou křehké a silně oddělené. Boční zuby mají širokou bázi, jsou zploštělé a ohnuté dozadu. 

Poznámky: Rod Paramotodon byl drive řazen k rodu Isurus, ale u rodu Isurus není nikdy 
vytvořena linguální štěrbina. 

Stratigrafický rozsah: Svrchní křída, cenoman - kampán. Evropa, rusko, Severní Amerika, 
Severní a západní Afrika, Japonsko. 

Výskyt: Velim, Lysá nad Labem, Hoštka, Chabry, Neratovice, Choceň, Živonín, Odolená 
Voda, Běstvina u Ronova nad Doubravou, Kutná Hora - Karlov, 

Scaphanorhynchus WOODWARD, 1889 
Scaphanorhynchus raphiodon (AGASSIZ), 1833-43. 

Tab. XXin, obr. 3 - 7 . 

1833 43 Lamna raphiodon AGASSIZ. Recherches sur les poissons fossiles Vol. III, p. 296 . 
Tab. 37.a,fig. 11 -16. 
1842 Enchodus halocyon GEINITZ. Char. III. p. 6 3 , Taf. 14. Fig. 13, 14 (ne AGASSIZ) 
1845 Enchodus halocyon GEINITZ. Grundr. d. Verst. p. 173, Taf. 7. Fig. 16. 
1845 Odoniaspis raphiodon REUSS. Böhm. Kreidef. I. p .7 . Taf. 3. Fig. 34 - 36, Taf. 7. Fig. 15, 
Taf. 12, fig. 3. 

1845 Lamnaplicatella REUSS. Böhm. Kreidef. I. p. 7. Taf. 3, fig. 37 - 44. 
1849 Lamna raphiodon GEINITZ. Quad. Deutschl. P. 94. 
1850 Odontaspis rhaphiodon DLXON. Geol. a Foss. of Sussex, Tab. 30. Fig. 32. 
1856 iMmnaplicatella FISCHER in Allg. D . naturh. Zeit. N. F. II. p. 142, fig. 53. 
1872 - 73 Enchodus serratus STOLICZKA, Pal. Ind. Cret. Fauna of South. Ind. IV. P. 69. PI. 
12. Fig. 41. 
1875 Lamna raphiodon AGASSIZ in GEINITZ Elbthal!, p. 295 , Taf. 65 , Fig. 9 - 1 1 . 
2 0 0 2 Scapanorhynchus rhaphiodon (AGASSIZ). - Longbottom, A. E. et Patterson, C. 

In: Smith, A. B. and Batten, D. J.: 
Fossils of the Chalk, PI. 61, fig. 3; 
Textfigure 14. 2W-X. 

Materiál: Pět kusů zubů se zachovanými kořeny. Šedesát kusů zubů bez zachovaných kořenů. 

Popis: Přední zuby velikosti maximálně do 6 cm výšky, zdejší zuby o velikosti korunky 
maximálně 2 cm. Linguální strana je silně konvexní, nese početné souběžné rýhy, které se 
táhnou od kořene a pokrývají téměř celou korunku. Kořen je na linguální straně silně vydutý. 
Linguální štěrbina je velmi zřetelná a vytváří krátký hluboký žlábek. Výběžky kořene vytváří 
velký oblouk. Labiální strana plochá bez rýhování, hladká. Těsně před vrcholem se korunka 
prohýbá dozadu, což je lépe pozorovatelné z mesiální strany. V mesiální části je pozorovatelné 
zřetelné rýhování, které nedosahuje až na marginální ostří. Boční zoubky nejsou vyvinuty. 
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Poznámky a vztahy: Zuby druhu Scaphanorhynchus raphiodon se podobají druhům rodu 
Mitsukurina JORDAN. Liší se od nich právě typem rýhování linguální strany. 
Linguální rýhy u rodu Mitsukurina dosahují svými výběžky až na marginální ostří. Naproti 
tomu u druhu Scaphanorhynchus raphiodon AGASSIZ linguální rýhy nesahají až 
k marginálnímu ostří, ale postupně svými výběžky souběžně končí před jeho okrajem. 

Statigrafický rozsah: apt (spodní křída) - maastricht (svrchní křída) Evropa, Rusko, Severní 
a Jižní Amerika, Severní a a Západní Afrika, Blízký i Dálný Východ. 

Výskyt: Velim, Bílá Hora, Hoštka, Měcholupy, Choceň. 

Cretolamna GLOCKMAN, 1958 
Cretolamna appendiculaía (AGASSIZ), 1843 

Tab. XXIII, obr. 8. 

1875 Otodus appendicular AGASSIZ. in GEINITZ das Elbthalgebirge I, p. 294, Taf. 38, fig. 6, 
7 

1879 Otodus appendiculatus AGASSIZ in FRIČ. Studie v ob. Kříd. útv. V Čechách II. Běloh. 
a Main, vrstvy., str. 92 - 93, Výkres č. 33. 
2 0 0 2 Cretalamna apendiculata (AGASSIZ) - Longbottom A. E. et C. Patterson In: 

Smith, A. B. a Batten, D. J.: Fossils of the 
Chalk, Pl. 61, fig. 4; textfig. 14.2Z. 

Materiál: Tři kusy zubů s částečně zachovanými kořeny. 

Popis: Zuby s korunkou trojúhelníkovitého tvaru o výšce 1 cm, která má širokou bázi. Při bázi 
je vyvinut jeden pár bočních zoubků (dentikul), které jsou mesiálně souběžné s hlavní 
korunkou. Korunka je plochá, hladká jak na straně linguální tak na straně labiální. Kořeny bez 
linguální rýhy, avšak se zřetelným jemným linguálním výběžkem, laloky kořene krátké, 
prodlouženy u bočních zubů, ploché. 

Poznámky a vztahy: Na rozdíl od podobného druhu Cretodus semiplicatus MÜNSTER in 
AGASSIZ nemá druh Cretolamna appendiculaía AGASSIZ na labiální straně vyvinuty krátké 
souběžné rýhy. 

Stratigrafický rozsah: alb (spodní křída) - ypres (spodní eocén) Evropa, Rusko, Severní a Jižní 
Amerika, Západní Indie, Severní Afrika, Blízký i Dálný Východ. 

Výskyt: Velim - Skalka, 

Cretodus SOKOLOV, 1965 
Cretodus rudis (REUSS), 1845 

1845 Otodus rudis REUSS. - Die Versteinerungen der Böhmische Kreideformation, p. 99-100, 
Taf. XXI, Fig. 26 - 40. 

Materiál: Jeden kus kompletně zachovaného bočního zoubku. 
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Popis: Boční zoubek trojúhelníkovitého tvaru s velmi širokou bází o celkové výšce 3 mm. 
Linguální část hladká. Kořen nese zřetelnou linguální rýhu, linguální část zřetelně vypouklá, 
laloky kořenových výběžků hladká a krátké. Při bázi labiální části korunky jsou vyvinuty krátké 
a silně vystouplé výrůstky dentinu.Tyto výstupky vyrůstají na levém labiálním laloku kořene 
(cca 1 mm pod levým okrajem korunky) a asi v první třetině tohoto laloku se připojují ke 
korunce a pokračují při bázi korunky až na pravý okraj labiálního laloku kořene. Při bázi 
korunky jsou vyvinuté jemné boční zoubky, které jsou s hlavní korunkou srostlé. 

Stratigrafický rozsah: Svrchní křída : cenoman - maastricht. 

Výskyt: Velim - Skalka, 

Stručná paleoekologie. 

Paleoekologickými a tafonomickými otázkami této lokality se zabývali Ziegler (1966), Němec -
Svoboda (1989), Žítt et all. (1997). Planktonickými foraminiferami se zabývala Štemproková-
Jírová (1991), přicementovanými foraminiferami se podrobně zabývala Hercogová(1988). 
O paleoekolologii brachiopodů se ve svých pracích zmiňuje Nekvasilová (1967, 1973, 1983, 
1986, 1989, 1993). Způsoby připevnění tecideidních brachiopodů podala Nekvasilová s 
Pajaudem (1969). Paleoekologii korálů studovala Eliášová (1995), Žítt a Nekvasilová (1993). 
Tafonomií ostnokožců se zabýval Žítt (1996). Způsoby přitmelení bivalvií Žítt s Nekvasilovou 
(1994). Mikroflórou této lokality se zabývala Svobodová (1990). 
Paleoekologii a tafonomií příbojových lokalit České křídové pánve se zabývali Hradecká -
Nekvasilová - Žítt (1994), Svoboda (1985), Ziegler (1966, 1984); Žítt (1992), Žítt 
a Nekvasilová (1987,1989,1990, 1991, 1992,1994, 1997); Žítt-Nekvasilová-Hradecká -
Svobodová - Záruba (1999). 
Členové zdejšího paleospolečenstva žili v mělkém prostředí vnitřního sublitorálu s velkou 

energií prostředí. Tyto podmínky dokázala studiem planktonických foraminifer Štemproková-
Jírová (1991). Studovaná mikrofauna matrixu konglomerátu (odpovídá zóně Roíalipora 
cushmani) poukazuje svým složením a zachováním na mělké, teplé moře o značně vysoké 
energii prostředí tehdejšího transgredujícího moře. Zvláště malé schránky foraminifer byly 
v matrixu lépe zachovány na rozdíl od širších schránek foraminifer které byly více porušeny 
a rozlámány což potvrzuje že roztříděný materiál byl uložen v podmínkách neklidné 
sedimentace. Nízká diverzita planktonických a bentózních foraminifer podporuje předpoklad 
mělkovodního prostředí. Na mělkovodní prostředí také ukazuje menší počet planktonických 
druhů foraminifer v poměru k bentózním foraminiferám. V nadložních spodnoturonských 
biodetritických prachovitých jílovcích až prachovcích jsou společenstva foraminifer (zóna 
Whiteinella archaeocretacea a zóna Helvetoglobotruncana helvetica) více 
diverzifikována, schránky jevi lepší zachování a vyskytují se zde druhy s kónickou schránkou. 
Tyto znaky ukazují, že sedimentace probíhala v relativně hlubším moři a že se zklidnila oproti 
sedimentaci během ukládám konglomerátu. Bohatší skulptura schránek foraminifer a vyšší 
diverzita jejich společenstev dosvědčuje teplovodní podmínky v této části ukládání sedimentů. 
Podle těchto znaků lze usuzovat na vliv teplých proudů z tethydního moře v cenomanu 
a spodním turonu. Podle změn ve společenstvech foraminifer které byly pozorovány 
Štemprokovou-Jírovou (1991) v nejvyšší části profilu, kdy došlo k ochuzení fauny a fauna byla 
Špatně zachována, lze usuzovat na změlčení hladiny a případně na vliv chladnějšího moře. Jak 
změlčení mořské hladiny tak vliv chladnějších proudů moře mělo nepříznivý vliv pro život 
foraminifer v nej vyšším spodním turonu. 
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Zdejší tafoeenóza je složena z prvků, které nejsou zcela autochtonní, ale na místo dnešního 
výskytu byly přemístěny z větší či menší délky okolního mořského dna. Ve zdejším 
paleospolečenstvu převažují bentózní druhy a z těchto druhů převládají zástupci fixosesilní tj. 
k pevnému substrátu původně trvale přitmelené (přicementované) nebo stvolem přichycené 
epifauny. 

Foraminifera - dírkovci. 

Druhy Acruliammina longa (TAPPAN), Acruliammina nekvasilovae HERCOGOVÁ, Bdelloidina 
cribrosa (REUSS) a Axiocolumella cylindrica (PERNER) jsou omezeny na prostředí mělkého 
moře, které transgredovalo přes tvrdé skalní dno. Jedinci těchto druhů byli připevněni 
k podkladu a lze je rozdělit do čtyř skupin. 
1) Druhy pevného skalního podkladu. 
Na skalním podkladě byly nalezeny jedinci rodů Acruliammina a prvotní stádium druhu 
Bdelloidina cribrosa (REUSS). Druh Acruliammina longa (TAPPAN) se nejvíce připevňoval na 
proterozoické buližníky, méně často na rulové stěny. Druh Acruliammina nekvasilovae 
HERCOGOVÁ byl nalezen přitmelen jen na rulových stěnách, často bezprostředně vedle 
schránek mlžů rodu Atreta ?, rourek serpulidních červů a méně často vedle kolonií mechovek. 
Druh Bdelloidina cribrosa (REUSS) byl přitmelen jak na proterozoických buližnících tak i na 
rulovém podkladě. 
2) Druhy větších oblázků (průměr více jak 3 cm ). 
Na větších oblázcích z konglomerátů byly nalezeny druhy Acruliammina longa (TAPPAN) 
(proterozoické buližníky), Acruliammina nekvasilovae HERCOGOVÁ (proterozoické ruly). Na 
větších oblázcích jakož i na pevném skalním podkladu je druh Acruliammina longa (TAPPAN) 
zastoupen všemi růstovými stádii od izolované iniciální spiry až po dospělé jedince, kteří jsou 
velmi často vzájemně přerostlí. Na neporušené větší oblázky, skalní bloky se Acruliamminy 
přitmelují v hojnějším počtu na místa s větším povrchem. Orientace jedinců je zcela 
nepravidelná jejich apertury jsou orientovány do všech směrů, což ukazuje nezávislost na 
směru proudů mořské vody a jiných ekologických faktorů. (Hercogová, 1988). 
3) Druhy menších částic (průměr maximálně do 1 cm). 
Na tento typ substrátu přisedaly často tyto druhy Acruliammina longa (TAPPAN), Bdelloidina 
cribrosa (REUSS) méně pak Acruliammina nekvasilovae HERCOGOVÁ. Tyto druhy se 
přitmelovaly buď na hranaté nebo zaoblené pevné anorganické materiály (buližníky, ruly, 
křemeny) anebo na zbytky schránek a částí skeletů organismů. Jedinci druhů Acruliammina 
longa (TAPPAN) a Bdelloidina cribrosa (REUSS) byly nalezeny přitmelené na úlomcích ústřic, 
úlomcích ostnů ježovek, na koloniích mechovek a i na poškozených schránkách druhu 
Bdelloidina cribrosa (REUSS). Navíc druh Acruliammina longa (TAPPAN) byl přitmelen na 
jedince druhu Axicolumella cylindrica (PERNER), na žraločí zuby a na různě dlouhé segmenty 
stonků lilijic. 
4) Druhy substrátu jenž nepřečkal fosilizaci. 
K podkladu který nepřečkal fosilizaci byly pritmelený téměř všichni jedinci druhu Axicolumella 
cylindrica (PERNER) (na rulovém podkladu velmi vzácně) a většina jedinců druhu Bdelloidina 
cribrosa (REUSS). Ze základu dvou různých tvarových typů pritmelení druhu Bdelloidim 
cribrosa (REUSS) je pravděpodobné že se uvolnily z pevného nebo měkkého (snad rostlinného) 
podkladu. Tyto rozdíly jsou u druhu Axicolumella cylindrica (PERNER) méně zřetelné. Tyto 
pritmelující povrchy jsou běžně konkávni, zaoblené nebo méně často prodlouženě kanálovitého 
tvaru. V případě prodloužené báze lze předpokládat, že byly přitmeleny úzkou cylindrickou 
částí na rostlinách (stélky řas) ale většina jiných tvarů přitmelujících povrchů nevypovídá 
o charakteru substrátu. 
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Během dlouhého geologického období Acruliamminy neměnily tvary schránky nebo jejich styl 
života, což potvrdily nálezy druhu Acruliammina bradyi (CUSHMAN & McCULLOCH, 1939), 
který je úzce příbuzný křídovým druhům. Druh byl popsán z recentních nalezišť - Isle 
Ildefonso, Lower California, Mexiko jako Placopsilina. Tento druh žije přitmelen na úlomcích 
lastur, úlomcích ostnů ježovek nebo na spikulách hub. Není však totožný s křídovým druhem 
popsaným ď Orbignym (Placopsilina cenomana D ' ORBIGNY, 1850). Obrázky a popis 
(Cushman - McCulloch, 1939, p. 112, pl. 12, figs. 14, 15) jsou velmi podobné druhu 
Acruliammina longa (TAPPAN) ačkoliv popis je naneštěstí značně nekompletní a tudíž 
nezpůsobilý pro přesné určení Hercogová (1988) 
Schránky druhů Bdelloidina cribrosa (REUSS) a Axicolumella cylindrica (PERNER). Které se 
vyskytují jen v sedimentu jsou nalézány běžně v organodetritických vápencích a vápnitých 
jílovcích. Vyskytují se v asociacích s foraminiferami dávající přednost mělkovodnímu prostředí, 
ale které nejsou na toto prostředí úzce vázáni. Jsou to Ataxophragmium depressum (PERNER), 
Arenobulimina div. sp., Textularia trochus D ' ORBIGNY, Frondiculariafritschi PERNER, 
Vaginulina robusta (CHAPMAN), Lenticulina div. sp., Palmula cordata (REUSS). Nebo se 
vyskytují s druhy obývajícími specificky mělkovodní prostředí jako Dyctyopsella fragilis 
HERCOGOVÁ a Patellina subcretacea CUSHMAN&ALEXANDER. Oba tyto druhy nalezené 
v ČKP jen v organodetritických vápencích mají malé, křehké schránky, ale jsou přizpůsobeny 
prostředí litorálu o vysoké energii pomocí zesílení jejich vnitřních struktur. Komůrky jsou 
rozděleny na početné nekompletní druhotná příčná septa (Patelina) nebo znovu rozděleny na 
sekundární radiální přepážky a částečné příčné subepidermální přepážky (Dictyopsella). 
(HERCOGOVÁ, 1988). 

Houby - Porifera. 

Houby náleží k sesilnímu bentosu. Houby často tvoří porosty a vzhledem ke své celkově 
rozmanité stavbě tvoří místa pro úkryt mnoha organismů, a to především červů, korýšů a ryb. 
Houby jsou a patrně i v geologické minulosti byly potravou pro velmi málo druhů živočichů, 
příčinou je jejich křemitá nebo vápenitá kostra a také přítomnost toxinů. Houbami se živí 
zejména zadožábri plži (druh Archidorispseudoargus), korýši a některé druhy ryb. Houby 
jako mikrofágové jsou a byly významnými biologickými čističi, tyto organismy zajišťují 
odstraňování jemného detritu a bez jejich čistících schopností by na mnoha místech skalnatého 
pobřeží docházelo k příliš rychlé sedimentaci. Která by způsobila ochuzení biodiverzity 
přisedlých organismů. Organismem hub může prostřednictvím límečkovitých buněk zajeden 
den protéci až 20 000 krát více objemu než je objem samotného živočicha. Houby dávají 
přednost stanovištím s tvrdým dnem a slabými vodními proudy, vyžadují a vyžadovaly velmi 
důkladně prosvětlenou vodu kvůli symbiotickým zooxanthelám, které mají ve svém 
mezenchymu. 
Druhová rozmanitost společenstev špongií ve vápnitých jílovcích až prachovitých jílovitých 
vápencích spodního turonu, vznikajících v relativně mělkovodním příbřežním prostředí, je 
široká. Mezi nejhojnější zástupce patří lithistidní křemité houby třídy Demospongiae (rody 
Siphonia, Jerea, Scytalia, Coelocorypha) a křemité houby třídy Hexactinellida (Laocoetis, 
Guettardiscyphia, Leptophragma). Méně zastoupené jsou vápnité špongie třídy Calcarea 
(Stellispongia, Corynella, Pachytilodiá). Výskyty hub ve spodnoturonských sedimentech 
vznikajících v příbřežních části české křídové pánve jsou vázány na elevace, kde lze 
předpokládat dostatečně silné proudění vody pro přínos živin. Intenzita proudění je patrná při 
tafonomickém zhodnocení nálezů koster hub: nalézají se často mechanicky poškozené, 
primárně fragmentované, jen velmi vzácně lze předpokládat původní růstovou pozici (lokalita 
Plaňany) R. Vodrážka (ústní sdělení, 2005). 
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Místa prudšího příboje českého křídového moře osídlovaly houby rodu Laocoetis, naopak 
hlubší místa hojně obývaly houby rodu Ventriculites. 
Časté postmortální osídlení špongií epibionty Žítt, Nekvasilová (1996) svědčí o charakteru 
pohřbení - nebylo rychlé, kostry špongií spočívaly na dně často delší dobu a sloužily jako 
vhodný podklad pro život přitmelujícíh se organismů. Bylo prokázáno i osídlení epibionty za 
života R. Vodrážka (ústní sdělení 2005). Na schránky hub přisedali různí epibionti jako jsou 
ústřice (Amphidonte sp), mlži (Atreta sp, Spondylus latus), dírkovci (Acruliammina longa 
(TAPPAN)), červi (Serpula sp), mechovky (Membranipora sp), koráli. 
Zvláštní místo mezi houbami zaujímají houby "vrtavé" ke kterým náleží rod Cliona. Tyto 
houby nevytváří schránku, ale provrtávají se pomocí svých lepivých buněk do skal nebo do ulit 
mlžů, plžů, kde si vytváří dutinu. Příkladem je recentní druh houba buňkatá (Cliona celata) 
obývající Černé, Baltské a Severní moře. Žije v příbojové zóně a obývá místa do hloubky až 5 
metrů. 

Koráli - Anthozoa. 

Jak uvádí Eliášová ( 1 9 9 5 ) mělkovodní korálové společenstvo ČKP bylo překvapivě bohaté 
a zahrnovalo asi 38 rodů a 48 druhů (pro srovnání dnes se na Jamajce vyskytuje 22 korálových 
rodů a 52 druhů). Podle tvaru kolonií to byly druhy obývajíci hloubku v rozmezí 0 - 50 m. 
Podle Eliášové ( 1995 ) měly největší kvantitativní zastoupení druhy: Cyathophora regularis DE 
FROMENIEL, Glenarea poctai ELIÁŠOVÁ, Microphylia meandrinoides (REUSS), Neothecoseris 
circulus ELIÁŠOVÁ, Neothecoseris patellata (MLCHELIN), Leptophyllia cenomana MLLNE-
EDWARDS et HAIME. Z nichž se na zdejší lokalitě nalézá druh Microphyllia meandrinoides 
(REUSS). Asi 1/3 těchto druhů korálů je endemická, což odpovídá jejich úzké ekologické 
valenci. Koráli byli již částečně příbuzní dnešním rodům. Jak uvádí Eliášová (1995) , dva rody 
liydnopora a Siderastrea, mají své zástupce v dnešních mořích. Proto lze předpokládat, že tito 
svrchnokřídoví koráli vyžadovali stejné životní podmínky, jaké jsou nyní na korálových 
útesech, tj. zejména teplé, mělké moře s dostatečně intenzívním osvětlením a karbonátové 
prostředí bez většího množství terigenních příměsí. Koráli mají různá morfologicko - funkční 
přizpůsobení k odstranění jen menšího nebo krátkodobého přínosu plavenin. Koráli se dnes 
v české křídové pánvi nacházejí v písčitých vápencích různého typu, vápnitých pískovcích, 
které jsou zpravidla zvrstvené. Tyto sedimenty však neodpovídají jejich náročným 
požadavkům na životní prostředí a hermatypní koráli v nich nemohli žít. Vzhledem 
k rozrůznění asociace a ke kvantitativnímu zastoupení korálů se předpokládá jejich redepozice 
z hypotetických mělkovodních karbonátových facií, které se tvořily na elevacích a na svazích 
kamýků. Kolonie korálů z nich byly synsedimentárně redeponovány do úpatních, převážně 
siliciklastických sedimentů (korycanské vrstvy a jejich ekvivalenty). Další redepozice mohla 
nastat na rozhranní cenomanu a turonu při mořské regresi, kdy byly svrchnocenomanské 
usazeniny rozrušovány a přemísťovány do spodnoturonských sedimentů. Existenci 
předpokládané mělkovodní karbonátové facie však dokazuje celá associace benthosu, jako 
koráli, rudisti s. 1., vápnité řasy, serpulidní červi, mechovky, ústřice atd. Rudisti jeví s koráli 
ekologickou konvergenci: měli též zooxanthelly, žili přisedlým a pseudokoloniálním způsobem 
života přichycení k pevnému karbonátovému substrátu v mělkých, teplých, prosvětlených 
mořích. Zaujímali proto stejnou ekologickou niku a vytvářeli v české křídové pánvi, spolu 
s korály, mozaikovité kobercovité porosty. Koráli pravděpodobně netvořili na mořském dně 
české křídové pánve žádné větší biokonstrukce: jejich kolonie se nacházejí většinou izolované 
a ne jako litifikované organogenní vápence. Dále nejsou známy vápencové osypy, které by se 
musely tvořit na úpatí biokonstrukcí, nevyskytuje se armatura tvořená přilehlými a spojenými 
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trsy korálů, která by zajišťovala koherenci biokonstrukce a chybí též stabilizace a zpevnění 
úlomků hornin a fragmentů skeletů povlékavými organismy Eliášová (1995) . 
Z ahermatypních korálů které obývaly české křídové pobřeží lze uvést solitérní korál druhu 
Synhelia gibbosa (GOLDFUSS). Příklad rozšíření korálů v ČKP ukazuje obr. 9, příloha IX. 
Druh Synhelia gibbosa (GOLDFUSS) je vázán na facii vápnitých jilovců nad bází turonu. Korál 
druhu Synhelia gibbosa (GOLDFUSS) byl považován za jediný mělkovodní hermatypní druh 
korála (tj. žijící v symbióze se zooxanthelami), který se vyskytoval ve spodním turonu. Jeho 
výskyt v sedimentech hlubšího prostředí byl vysvětlován přeplavením Eliášová (1997) . Na 
základě nových poznatků z ekologie recentních Scleractinia byl tento korál zařazen mezi 
ahermatypní (bez zooxanthel). K tomu přeřazení pomohla nepřímá metoda Lathuliere (2000), 
založená na vlivu světla na morfologii vápnitých skeletů - ekomorfy se vyvíjejí jen u 
mělkovodních druhů, v dobře osvětleném prostředí. V hluboké neosvětlené vodě, kde koráli 
žijí bez zooxantel, druh vytváří jen jednu formu korálové kostry. To je případ druhu Synhelia 
gibbosa (GOLDFUSS), který je známý jen jako trs s krátkými zavalitými větvemi. Druh Synhelia 
gibbosa (GOLDFUSS) je tedy autochtonním členem charakteristického společenstva (Bryozoa, 
Echinodermta, Porifera, malé ústřice, oktokorál Moltkia foveolata (REUSS), které se nachází 
v poloze vápnitých jílovců na bázi bělohorského souvrství, a proto může být považována za 
fosílii indikující spodnoturonské stáří sedimentů Eliášová (2001). 

Serpulidní a spirorbidní červi - Serpulidae a Spirorbidae. 

Serpulidní červi, kteří žili pricementováni ke svému substrátu po celé délce své rourky např. 
druhy Glomerula serpentina (GOLDFUSS), Serpula antiquata SOWERBY, Filogranula cincta 
(GOLDFUSS), Neovermilia sp. anebo stočeným jedním koncem rourky např. druhy rodů 
Placostegus, Martina. Serpulidní červi tvoří nedílnou součást benthosu zdejšího 
paleospolečenstva. Jak můžeme pozorovat v dnešních mořích, červi se prichycují na různé 
předměty mořského dna. Na zdejší lokalitě se připevňovali na balvanech, na miskách mlžů , 
kostrách hub, miskách ramenonožců. Příkladem může být juvenilní stádium druhu ? 
Neomicrorbis sp., který se zde připevňoval na druh mlže Chlamys? subacuta (LAMARCK). 
Přisednutí spirorbida druhu Neomicrorbis crenatostriatus subrugosus (MÜNSTER in 
GOLDFUSS) na čtverhrannou rourku serpulidního červa druh Placostegus velimensis sp.nov.. 
Druh serpulida Glomerula serpentina (GOLDFUSS) pritmelený na stonku lillijice rodu Isocrinus 
a na rulovém valounu. Na ústřice přisedlé druhy Neovermilia ampullacea (SOWERBY) a 
Pyrgopolon sp. a druhy spirorbidů Neomicrorbis crenatostriatus crenatostriatus subrugosus 
(MÜNSTER in GOLDFUSS) a N. c. crenatostriatus (MÜNSTER in GOLDFUSS). Na ramenonožce 
druhu Phaseolina phaseolina (VALENCIENNES) přisedlý rod Serpula. Zajímavé jsou nálezy 
červů přisedlých na sebe navzájem např. rod Martina přisedá na jedince svého rodu. Spirorbid 
Neomicrorbis crenatostriatus subrugosus (MÜNSTER in GOLDFUSS) přisedal na serpulida druhu 
G. serpentina (GOLDFUSS). 

Serpulidní a spirorbidní červi patří k mikrofiltrátorům, kteří si potravu prihání svými členitými 
tykadlovými přívěsky hlavové části rourky, které plnily funkci dýchacího ústrojí. Vějíř chapadel 
byl i u fosilních s největší pravděpodobnosti barevný jak lze pozorovat u dnes žijích rournatců 
např. rournatce červovitého (Serpula vermicularis)& rournatce vějířového (Spirographs 
spallanzani). Vějíř sloužil serpulidovi také jako senzitivní zařízení, které při zachvění, které 
poukazuje na přítomnost dravce se zatáhne a uzavře víčkem. Někteří serpulidní červi žijí dnes 
v mělkých pobřežních vodách do hloubky 100 m (např. druh Serpula vermicularis), proto lze 
předpokládat, že i tehdejší serpulidní červi nepřekračovali tuto hloubku. 

218 



Plži - Gastropoda. 

Plži zdejšího společenstva byli zastoupeni několika druhy. Plži druhu Nerita? cf. nodosa 
(REUSS) S tlustostěnnou schránkou patrně obývali průrvy a mezery mezi balvany s klidnějším 
vlněním, kde se živili porosty mořských řas jak lze pozorovat v dnešním skalnatém pobřeží 
Středozemního moře u plžů rodu Nerinea. Z hlediska tafonomie je zajímavý nález druhu Nerita 
? cf. nodosa (REUSS) připevněný mezi dvěma miskami ústřic druhu Rastellum diluvianum 
(LINNAEUS). 

Větší hloubky moře čili dál od pobřeží obývali plži rodů Pleurotomaria a Leptomaria. 

Mlži - Bivalvia. 
Mlži na zdejší lokalitě náleží převážně přisedlému bentosu. Bylo zde velmi bohaté společenstvo 
ústřic, které žily svou levou schránkou přicementovány na oblázcích, valounech, skalních 
blocích i na skalách zdejšího pobřeží. Ústřice také přisedaly na mnohé schránky živočichů 
například jiných druhů mlžů, plžů, červů, ramenonožců. 
Ústřice rodu Ostrea sp. a Pycnodonte sp. přisedaly na větší misky druhu Rastellum 
diluvianum (LLNNAEUS), na rourky červa druhu Placostegus velimensis sp. nov.. 
Mlži rodu Atreta sp. přisedali velmi často na rulové balvany a na mnohé schránky hub. Rod 
Aire ta přisedal na široké pravděpodobně odumřelé jedince hub rodu ? Chonella a to na vnější 
část schránky.Velmi často mlže rodu Atreta nalézáme ve společnosti foraminifer rodů 
Bdelloidina cribrosa (REUSS) a Acruliammina longa (TAPPAN). Dalším epibiontním mlžem byl 
rod Spondylus, který žil přitmelen na skalních blocích, valounech a mohl místy tvořit větší 
společenstva Žítt (1994). Rod Spondylus se mohl přitmelovat i na schránky širokých hub (např. 
rod Laocoetis) a pravděpodobně dalších schránek odumřelých živočichů jako byli amoniti či 
loděnkovití hlavonožci. 
Druhy mlžů Lima plaunensis GEINITZ, Ctenoides tecta (GOLDFUSS) a pektenidní druh Chlamys 
? subacuta (LAMARCK) byli obyvatelé puklin Kauffinann (1971) . Vůdčí svrchnocenomanský 
druh Inoceramus ex. gr. pictus SOWERBY patrně obýval větší hloubky dále od pobřeží a na 
mořském dně byl patrně přichycen pomocí byssového vlákna Seitz ( 1962 ) Zázvorka ( 1982 ) 
a snad byl schopen se pohybovat i vznášením podobně jako některé rody Pecten a Lima 
(Zázvorka, 1982). Druhy, kteří mají vrcholový úhel menší než 105° se přitmelovaly byssovým 
vláknem k podkladu. Druhy s vrcholovým úhlem větším než 105 ° se volně vznášely ve vodě 
(Stanley, 1970). Mlži byli potravou raků rodů Enoploclythia a Protocallianasa, vrtavých hub 
rodu Cliona, dravých plžů rodu Natica, hvězdic rodu Stellaster, ježovek rodu Codiopsis. 
(Viz. obr. 10, příloha IX.) 

Hlavonožci - Cephalopoda 

Belemnit druhu Preactinocamax (Actinocamax) plenus (BLAINVILLE) byl součástí nektonního 
společenstva a živil se podobně jako dnešní sépie, olihně a chobotnice, které se živily měkkýši, 
kraby a rybami. 

Svijonožci - Cirripedia. 

Skupina korýšů náležící k sesilnímu bentosu a živící se planktonem. K různému podkladu se 
přichycují širokým terčem, jejich tělo se skládá z různého počtu destiček (recentní 6 - 8), které 
se po uhynutí živočicha rozpadají, proto se kompletně zachované schránky nalézají 
v sedimentech velmi vzácně. Podkladem pro přichycení svijonožce může být skála, valouny, 
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misky plžů, mlžů, hlavonožců a korýšů. V recentních mořích pak i na krunýře želv, na velryby 
a na různé plovoucí předměty. Recentní druhy obývají horní trvale zatopenou příbojovou zónu 
jako například svijonožec obecný (Semibalanus balanoides), svijonožec proděravělý (Balanus 
performs) a svijonožec bělostný (Balanus ebuneus). 

Ramenonožci - Brachiopoda. 

Ramenonožci zdejšího paleospoleěenstva náleží k benthosu a k substrátu mořského dna se 
připevňovali buď celou schránkou, tvořili tedy součást tzv. přicementovaných epibiontů anebo 
byli součástí sesilního bentosu jako např. zde velmi hojně se vyskytující se jedinci druhu 
Phaseolina phaseolina (VALENCIENNES), kteří se připevňovali velmi krátkým stvolem 
k pevnému substrátu např. na zdejší rulu nebo ke schránkám či miskám různých organismů 
a k bioklastům. Přisedali též na schránky svého druhu, na nichž zanechali charakteristické 
stopy v podobě koncentricky uspořádaných drobných jamek (ichnogenus Podichnus BROMLEY 
et SuRLYK, 1973), které do substrátu vyleptaly rozvětvené konce stvolů. Podobný jev, kdy 
larvy přisedají na schránky dospělých, často ještě žijících jedinců svého druhu, je u některých 
brachiopodů zcela běžný Richardson (1981, 1986) Nekvasilová (1993). Z dalších druhů, kteří 
byli přichyceni stvolem, lze jmenovat především zde velmi hojně se vyskytující druhy : 
Cyclothyris zahalkai NEKVASILOVÁ, Cyclothyris sp., Terebratulina striatula (MANIELL). 
Tecidie přisedaly na ústřice, rourky červů či na drobné rulové valouny. Podobně jako 
terebratulidní a rhynchonelidní ramenonožci náleží k bentózním epibiontům. Podle Nekvasilové 
(1989) není jisté zda tecidie žily připevněny na jedincích ústřic a rourek červů během jejich 
života či zda se k podkladu pritmelovaly až po jejich uhynutí. Také není jisté zda přisedaly 
přímo na skalní podklad nebo jen na valounky a úlomky podkladu. Tecidie též přisedaly na 
substrát ležící volně na dně např. na pravé misky ústřic, na internodia korálu rodu Moltkia. Na 
takovém podkladu byla zjištěny i přítomnost i dospělých tecidií a toto zjištění vedlo 
Nekvasilovou (1989) k domněnce, že substrát byl po dobu růstu tecidií v relativně klidném 
prostředí, ve kterém nemohlo docházet k větší změně jeho polohy. Prostředí tedy muselo být 
buď kryptické (různé štěrbiny pod balvany a skalními bloky), nebo v hloubce, která byla mimo 
dosah účinného vlnění a ve které se destrukčně projevovaly jen mimořádně silné bouře 
v delším časovém úseku. Tyto podmínky poukazují na prostředí vnitřního litorálu Nekvasilová 
(1989). Nekvasilová (1989), Pajaud (1974), Zezina (1985) dospěli k závěru, že ekologické 
nároky tecidií byly v uplynulých geologických dobách téměř shodné s požadavky recentních 
tecidií žijících v normálně slaných a prokysličených tropické a subttropické zóny. Tecidiím 
vyhovuje prostředí s mírnou turbulencí a tecidie zcela chybí tam ,kde dochází k sedimentaci 
jílovitých nebo siltových částic Nekvasilová (1989) Jackson (1971). 

Mechovky - Bryozoa. 

Mechovky tvořily kolonie, které se prichycovaly na skalní bloky, balvany, valouny, misky mlžů 
(zejména ústřic zde např. rod Membranipora na misce druhu Amphidonte (A.) sigmoideum 
(REUSS) , ulity plžů, schránky ramenonožců, na rourky červů (zde např. rod Membranipora sp. 
přisedal na rourku Protula planianica (ZLEGLER) podobně jako recentní rody Membranipora, 
Bugula, Flustra. Druh Cerioporia spongiíes se patrně přichycoval na skalní substrát nebo na 
misky mlžů, plžů. 

Ježovky - Echinoidea. 
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Ježovky svým způsobem života náleži k pomalu pohybujícímu se vagilnímu bentosu. 
Pravidelné ježovky druhů Cidaris subvesiculosa D ' ORBIGNY, Stereocidaris vesiculosa 
(GOLDFUSS), Tylocidaris (Stereocidaris) sorigneti (DESOR) a Codiopsis doma (DESMOULINS) 
se pohybovaly po skalnatých blocích pomocí svých ostnů a k přidržování jim sloužily 
ambulakrální panožky. Tyto druhy se pomalu pohybovaly za potravou. Živily se houbami, 
korály, mlži a většinou se po pozření potravy stahovaly zpět na své místo a přitom ho 
miskovité prohlubovaly stálým otáčením a vrtáním, jak můžeme dnes pozorovat u recentního 
druhu Cidaris cidaris, který obývá moře do hloubek 30 - 1800 m. Vytvářením takových 
doupat se bránily silnému příboji. Nepravidelná ježovka druhu Pyrina des moulinsi D' 
ARCHIAC vyhledávala prostředí s menším prouděním a nevystavovala se přímému působení 
prudkého příboje, obývala tišší spáry a mezery mezi skalními bloky a balvany. 
O prostředí s vysokou energií svědčí na zdejší lokalitě i způsob zachování ježovek, kdy se celé 
schránky nalézají velmi vzácně oproti nedaleké lokalitě příbřežní facie v Plaňanech, kde se celé 
schránky ježovek nalézají hojněji. 

Hadice - Ophiuroidea. 

Hadice jsou výlučně mořští živočichové a podle příjmu potravy je lze rozdělit na 
makrofágní (vždy masožravé) a mikrofágní (živící se jak rostlinami tak i živočichy). 
Skupinu masožravých hadic lze rozdělit na dravce, požírače mršin tzv. hrobaře a na 
formy živící se v menší míře i požíráním substrátu. Vzhledem k větším rozměrům 
potravních částic nestačí k jejich přenosu od ramen k ústům přenos pomocí panožek a 
osténků, ale naopak využívají tzv. ramenní smyčky. Potravní částice, která se dotkne 
ramene ve vodním proudu je částí ramene ovinuta a pohybem smyčky přesunuta na 
konec ramene a pak dodána k ústům. Gorgonocephalidní hadice s větvenými rameny 
vytvářejí filtrační aparát, kterým účinně zachycují potravu, avšak předáváním 
potravních částic k ústům probíhá rovněž pomocí ramenní smyčky. Při požírání mršin 
např. ryb jsou karnivorní hadice v přímém kontaktu s potravou a částice potravy jsou 
pak oddělovány bukálními panožkami a čelistmi, menší částice mohou být pohlceny 
celé. Dalším způsobem výživy je výživa ze suspenze nebo požírání substrátu. Na 
přenosu potravy z ramen k ústům se podílejí hlavně panožky. U většiny 
nespecializovaných požíračů substrátu je potrava sbírána pohybujícími se jedinci 
z povrchu substrátu panožkami, u specializovaných hrabavých typů např. rod 
Amphiura je potrava sbírána jen panožkami částí ramen vyčnívajících nad substrát. 
Formy, jež získávají potravu ze suspenze, využívají mukózních výměšků, povlékajících 
buďto jenom ostny nebo vytvářejících mezi ostny záchytné lapací sítě. Z ostnů či sítí 
je mukózní povlak se zachycenou potravou sbírán panožkami a jejich pohybem 
přenášen dále k ústům. Některé formy hadic této skupiny lapají potravu přímo na 
lepivé panožky. Všechny formy hadic živící se z vodní suspenze patří mezi filtrátory a 
jsou tedy velmi závislé na existenci vodních proudů. 
Rychlost pohybu hadic je 1,8 m za minutu. 
Podle nalezených izolovaných elementů hadic je prakticky nemožné bližší zařazení 
jedinců hadic českého křídového moře k jednotlivým potravním skupinám. Pouze u 
druhu Ophiura ? serrata lze konstatovat, že jeho poměrně krátké osténky nesvědčí o 
tom, že by se v případě tohoto druhu jednalo o požírače suspenze,využívajícího 
ineziostnové mukózní sítě. (Štorc, 1996) 
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Lilijice - Crinoidea. 

Lilijice s největší pravděpodobností obývaly vrcholy balvanů a korálů, tedy místa s vyšším 
prouděním vody, které pro ně bylo výhodnější z hlediska příjmu potravy. Byly tedy součástí 
sesilního benthosu. Na zdejší lokalitě bohatě vyskytující se druhy Isocrimis cenomanensis 
a Isocrinus ? cf. lanceolatas, které se nalézají v podobě destiček stonků a ramen. Některé 
druhy byly však součástí volně žijícího nektonického společenstva jako příklad může být 
uvedena pelagická mikrolilijice s redukovaným stonkem bez cirů Roveacrinus communis. 
Lilijice požírají plankton, který obalí slizem a dopraví do úst podél obrvených rýh na horní 
straně ramen, a jsou aktivní v noci. 

Hvězdice - Asteroidea. 

Hvězdice jsou a byly součástí tzv. vagilního benthosu tj. volně se pohybující po mořském dně. 
Zbytky hvězdic čeledi Goniasteridae a rodu Metopaster sp. ad. patřili k predátorům živící se 
zejména korály, ústřicemi, plži, serpulidními červy, hadicemi podobně jako dnešní druhy 
hvězdic. 

Žraloci - Selachii. 

Žraloci patřili k nektonním organismům a lze je rozdělit na tři ekologické skupiny: na 
pohyblivé predátory, planktonofágy a bentofágy. Podle typu a tvaru zubů lze mezi žraloky 
rozlišit tři skupiny podle způsobů uchvacování potravy. Druhy živící se menšími rybami 
a hlavonožci mají šídlovité, úzké a špičaté zuby velmi dobře uzpůsobené k uchopení a držení 
kořisti. Z recentních druhů do této skupiny náleží žralok skvrnitý, žralok šotek (Mitsukurina 
owstoni), máčky (čeleď Scyliorhinidae), liškoun obecný (Alopias vulpinus) a žralok 
běloploutvý. Do druhé skupiny patří druhy které mají zuby s ostrými, pilovitými hranami, 
umožňující odříznutí sousta z větší kořisti jsou typické například pro žraloka bílého 
(Carcharodon carcharias), žraloka tygřího (Galeocerdo cuvieri), žraloka modravého 
(Prionace glauca) či kladivouny (rod Sphyrna). Do třetí skupiny patří žraloci pohybující se při 
mořském dně a jejich potrava se skládá z měkkýšů, korýšů a ostnokožců. K drcení potravy jim 
slouží ploché, dlaždicovitě uspořádané zuby jak můžeme pozorovat u hladkouna obecného 
(Mustelus mustelus). 
Žraloci v křídovém moři patrně obývali větší hloubky. Jejich fosilní pozůstatky v podobě zubů 
byly vodními proudy a příbojem odneseny ke skalnatému pobřeží. 
V blízkosti zdejšího křídového pobřeží se vyskytovaly rody Scaphanorhynchus, Cretolamna 
a Cretodus. Živili se pravděpodobně menšími rybami jako například recentní žralok nosatý 
{Lamna nasus) žijící v dnešním Středozemním moři, který se živí sledi a makrelami a jinými 
menšími rybami žijících v hejnech. O tom zdali žraloci v tehdejším moři lovili i menší druhy 
žraloků podobně jako žralok nosatý (Lamna nasus) lze jen spekulovat. 
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Projekt - Příbojová facie ČKP. 
VELIM - SKALKA 

Tento krátkodobý projekt byl uskutečněn s žáky bývalé kvarty Soukromého Gymnázia 
Minerva. 
Projekt obsahoval několik částí 

1) Teoretická domácí příprava. 
Žáci dostali za úkol vyhledat informace o životě v českém křídovém moři. Byl jim rozdán 
okopírovaný seznam literatury. 

Beurlen, K. - Lichter, G. (1997): Zkameněliny. - Ikar, Praha. 
Burnie, D. (2002): Zvídavý pozorovatel - Pobřeží.- Slovart, Praha. 
Coldreyová, J. (1993): Zvídavý pozorovatel - Měkkýši. - Slovart, Praha. 
Fosilie (1998) - Nakladatelství Svojtka. Praha. 
Habětín, V. - Knobloch, E. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. - SPN, Praha. 
Ivanov, M. - Hrdličková, S. - Gregorová, R.(2001): Encyklopedie zkamenělin. - Rebo 
Productions, Dobřejovice. 
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. - Granit, Praha. 
Petránek, J. (1993): Malá encyklopedie geologie. - JIH, České Budějovice. 
Reichholf, J. - Janke, K. - Kremer, B..P. (1999): Moře a pobřeží. Ekologie mořských 
životních prostředí Evropy. - IKAR, Praha. 
Špinar, Z. V. (1986): Paleontologie. - SNTL, Praha. 
Špinar, Z. V. - Burian, Z. (1988): Kniha o pravěku. - Albatros, Praha. 
Záruba, B. (2001): Svět pravěku. - Albatros, Praha. 
Zázvorka, V. (1947): Život v českém moři doby křídové. - Orbis, Praha. 

Jejich úkolem bylo zjistit zajímavé informaci o životě v křídovém moři a dále zjistit, které 
organismy žily v příbojové facii. Zde nastal zajimavý problém, a to je, že žáci nechápali, co je 
to facie, takže jim byla nabídnuta pomocná ruka a geologický slovník a náležité vysvětlení. 

2) Návštěva výstavy TOULKY ČESKOU KŘÍDOU v Polabském muzeu v Poděbradech, 
která proběhla letos od 1. května-17.července. 

Při této výstavě jsme se žáky obdivovali nalezené zkameněliny. Žáci si pořizovali výpisky, 
fotografie a vypracovávali paleontologický kvíz, který byl součástí výstavy, ale podle ohlasů 
žáků byl pro ně moc těžký, neboť obsahoval latinské názvy, takže jsme společně začali na 
výstavě vyhledávat jednotlivé zkameněliny, které byly v kvizu. 
3) Exkurze do lomu ve Velimi a do Nové Vsi u Kolína. 
Při exkurzi jsme společně se žáky sbírali zkameněliny a vyzkoušeli si metodu plavení pomocí 

cedníku. Nalezené zkameněliny jsme si poté prohlíželi lupou a snažili seje pourčovat. 
4) Vypracování odpovědí žáků následujících otázek, které žáci obdrželi cestou ve vlaku při 

jízdě do Velimi. 
1. Zjisti z jakých nerostů je složena pararula ve zdejším lomu ? 
2. Křídové horniny jsou zde uloženy souhlasně nebo nesouhlasně? (Vysvětli proč ?) 
3. V jakém prostředí a hloubce vznikaly slepence obsahující rozbité schránky ústřic ? 
4. V jakém prostředí a hloubce vznikaly slínovce obsahující schránky hub ? 
5. Pokus se nakreslit tehdejší prostředí křídového pobřeží ? 
6. Nakresli alespoň 3 zkameněliny a pokus seje určit podle přiloženého klíče ? 
7. Podle nalezených zkamenělin se pokus vysvětlit jakou teplotu mělo tehdejší moře ? 
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8. Vyjmenuj organismy tvořící bentos křídového moře (organismy žijící u dna) ? 
9. Vyjmenuj organismy planktónu křídového moře (tj. volně se vznášející ve vodě) ? 
10. Vyjmenuj organismy nektonu křídového moře (tj. aktivně se vznášející ve vodě) ? 
11. Pokus se vysvětlit důležitost ochrany tohoto jevu v rámci ochrany přírody ? 
4. Zjisti další lokality příbojové facie v České křídové pánvi ? 

1) Určování nalezených zkamenělin ve třídě za pomoci jednoduchého klíče a atlasů 
zkamenělin. 

V této fázi projektu jsme výplav se žáky rozdělili do dvojic a snažili se ho prohlížet pod lupou 
a binokulárním mikroskopem (bohužel jen jediným). Větší zkameněliny jako ústřice, houby a 
ramenonožce jsme se snažili vypreparovat, a to nejdříve mechanicky pomocí menších kladívek 
a preparační jehly poté i chemicky za pomoci obyčejného octa a kyseliny chlorovodíkové 
(3%). 
Většina fosílií byla nakreslena. Nejvíce žáky pobavil určovací klíč.. zkamenělina má tvar zubu. 
Opět jsme řešili problém, jak se dobrat ke správnému určení, když vyplavené zkameněliny 
vidíme poprvé v životě. Vyřešili jsme to pomocí atlasů zkamenělin. Někteří žáci upozorňovali, 
že příště k tomu máme nakreslit nebo nafotit obrázky. 
Vyplývající didaktické problémy při určování: 
a) Pro žáky je těžší pochopit a pro učitele objasnit, co je ramenonožec a mechovky. (porovnat 
s mlži, ale zdůraznit, že s nimi nejsou příbuzní, ukázat obrázek vířivého ramene, jsou filtrátoři; 
u mechovek postačí vysvětlit, že jsou to koloniální živočichové, filtrátoři) 
b) Podstatné je žákům připomenout, že mořské houby jsou živočichové s velmi jednoduchou 
stavbou těla, jsou to filtrátoři. 
c) Co je to červ ? Opět záludná otázka, pro žáky hůře pochopitelná (živočichové náležící ke 
kroužkovcům, vysvětlit, že dříve to bylo pojmenování skupiny Červů; ukázat obrázek 
rournatců - recentních červů přitmelených na lasturách) 
d) Co je svijonožec ? Ukázat žákům v atlase recentního svijonožce rodu Balanus. 
Připomenout, že se jedná o korýše. 
1) Vyhodnocení projektu. 
S žáky jsme uspořádali výstavku zkamenělin ve třídě. Dále jsme společně opravili odpovědi na 
otázky, vyhodnotili nejúspěšnějšího sběrače a plaviče. Zavzpomínali na čas strávený v přírodě 
mimo školu. 
Celkem se zúčastnilo 14 žáků. Odpovědělo 12 žáků. Z toho 6 dívek a 6 chlapců. Některé 
ofocené odpovědi žáků (viz přílohy) 
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K L Í Č K U R Č O V Á N Í Z K A M E N Ě L I N P Ř Í B O J O V É F A C I E V Č E S K É K Ř Í D Ě . 

1. a) zkamenělina je mikroskopických rozměrů maximálně do lem volná nebo 
přitmelená na kamenech Dírkovci (Foraminifera) 
b) zkamenělina není mikroskopických rozměrů, zpravidla větší než 1 cm 2 
2. a) zkamenělina je kulovitého, zvonovitého tvaru, s jedním nebo více otvory bez 
přepážek Houby (Porifera) 
b) zkamenělina jiného 
tvaru 3 
3. a) zkamenělina tvoří různě stočené, zpravidla hladké rourky, které mají hnědou 
barvu Červi (Serpulidae) 
b) zkamenělina jiného 
tvaru 4 
4. a) zkamenělina tvoří rourky s kulatými otvory, bez vnitřních přepážek, nebo 
povléká misky mlžů Mechovky (Bryozoa) 
b) zkamenělina má tvar rourky (nebo větvičky) s kulatými otvory s vnitřními 
přepážkami Koráli (Anthozoa) 
c) zkamenělina je tvořena dvěma miskami (schránkami) 5 
d) zkamenělina jiného 
tvaru 6 
5. a) zkamenělina nese misku hřbetní a břišní, na vrcholu schránky je kulatý 
stvolový otvor Ramenonožci (Brachiopoda) 
b) zkamenělina má misku pravou a levou a na jeho vrcholu chybí kulatý stvolový 
otvor Mlži (Bivalvia) 
6. a) zkamenělina vytváří stočenou ulitu Plži (Gastropoda) 
b) zkamenělina má tvar úzké ploché 
destičky 7 
c) zkamenělina má tvar krátké tlusté destičky zpravidla pokryté jemnými 
„tečkami" Hvězdice (Asteroidea) 
7. a) zkamenělina zpravidla trojúhelníkovitého tvaru Svijonožci (Cirripedia) 
b) zkamenělina čtvercového, obdélníkového tvaru Ježovky (Echinoidea) 
c) zkamenělina jiného 
tvaru 8 
8. a) zkamenělina má kruhovitý tvar, plochá a na své povrchu nese pěticípou 
hvězdičku Lilijice (Crinoidea) 
b) zkamenělina má tvar zubů Žraloci (Selachii) 
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Dosažené výsledky: 

1) Srovnání vyučování geologii ve Franci a u nás, překlad učebních dokumentů SVT ve 
Francii. Velmi vhodné pro tvorbu vlastního Š VP, neboť ve Francii je kladen důraz na 
klíčové kompetence. 

2) Srovnání současných učebnic geologie pro ZŠ metodou Nestlerová-Průcha-Pluskal (podle 
Průchy 1998) 

3) Poprvé zjišťování PMD v geologických vědách. 

4) Byla vyzkoušena Metoda nedokončených vět, její použití je však vhodné pro jednotlivé 
učitele a ne pro statistický výzkum. 

5) Pro daný vzorek 242 žáků z 12 tříd nelze jednoznačně říci, že žáci mají ke geologickým 
vědám záporný vztah. 

6) Pro daný vzorek vyplývá, že žáci 9. ročniků nečtou knihy o neživé přírodě. 21 žáků z 242 
žáků si přečetlo knihu týkající se neživé přírody. 

7) Největší zájem mezi vyučovacími metodami resp. org. formami je o exkurze (koef. 3,04). 
Mezi nejoblíbenější téma ve vyučování geologii patří T: zemětřesení a sopečná činnost (koef. 
4,5). 

8) Bylo vypracováno ( a v praxi užito) 14 didaktických testů vhodných pro výuku historické 
geologie na ZŠ. 

9) Bylo vypracováno 29 pracovních listů vhodných pro výuku historické geologie na ZŠ. 

10) Byl vypracován jednoduchý určovací klíč zkamenělin, které se nalézají v příbřežní facii 
ČKP. 

11) Byl vypracován a uskutečněn krátkodobý projekt Velim - příbojová facie ČKP. 

12) Byl uskutečněn záchranný sběr na lokalitě Velim-Skalka popsáno 71 druhů resp. taxonů. 

13a) Pro ČKP byl objeven první výskyt serpulidních červů Filogranula cincta ( GOLDFUSS) -

typový materiál je uložen v Národním muzeu pod inventárními čísly O 6396 a O 6397, 
Dorsoserpula gamigensis (GEINITZ); Pyrgopolon sp. A , Pyrgopolon sp.B (pravděpodobně se 
jedná o nové druhy). 
13 b) Byl popsán nový druh serpulidního červa Placostegus velimensis sp. «ov., jeho holotyp 
je uložen v Národním muzeu pod inventárním číslem O 6398, paratypy pod čísly O 6399 - O 
6402 a jeho originály pod čísly O 6406 - O 6414. 
13 c) Poprvé v ČKP nalezeno operkulum sprirobidního červa rodu Neomicrorbis. 
13 d) Byla provedena revize červů lokality Velim- Skalka (viz Kočí, 2005), která nadále 
pokračuje. 

14) Byla vypracována stručná paleoekologie křídových organismů použitelná pro učitele a 
studenty učitelství při vyučování TC: Historická geologie, T: Druhohory. 
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