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ÚVOD 
Při studiu střední školy jsem se věnovala výzkumu saprotrofních druhů hub. Později jsem 

dala přednost práci s dětmi a šla studovat Učitelství pro 1. stupeň. Vždy jsem však 

přemýšlela, proč jsme se ve škole o houbách téměř nikdy neučili, ani si nich nepovídali. 

Již v prvním ročníku svého vysokoškolského studia jsem se rozhodla, že já to budu dělat 

jinak.  

Pak mne čím dál tím více zajímalo, jestli je to i zkušenost ostatních, že se o houbách 

na 1. stupni nemluví a když už ano, tak se ukáže muchomůrka červená a hřib, vysvětlí se 

rozdíl mezi houbou jedovatou a jedlou. Žáci jsou poučeni, že mají vždy chodit na houby 

s dospělým, a to je vše. Žádné povídání o výjimečnosti hub, ani zmínka o plísních, 

se kterými se děti setkávají velmi často a už vůbec ne důležitost a význam hub 

v potravinářství a farmacii.  

A tak vznikla tato práce. Na začátku byl impuls zjistit, zda realita vypadá tak, jak jsem ji 

zažila a pokud ano, jak motivovat učitele, aby těmto organismům věnovali více času 

a ukázat jim, že na 1. stupeň patří a má smysl se jimi zabývat. 

Začala jsem studiem kurikulárních dokumentů, nejdříve rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání (RVP) a poté školními vzdělávacími programy 

vybraných škol. Vybrala jsem školy, na kterých jsem byla na praxi a kde jsem sama 

později učila. Pokračovala jsem analýzou učebnic, které u učitelů stále ještě určují 

probírané učivo, a nakonec jsem udělala interview s učiteli z praxe. Na základě všech 

těchto analýz a rozhovorů jsem se rozhodla připravit projekt, jenž by měl být pro učitele 

podporou při zařazení tohoto tématu do výuky a který mohou realizovat celý, nebo si z 

něj vybrat jen určité aktivity či pomůcky k obohacení výuky. 
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1. CÍLE PRÁCE 

• popsat, jakým způsobem je téma houby zařazeno do učiva v rámcovém 

vzdělávacím programu (RVP) a vybraných školních vzdělávacích programech 

(ŠVP) 

• analyzovat zařazení tohoto tématu v učebnicích a pracovních sešitech 

přírodovědy 

• prozkoumat, zda učebnice obsahují učivo stanovené v RVP  

• udělat interview s učiteli z praxe a zjistit tak jejich postoje, názory a zkušenosti 

s výukou tohoto tématu 

• navrhnout a připravit aktivity, které mohou pomoci učitelům zařadit do své výuky 

téma houby   
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2. PŘÍRODOVĚDA 

2.1.   Různé názvy, jedna podstata aneb historický vývoj předmětu 

Název tohoto vyučovacího předmětu se v minulosti mnohokrát změnil, jmenoval se 

prvouka, věcné učení, názorné vyučování, cvičení v nazírání, přírodopis (Skýbová 2007). 

V současnosti se setkáváme s názvy přírodověda, člověk a jeho svět, člověk a příroda, 

přírodní vědy. Se zavedením Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školních 

vzdělávacích programů (ŠVP) zanikla povinnost jednotného označení a záleží tedy 

na každé škole, jak si předmět ve svém programu pojmenuje. 

Ve středověku se přírodním vědám vyučovalo až na vyšších a vysokých školách, učení 

bylo však jen verbální, chybělo pozorování a názor. V novověku dochází ke změně 

způsobu vyučování, již J. A. Komenský doporučoval upustit od verbálního způsobu 

vyučování a prosazoval názornost, zapojení smyslů a znalost příčin. Například jeho 

učebnice latiny Juanua linguarum reseta podává vedle promyšlené slovní zásoby i 

ucelený obraz přírodního a společenského dění (Skýbová 2007). 

V roce 1805 vyšel nový školský zákon s titulem Politické zřízení školské, který upravil 

vzdělávání ve všech zemích monarchie a platil prakticky až do roku 1848. Stanovil 

za vyučovací jazyk němčinu a jedinými povolenými předměty obecné školy byly čtení, 

psaní, počítání a náboženství. Jeho hlavní filosofií bylo, že Rakousko nepotřebuje lidí 

vzdělaných, ale dobrých poddaných (clanky.rvp.cz, František Morkes, Politické zřízení 

školské z roku 1805). Přesto se našli pokrokoví učitelé, kteří své žáky o přírodě i nadále 

poučovali, patřili mezi ně Jakub Jan Ryba a Jan Nepomuk. Dále Jan Vladimír Svoboda 

a Karel Slavoj Amerling, kteří dokonce položili základy dnešního pojetí učení o přírodě 

a společnosti (Skýbová 2007). 

Oficiálně se přírodní vědy vrátily do škol až v roce 1869, kdy byl vydán říšský školský 

zákon, který mimo jiné zavedl nové předměty přírodopis, zeměpis a další od 5. ročníku. 

V nižších ročnících se vyučování omezovalo na čtení s výkladem. Čítanky byly zároveň 

učebnicemi reálií, používaly se názvy názorné vyučování a věcné učení. V roce 1898 

Josef Smrtka vymezil úkol předmětu, a protože poskytoval prvky všeho učení, dostal 

nový název Prvouka.  
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V roce 1915 byly vydány nové osnovy, podle kterých se reálie na národních školách 

vyučují v nižším stupni (1. a 2. ročník) v rámci předmětu Prvouka a na něj ve vyšším 

stupni navazují předměty vlastivěda a zeměpis. Věcné učení bylo zařazeno jako zvláštní 

složka mateřského jazyka (Skýbová 2007). 

Další velkou změnu přineslo české reformní hnutí ve 20. až 30. letech 20. století. Prvouka 

se stala samostatným předmětem, ve vyučování se prosazoval princip koncentrace 

a globalizace a především pedocentrismus. Středem vyučování mělo být dítě, jeho zájmy 

a život jeho domova. Nejznámějším představitelem u nás byl v té době Rudolf Šimek. 

V roce 1930 dokonce vyšly osnovy podle jeho pojetí. Nebylo v nich žádné konkrétní 

učivo a učitelé měli úplnou volnost. Prvouka byla samostatný předmět v 1. a 2. ročníku a 

její součástí byly i občanská výchova, kreslení a ruční práce. Měl to být předmět, který 

prověřuje smysly, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje individuální projev žáků. Důraz 

byl kladen na těsnou provázanost všech vyučovacích předmětů (Skýbová 2007). 

Další osnovy vyšly v roce 1933, prvouka se nadále vyučovala v 1. a 2. ročníku a byla 

propojená s kreslením a ručními pracemi, ale centrem pozornosti se stala věc (její 

vlastnosti, zařazení do přírodního a společenského prostředí). V roce 1939 vyšly další 

osnovy, důraz byl kladen na mravní výchovu, novými tématy prvouky byla výchova 

k bezpečnosti, k sebeobsluze a hygieně. V roce 1945 se školství vrátilo k osnovám z roku 

1933, podle kterých se učilo do roku 1946, kdy vyšly přechodné učební osnovy pro školy 

obecné, měšťanské a střední. V oblasti přírodních věd se nijak významně nelišily 

od předchozích (Skýbová 2007). 

Po únoru 1948 byla vyhlášena političnost školy a byly schváleny nové osnovy, v prvouce 

se změnily jen cíle, aby odpovídaly cílům komunistické výchovy, důraz byl kladen 

na ideologickou výchovu, vzorem byla sovětská pedagogika. V dubnu 1953 vyšly nové 

osnovy, podle kterých již prvouka není samostatným předmětem, učivo o přírodě 

a společnosti je součástí mateřského jazyka. Toto spojení se však ukázalo jako 

problematické. Další osnovy vyšly v roce 1960, učení o přírodě bylo sice stále součástí 

mateřského jazyka, ale již tvořilo jeho samostatnou složku pojmenovanou věcné učení 

a ve 3. až 5. ročníku byl zaveden nový předmět vlastivěda. Až v roce 1976 se prvouka 

znovu stala samostatným předmětem v 1. a 2. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku na ní navazovaly 
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vlastivěda a přírodověda. Obsahem předmětů mají být vědomosti, metody a formy práce, 

pracovní postupy a dovednosti k sebeobsluze a k péči o životní prostředí (Skýbová 2007). 

Od září 1991 se prvouka, přírodověda a vlastivěda vyučovaly podle prozatímních osnov, 

a to až do září 1996. Byly to ve své podstatě osnovy z roku 1976, ze kterých bylo 

odstraněno ideologicky a politicky zaměřené učivo. Mezi lety 1991 a 1996 byly postupně 

vydány a schváleny tři modelové vzdělávací programy: Obecná škola, Základní škola 

a Národní škola, které v roce 1996 nahradily prozatímní osnovy (Skýbová 2007).  Celý 

systém procházel transformací a s ním i přírodovědné vzdělávání, které reprezentovaly 

integrované učební předměty: prvouka v 1. až 3. ročníku a přírodověda s vlastivědou 

ve 4. a 5. ročníku. Tyto předměty byly označovány jako předměty o přírodě a společnosti, 

vytvářející na primární škole protiváhu k formálním naukovým předmětům (český jazyk, 

matematika). Byla u nich zdůrazňována jejich výchovně-vzdělávací funkce, zisk 

praktických dovedností a vědomostí o příčinách a řešení přírodních i společenských 

problémů potřebných v životě dětí a také propedeutická funkce, jakožto vědomostního 

a dovednostního základu pro další přírodovědné a společenskovědní vzdělávání 

(Spilková 2005). 

V současnosti je výuka realizována podle komplexního kurikulárního dokumentu 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), který vyřešil problém 

předimenzovaných osnov s taxativním výčtem témat, pojmů a informací, jež si musí žák 

osvojit. Přírodovědné vzdělávání patří především do oblasti Člověk a jeho svět, její obsah 

tvořilo v první verzi z roku 2002 devět témat: Místo, kde žijeme; Země, v níž žijeme; 

Lidé kolem nás; Lidé a čas; Věci a činnosti kolem nás; Neživá příroda; Živá příroda; 

Rozmanitost přírody a její ochrana; Člověk. Tato témata jsou dále popsána pomocí výčtu 

podtémat (Spilková 2005). Při výběru konkrétního učiva je kladen důraz na „… 

podmínky školy pro výuku, společenské prostředí, v němž se žáci pohybují, ale i krajinné, 

regionální zvláštnosti a změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.“ (RVP ZV 

2002 cit. podle Spilková 2005). V roce 2004 byla vydána 3. verze RVP ZV, ve které tvoří 

oblast Člověk a svět již jen 5 témat. Jsou to Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a 

čas; Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví (RVP ZV 2004 cit. podle Spilková 2005). 

Další revize RVP ZV proběhly v letech 2005, 2007, 2010 a 2013, aktuálně je platná verze 

s účinností od 1. září 2017.  
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Oblast Člověk a jeho svět obsahuje stejných 5 témat, jako v roce 2004, oproti němu jsou 

nově přiřazeny kódy (označení) ke každému očekávanému výstupu a minimální 

doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (RVP 

ZV 2017). 

Oblast Člověk a jeho svět je založena na principu integrované výuky jednotlivých 

předmětů a blízkých vzdělávacích oblastí v jeden celek s důrazem na komplexnost 

a globálnost poznání. Je tedy spolu s oblastmi Člověk a zdraví a Člověk a svět práce 

základem pro vznik integrovaného kurikula. Obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí je 

tvořen tematickými celky a jejich částmi. Co by měl žák zvládnout již není definované 

jako součet znalostí, nýbrž výčtem očekávaných kompetencí, jež by si měl v daném 

období osvojit. RVP ZV totiž není dělen na jednotlivé ročníky, ale na dva úseky. Pro 

primární vzdělávání je to 1. období, které odpovídá 1. až 3. ročníku základní školy a 2. 

období, které odpovídá 3. a 4. ročníku. 

2.2.   Charakteristika a učivo přírodovědy 

Přírodovědné vzdělávání na 1. stupni základní školy je u nás tradičně realizováno 

v předmětech prvouka (1. - 3. ročník) a přírodověda (4. a 5. ročník). Patří do vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět, která navazuje na předchozí zkušenosti žáků v rodině 

a v předškolním vzdělávání a připravuje je na specializovanější výuku ve vzdělávacích 

oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova 

ke zdraví. ...“Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné 

vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. … Při osvojování 

poznatků a dovedností se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat 

na myšlenky, názory a podněty jiných.“ Podmínkou je vlastní prožitek žáků a osobní 

příklad učitele (RVP ZV 2017). 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět tvoří pět tematických okruhů: Místo, kde žijeme; 

Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. Autoři RVP 

navrhují při tradičním rozdělení oblasti ve 4. a 5. ročníku do dvou vyučovacích předmětů 

zařadit první tři tematické okruhy do vlastivědy a zbylé dva do přírodovědy. Z toho 

vyplývá, že přírodověda by se měla zaměřit na tematické okruhy Rozmanitost přírody 

a Člověk a jeho zdraví (RVP ZV 2017). 
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„V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 

soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé 

i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní 

tvoří jeden nedílný celek, v němž jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu 

a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě 

praktického poznávání okolní krajiny a doplňování dalších informací se žáci učí hledat 

důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, 

sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět 

k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.“ 

(RVP ZV 2017) 

„V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 

poznávání člověka, jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce 

a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci 

se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro 

člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských 

vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a 

poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých 

životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých 

skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své 

zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá 

hodnota v životě člověka.“ (RVP ZV 2017) 
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2.3.   Cíle předmětu přírodověda 

Vzdělávání v přírodovědě má směřovat k utváření a rozvoji klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k (citace z RVP ZV 2017):  

• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

• orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací 

• rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech 

a výtvorech 

• utváření ohleduplného vztahu k přírodě a k hledání možností aktivního uplatnění 

při její ochraně 

• přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolnímu prostředí 

• objevování a poznávání všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu 

mohl uspět 

• poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

• poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

druhých, včetně chování při mimořádných událostech 
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3. UČEBNICE 

3.1.   Charakteristika učebnic 

Učebnice jsou již od středověku základní didaktickou pomůckou a jsou využívány 

na všech typech škol (Průcha 2009a). V minulosti byla školní učebnice považována 

za prostředek důležitý pro vzdělávací proces, zároveň to byla věc praktická, rutinní a 

příliš obyčejná, než aby jí byla věnována pozornost ze strany vědy. Empirické výzkumy 

vlastností a fungování učebnic datujeme až od 20. století, kdy se začaly vytvářet základy 

vědecké teorie učebnic (Průcha 1998). Dovednost žáka základní školy pracovat s učebnicí 

byla součástí kritérií hodnocení vzdělávacího programu Základní škola (Jeřábek 1996), 

v současném rámcovém vzdělávacím programu takto explicitní formulaci této dovednosti 

nenajdeme. 

Co je vlastně obsahem výrazu učebnice? Na tuto otázku existuje několik odpovědí, 

jednotlivé definice se od sebe liší úhlem pohledu autora. 

„Učebnice vychází z obsahové normy učebních osnov a vymezuje a konkretizuje obsah 

a rozsah učiva daného vyučovacího předmětu v daném postupném ročníku“ (Walha 1988 

cit. podle Průcha 1998). 

„Prostředek vyučování a učení v knižní formě, ve kterém jsou určitá odborná témata 

a okruhy daného předmětu metodicky uspořádány a didakticky ztvárněny tak, že 

umožňuje učení“ (Meyers 1988 cit. podle Průcha 1998). 

„Informační pramen přenášený prostřednictvím hmoty (nosičem je především papír). 

Informace zapsané na hmotném nosiči jsou trvalé, mohou být přenášeny v čase 

i v prostoru“ (Vacková 1993 cit. podle Průcha 1998). 

„Druh knižní publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci svým obsahem a strukturou. 

Má řadu typů, z nichž nejrozšířenější je školní učebnice. Ta funguje: 1. jako prvek 

kurikula, tj. Prezentuje výsek plánovaného obsahu vzdělávání; 2. jako didaktický 

prostředek, tj. je informačním zdrojem pro žáky a učitele, řídí a stimuluje učení žáků“ 

(Průcha a kol. 2009b). 

„Učebnice je druh knižní publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci svým obsahem, 

strukturou a vlastnostmi. Funguje jednak jako součást kurikula (tj. prezentuje určitý výsek 
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plánovaného obsahu vzdělávání), jednak jako didaktický prostředek, tj. řídí a stimuluje 

učení žáků a zakládá výukové činnosti učitele“ (Průcha 2009a). 

„Z hlediska informatiky jsou učebnice sumarizační texty, tj. předkládají informace, které 

reprezentují souhrnné a obecně uznávané poznatky z daného oboru či tematického 

okruhu“ (Průcha 1998). 

V dnešní postmoderní době, kdy je standardem vybavení tříd základní školy počítačem 

a projektorem či přímo interaktivní tabulí, by se mohlo zdát, že tato moderní technika 

nahradí klasické učebnice, jakožto zastaralý didaktický prostředek. „To se však nestalo, 

a naopak vidíme renesanci učebnic i v technicky vyspělých zemích, jakou jsou například 

USA. Tištěné učebnice mají totiž oproti elektronickým výhody, které je činí 

nenahraditelnými. Jsou snadno dostupné, přenosné, nevyžadují žádné zařízení, jsou 

levnější a šetří spotřebu elektrické energie“ (Průcha 1998). Takto se k učebnicím vyjádřil 

pan profesor Průcha již před dvaceti lety a jeho slova jsou stále aktuální a platná. 

Struktura učebnice se skládá z dílčích komponentů, které vytvářejí systém, jenž určuje 

kvalitu (didaktickou vybavenost) učebnice. Existují různé taxonomie strukturních 

komponentů učebnic. Podle jedné z nich (Průcha 1998) se struktura učebnice skládá 

z verbální (textové) složky (strukturované do 27 specifických komponentů) a obrazové 

(mimo textové) složky (strukturované do 9 specifických komponentů). Standardně 

se rozlišuje 36 specifických komponentů učebnic.  Podle jejich funkce je můžeme rozdělit 

na aparát prezentace učiva (výkladový text, shrnutí učiva), aparát řízení učení (otázky 

a úkoly k textu) a aparát orientace v učebnici (členění na lekce). „Na základě zjištěného 

zastoupení jednotlivých komponentů lze pak měřit didaktickou vybavenost konkrétní 

učebnice“ (Průcha 2009a).  

Strukturní komponenty jsou těsně propojeny s funkcí učebnic. „Funkcí učebnice 

se rozumí role, předpokládaný účel, který má tento didaktický prostředek plnit v reálném 

edukačním procesu.“ Pro žáky jsou pramenem, z něhož se učí (tj. osvojují si poznatky, 

dovednosti, hodnoty, normy, postoje aj.). Pro učitele jsou pramenem, podle kterého 

plánují obsah učiva, jeho prezentaci a hodnocení.  

Podrobnou klasifikaci funkcí učebnice vypracoval ruský odborník D. D. Zujev. Podle něj 

mají učebnice informační funkci (vymezují obsah vzdělávání, rozsah a dávkování 
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informací určených k osvojování pro žáky), transformační funkci (zpřístupňují odborné 

informace z jednotlivých vědních oborů a oblastí žákům), systemizační funkci 

(rozčleňují učivo do jednotlivých ročníků a stupňů školy, zajišťují posloupnost). 

Mají také zpevňovací a kontrolní funkci (umožňují žákům osvojovat si určité poznatky 

a dovednosti, procvičovat je a kontrolovat jejich osvojení pod vedením učitele), sebe 

vzdělávací funkci (stimulují žáky k samostatné práci, vzbuzují potřebu poznávání), 

integrační funkci (poskytují základ pro pochopení a propojení informací z různých 

pramenů), koordinační funkci (zajišťují koordinaci při využití dalších didaktických 

prostředků) a rozvojově výchovnou funkci (přispívají k harmonickému vývoji 

osobnosti). Koncept funkce učebnice spolu s taxonomií strukturní komponent umožňuje 

hodnocení učebnic a podporuje tvorbu náležitě vybavených učebnic. Nesmíme však 

zapomínat, že hlavní funkcí učebnice je být edukačním médiem (Průcha 1998). 

3.1.1. Text učebnic 

Slovo text je odvozeno z latinského slovesa textere, které znamená tkát či stavět. Jeho 

význam byl postupně přenesen na jakýkoliv znakový útvar, např. text architektury, 

malířství či dalších oborů, jejichž vyjadřovacím prostředkem není přirozený jazyk 

(Beneš 1995 cit. podle Průcha 1998). Dnes se označení text používá pro verbální složku 

učebnice i přeneseně pro učební text jako celek (verbální i obrazovou složku). Učebnice 

je tedy v teorii a výzkumu chápána jako „integrovaný znakový útvar přenášející 

informace o nějakém výseku objektivní skutečnosti, bez omezení na pouze verbální text 

začleněný v učebnici“ (Průcha 1998). 

Každý text má určité parametry (vlastnosti), které lze objektivně zjišťovat a vyjadřovat 

kvantitativními hodnotami. Typické kvantitativní parametry textu učebnic jsou rozsah 

textu učebnice (celkový, rozsah verbální a obrazové složky, rozsah témat), který se měří 

jako počet různých textových jednotek (slov, stránek, velikostí tištěné plochy) a obtížnost 

verbálního textu (Průcha 2009a). 
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Od 60. let 20. století je výzkum učebnic orientován nejen na obsah učebnice, ale i 

na způsob prezentace tohoto obsahu. Zabývá se jím teorie učení z textu (learning from 

text, Lernen aus Texten), ve které se prolínají poznatky a přístupy kognitivní psychologie, 

psycholingvistiky, didaktiky, textové lingvistiky sémantiky, informatiky a dalších. 

„Z pedagogického hlediska lze říci, že učení z textu je proces vnímání, zpracování 

a zapamatování informace sdělované didaktickým textem. Didaktický text je jakýkoliv 

informační útvar, a to verbální (psaný, tištěný, zvukový) nebo obrazový, respektive 

verbálně obrazový, který má didaktickou uzpůsobenost jakožto prostředek učení.“  

Zahrnuje kromě textu učebnice i mluvený projev učitele, školní mapy, výukové filmy aj. 

Obecně řečeno je to útvar nesoucí nějakou didaktickou informaci (Průcha 1998). 

Aby se žák z textu něco naučil (vnímal, zpracoval, zapamatoval a později využíval) je 

nutné, aby nejdříve pochopil obsah textu, proto se výzkum v této oblasti orientuje 

na proces porozumění textu. Dřívější pojetí předpokládalo, že zpracovaná informace je 

pouze otisk a na porozumění se tedy podílejí pouze paměť a intelektové schopnosti. 

Ve vyučování se proto kladl důraz na paměťové učení. 

Současná kognitivní teorie říká, že učení z textu je aktivní konstrukční proces. 

V psychologii učení je tento proud nazýván konstruktivismem. „Konstruktivismus – 

na rozdíl od behaviorismu je takový výklad učení, podle něhož učící se subjekty aktivně 

konstruují své vlastní porozumění jevů. Nová znalost je určitým způsobem vytvářena 

a připojována ke starým znalostem … Učení tak probíhá jako proces kontinuálních změn 

pojmových sítí a schémat“ (Sandoval 1995 cit. podle Průcha 1998). 

Porozumění textu vzniká ze vztahu mezi určitými vlastnostmi textu a určitými 

vlastnostmi žáka. Interakční model učení z textu rozlišuje v textu poznatkovou 

(obsahovou) strukturu, jazykovou strukturu, stimulační charakteristiky a 

komunikační charakteristiky. Ty interagují s kognitivní kompetencí, jazykovou 

kompetencí, zájmy, postoji a motivací žáka a komunikačními podmínkami pro 

zpracování textu. Pro úspěšný proces učení je nejdůležitější interakce mezi poznatkovou 

strukturou textu a kognitivní kompetencí žáka. Kognitivní kompetence je soubor 

dosavadních naučených poznatků, způsobů práce s nimi, schopností a zkušeností k 

poznávání objektivní reality.  



21 
 

Poznatková struktura textu je tvořena informačními elementy (pojmy, výroky, …) 

s různým stupněm složitosti. Tyto dvě vlastnosti se mohou (ale nemusí) v různé míře 

shodovat (Průcha 1998). 

Jazyková struktura textu musí být v určité korespondenci s jazykovou kompetencí žáka, 

jinak nedojde k porozumění textu. Z toho vyplývá požadavek na autory učebnic k psaní 

textu odpovídajícího jazykové vybavenosti dětí dané věkové kategorie, tj. používat kratší 

věty s jednoduchou syntaxí. Další důležitou interakcí je vztah mezi zájmy, postoji 

a motivací žáka a stimulačními charakteristikami textu, ke kterým patří různé otázky 

a úkoly k textu, motivující předmluva, instrukce, druh a velikost písma i použití barev 

(Průcha 1998). 

Dalším důležitým faktorem je délka textu, tj. dávka učiva připadající na jednu vyučovací 

hodinu a ergonomické faktory, jakými jsou formát učebnice, členění na kapitoly 

a odstavce, vybavenost nadpisy či slovníčkem odborných pojmů. Svůj vliv na vnímání 

a porozumění textu mají i komunikační podmínky na straně žáka neboli edukační 

prostředí. V České republice je to především prostředí v rámci výuky žáka ve škole (vliv 

učitele, spolužáků, omezený čas, další didaktické prostředky) a prostředí mimo školu, 

zejména doma (absence učitele, více času). S přihlédnutím k těmto rozdílům by měla být 

rozlišena školní a domácí práce v učebnici, tj. rozděleny úkoly a cvičení na ty, které 

zvládne žák doma a ke kterým potřebuje pomoc učitele (Průcha 1998). 

Výzkumy v oblasti učení dokazují, že mnozí žáci základní školy nemají dostačující 

úroveň textové kompetence, tj. nedovedou adekvátně zpracovat text, vybrat z něj hlavní 

informace, provést syntézu a kondenzaci (zhuštění a zestručnění) informací apod. Je to 

způsobeno zanedbáním rozvoje těchto dílčích dovedností, které v důsledku vede až 

k funkční negramotnosti (Průcha 1998). 

3.1.2. Metody výzkumu učebnic 

U nás začal výzkum učebnic již ve 20. letech 20. století. Jedná se především o výzkum 

Václava Příhody, jehož výzkum se orientoval hlavně na slabikáře. Příhoda se rozhodl 

změřit slovní zásobu dětí, aby přesně zjistil, zda jí texty učebnic (slabikářů) odpovídají. 

V 80. letech dosáhl výzkum učebnic u nás svého vrcholu, po sametové revoluci se však 

dostal do pozadí.  
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Nemáme stále žádnou specializovanou instituci, výzkum této oblasti je ojedinělý. Jedná 

se o práci jednotlivců, která není nijak sjednocena. V tomto ohledu jsme na míle vzdáleni 

ostatním vyspělým zemím, kde má výzkum učebnic svou dlouholetou tradici a je mu 

přikládána velká váha (Průcha 1998). 

Výzkumy stále ukazují, že problémem většiny českých učebnic je neúměrně vysoká 

obtížnost, projevující se nadměrným rozsahem, přílišnou odborností, přesyceností 

abstraktními pojmy a encyklopedickými výrazy (Průcha 1998). 

Každá učebnice obsahuje tři druhy vlastností, jsou to komunikační, obsahové 

a ergonomické. Tyto vlastnosti lze zjišťovat, popisovat, analyzovat, interpretovat 

a modifikovat. Spolu určují, jak bude učebnice fungovat v reálném edukačním procesu 

(Průcha 1998). 

Komunikační vlastnosti určují míru sdělitelnosti (obtížnost) učebnice pro žáky. Je tvořena 

verbálními a neverbálními prostředky a také rozsahem (množstvím a dávkováním) učiva. 

Analýza komunikačních vlastností je nejrozvinutější v empirickém výzkumu 

(Průcha 1998). 

Obsahové vlastnosti zkoumají kvalitu textu (povahu, strukturu, vztahy, návaznost, …), 

především se zabývají problémem transformace poznatků věd do obsahu učebnic. 

Problémem této didaktické transformace je především informační exploze, autorům 

učebnic v tomto ohledu pomáhá ontodidaktika, vědecká disciplína zaměřená na 

konstrukci vzdělávacích obsahů. Součástí analýzy obsahových vlastností jsou i 

hodnotové orientace, postoje a kulturní vzorce. V poslední době jde především o prvky 

nacionalismu, etnocentrismu, xenofobie, sexismu a další nežádoucí předsudky (Průcha 

1998). 

Ergonomické vlastnosti uzpůsobují učebnici jako pracovní nástroj pro žáky. Jedná se 

o druh a velikost písma, využití barev, grafické symboly, grafické odlišení kmenového 

a rozšiřujícího učiva, aj. Tyto a další aspekty jsou v zahraničí intenzivně zkoumány v 

rámci psychologické a psychodidaktické teorie učení z textu (Mandl, Levin 1989; 

Schnotz, Kulhavý 1994 aj. cit. podle Průcha 1998), u nás bohužel tento výzkum prováděn 

nebyl a není (Průcha 1998). 
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Kromě statické stránky (co je v ní napsáno) mají učebnice i svou procesuální stránku, 

zkoumá se především, jak učitelé využívají učebnice při plánování a realizaci vyučování 

a hodnocení jeho výsledků. Z těchto výzkumů je patrné, že zkušení učitelé mají již dobře 

vytvořenou kompetenci k rozeznání vhodnosti a přiměřenosti učebnice k danému věku 

žáků. Zatím málo prozkoumanou oblastí je, jak s učebnicemi pracují žáci a jaké mají 

preference, což je překvapivé vzhledem k faktu, že učebnice jsou primárně určeny jim 

(Průcha 1998). 

Ve výzkumu učebnic se používají téměř všechny metody empirického pedagogického 

výzkum. Patří sem metody kvantitativní, ty používají statistické procedury, s jejichž 

pomocí se zjišťuje a porovnává výskyt a četnost měřitelné jednotky učebnice. Metody 

obsahové analýzy jsou zaměřeny na kvalitativní vlastnosti učebnice. Metody 

dotazování, ve kterých se výzkumníci dotazují žáků a učitelů nejčastěji pomocí 

písemných dotazníků. Metody observační, kdy je používání učebnice učitelem a žáky 

sledováno přímo v hodině. Metody testovací zjišťují, jaké výsledky vyvolává daná 

učebnice. Metody experimentální jsou založeny na modifikaci komunikačního a 

didaktického ztvárnění vlastností učebnice. Metody komparativní porovnávají učebnice 

mezi sebou.  

V dnešní době by bylo přínosem především srovnání alternativních učebnic (učebnice 

stejného předmětu pro stejný ročník z různých vydavatelství). „Zvláštním typem aplikace 

komparativních metod jsou mezinárodní srovnávací výzkumy“ (Průcha 1998). 

Pro analýzu vlastností textu učebnic jsou rozhodujícími parametry rozsah textu 

a obtížnost textu. Rozsah textu se měří buď jako celkový rozsah měřený počtem stran 

připadajících na dané téma (nerozlišuje se rozdílnost formátu, velikost písma, ani podíl 

verbální a neverbální složky), nebo plošný rozsah učebnic, při kterém se zjišťuje velikost 

potištěné plochy a rozlišuje se verbální a neverbální složka i formát učebnice. Další 

možností měření je rozsah verbální složky učebnice, ten je nejdůležitější při zjišťování 

komunikačních parametrů učebnic. Měří se celkový rozsah verbálního textu, průměrný 

rozsah textu připadající na 1 vyučovací hodinu a přírůstek rozsahu v učebnicích po sobě 

následujících ročníků (Průcha 1998). 
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„Obtížnost (či čtivost) textu je souhrn takových vlastností textu, které existují objektivně 

v kterémkoli textu a v procesu učení mají vliv na percepci, chápání a zpracování textové 

informace učícím se subjektem. Existuje velký počet různých metod a technik pro zjištění 

obtížnosti textu učebnic, podle druhů výzkumného procesu je dělíme na lingvistiko-

kvantitativní metody, jenž zkoumají například výskyt odborných pojmů nebo strukturu 

vět. Subjektivní metody se vyznačují tím, že se dotazují přímých uživatelů, kterými jsou 

žáci a učitelé (Průcha, 1998). 

Za většinu případů nepřiměřené obtížnosti textu českých učebnic může vysoká míra 

sémantické obtížnosti, v těchto případech je třeba snížit hustotu odborných informací 

a faktografických údajů v textu (Průcha 1998). Oproti zahraničí v České republice stále 

chybí standardizované normy stanovující stupeň obtížnosti textů učebnic (Průcha 1998). 

3.1.3. Didaktická vybavenost učebnic 

Didaktická vybavenost učebnice není statickou vlastností, ale předurčuje její procesuální 

efektivnost (tj. využití v praxi). Lze ji měřit pomocí analytického nástroje Míra didaktické 

vybavenosti učebnice. Ta je založena na vyhodnocování rozsahu využití strukturních 

komponent učebnice pomocí kvantitativních koeficientů. Každou učebnici je možné 

popsat pomocí 36 komponentů, které buď jsou, nebo nejsou v dané učebnici zastoupeny.  

Výskyt komponentů se zaznamenává do speciálních archů, podle kterých se vypočítávají 

dílčí koeficienty využití jednotlivých funkčních aparátů (aparát prezentace učiva, aparát 

řízení učení, aparát orientace) a jejich komponentů i celkový koeficient didaktické 

vybavenosti dané učebnice (Průcha 1998). 

Dílčí koeficienty jsou vyjádřené teoretickými hodnotami (E I, E II, E III, …) v rozmezí 

0–100 %, čím více se hodnota didaktické vybavenosti učebnice (E) blíží maximální 

(horní) hranici, tím je vybavenost dané učebnice vyšší (Průcha 1998). 

Posledním krokem analýzy je interpretace hodnot uvedených koeficientů. Tato evaluační 

procedura má především zjišťovací a korekční účel, popisuje stav využívání komponentů 

a navrhuje úpravy pro zvýšení didaktické vybavenosti učebnice (Průcha 1998). 
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Z dosavadních výzkumů vyplývá, že se učebnice svou didaktickou vybaveností dosti liší. 

U učebnic pro základní školy lze pozorovat trend, že didaktická vybavenost vzrůstá přímo 

úměrně s ročníkem. Rozdíly v didaktické vybavenosti pozorujeme u alternativních 

učebnic (pro stejný předmět i ročník od různých vydavatelství) i v rámci jednoho 

vydavatelství při porovnání učebnic z různých předmětů. Učebnice přírodovědných 

předmětů vykazují vyšší didaktickou vybavenost než učebnice společenskovědních 

předmětů (Průcha 1998).  

3.1.4. Názornost 

Názornost je velmi důležitým didaktickým principem. Tento termín vyjadřuje, že některé 

informace jsou prezentovány neverbálně pomocí vizuálních prostředků (fotografií, 

obrázků, schémat, ...). S požadavkem názornosti přišel již J. A. Komenský ve své knize 

Velká didaktika a prakticky jej naplnil ve své učebnici Orbis sensualium pictus 

i ve slovníku Orbis sensualism pictus quadrilinguis (Průcha 1998). 

Další výzkum této oblasti probíhal až ve 20. století. U nás jej vedl Z. Macek (1984), který 

rozpracoval teorii didaktického obrazu. „Didaktické obrazy jsou vizuální dvojrozměrná 

a audiovizuální média vytvořená nebo upravená podle didaktických a estetických kritérií 

pro výchovně vzdělávací proces jako prostředky názoru“ (Macek 1984 cit. podle Průcha 

1998). Na Slovensku psychologové Pavlovkin a Macková (1989) popsali funkce vizuální 

informace v učebnicích a rozlišili je do tří kategorií. Poznávací funkcí ilustrací je 

zprostředkovat žákům informace, které jsou jim vlastní zkušeností nedostupné, nebo je 

jejich pochopení příliš složité, pomocí fotografií či didaktických schémat.  

Motivační funkcí ilustrací je zvýšit zájem žáků o nezajímavé objekty pomocí tvarů a 

barev. Svojí estetickou funkcí ilustrace vzbuzují v žácích estetické prožitky a vedou je k 

„citlivému vnímání krásna“ (Průcha 1998). 

V posledních letech se výzkum této oblasti rozvinul v rámci kognitivní psychologie učení. 

Zjišťují se rozdíly ve vnímání, zpracování a zapamatování informace přenášené vizuálně 

na rozdíl od informace přenášené verbálně. Zkoumá se míra efektivity různých vizuálních 

prostředků a jejich vhodné kombinace s verbálním textem. Pro tyto a další výzkumy bylo 

třeba zavést taxonomii vizuálních prostředků.  
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První takovou sestavil A. Walha pro výzkum učebnic zeměpisu, později ji inovoval M. 

Pluskal a vznikla tak klasifikace neverbálních geografických informací. Ta je určena pro 

výzkum učebnic zeměpisu, ale s jistými úpravami ji lze úspěšně použít i pro učebnice 

dalších, zvláště odborných předmětů (Průcha 1998). 

Pluskal celkově konstatuje: „Jednotlivé neverbální informace musí být funkční, 

přeměřené věku a mentálním schopnostem žáků, mají tvořit systém s narůstajícím 

stupněm obtížnosti a musí být technicky dokonalé, estetické a vědecky pravdivé“ (Pluskal 

1996 cit. podle Průcha 1998). 

Kromě objektivních metod analýzy vizuální informace nezávislé na hodnotiteli se 

uplatňují i evaluační přístupy založené na hodnocení vytvářeném určitými subjekty. Tyto 

výzkumy vycházejí z konceptu o kvalitě obrazové informace, jež je určena především 

obsahem ilustrací a jejich srozumitelností. Autoři používají metodu expertních hodnocení 

(experti vyplňují dotazník s hodnotící škálou), která je časově nenáročná, ale méně přesná 

(Průcha 1998). 

3.1.5. Učebnice ve vztahu k žákům a učitelům 

Učebnice jsou v první řadě vytvářeny pro žáky. Z výzkumů jsou patrné rozdíly v jejich 

využívání mezi žáky základní a střední školy i mezi jednotlivými předměty. Většina žáků 

používá učebnice k doplnění učitelova výkladu, vypracování domácích úkolů a k přípravě 

na testy či zkoušení. S. Šramovská zavedla pojem kredibilita učebnice, který vyjadřuje 

stupeň oblíbenosti a pozitivního vztahu žáků k učebnici. Vyšší kredibility dosahují 

učebnice s lepší srozumitelností a naopak. Výzkumy této oblasti jsou u nás spíše 

ojedinělé. Jedním ze spolehlivých zdrojů poznatků je evaluační analýza TIMSS 

realizovaná mezinárodní komparací vzdělávacích výsledků IEA, protože její součástí je 

také zjišťování a porovnávání podmínek a faktorů podmiňujících vzdělávací výsledky 

(Průcha 1998). 

Uživateli učebnic jsou i učitelé, učebnice jsou jim informačním zdrojem pro plánování 

i realizaci vyučovacích činností. Výzkum se zaměřuje na účely využití učebnic učiteli, 

činnosti, které učitelé dělají s učivem a postoje a hodnocení učitelů k učebnicím. 

Z výsledků těchto výzkumů vyplývá, že učitelé učebnice preferují před ostatními zdroji 

a využívají je zejména pro výběr způsobu prezentace učiva.  
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Bylo zjištěno, že učitelé modifikují učivo prezentované v učebnicích, především ho 

zpřehledňují, činí ho více srozumitelným a zajímavým. Kompenzují tím nedostatky 

způsobené vysokou obtížností či nedostatečnou didaktickou vybaveností (Průcha 1998). 

3.2.   Současné učebnice přírodovědy 

V minulosti byla jedna řada učebnic přírodovědy, kterou vydávalo Státní pedagogické 

vydavatelství. Se státním převratem a příchodem svobody se postupně přidala další 

a nabídka učebnic na českém trhu se značně rozšířila. Vznikly tu alternativní učebnice, 

tedy učebnice stejného předmětu, pro stejný ročník od různých autorů a vydavatelství. 

Každá škola si dnes může vybrat učebnice, které jejím učitelům vyhovují.  

Národní knihovna České republiky eviduje a také vlastní výtisk každé knihy, která u nás 

vyšla. Mezi ně patří i učebnice, proto jsem si vybrala právě její databázi, abych se mohla 

lépe orientovat na trhu s učebnicemi. Od roku 1990 v ní najdeme celkem 84 titulů 

(67 učebnic a 17 pracovních sešitů) od 12 vydavatelství, kterými jsou Alter, Didaktis, 

Fortuna, Fraus, Nová škola, Nová škola Brno, Nová škola s. r. o., Pansofia, Prodos, 

Scientia, SPN (Státní pedagogické vydavatelství) a Taktik. A právě s jejich učebnicemi 

a pracovními sešity se můžeme v našich školách setkat. Kompletní přehled včetně dat 

vydání viz příloha 6.1 Přehled vydaných učebnic a pracovních sešitů. 
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4. HOUBY (FUNGI) 

4.1.   Charakteristika říše houby 

Houby jsou jedinečnou skupinou organismů, lišící se od ostatních svým chováním 

a buněčnou strukturou. Zastávají řadu rolí:  

- mohou to být patogenní organismy, které škodí plodinám i lidem a ročně způsobí ztrátu 

v     hodnotě bilionů dolarů  

- organismy podílející se na rozkladu dřeva a celulózy  

- nebo producenti mykotoxinů včetně karcinogenních aflatoxinů, nejjedovatějších 

známých metabolitů 

- dále nacházejí uplatnění jako experimentální organismy pro výzkum genetiky, 

molekulární biologie  

S rozvojem získaného imunodeficientního syndromu (AIDS) a rostoucím počtem 

transplantací se houbová onemocnění stala jednou z nejvýznamnějších příčin smrti 

imunokompromitovaných pacientů, tj. pacientů s poškozenými přirozenými obrannými 

mechanismy (Deacon 2006). 

Dříve byly houby zařazeny mezi nižší rostliny, v současnosti jsou považovány 

za samostatnou říši, nacházející se mezi rostlinami a živočichy. Reprezentují tedy jednu 

ze tří hlavních evolučních větví mnohobuněčných organismů (Deacon 2006). Jedná se 

o eukaryotické heterotrofní organismy, které se rozmnožují sporami (Rosypal a kol. 

2003). 

Od rostlin se liší tím, že neobsahují chlorofyl (zeleň listovou), a tudíž nejsou schopny 

přeměny energie slunečního záření na organické molekuly. Dalším rozdílem jsou 

transportní a zásobní látky. Rostliny používají jako transportní látky cukry (glukózu, 

sacharózu a fruktózu) a jejich zásobní látkou je především škrob. Oproti tomu 

transportními látkami hub jsou cukerné alkoholy (manitol a arabitol) a jejich zásobními 

látkami jsou glykogen a tuky. Houby také nevytvářejí listy ani květy. Jejich stavební 

látkou není celulóza, ale chitin (Rosypal a kol. 2003).  
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Rozmnožují se pohlavně i nepohlavně vzniklými výtrusy, které na rozdíl od semen 

neobsahují zárodek (Hagara, Antonín 2006). 

Na rozdíl od živočichů netráví potravu uvnitř svého těla, ale rozkládají organické složky 

mimo své tělo tím, že do okolí vylučují hydrolytické enzymy, jenž potravu rozštěpí 

na menší podjednotky a pak je absorbují, proto jsou houby velmi závislé na vlhkosti 

vnějšího prostředí. Dále se liší ve schopnosti syntetizovat aminokyselinu lyzin, kterou 

živočichové nemají. Tato syntéza probíhá metabolickou cestou přes alfa-aminoadipovou 

kyselinu 

(AAA – dráha syntézy). Ostatní organismy schopné syntézy lyzinu to činí přes 

diaminopimelovou kyselinu (DAP – dráha syntézy). To vše dokazuje, že houby 

se v dávných dobách evolučního vývoje vyvinuly nezávisle na ostatních organismech 

(Rosypal a kol. 2003). 

Tato samostatná říše je tvořena jednobuněčnými organismy, jako jsou například 

kvasinky, i mnohobuněčnými organismy, jejichž plodnice mohou dosahovat velikosti až 

1 m a vážit několik kilogramů (např. plodnice lesklokorky ploské). Z hlediska 

biodiverzity se odhaduje, že existuje alespoň 1,5 milionů různých druhů, z nichž bylo 

zatím popsáno jen přibližně 75 000 (Deacon 2006). Většina z nich patří mezi 

mikromycety (houby viditelné jen pod mikroskopem či silnou lupou), jen asi 10 % druhů 

jsou makromycety (Hagara, Antonín 2006). 

4.2.   Stavba těla hub, jejich výživa a podmínky k životu 

Tělo houby se nazývá stélka a skládá se z rozvětvených a propletených vláken (hyf), může 

být i jednobuněčné (u kvasinek). U makromycet rozlišujeme podhoubí (mycelium), které 

se skládá z husté sítě tenkých houbových vláken skrytých v půdě a plodnici, která 

se objevuje na povrchu substrátů. Jedná se o orgán na kterém, nebo ve kterém se vytvářejí 

výtrusy (rozmnožovací částice). Pro svoji funkční podobnost s plody rostlin se nazývá 

plodnice. Houby obvykle vytvářejí obrovské množství výtrusů, které se velmi snadno šíří 

vzduchem, vyklíčit však mohou až po dosažení vhodných podmínek. Nejdříve se vytvoří 

podhoubí a teprve když se setkají myceliová vlákna opačného pohlaví, vytvoří se 

plodnice (Hagara, Antonín 2006). 
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Houby neumí samy vytvářet organické látky, musejí je získávat již hotové 

(tzv. heterotrofie). Dle zdroje, ze kterého je získávají, rozlišujeme saprofytní druhy hub, 

jež využívají odumřelá těla rostlin a živočichů, a parazitické houby, které si je berou 

z živých organismů. „Někdy se setkáváme se saproparazitismem, kdy houba zpočátku 

využívá odumřelý substrát, ale za příhodných podmínek přejde k parazitismu. 

Specifickou formou výživy je mykorhiza.“ Jedná se o zvláštní typ symbiózy (spolupráce) 

mezi houbou a kořeny stromů, který je výhodný pro obě strany. Houba získá organické 

látky a rostlina má díky houbovým vláknům lepší zásobování minerálními látkami a 

vodou (Hagara, Antonín 2006). 

4.3.   Systematické členění hub 

Systém hub prošel začátkem 21. století značnými změnami, a to díky používáni 

molekulárních metod při objasňování příbuzenských a vývojových vztahů mezi 

jednotlivými skupinami hub. Nejnovější podobu systému hub najdeme v 9. vydání 

anglického lexikonu Ainsworth and Bisbys Dictionary of the fungi (Kirk et al. 2001 cit. 

podle Hagara, Antonín 2006). Houby jsou zde rozděleny do šesti základních 

systematických skupin. 

4.3.1. Houby vřeckovýtrusé (Ascomycota) 

Do této skupiny patří asi 40 % známých druhů hub (v případě, že započteme 

i tzv. nedokonalé houby – Deuteromycetes, tak se počet zvýší na 60 %). Skládá se 

ze saprofytů, parazitů a lichenizovaných hub. Jejich společným znakem je tvorba vřecek, 

speciálních orgánů kyjovitého tvaru, ve kterých se vytvářejí výtrusy. Dalším společným 

znakem je jednoduchý pór v předhrádkách houbových vláken (hyf). Podle typu plodnice 

rozlišujeme terčoplodé houby (Discomycetes), jejichž plodnice jsou miskovité, terčovité 

a laločnaté, někdy rozdělené na klobouk a třeň (např. smrže, ucháče). Tvrdohouby 

(Pyrenomycetes) mají plodnice drobné a nenápadné. Poslední skupinou jsou 

mikroskopické houby (např. padlí). Ty vytvářejí na povrchu substrátu miniaturní kulovité 

plodničky, které pod lupou vypadají jako malé tečky (Hagara, Antonín 2006). 
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4.3.2. Houby stopkovýtrusé (Basidiomycota) 

Jedná se o velmi různorodou skupinu, její zástupci vytvářejí rozmanité plodnice. 

U některých se ani plodnice nevyskytují (parazitické houby např. rez). Základním 

společným znakem zástupců této skupiny je tvorba bazidií, ve kterých se tvoří výtrusy. 

Druhým znakem je tvorba komplikovaných pórů v předhrádkách hyf, na nichž vznikají 

tzv. přezky (jsou to polokulovité útvary které slouží k přesunu jádra z buňky do buňky). 

Podle stavby bazidií a dalších znaků se dělí na dvě skupiny (Hagara, Antonín 2006). 

Rosolovkoidní houby (Tremellomycetidae). Velice zajímavá skupina hub, dříve 

nazývaná nižší stopkovýtrusé houby (Phragmobasidiomycetidae nebo 

Heterobasidiomycetes). Její zástupci vytvářejí korovité, chrupavčité až rosolovité 

plodnice, některé druhy nemají žádné. Živí se saprofyticky, nebo parazitují na 

kornatcovitých a vřeckovýtrusých houbách. Společným znakem jsou bazidie v dospělosti 

obsahující příčné či podélné primární přehrádky. Tyto houby se podílejí na koloběhu látek 

a energie v přírodě, pro člověka však význam nemají (Hagara, Antonín 2006). 

Agarikoidní houby (Agaricomycetidae). Dříve byly označovány jako vyšší 

stopkovýtrusé houby (Hymenomycetidae, Holobasidiomycetidae nebo 

Homobasidiomycetes). Společným znakem je tvorba nedělených, jednobuněčných 

bazidií, v některých případech však mohou být druhotně přehrádkované (Hagara, Antonín 

2006). 

4.3.3. Houby nelupenaté (Aphyllophorales) 

Tyto houby mají výtrusné rouško umístěné v rourkách (choroše), na ostnech (lošákovité 

houby), na tlustých lištách (lišky) nebo na (hladké či vrásčité) spodní straně kloboučků 

(pevníky), u rozlitých druhů na svrchní straně plodnic (kornatce). Patří k nim i hlívy 

a houžovce, které mají rouško výtrusné lupenaté, ale s odlišnou stavbou než u lupenatých 

hub. Samotný tvar plodnic je velice rozmanitý. Stavba hymenia je stejná jako mají houby 

lupenaté, ale s některými speciálními znaky, především stavba dužiny se liší. Většina 

těchto druhů se živí saprofyticky, mnohé druhy však i paraziticky. Některé, jako například 

sírovec žlutooranžový nebo kořenovník vrstevnatý, představují riziko a mohou způsobit 

vážné škody v lesích, parcích a na zahradách. Dalším nebezpečným druhem je 

dřevomorka domácí, jež škodí především v lidských obydlích.  
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Pouze malá část těchto hub je mykorrhizní (lošáky). Tyto druhy jsou však velice citlivé a 

téměř vymizely v důsledku okyselování půdy (Hagara, Antonín 2006). 

4.3.4. Houby lupenaté (Agaricales) 

Lupenaté houby vytvářejí plodnice rozdělené na klobouk, lupeny a třeň (nohu), z nichž 

lupeny nebo třeň mohou být redukované. Typické pro tyto zástupce je, že se u některých 

rodů v mládí na plodnicích vytvářejí obaly (vela) a celkový obal (plachetka), ze kterého 

v dospělosti vyrůstají bradavky na klobouku, popřípadě pochva na bázi třeně. Najdeme ji 

například u muchomůrek.  

Částečný obal (závoj) v mládí spojuje okraj klobouku s třeněm a později vytváří na třeni 

prsten (u muchomůrek a pečárek) nebo pavučinu (u pavučinců a vláknic). Výtrusné 

rouško (hymenium) je umístěné na lupenech na spodní straně klobouku. V hymeniu 

najdeme bazidie s výtrusy, neplodné bazidioly a sterilní cystidy, které v mládí oddělují 

lupeny. Mezi lupenaté houby patří všechny nejjedovatější druhy, proto je nutné dávat si 

při jejich sběru velký pozor (Hagara, Antonín 2006). 

4.3.5. Houby hřibovité (Boletales) 

Představují jen malou část této říše, patří však mezi nejpopulárnější mezi houbaři. 

Nejoblíbenější jsou pravé (neboli bílé) hřiby. Tak se označují hřiby s bílou neměnnou 

dužinou, lahodnou vůní i chutí. Patří mezi ně hřib dubový, hřib smrkový, hřib borový, 

hřib bronzový, hřib habrový, hřib hnědofialový a další. Z hřibů s modrající dužinou se 

nejvíce sbírá suchohřib hnědý. Po dobré tepelné úpravě (alespoň 20 minut) není žádný 

hřib jedovatý.  Hořce chutnající druhy jsou sice nejedlé, ale nepřivodí otravu. Při 

nedostatečné tepelné úpravě vyvolávají žaludeční a střevní obtíže i jedlé druhy (Hagara, 

Antonín 2006). 

Hřibovité houby patří mezi stopkovýtrusé a mají hymenium umístěné na spodní straně 

klobouku uvnitř rourek, jejichž ústí můžeme vidět jako tzv. póry. Všichni zástupci jsou 

mykorrhizní, to znamená, že potřebují ke svému životu partnera (strom, keř), bez něhož 

nejsou schopni vytvářet plodnice. Houby si od dřevin berou sacharidy, naopak jim dávají 

nezbytné minerály a fosfor. Stromy a keře jsou díky tomuto soužití odolnější proti 

chorobám (Hagara, Antonín 2006). 
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Většina druhů je ohrožena znečišťováním životního prostředí, některé již téměř vymizely. 

Je ovšem třeba chránit celé biotopy, ochrana jednotlivých plodnic nemá význam (Hagara, 

Antonín 2006). Důležité je také dodržování základních pravidel správného sběru, jako je 

opatrné vyndání plodnice a zahrnutí podhoubí substrátem. 

Hřiby rozlišujeme především podle čerstvých plodnic, určení do konkrétního druhu je 

založeno na barevných znacích povrchu plodnice a reakci dužiny na řez. Mikroskopické 

znaky většiny druhů jsou dosti uniformní (Hagara, Antonín 2006). 

4.3.6. Houby břichatkovité (Gasterales) 

Břichatkovité houby jsou zvláštní skupinou stopkovýtrusých hub, specifické pro ně je, že 

se jejich výtrusy vyvíjejí, na rozdíl od ostatních stopkovýtrusých hub, odděleně od 

vnějšího prostředí uvnitř plodnice a ven se uvolňují až po uzrání. Plodnice mají většinou 

kulovitý nebo hlízovitý tvar. Výtrusy se vyvíjejí na bazidiích a mají různou podobu, jsou 

průsvitné nebo neprůsvitné, hladké nebo mentorované se stopečkami nebo bez. U většiny 

druhů je k určení potřeba zkoumat mladou i dospělou plodnici. Mezi typické zástupce 

patří pýchavky, břichatky a hadovky. Většina zástupců se živí saprofyticky, zbytek 

paraziticky. Někteří zástupci mají plodnice pod zemí (Hagara, Antonín 2006). 

4.4.   Význam hub v přírodě a pro člověka 

Houby hrají významnou funkci v koloběhu uhlíku, dusíku a dalších živin v biosféře tím, 

že rozkládají dřevní hmotu (organickou hmotu vzniklou činností rostlin) a živočišné 

zbytky na základní živiny a vrací je tak zpět do koloběhu látek, podílejí se tím na vzniku 

humusu. Bez nich by se tento koloběh zcela zastavil a naše planeta by byla plná mrtvých 

těl rostlin a živočichů (Rosypal a kol. 2003). 

Mykorrhizní houby zlepšují zdravotní stav stromů a chrání je před parazity. Díky dalším 

druhům máme antibiotika, pečivo, sýry, víno i pivo. Mnohé druhy obsahují látky 

prospěšné pro imunitní systém člověka (hlíva ústřičná), brzdí růst rakovinných buňek 

(březovník obecný) pomáhají léčit alergie (žampiony) a ostatní třeba zpestřují les 

rozmanitými tvary a barvami, čímž zvyšují jeho psychologickou rekreační funkci. 

Houbaření je v České republice považováno za národní sport, který přináší příjemné a 

zdravé procházky na čerstvém vzduchu v lese (Hagara, Antonín 2006). 
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4.4.1. Ohrožené druhy 

Mnohé houby patří mezi ohrožené organismy. Důvodem jejich ohrožení bývá 

okyselování prostředí (škodí především mykorrhizním druhům) a přímé zásahy člověka 

do jejich biotopů, jako jsou meliorace, exhalace, postřiky, hnojení, hospodářské a lesnické 

zásahy. V roce 1995 vyšla Červená kniha nižších rostlin a hub Slovenské a České 

republiky, která obsahuje 120 druhů makromycetů. Ohrožených druhů u nás je však 

mnohem víc a červená kniha bohužel nemá žádnou právní sílu.  

Pod právní ochranu dle zákona o ochraně přírody číslo 114/92 Sbírky a vyhlášky číslo 

395/92 Sbírky spadá jen 46 druhů makromycetů. Tyto houby se nesmí sbírat a za jejich 

sběr hrozí citelné pokuty. Z jedlých hub k nim patří hřib královský, muchomůrka císařka 

a další (Hagara, Antonín 2006). V roce 2006 vyšel Červený seznam makromycetů České 

republiky, ve kterém je zařazeno 904 druhů hub a u každého z nich je uveden stupeň 

ohrožení (Antonín, Holec, Beran 2006). Dalším způsobem ochrany je vyhlášení 

chráněných území. 

4.4.2. Možnosti ochrany hub 

Ochrana hub by měla probíhat na dvou úrovních, globálním úkolem je otázka kvality 

ovzduší, tedy snížení emisí a okyselování půdy. Lokální úrovní je způsob využití 

a obhospodařování krajiny. Lesním druhům hub pomůžeme omezením stahování 

mrtvého dřeva z lesů. Omezení hnojení a používání chemických látek na loukách 

pomůžeme návratu původních lučních druhů hub. Zatím nejspolehlivějším způsobem 

ochrany je označení lokality za chráněné území, díky tomu omezíme sešlapování a 

poškozování povrchových vrstev hrabanky a půdy. Toto řešení má však limity, jež 

spočívají v nemožnosti dostatečně kontrolovat dodržování zákazu vstupu mimo 

vyznačené cesty. V zahraničí jsou známé regulace sběru hub, dochází k omezení sběru 

pouze na určité dny v týdnu, určité váhové množství nebo dočasnému zákazu hub v dané 

oblasti. Ochrana hub tedy nespočívá v ochraně jednotlivých plodnic, ale spíše v ochraně 

biotopu a celého životního prostředí. Pomoci mohou i sami houbaři a turisté svým 

ukázněným chováním (Hagara, Antonín 2006). 
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4.4.3. Využití hub 

Houby jsou schopny enormní šíře komerčně využitelných biochemických aktivit, jako je 

např. produkce antibiotik, steroidů, imunosupresivních látek a enzymů pro potravinářský 

průmysl. Houby jsou jedním ze zdrojů potravy, jsou využívány při výrobě chleba, 

produkci žampionů a dalších druhů jedlých hub a najdeme je i v řadě tradičních 

fermentovaných jídel a jsou důležitou surovinou při výrobě alkoholických nápojů. 

Využití našly i jako experimentální organismy pro výzkum genetiky a buněčné biologie. 

Fungují jako buněčné továrny na výrobu heterologních (tj. pocházejících z jiného 

živočišného druhu) genových produktů. Čím dál tím více se houby využívají jako 

komerční biologické regulační médium, poskytující alternativu k chemickým pesticidům 

pro boj s hmyzími škůdci, hlísty a houbovými parazity rostlin (Deacon 2006). 

4.4.4. Houby v roli škůdců 

Nesmíme však pominout ani negativní vlivy těchto organismů. Někteří zástupci ničí 

užitkové dřevo v lesích i v domácnostech, další jsou zodpovědní za zkažení potravin 

a nápojů. Houby také bývají původcem alergií a vážných onemocnění člověka 

(např. mykóz), živočichů i rostlin a mají na svědomí i smrtelné otravy (Hagara, Antonín 

2006). 
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5. ZAŘAZENÍ HUB V PŘÍRODOVĚDĚ 

5.1.   Téma houby v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání 

V rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP) jsou houby 

v plánech pro první stupeň zmíněny jen jednou, a to ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho 

svět, jsou součástí učiva spolu s rostlinami a živočichy (Sekce rozmanitost přírody). U 

těchto tří říší je doporučeným učivem: „znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a 

způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a 

pro člověka.“ Konkrétní učivo přímo k houbám je součástí až přírodopisu, kde najdeme 

samostatnou sekci biologie hub, ale to jsme již na druhém stupni. Celkem se v RVP slovo 

houby nebo hub vyskytuje šestkrát, a to na výše zmíněných místech. 

5.2.   Téma Houby ve školních vzdělávacích programech 

Zkoumala jsem školní vzdělávací program (ŠVP) u pěti škol, ve kterých jsem učila, nebo 

byla na souvislé praxi. Většinou je toto téma součástí přírodovědy ve 4. ročníku (viz 

Tabulka 1), v programu Smysluplná škola je součástí prvouky ve 3. ročníku a ve vyšších 

ročnících prvního stupně se dále nevyskytuje. Protože je moje práce zaměřená 

na přírodovědu, uvádím v přehledu jen výskyt ve 4. a 5. ročníku. V jednom případě 

(program Angel) není toto téma na prvním stupni zařazeno vůbec. To mě překvapilo, 

protože jsem předpokládala, že součástí ŠVP musí být veškeré učivo stanovené RVP. 

Program Arnošt má z mnou zkoumaných ŠVP toto téma zpracované nejpodrobněji a žáci 

se s ním setkají ve 4. i 5. ročníku. Dokonce mezi očekávané výstupy 5. ročníku patří, že 

žák zařadí kvasinky a plísně mezi houby a uvede příklady využití ušlechtilých plísní 

a kvasinek. 
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Tabulka 1 Analýza ŠVP 

ŠVP Předmět Ročník Tematický 
okruh 

Učivo Očekávané výstupy 

Angel - - - - - 

Arnošt Přírodověda 4. Rozmanitost 
přírody 

Rovnováha v 
přírodě  
 

- Žák popíše způsoby 
získávání potravy 
u rostlin, hub 
a živočichů 
- Žák určí vybrané 
druhy hub s pomocí 
atlasu 

 Přírodověda 5. Rozmanitost 
přírody 

Houby 
- význam v přírodě 
a pro člověka 
- průběh a způsob 
života 
- výživa 
- stavba těla 
u některých 
nejznámějších 
druhů 
- životní potřeby 
a projevy 

 

 Přírodověda 5. Člověk a 
jeho zdraví 

Péče o zdraví, 
zdravá výživa 
Osobní bezpečí 

-  Žák uvede příklady 
situací, při kterých se 
může setkat s plísněmi 
a kvasinkami 
-  Žák zařadí plísně 
a kvasinky mezi 
houby 
-  Žák zdůvodní 
nebezpečí vyplývající 
z konzumace potravin 
napadených plísní 
-  Žák uvede příklady 
využití ušlechtilých 
plísní a kvasinek 
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ŠVP Předmět Ročník Tematický 
okruh 

Učivo Očekávané výstupy 

-  Žák porovná 
podmínky k životu 
plísní, kvasinek 
a vybraných druhů 
hub vytvářejících 
plodnice 

Smysluplná 
škola 

- - - - - 

Škola snů Přírodověda 4. Rozmanitost 
přírody 

Houby 
Určování rostlin 
a hub podle atlasu 

- Žák třídí organismy 
podle stavby těla, 
způsobu výživy 
a způsobu života 
- Žák je schopen 
základního členění 
rostlin, hub, pozná 
základní jedlé 
a jedovaté houby, 
pracuje s atlasem 
rostlin a hub 

Základní 
škola Český 
Brod 
Tyršova 68 

Přírodověda 4. Rozmanitost 
přírody 

Houby - Žák třídí organismy 
do vybraných skupin 
- Vyhledá základní 
společenstva na 
vybraných lokalitách 
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5.3.   Téma houby v učebnicích 

5.3.1.  Úvod do analýzy učebnic přírodovědy 

Ve svém výzkumu jsem srovnávala didaktické texty téma Houby v alternativních 

učebnicích a pracovních sešitech přírodovědy pro 4. a 5 ročník. Mými hlavními zdroji 

byla studovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK) a odborná 

studovna přírodních věd tamtéž, využila jsem i knihovnu PedF UK. Do výzkumného 

vzorku jsem zahrnula učebnice od všech vydavatelství bohužel s výjimkou Didaktis a 

Taktik, jejichž učebnice se mi nepodařilo sehnat. Celkem jej tvořilo 29 titulů, konkrétně 

17 učebnic a 12 pracovních sešitů.  

V analýze jsem se zaměřila na zařazení hub v textové i netextové složce, zda materiály 

obsahují učivo stanovené RVP, nejčastější zástupce a zařazení plísní, kvasinek 

a dřevokazných hub. U učebnic mě dále zajímalo, jestli obsahují samostatnou kapitolu či 

oddíl věnovaný této říši a zda je na něj odkaz již v obsahu učebnice. 

5.3.2.  Hypotézy výzkumu učebnic 

• Téma houby bude ve všech učebnicích a pracovních sešitech pro 4. ročník. 

• V učebnicích a pracovních sešitech pro 5. ročník houby nebudou. 

• Učebnice budou obsahovat učivo o houbách stanovené v RVP 

• Výklad a ilustrace budou zaměřeny na hřiby a muchomůrky. 

• V učebnicích ani pracovních sešitech nebudou zařazeny plísně, kvasinky 

a dřevokazné houby. 

5.3.3. Výzkumný vzorek učebnic 

 Výzkumný vzorek se skládá z 8 učebnic a 7 pracovních sešitů pro 4. ročník ZŠ 

a 9 učebnic a 5 pracovních sešitů pro 5. ročník. Celkem tedy 17 učebnic a 12 pracovních 

sešitů. Materiály byly vydány v letech 1994 až 2012 ve vydavatelstvích Alter, Fortuna, 

Fraus, Nová škola, Pansofia, Prodos, Scientia a SPN (viz Tabulka 2 Výzkumný vzorek). 

Všechny učebnice jsou psané česky, jsou určené pro základní školy v České Republice 

a mají schvalovací doložku Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT).  
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Každé učebnici jsem přiřadila číselný kód, pro její identifikaci v další části práce bez 

nutnosti neustálého vypisování názvu, vydavatelství a roku vydání. 

Tabulka 2 Výzkumný vzorek 

kód vydavatel rok název autor typ 

1 Alter 1997 
Přírodověda pro 5. ročník. Život na 
Zemi 

Kholová, 
Helena učebnice 

2 Fortuna 1997 
Přírodověda pro 5. ročník základní 
školy 

Kvasničková, 
Danuše 

pracovní 
sešit 

3 Fortuna 1996 

Od vesmíru k člověku: přírodověda 
pro 5. ročník základní školy: Včetně 
učiva kurzu Výchova ke zdraví 

Kvasničková, 
Danuše učebnice 

4 Fortuna 1996 
Přírodověda: pracovní sešit pro 4. 
ročník základní školy 

Kvasničková, 
Danuše 

pracovní 
sešit 

5 Fraus 2011 
Příroda: Člověk a jeho svět: pro 5. 
ročník základní školy Frýzová, Iva učebnice 

6 Fraus 2011 
Příroda: Člověk a jeho svět: pro 5. 
ročník základní školy Frýzová, Iva 

pracovní 
sešit 

7 Fraus 2010 
Příroda: Člověk a jeho svět: pro 4. 
ročník základní školy Frýzová, Iva učebnice 

8 Fraus 2010 
Příroda: Člověk a jeho svět: pro 4. 
ročník základní školy Frýzová, Iva 

pracovní 
sešit 

9 
Nová 
škola   

2012–
2013 

Člověk a jeho svět: Přírodověda pro 4. 
ročník Štiková, Věra učebnice 

10 
Nová 
škola   2012 

Přírodověda 4: Pracovní sešit pro 4. 
ročník Štiková, Věra 

pracovní 
sešit 

11 
Nová 
škola   2011 

Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 
5. ročník 

Matyášek, 
Jiří učebnice 

12 
Nová 
škola   2004 

Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 
5. ročník 

Matyášek, 
Jiří učebnice 

13 Pansofia 1999 
Přírodověda 5: učebnice přírodovědy 
pro 5. ročník 

Prášková, 
Lenka učebnice 

14 Pansofia 1996 
Přírodověda 4: učebnice přírodovědy 
pro 4. ročník   učebnice 

15 Prodos 2002 
Přírodověda pro 4. ročník, pracovní 
sešit   

pracovní 
sešit 

16 Prodos 1997 Přírodověda: 4. ročník   učebnice 
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17 Prodos 1996 Přírodověda: 5. ročník 
Jurčák, 
Jaroslav učebnice 

18 Prodos 1996 Přírodověda: 5. ročník: pracovní sešit 
Jurčák, 
Jaroslav 

pracovní 
sešit 

19 Scientia 1999 
Pracovní sešit k učebnici Přírodověda 
5 

Komanová, 
Eva 

pracovní 
sešit 

20 Scientia 1997 
Pracovní sešit k učebnici Přírodověda 
4 

Komanová, 
Eva 

pracovní 
sešit 

21 Scientia 1996 Přírodověda 4 
Komanová, 
Eva učebnice 

22 Scientia 1994 
Přírodopis pro 5. ročník základní 
školy 

Střihavková, 
Hana učebnice 

23 SPN 
2010–
2011 Přírodověda 4 

Čechurová, 
Milana učebnice 

24 SPN 1999 
Pracovní sešit k učebnici Přírodověda 
pro 5. ročník základní školy 

Mladá, 
Jarmila 

pracovní 
sešit 

25 SPN 1998 
Přírodověda pro 4. ročník základní 
školy 

Mladá, 
Jarmila učebnice 

26 SPN 1998 
Pracovní sešit k učebnici Přírodověda 
pro 4. ročník základní školy 

Mladá, 
Jarmila 

pracovní 
sešit 

27 SPN 1998 
Přírodověda pro 5. ročník základní 
školy 

Mladá, 
Jarmila učebnice 

28 SPN 1996 

Poznáváme přírodu a techniku: 
přírodověda pro 4. ročník základní 
školy 

Podroužek, 
Ladislav učebnice 

29 SPN 1994 

Poznáváme přírodu a techniku: 
přírodověda pro 4. ročník základní 
školy 

Podroužek, 
Ladislav 

pracovní 
sešit 

 

5.3.4. Metodika výzkumu učebnic 

Na základě hypotéz jsem vytvořila vlastní výzkumný nástroj pro analýzu. Stanovila jsem 

kategorie vydavatelství, název učebnice, ročník (pro který je daná učebnice určena), rok 

vydání, strana (na které nalezneme téma houby), učivo a ilustrace (hub). Učivo jsem 

doslovně přepsala, přesto jej neuvádím v uvozovkách, protože jsem chtěla zachovat 

autentické formátování textu jaké je v učebnici a také jsem chtěla zachovat přehlednost, 

protože text v učebnici sám občas obsahuje promluvy v uvozovkách.  
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Jedna buňka tabulky odpovídá jednomu odstavci textu v učebnici. Velikost ilustrací jsem 

měřila pomocí pravítka.  

V případě, že se ilustrace vztahovala k jinému tématu, uvádím pouze velikost části 

s houbami, a ne celého obrázku. Tato pomůcka mi velmi pomohla především svou 

přehledností v pozdějším výzkumu. Vyplněnou tabulku přikládám vzhledem k jejímu 

rozsahu v příloze (viz Příloha 9.3 Zařazení hub v učebnicích). 

V dalším kroku jsem se vrátila k hypotézám a analyzovala jsem učebnice právě ve vztahu 

k nim. Především mne zajímalo, jestli učebnice pokrývají všechny složky učiva RVP. 

Na konec jsem vytvořila shrnutí za jednotlivá vydavatelství, která jsou spíše reflexí 

a obsahují celkový dojem ze zařazení tématu hub. 

5.3.5. Výsledky analýzy učebnic 

Nyní se vrátíme k hypotézám analýzy učebnic. 

Z Grafu 1 je patrné, že téma houby se nachází 

ve všech mnou zkoumaných učebnicích 

a pracovních sešitech. Ve dvou případech 

(materiály 13 a 19) je zařazeno jen částečně, 

většinou jako součást obrázku lesa a říše je 

zmíněna v přehledu živé přírody. První 

hypotéza, že téma bude ve všech materiálech pro 

4. ročník se tedy potvrdila a zároveň byla 

vyvrácena druhá. V ní jsem vycházela z analýzy 

ŠVP, které řadí houby především do 4. ročníku, 

a proto jsem předpokládala, že se v učebnicích 

pro 5. ročník nevyskytují. Je pravda, že v učebnicích pro 4. ročník je učivo hub většinou 

delší a je mu věnována větší pozornost, v 5. ročníku se však autoři k houbám vrací a tuto 

problematiku opakují a prohlubují. 

Třetí hypotézou bylo, že v učebnicích bude učivo stanovené v RVP, protože mají 

schvalovací doložku MŠMT. V tomto bodě se již jednotlivé materiály výrazně liší (viz 

Tabulka 3).  

  

Graf 1 Zařazení hub v učebnicích 

a pracovních sešitech 
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Zelená pole znamenají, že téma je zařazeno, oranžová barva, že je sice zařazeno, ale jen 

z části (Například je uveden význam pro člověka, ale již ne význam v přírodě). A konečně 

bílá je v případě, když dané téma v publikaci vůbec není.  

 
Tabulka 3 Zastoupení učiva RVP v učebnicích 
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1 

Alter, 1997, Přírodověda 
pro 5. ročník. Život na 
Zemi 5             

2 

Fortuna, 1997, 
Přírodověda – pracovní 
sešit 5             

3 
Fortuna, 1996, Od 
vesmíru k člověku 5             

4 

Fortuna, 1996, 
Přírodověda – pracovní 
sešit 4             

5 Fraus, 2011, Příroda 5 5             

6 
Fraus, 2011, Příroda 5 
pracovní sešit 5             

7 Fraus, 2010, Příroda 4 4             

8 
Fraus, 2010, Příroda 4 
pracovní sešit 4             

9 
Nová škola, 2012, 
Člověk a jeho svět 4             

10 

Nová škola, 2012, 
Člověk a jeho svět – 
pracovní sešit 4             

zelená – téma je zařazeno, oranžová – téma je zařazeno jen částečně,  

bílá – téma není zařazeno vůbec 
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11 
Nová škola, 2011, 
Přírodověda 5 5             

12 
Nová škola, 2004, 
Přírodověda 5 5             

13 
Pansofia, 1999, 
Přírodověda pro 5. ročník 5             

14 
Pansofia, 1996, 
Přírodověda pro 4. ročník 4             

15 

Prodos, 2002, 
Přírodověda pro 4. ročník 
– pracovní sešit 4             

16 
Prodos, 1997, 
Přírodověda pro 4. ročník 4             

17 
Prodos, 1996, 
Přírodověda pro 5. ročník 5             

18 

Prodos, 1996, 
Přírodověda pro 5. ročník 
– pracovní sešit 5             

19 

Scientia, 1999, 
Přírodověda – pracovní 
sešit 5             

20 

Scientia, 1997, 
Přírodověda pro 4. ročník 
– pracovní sešit 4             

21 
Scientia, 1996, 
Přírodověda 4             

22 
Scientia, 1994, 
Přírodopis 5 5             

23 SPN, 2010, Přírodověda 4             

24 

SPN, 1999, Přírodověda 
pro 5. ročník ZŠ 
pracovní sešit 5             

25 
SPN, 1998, Přírodověda 
pro 4. ročník ZŠ 4             

26 
SPN, 1998, pracovní 
sešit 4             

27 
SPN, 1998, Přírodověda 
pro 5. ročník ZŠ 5             
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28 
SPN, 1996, Poznáváme 
přírodu a techniku 4             

29 
SPN, 1994, Poznáváme 
přírodu a techniku 4             

 

Z Tabulky 3 je patrné, že veškeré učivo RVP nalezneme jen ve třech publikacích (9, 16, 

22), jedná se o dvě učebnice pro čtvrtý ročník a jednu učebnici pro pátý. Alespoň částečně 

jsou pokryty všechny oblasti RVP v dalších třech materiálech (7, 15, 25), jsou to další 

dvě učebnice pro čtvrtý ročník a jeden pracovní sešit. U ostatních jedno či více témat 

chybí. V pěti případech nenajdeme v daném zdroji ani jedno z témat RVP. U čtyř z nich 

se jedná o publikace staršího data vydání, kdy ještě neexistoval či neplatil RVP a 

směrodatné byly osnovy. Poslední případ je pracovní sešit a daná témata jsou pokrytá 

příslušnou učebnicí. 

Dalším trendem je, že učebnice zpravidla pokrývá větší spektrum učiva RVP, než 

pracovní sešit (v rámci stejného vydavatelství). Vysvětluji si to tím, že pracovní sešit má 

méně stránek a učivo je v něm oproti učebnici značně redukováno. 

Při pohledu na doporučený ročník zjistíme, že obecně učebnice pro 4. ročník dopadly lépe 

(obsahují více doporučeného učiva), než učebnice pro 5. ročník. Výjimkou z tohoto 

pravidla je učebnice SPN pro 5. ročník (27). To odpovídá výsledkům analýzy ŠVP 

a potvrzuje to mé přesvědčení, že téma houby se probírá především ve čtvrtém ročníku. 

Otázkou zůstává, proč opakování v pátém ročníku nezahrnuje veškeré probrané 

(a doporučené) učivo. 

Čtvrtá hypotéza předpokládala, že výklad a ilustrace budou zaměřeny na hřiby 

a muchomůrky. Spektrum druhů v jednotlivých učebnicích je uvedeno v Tabulce 4. Tato 

hypotéza úzce souvisí i s pátou hypotézou, která se zaměřuje na výskyt plísní, kvasinek 

a dřevokazných druhů hub.  
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Tabulka 4 Zástupci hub v učebnicích a pracovních sešitech 

  učebnice zástupci plísně kvasinky 
dřevokazné 
houby 

1 

Alter, 1997, 
Přírodověda 
pro 5. ročník.          

2 

Fortuna, 1997, 
Přírodověda 
pracovní sešit 

hřib dubový, muchomůrka, 
křemenáč       

3 

Fortuna, 1996, 
Od vesmíru k 
člověku muchomůrka zelená, plíseň šedivá       

4 

Fortuna, 1996, 
Přírodověda 
pracovní sešit muchomůrka zelená       

5 
Fraus, 2011, 
Příroda 5 

václavka smrková, plíseň, kvasinky, 
kropidlák, ušlechtilé plísně, hřib 
smrkový       

6 

Fraus, 2011, 
Příroda 5 
pracovní sešit plíseň, muchomůrka červená       

7 
Fraus, 2010, 
Příroda 4 hřib, václavka, muchomůrky, choroš       

8 

Fraus, 2010, 
Příroda 4 
pracovní sešit 

václavka smrková, muchomůrka 
zelená, kozák březový       

9 

Nová škola, 
2012, Člověk 
a jeho svět 

hřib hnědý, muchomůrka červená, 
hřib smrkový, klouzek modřínový, 
pýchavka obecná, hřib satan, bedla 
vysoká, suchohřib žlutomasý, 
muchomůrka zelená, pečárka polní       

10 

Nová škola, 
2012, Člověk 
a jeho svět – 
pracovní sešit 

hřib hnědý, muchomůrka červená, 
hřib smrkový, klouzek modřínový, 
pýchavka obecná, hřib satan, bedla 
vysoká, hřib žlučník       

11 

Nová škola, 
2011, 
Přírodověda 5 muchomůrka zelená       
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12 

Nová škola, 
2004, 
Přírodověda 5 muchomůrka zelená       

13 

Pansofia, 1999, 
Přírodověda 
pro 5. ročník hřib, choroš       

14 

Pansofia, 1996, 
Přírodověda 
pro 4. ročník 

hřib dubový, bedla vysoká, kozák 
březový, muchomůrka zelená, liška 
obecná, muchomůrka tygrovaná       

15 

Prodos, 2002, 
Přírodověda 
pro 4. ročník 
pracovní sešit 

hřib, muchomůrka červená, kozák 
březový, muchomůrka zelená, 
žampion ovčí, muchomůrka 
citronová       

16 

Prodos, 1997, 
Přírodověda 
pro 4. ročník 

kukmák okázalý, muchomůrka 
červená, troudnatec kopytovitý, 
bedla vysoká, křemenáč osikový, 
kozák březový, muchomůrka 
růžovka, klouzek žlutý       

17 

Prodos, 1996, 
Přírodověda 
pro 5. ročník hřib smrkový, terčovka       

18 

Prodos, 1996, 
Přírodověda 
pro 5. ročník 
pracovní sešit žampion ovčí, muchomůrka zelená       

19 

Scientia, 1999, 
Přírodověda 
pracovní sešit         

20 

Scientia, 1997, 
Přírodověda 
pro 4. ročník 
pracovní sešit 

muchomůrka červená, muchomůrka 
zelená, liška, bedla vysoká, žampion, 
hřiby, čirůvka májovka, závojenka 
olovová       

21 
Scientia, 1996, 
Přírodověda 

hřib hnědý, václavka, muchomůrka 
zelená, hřib dubový, hnojník, 
penízovka sametonohá, špička 
travní, žampion ovčí, babky, 
klouzky, čirůvka májovka, závojenka 
olovová, muchomůrka červená, 
kačenka česká       



48 
 

22 
Scientia, 1994, 
Přírodopis 5 

žampion zahradní, plíseň hlavičková, 
štětičkovec, kvasinka pivní, 
kvasinky, žampion ovčí, 
muchomůrka zelená, hřib dubový, 
muchomůrka červená, muchomůrka 
růžovka, závojenka olovová, bedla 
vysoká, holubinka nazelenalá, hřib 
satan, klouzek obecný, liška obecná, 
křemenáč osikový, ryzec pravý, 
ryzec kravský, kozák březový, 
klouzek modřínový       

23 
SPN, 2010, 
Přírodověda 

dřevomorka, troudnatec, liška 
obecná, kozák březový, muchomůrka 
červená, hřib hnědý, bedla vysoká, 
křemenáč osikový       

24 

SPN, 1999, 
Přírodověda 
pro 5. ročník 
ZŠ – pracovní 
sešit         

25 

SPN, 1998, 
Přírodověda 
pro 4. ročník 
ZŠ 

hřib smrkový, klouzek modřínový, 
kozák březový, muchomůrka zelená, 
žampion polní, troudnatec 
kopytovitý, outkovka pestrá       

26 
SPN, 1998, 
pracovní sešit 

hřib hnědý, křemenáč osikový, 
muchomůrka královská, liška       

27 

SPN, 1998, 
Přírodověda 
pro 5. ročník 
ZŠ 

pýchavka, žampion polní, 
muchomůrka zelená, hřib, kustřebka 
zední, muchomůrka růžovka, 
muchomůrka tygrovaná, terčovka 
bublinatá, dutohlávka sobí, 
dutohlávka Floerkeova       

28 

SPN, 1996, 
Poznáváme 
přírodu 
a techniku 

hřib borový, hřib hnědý, 
muchomůrka královská, křemenáč 
osikový       

29 

SPN, 1994, 
Poznáváme 
přírodu 
a techniku 

muchomůrka zelená, pečárka polní, 
muchomůrka růžovka, muchomůrka 
tygrovaná       
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Celkem se ve výzkumném vzorku nachází 46 různých druhů hub. Nejčastějším rodem je 

dle předpokladu muchomůrka, převažují muchomůrky zelené a červené. Na druhém místě 

jsou hřiby, nejvíce jsou zastoupeny hřiby hnědé a smrkové. Na třetím místě mezi rody 

se umístil žampion s počtem deseti výskytů. V Tabulce 5 je deset nejčastějších rodů 

a druhů hub. Všichni zástupci jsou vypsáni v Tabulce 4, dle jednotlivých zdrojů. Čtvrtá 

hypotéza se tedy potvrdila v tom smyslu, že rody muchomůrka a hřib jsou nejčastějšími 

zástupci, ale zároveň byla vyvrácena ve smyslu nedostatečné pestrosti uvedených 

zástupců. 

 

Tabulka 5 Nejčastější zástupci hub 

10 nejčastějších druhů 10 nejčastějších rodů 

muchomůrka zelená 15 muchomůrka 34 

muchomůrka červená 9 hřib 26 

kozák březový 7 žampion 10 

bedla vysoká 7 kozák 7 

hřib hnědý 6 bedla 7 

křemenáč osikový 6 klouzek 6 

hřib smrkový 5 křemenáč 6 

hřib dubový 4 křemenáč 6 

muchomůrka růžovka 4 liška 5 

václavka smrková 4 plíseň 4 

 

Jak je již z tabulky nejčastějších rodů patrné, své zástupce v učebnicích mají i plísně, 

najdeme je v pěti zdrojích (čtyřech učebnicích 1, 3, 5, 22 a jednom pracovním sešitě 6). 

Kvasinky nalezneme ve třech učebnicích (1, 5, 22) a částečně ve čtvrté (21; zde jsou, ale 

není řečeno, že se jedná o houby). Dřevokazné houby najdeme opět ve třech učebnicích 

(7, 23, 25) a ve čtvrté částečně (21; pouze obrázek).  

Pátá hypotéza o tom, že tyto druhy hub nebudou v učebnicích prvního stupně zastoupeny 

se tedy částečně potvrdila, protože většina učebnic a pracovních sešitů je opravdu 

neobsahuje, ale zároveň byla vyvrácena jejich absolutní absence. 
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5.3.6. Přehled zařazení tématu houby v učebnicích různých 

vydavatelů 

Vydavatelství Alter (5. ročník) 

Učebnice neobsahuje samostatnou kapitolu ani oddíl věnovaný této říši. Houby jsou 

součástí kapitoly o dělení živé přírody na jednotlivé říše, a to jako součást výkladu, 

ilustrace k tématu chybí. Také zde nenajdeme ani jednoho zástupce, výklad se omezuje 

na informaci, že do této říše patří kloboukaté houby, plísně a kvasinky, aniž by cokoliv 

dále vysvětlil či rozvedl. Lze předpokládat, že je jim věnována větší pozornost v učebnici 

pro 4. ročník, kterou se mi bohužel nepodařilo pro analýzu získat. 

Vydavatelství Fortuna (5. ročník) 

V učebnici se nenachází samostatná kapitola houby. Toto téma je součástí kapitol o živé 

přírodě, koloběhu energie a hospodářských škůdcích. Houby jsou jak v textové, tak mimo 

textové složce výkladu. Učebnice alespoň částečně pokrývá učivo RVP s výjimkou 

tématu stavba těla u nejznámějších druhů, kterému se nevěnuje vůbec.  

Zástupce této říše tvoří muchomůrka zelená, hřib dubový, křemenáč a plísně. Kvasinky 

ani dřevokazné houby se zde nevyskytují. 

Vydavatelství Fraus  

Houby jsou zařazeny v učebnicích a pracovních sešitech pro čtvrtý i pátý ročník. Toto 

téma najdeme v kapitolách o organismech, lese i ochraně lidského zdraví, a to jak 

v textové, tak mimo textové složce. Samostatná kapitolka věnovaná houbám je zařazená 

v učebnici Příroda 4 a je na ni odkaz v obsahu. Tato učebnice pokrývá veškeré učivo 

RVP, i když zařazení dvou témat mi připadá jen částečné. Konkrétně u stavby těla 

rozlišuje podhoubí a plodnici, ale chybí zde další rozlišení na třeň a klobouk, jež 

nenajdeme ani v učebnici pro pátý ročník. Význam hub v přírodě a pro člověka je 

zpracován tak, že učebnice pro čtvrtý ročník se věnuji významu hub v přírodě a učebnice 

pro pátý ročník významu pro člověka, takže se vzájemně doplňují.  

Značný důraz je kladen na různorodost této říše (z hlediska různých typů hub), kromě 

hřibů a muchomůrek zde najdeme fotografie plísní, václavek a kvasinek.  
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Většina obrazových ilustrací jsou fotografie (barevné v učebnici, černobílé v pracovním 

sešitě).  

V pátém ročníku zabírá toto téma hned tři strany (více než ve čtvrtém), především se 

jedná o vysvětlení plísní, nebezpečnosti konzumace potravin napadených plísní, využití 

ušlechtilých plísní k výrobě sýrů a antibiotik a také kvasinkám, jejich fungování a využití 

při výrobě pečiva, mléčných výrobků, kysaného zelí a alkoholu. V pracovním sešitě 

najdeme dokonce pokus, ve kterém žáci sledují vznik kvásku za různých podmínek. 

Vydavatelství Nová škola 

V učebnici pro 4. ročník jsou houby celkem podrobně rozpracovány, je jim věnována 

samostatná kapitola, na kterou je odkaz již v obsahu, a prolínají se prakticky celou 

učebnicí. Téma je součástí výkladu, otázek na ověření porozumění, her sloužících 

k opakování a upevnění učiva, cvičení v pracovním sešitě i závěrečného testu 

a závěrečného shrnutí látky. Zcela pokrývá veškeré učivo RVP, a navíc obsahuje ilustrace 

nejznámějších druhů jedlých a jedovatých hub. Mezi zástupce patří kromě hřibů 

a muchomůrek i klouzek modřínový, pýchavka obecná, bedla vysoká a suchohřib 

žlutomasý zvaný babka. Žáci se naučí, jak od sebe rozeznat muchomůrku zelenou 

a pečárku polní (žampión). Je zde hezky vysvětlena i symbióza hub s kořeny stromů.  

V učebnici pro 5. ročník jsou houby zařazeny v úvodní hře na zopakování učiva 4. 

ročníku. Dále jsou zmíněny v kapitolách živá příroda a půda. V učebnici nejsou žádné 

ilustrace k tomuto tématu. V žádném ze zkoumaných materiálů (pro čtvrtý i pátý ročník) 

nejsou zmíněny plísně, kvasinky nebo dřevokazné houby. 

Vydavatelství Prodos (4. ročník, vydání z roku 2002) 

Houby prostupují celým sešitem, odkaz na ně najdeme již v obsahu, dále jsou zařazeny 

v kapitole věnující se třídění organismů živé přírody, kapitole o druhových názvech, 

opakování ze 3. ročníku, ekosystému lesa a závěrečném testu. Samostatná kapitola houby 

zabírá 1 stranu. Ilustrace jsou pouze černobílé kresby. Veškeré informace se soustředí 

na vhodné chování při sběru jedlých plodnic a odlišení jedovaté muchomůrky zelené 

od žampionu. 
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Vydavatelství Prodos (4. ročník, vydání z roku 1997) 

Odkaz na kapitolu houby najdeme již v obsahu. Tato kapitola zabírá 1,5 strany (A4). 

Začíná otázkami pro zopakování látky z předchozích ročníků i zapojení vlastní zkušenosti 

žáků. Dále se věnuje zásadám správného houbaře, popisu těla hub, vysvětlení, že houby 

tvoří samostatnou říši a proč nepatří mezi rostliny. Barevné ilustrace pokrývají 

nejznámější jedlé a jedovaté houby našich lesů. Zmínku o houbách najdeme v kapitole o 

rozmanitosti přírody a v kapitole o ekosystému lesa. 

V učebnici pro 5. ročník je kapitole houby věnována necelá jedna strana, dále jsou 

zmíněny v úvodu a v kapitole o půdě. Výklad je zaměřen na specifické postavení hub 

(ani rostliny, ani živočichové) a především lišejníkům, které jsou považovány za součást 

hub. V pracovním sešitě jsou houbám věnovány dvě celé strany. Pozornost je soustředěna 

na houbaření, rozlišení jedlých a jedovatých hub, zásady při sběru hub a chování v lese 

obecně. 

Vydavatelství Scientia  

Výrazným (pro mě negativním) aspektem učebnic z tohoto vydavatelství je, že čísla 

stránek se objevují jen tu a tam a spousta stránek je neočíslovaných. Houby prostupují 

celou učebnici pro 4. ročník, většinou tak, že jsou součástí barevných ilustrací k jiným 

tématům. Samostatná kapitola houby se zde nevyskytuje. Na začátku učebnice v kapitole 

o živé přírodě je zmínka o užitečných mikroorganismech a žáci mají vysvětlit vznik 

kysaného zelí a kvásku do těsta. K tomuto tématu zde však chybí výklad, jedná se spíše 

o výzvu (pro žáky a učitele).  

Zaujala mne aktivita, která vybízí žáky, aby šli na vycházku do lesa a každý měl svou roli 

(dřevorubec, lesník, houbař, ...), pak následuje diskuze ve třídě. 

V pracovním sešitě jsou houby poprvé zařazeny na samém začátku a je zde zopakováno 

názvosloví. Dále najdeme samostatnou kapitolu houby, která zabírá 3 strany a je 

zaměřena na rozdíly mezi smrtelně jedovatými houbami a jedlými houbami, se kterými 

dochází k záměně a fatálním otravám. Jsou zde také zopakována pravidla pro sběr hub.  
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Autoři předpokládají minimálně dvě vycházky do lesa spojené se sběrem hub (na podzim 

a na jaře) a následnou samostatnou či skupinovou práci žáků při třídění a popisu 

nalezených zástupců. Žáci jsou nabádáni k vytvoření kartotéky hub, rostlin a živočichů. 

Ilustrací k tématu hub je v sešitě minimum. 

Učebnice pro 5. ročník se věnuje houbám podrobně, samotná kapitola houby zabírá šest 

stran učebnice. Pozornost je věnována jak plodnicím hub, které můžeme najít v lese 

a jejich dělení na jedlé, nejedlé a jedovaté spolu s pravidly pro jejich sběr, tak i houbám 

dřevokazným a cizopasným (plísním), dokonce i kvasinkám a ušlechtilým plísním. Je zde 

také vysvětlen symbiotický vztah mezi kořeny dřevin a podhoubím hub. V celém textu 

jsou houby striktně rozdělovány na hniložijné a cizopasné. Z učebnice mám dojem, že 

zachází do přílišných podrobností, a i její jazyk je mírně zastaralý a plný odborných 

termínů, takže je pro dnešní žáky velmi málo srozumitelná. Nalezla jsem ji v knihovně 

PedF UK a myslím si, že se na školách nachází, ale je součástí kabinetu přírodopisu a je 

pro učitele spíše pomůckou, ze které se sám může poučit. Nemyslím si však, že by se 

podle této učebnice žáci ještě dnes někde učili. 

Vydavatelství SPN (4. ročník, vydání z roku 2010) 

Houby jsou v učebnici zařazeny především jako součást tematických okruhů (kapitol) 

živá příroda, v lese a příroda v létě. Jsou zde vysvětlena pravidla pro bezpečný sběr hub, 

houby jsou roztřízeny na jedlé, nejedlé a jedovaté. Kromě obrázků obsahuje učebnice také 

dvě fotky plodnic hub (hřibu a dřevomorky). Jsou zde zmíněny dřevokazné houby a jejich 

negativní dopad na lesy i nábytek a podlahy. V závěrečném testu není žádná otázka 

na znalost hub, houby se tam vyskytují jen jako součást jedné ze špatných odpovědí. 

Vydavatelství SPN (4. ročník, vydání z roku 1998) 

Odkaz na samostatnou podkapitolu houby najdeme již v obsahu. Celkově je tématu 

věnována 1 strana textu (A4). Učebnice předpokládá znalost tématu a základních pojmů 

včetně zástupců jedlých a jedovatých hub již ze 3. ročníku. Výklad je věnován tématu 

vzájemného soužití hub a rostlin (mykorhize) u známých jedlých hub (hřib smrkový, 

kozák březový) a u chorošů. Kapitola obsahuje jediný obrázek, barevnou fotografii 

outkovky pestré.  
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Na konci učebnice nalezneme houby jako původce chorob rostlin, jsou zde barevné 

obrázky jahody napadené plísní šedou, rzi travní a hrušky napadené moniliózou, bohužel 

vysvětlující text chybí. 

V pracovním sešitě je tématu houby dohromady věnována cca 1 strana (A4). Cvičení 

se zaměřují na znalost základních částí těla hub a rozlišení jedovaté muchomůrky 

od jedlého hřibu či žampionu. Pracovní sešit předpokládá vycházku do lesa. 

Vydavatelství SPN (4. ročník, vydání z roku 1994) 

Houbám je věnována minimální pozornost. Samostatná kapitola houby zde chybí, 

největší prostor je polovina jedné strany (A4) pod výtrusnými rostlinami. Žáci se dozvědí, 

že houby jsou dnes samostatnou říší a prohlédnou si obrázek muchomůrky zelené, 

pečárky polní, muchomůrky růžovky a muchomůrky tygrované. Je to učebnice, podle 

které jsem se učila na ZŠ já, houbám jsme věnovali část jedné vyučovací hodiny (za celý 

školní rok). 

Vydavatelství SPN (5. ročník) 

Houbám je věnováno jeden a půl strany. Po zopakování látky z předchozích ročníků 

o stavbě těla hub, rozdílech mezi jedlými a jedovatými houbami a nejčastějších 

zástupcích obou těchto kategorií je pozornost zaměřena na výjimečné postavení těchto 

organismů, a především na lišejníky, které jsou mezi houby zařazeny. 
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5.4.   Téma houby ve výuce, interview s učiteli 

5.4.1. Teoretické vymezení interview 

Slovo interview je anglického původu. Skládá se ze slov inter, které znamená mezi, a 

view, což je názor nebo pohled. Již z názvu je patrné, že jde o interpersonální kontakt, 

nejčastěji v tváří v tvář. Někteří autoři používají místo slova interview slovo rozhovor. 

To ale není přesné pojmenování, protože význam slova rozhovor je širší, ne každý 

rozhovor je interview (Gavora 2010). 

Interview je výzkumná metoda, která umožňuje hlouběji proniknout do motivů a postojů 

respondentů (respondent je osoba odpovídající na otázky). Výzkumník může pomocí 

sledování vnějších reakcí respondenta pohotově usměrňovat další průběh kladení otázek. 

Úspěšnost interview závisí na navození raportu výzkumníkem. Raport znamená navázání 

přátelského vztahu a vytvoření vhodné atmosféry (Gavora 2010). 

Obsahem interview jsou otázky a odpovědi. Používají se uzavřené, polouzavřené 

i otevřené otázky, avšak oproti dotazníku se upřednostňují otevřené otázky. Výhodou je 

pružnost a volnost. Výzkumník může v průběhu otázku přeformulovat, může požádat 

o vysvětlení a klást dodatečné otázky atd. (Gavora 2010). 

Ve výzkumu se upřednostňuje interview před dotazníkem, když mají být respondenty 

malé děti či negramotní lidé, je-li vysoká pravděpodobnost malé návratnosti dotazníku a 

když hledáme bezprostřední, osobní nebo důvěrné odpovědi. Interview je velmi dobrým 

explorativním nástrojem (nástrojem pro zmapování) problematiky se kterou výzkumník 

nemá zkušenosti a není popsána ani v literatuře. V takovém výzkumu slouží jako 

východisko pro vytvoření lepších, strukturovaných výzkumných nástrojů (Gavora 2010). 

Druhy interview 

Interview se dělí na strukturované, polostrukturované a nestrukturované. Strukturované 

interview má pevně dané otázky, je to vlastně ústní dotazník. Tento typ je nejméně 

náročný na čas i na vedení. U nestrukturovaného interview je stanoven pouze rámec, téma 

a otázky se tvoří až na místě.  
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Přináší nové, často nepředpokládané informace a jeho údaje je třeba dodatečně 

kategorizovat, z hlediska námahy i času je nejnáročnější. Polostrukturované interview je 

vlastně kompromis. Je stanoven základní rámec a několik základních otázek a další 

otázky vznikají v jeho průběhu (Gavora 2010). 

Prostředí pro interview 

Místo, kde se realizuje interview má značný vliv na jeho průběh, především na atmosféru. 

Proto by mělo být klidné, tiché a pokud možno izolované od okolního dění. Toto prostředí 

má být kulturní, ve škole je to například kabinet, školní jídelna či prázdná třída 

(Gavora 2010). 

Průběh interview 

Interview je v zásadě extenzivní výzkumnou metodou a trvá většinou déle než vyplnění 

dotazníku. Vstupní část je zaměřená na motivování a zaujetí respondenta a na navození 

osobního vztahu. Také se zde většinou vysvětluje záměr interview a odstraňují možné 

obavy respondenta, respektive se posiluje jeho sebedůvěra, je-li to zapotřebí. Optimální 

délka této části je 2 až 3 minuty (Gavora 2010). 

Při vlastním interview se výzkumník musí chovat přátelsky, ale měl by zůstat zároveň 

profesionální. Jednotlivé otázky by měly být seřazeny do tematických celků, to znamená, 

že obsah a průběh interview musí být předem promyšlený. Úlohou výzkumníka při 

vlastním interview je udržovat plynulý a adekvátní průběh, k tomu využívá prostředky, 

které udržují aktivační úroveň respondenta, zpřesňují jeho odpovědi a vytvářejí podmínky 

pro ujasnění a ulehčení činnosti výzkumníka (Gavora 2010). 

Mezi tyto prostředky patří: krátké výrazy vyjadřující pochopení a zájem (Aha, rozumím), 

krátké vyčkávací pauzy (2 až 3 vteřiny, ne déle), neutrálně laděné žádosti o dodatečné 

informace (Jak to myslíte? Ještě něco jiného?), echo (zopakování respondentových slov), 

shrnutí nebo reflexe respondentových výrazů, žádosti o dodatečné informace (Proč 

si myslíte, že to tak je?), žádosti o vysvětlení (Není mi to jasné. Co jste tím myslela?) 

a zopakování původní otázky (Gavora 2010). 

Produktem interview jsou odpovědi respondenta, ty může výzkumník zachytit na diktafon 

nebo jiné zařízení. S nahráváním interview musí účastníci předem souhlasit. Toto zařízení 

je lepší umístit mimo zorné pole respondenta.  
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Nahrávka má tu výhodu, že se výzkumník může soustředit na kladení otázek a také že 

výzkum má vyšší reliabilitu, protože nahrávku může analyzovat více lidí. Interview je 

možné zaznamenávat i zápisem. Další etapou výzkumu je zpracování dat neboli 

kategorizace odpovědí. Po něm následuje celkové vyhodnocení interview (Gavora 2010). 

Kvalitativní interview 

Cílem tohoto typu interview je zjistit, jak respondenti interpretují svět kolem sebe. 

Výzkumník je ten, kdo naslouchá a projevuje o zkoumanou osobu živý zájem. Bývá 

většinou nestrukturované, může být i polostrukturované, které je zvláště pro začínající 

výzkumníky snazší. Interview může být jedinou výzkumnou metodou, často se však pojí 

s analýzou produktů člověka (Gavora 2010). 

Kvalitativní interview má často uvolněný charakter a formu přátelského rozhovoru, který 

občas přerůstá do monologu respondenta. Výzkumník by se měl snažit porozumět všem 

významům, a to i těm naznačovaným a adekvátně na ně reagovat. Svůj jazyk by měl co 

nejvíce přizpůsobit jazyku respondenta a měl by se vyhnout akademickému a vědeckému 

vyjadřování (Gavora 2010). 

 

5.4.2. Hypotézy interview 

• Všichni učitelé zařazují do výuky téma houby. 

• Čím déle učí přírodovědu, tím méně vycházejí ve výuce z učebnic a více využívají 

vlastních materiálů, zkušeností, vycházek apod. 

• Hlavním zdrojem pro stanovení základního učiva bude učebnice, bude i 

podkladem pro testování. 

• Zařazeny jsou pouze druhy hub rostoucí v lese, a to především hřiby, žampiony 

a muchomůrky. Plísně ani kvasinky do vyučování zařazeny nejsou. 
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5.4.3. Charakteristika respondentů, prostředí 

Respondenty jsem nalezla především na souvislé praxi na FZŠ a MŠ Barrandov II a pak 

mezi svými kolegy a kolegyněmi na ZŠ Tyršova v Českém brodě a ZŠ Úvaly. Bohužel 

většina z učitelů spolupráci odmítla s odůvodněním, že na takové věci nemají čas. 

Při dalších pokusech mi většinou sdělili, že přírodověda je už tak přeplněná tématy, a 

proto bych místo práce na téma zařazení hub měla psát práci na téma, jak zredukovat 

učivo přírodovědy na únosnou mez a vyřadit zbytečná témata jako jsou třeba právě houby. 

Interview však poskytnout odmítli. 

Respondenti jsou zkušení učitelé 1. stupně ZŠ s potřebným vzděláním a aprobací. Jedná 

se o 8 žen a 1 muže, z nichž jedna žena je již v důchodu a neučí.  

Všichni byli předem obeznámeni s tématem mé práce a souhlasili s nahráváním interview 

na záznamové zařízení v mobilním telefonu pod podmínkou, že jejich jména nebudou 

v této práci uvedena. Jednotlivá interview se nahrávala po vyučování (či o volné hodině) 

v kabinetech dotazovaných učitelů. Šlo tedy o jejich domácí prostředí, ve kterém se cítili 

dobře.  
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5.4.4. Vlastní interview 

Rozhovor většinou trval cca 15 minut. Prvních 5 minut jsem se snažila navodit přátelskou 

a uvolněnou atmosféru a vysvětlovala zaměření své práce, poté jsme se domluvili 

na nahrávání a teprve po udělení souhlasu jsem zapnula nahrávací zařízení. Vybrala jsem 

si polostrukturované interview, takže jsem měla připravenou jen osnovu se základními 

okruhy: 

1. Přivítání + rozmluvení + navození raportu 

2. Výuka přírodovědy 

2.1.Délka praxe 

2.2.Vztah k předmětu 

3. Houby 

3.1.Zařazení tématu houby do vlastní výuky 

3.2.Základní učivo 

3.3.Hodnocení 

3.4. RVP, ŠVP, učebnice 

3.5.Plísně, kvasinky apod. 

4. Závěr 

4.1.Doporučení 

4.2.Prostor pro doplnění 

5. Poděkování a rozloučení 

 
Po vyčerpání všech témat jsem se zeptala, jestli by respondent chtěl ještě něco dodat či 

doplnit. Poté jsem poděkovala, vypnula jsem záznamové zařízení a dalších cca 5 minut 

jsme si nezávazně povídali. Respondenty většinou zajímala moje práce, jaké mám 

hypotézy, jaký je její cíl, jak jsem se k tomuto tématu dostala a podobně. 
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Nahrávka je dlouhá průměrně 5 minut, nejkratší má jen 2 minuty, nejdelší 7,5 minut. Je 

na nich hlavní část interview, tedy jen to, co se týká zařazení hub do výuky přírodovědy. 

Každou nahrávku jsem přepsala do počítače a zkontrolovala přesnost jednotlivých slov 

i celých výpovědí (viz přílohy 6.2 Záznam interview). Pro zachování autenticity jsem 

promluvy nechala v přesném znění, nepřepisovala jsem je do spisovné češtiny. 

U prvních interview jsem se bohužel opakovaně dopustila chyby, že jsem se respondentů 

ptala na zařazení bakterií, které tvoří samostatnou říši a k houbám nepatří. Jako příklad 

využití kvasinek jsem uváděla mléčné výrobky, někdy dokonce jogurty. Mléčné kvašení 

způsobují především bakterie, kvasinky se přidávají jen do některých výrobků, například 

kefírů. Při přepisu interview jsem si tento svůj omyl uvědomila a v následujících 

rozhovorech jsem si již dávala větší pozor. 

5.4.5. Výsledky interview 

Většina respondentů má ráda přírodu a tento kladný postoj se odráží i ve vztahu 

k přírodovědě (viz přepisy interview přílohy 6.2). Téma houby zařadili do své výuky 

všichni až na respondentku číslo 6, která si na to již nevzpomíná. Tím se potvrdila první 

hypotéza.  

Druhá hypotéza vycházela z předpokladu, že čím delší je praxe vyučujícího, tím více má 

vlastních materiálů, a proto bude méně spoléhat na učebnici. Tato hypotéza se 

nepotvrdila, naopak byla vyvrácena. Učitelé s nejdelší praxí říkali, že učivo stanovují 

pouze podle učebnice a jejích komponent (pracovního sešitu, přehledu učiva). Naopak 

mladší učitelé s kratší praxí si stanovovali základní učivo i aktivity sami, především podle 

situace (vycházka v lese – co zrovna najdou) a zájmu žáků. Vliv učebnice na výuku 

potvrzují i oni. 

Třetí hypotéza, že učivo je určeno učebnicí se tedy potvrdila (viz Tabulka 6). Význam 

učebnic je nejlépe vidět u učitelů na Základní škole Úvaly, kteří používají učebnice 

od vydavatelství Fraus. V jejich výuce jako u jediných najdeme zařazené i kvasinky, 

plísně a dřevokazné houby.  
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Sama učebnice tyto druhy hub obsahuje včetně návodů k experimentům. O jednom z nich 

hovoří respondentka číslo 9, jedná se o výzkum chování kvásku.  

Poslední hypotéza vycházela z analýzy učebnic. Vzhledem k tomu, že ve většině učebnic 

se vyskytují jen kloboukaté houby, předpokládala jsem, že i učitelé ovlivnění učebnicí 

se jiným druhy hub nebudou zabývat, přestože se s nimi při vycházce či ve třídě také 

se žáky setkají. Tato hypotéza se potvrdila. Učitelé ve shodě s autory učebnic považují 

za důležité naučit žáky základní rozdělení kloboukatých hub na jedlé, nejedlé a jedovaté, 

konkrétní druhy a názvy hub však žádný učitel v interview neuvádí. Seznamovat žáky 

s jinými druhy hub a jejich využitím většině učitelů připadá předčasné a zbytečné.  

 

Tabulka 6 Výsledky interview 
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R1 4 
roky 

zařazuje Podle praktičnosti, 
aby věděli, které 

sbírat a jíst a které 
ne. Podle učebnice. 

běžné druhy 
jedlých a 

jedovatých hub 

ne neví, co tam 
je 

R2 10–
15 let 

zařazuje, ne 
moc 

podrobně 

Učebnice plus 
základní druhy u 

nás volně 
rostoucích druhů. 

Hlavní je rozdělení 
na jedlé a jedovaté. 

běžné druhy 
jedlých a 

jedovatých hub 

ne jedno 
z mnoha 

témat 

R3 4 
roky 

zařazuje  běžné druhy 
jedlých a 

jedovatých hub 

ne houby 
neobsahuje 

R4 celý 
život 

zařazuje učebnice, pracovní 
sešit 

běžné druhy 
jedlých a 

jedovatých hub 

ne dostatečná 
podpora 

R5 28 let zařazuje učebnice a její 
přílohy, co najdou 

na vycházce. 

běžné druhy 
jedlých a 

jedovatých hub 

ne neví, spíše 
nedostatečné 

R6 5 let nevzpomíná 
si 

učebnice dle učebnice ne nezajímá se 
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R7 4 
roky 

zařazuje zájem žáků, jedlé, 
nejedlé, jedovaté 

 

běžné druhy 
jedlých a 

jedovatých hub 

plísně přiměřené 

R8 2 
roky 

zařazuje učebnice, 
tematický plán 

běžné druhy 
jedlých a 

jedovatých hub 

ano dostatečná 
podpora 

R9 6 let zařazuje učebnice dle učebnice ano neví 
 

Výjimkou jsou učitelé ze základní školy Úvaly. Jejich učebnice, jak již bylo řečeno výše, 

představuje žákům i dřevokazné houby, kvasinky a plísně. Tyto druhy hub žáky dle slov 

učitelů zajímají a mají rádi pokusy s nimi. Otázkou je, zda učebnice ovlivnila názor 

a výuku učitelů či naopak takto smýšlející učitelé si vybrali tyto učebnice. Vzhledem 

k tomu, že na dané škole sama učím, tak znám odpověď. První možnost je správně. Na 

celé škole jsou používány pouze učebnice z nakladatelství Fraus, a to ve všech 

předmětech. 

Na otázku, zda učitelé cítí dostatečnou podporu v kurikulárních dokumentech (RVP 

a ŠVP), byla nejčastější odpověď, že nevědí, zda a jakým způsobem je v nich toto téma 

zařazeno. Většina také přiznala, že se o dané dokumenty nezajímá. Právě tyto dokumenty 

by měly být vodítkem (v případě ŠVP dokonce závazným učivem) pro stanovení 

základního učiva, jejich roli však převzaly učebnice. Část učitelů se mimo záznam 

přiznala, že stále používají místo těchto dokumentů učební osnovy pro základní školu, 

které jsou dnes již neplatné. Jako důvod uvedli, že jsou pro ně srozumitelnější. 

Jednotliví učitelé se liší v názoru, zda by téma houby mělo být testováno, respektive jestli 

oni jej nějak testují. Toto rozhodnutí by mělo vycházet ze školního vzdělávacího 

programu. Učivo, které je v něm obsaženo by učitel měl žákům předkládat a také testovat 

a hodnotit. Většina učitelů uvedla, že využívají procházky a možnosti zkoumat plodnice 

hub přímo v jejich přirozeném prostředí, a to nejčastěji na škole v přírodě. Jednotliví 

respondenti se shodovali též na tom, že výuka by měla obsahovat co možná nejvíce 

experimentů a měla by být maximálně praktická. Především na základě interview jsem se 

rozhodla připravit projekt, jenž by tuto potřebu naplnil. 
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6. NÁVRH PROJEKTU – ANTIBIOTIKA, TROCHU JINÉ HOUBY 

6.1.   Cíle projektu 

Žáci poznají princip fungování antibiotik, jejich východy i nebezpečí s nimi spojená. 

Základním výstupem projektu Antibiotika – trochu jiné houby je skutečnost, že si žáci 

uvědomí fungování antibiotik, jejich přínos pro lidské zdraví a nebezpečí rezistence nejen 

jen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost.  

6.2.   Plán aktivit 

Evokace (10–20 minut) 

Před začátkem hodiny učitel napíše na tabuli heslo antibiotika, které se později stane 

centrálním pojmem pro myšlenkovou mapu, připraví si papíry pro skupiny a pracovní list 

pro každého žáka. Na začátku hodiny učitel rozdá pracovní listy a stručně seznámí žáky 

s plánem projektu, a především jeho cílem. 

První aktivitou je brainstorming. Každý žák si sám napíše vše, co ho napadá k tématu 

antibiotika. Učitel uvede tuto aktivitu tak, aby se každý dokázal s daným tématem 

identifikovat. Může se například zeptat, kdo již bral antibiotika a kdo naopak ne. Může 

vyzvat žáky, aby si zavřeli oči a vzpomněli si, jak se v dané situaci cítili, co prožívali. 

Žáky, kteří nemají s antibiotiky osobní zkušenost může vyzvat, aby se zamysleli nad tím, 

jestli někdo z jejich rodiny užíval antibiotika, či jestli o nich někdy slyšeli doma, ve škole 

od kamaráda či v televizi a na internetu. 

Poté, co žáci napsali své myšlenky do pracovního listu, rozdělí učitel třídu do malých 

skupin po 4. V těchto skupinách žáci na samostatný list papíru (který označí slovy VÍM) 

píší vše, co vědí o antibiotikách. Mělo by jít o skupinové shrnutí úvodního 

brainstormingu. Na další list papíru žáci nadepíší CHCI VĚDĚT a napíší zde, co by se o 

tématu antibiotika chtěli dozvědět. Zástupce z každé skupinky prezentuje společné 

vědomosti (vím) a otázky (chci vědět). Jednotlivé papíry umístí na místo určené učitelem. 

Vznikne tak souhrn prekonceptů a otázek dané třídy k tomuto tématu. 
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Uvědomění (minimálně 35 minut) 
Skládankové učení 

Žáci se ve skupinách rozpočítají A, B, C, D a rozdělí se do čtyř nových skupin (A, B, C, 

D). V těchto expertních skupinách mají všichni žáci k dispozici stejný text. Každý si jej 

přečte a společně se mu snaží porozumět a najít v něm důležité informace. Dohodnou se 

také na způsobu, jakým obsah předají spolužákům v domovských skupinách. Práce 

v expertních skupinách by měla trvat cca 10–15 minut. Úkolem expertů je předat svým 

spolužákům v domovské skupině, kteří studovali jiné texty, zajímavou formou 

v nezkreslené podobě důležité informace z přečteného textu (Rutová, [b.r.]). 

Žáci se poté vrátí zpět do svých domovských skupin (smíšených) a každý expert má 

přesně vymezený čas na to, aby předal ostatním členům poznatky ze své části materiálu 

a ověřil si, že jim ostatní rozumí. Když se vystřídají všichni čtyři experti, následuje 

ověření znalostí celé třídy. Může to být formou otázek, které si mezi sebou dávají 

jednotlivé domovské skupiny. Doporučuji využít otázek z papírů (CHCI VĚDĚT). Tak 

zjistíme, na které otázky již známe odpověď a které ještě zbývají. Odpovědi na tyto zbylé 

otázky mohou žáci hledat na internetu či v rámci domácí přípravy jako mini referát 

(Rutová, [b.r.]). 

Reflexe (10 minut) 

V poslední části žáci reflektují, jak se jim dařilo pracovat v expertních a domovských 

skupinách a do pracovního listu (návrh viz dále) doplní každý sám za sebe, co nového 

se v tomto projektu dozvěděl.  

6.3.   Realizace a reflexe projektu 

Projekt jsem vyzkoušela 20. března 2018 se žáky 5. ročníku na ZŠ Úvaly, přítomno bylo 

19 žáků (5 žáků bylo nemocných). Zajímalo mne, zda je možné realizovat všechny 

navrhované aktivity za jednu vyučovací hodinu (tj. 45 minut). Ukázalo se, že to možné 

není a že na projekt je nutné si vyhradit alespoň 2 vyučovací hodiny.  

Při brainstormingu bylo třeba povzbuzovat žáky k přemýšlení a podněcovat jejich 

aktivitu, protože se jedná o poměrně složité téma.  

  



65 
 

Většina žáků si z počátku vybavila jen to, že se jedná o léky (či prášky), ale později byli 

schopní vzpomenout si na nemoci, které se jimi léčí, své vlastní zkušenosti s nimi a 

pocity, které prožívali při jejich užívání.  

Velmi jim v tomto ohledu pomohlo spojení do skupin v další části evokace, kdy v diskuzi 

se svými spolužáky rozšířili své myšlenkové mapy. 

Pro třídu, ve které jsem projekt realizovala byly veškeré metody práce (myšlenková 

mapa; VCHD – vím, chci vědět, dozvěděl jsem se; Skládankové učení) zcela neznámé, 

což mě zaskočilo. Mile mne však překvapilo, že jsem sice strávila více času 

vysvětlováním jednotlivých metod a zadáváním práce, avšak všichni žáci to bez větších 

problémů zvládli a po skončení projektu se dožadovali na své paní učitelce, aby tyto 

metody zařadila do běžné výuky. 

Protože jsem měla 19 žáků, rozdělila jsem je do pěti domovských skupin, to znamená, že 

ve většině skupin byli 4 žáci. Expertní skupina měla v průměru 5 členů. Rozdělení do 

domovských i do expertních skupin proběhlo zcela hladce, včetně přesunu z expertních 

skupin zpět do domovských. Aby se i žáci z nejmenší skupiny dozvěděli informace z 

textu D, poslala jsem je poslouchat výklad textu D do ostatních skupin. 

Při projektu vznikla zajímavá diskuze žáků o tom, jestli antibiotika našemu imunitnímu 

systému prospívají, nebo spíše škodí. Žáci tuto diskuzi zvládli na výbornou, a nakonec 

se shodli na tom, že našemu tělu prospívají, protože ničí bakterie, ale zároveň oslabují 

náš imunitní systém, který je pak náchylnější k další infekci. 

Asi největší problém byl s náročností textů. Když je žáci studovali v expertních 

skupinách, ptala jsem se každého, jestli všemu rozumí a nepotřebují s něčím pomoci či 

něco vysvětlit. Všichni mi tvrdili, že pomoc nepotřebují a všemu rozumí. Později při 

předávání informací svým spolužákům zpět v domovské skupině se ukázalo, že textu 

dobře nerozumí. Dalším problémem bylo, že žáci nebyli zvyklí na metodu skládankového 

učení, ani na vyhledávání podstatných informací v textu a jejich odlišování od vedlejších 

informací. To vše vedlo k tomu, že většina žáků nedokázala předat podstatné informace 

svým spolužákům. Veškeré materiály žáků naleznete v Příloze 10.3 této práce. 
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6.4.   Učební texty 

Následující texty jsem napsala sama s využitím citovaných zdrojů. 

A) Co jsou to antibiotika? 

Antibiotika jsou látky, které potlačují růst mikroorganismů (= malých organismů, 

především bakterií), nebo je přímo zabíjejí. Vytvářejí je některé vláknité houby (neboli 

plísně) a také některé druhy bakterií. Podle toho, jakým způsobem působí na bakterie 

rozlišujeme antibiotika, která brání vzniku buněčné stěny nebo ji alespoň narušují. Mezi 

ně patří i nejznámější a nejstarší antibiotikum Penicilin. Další druhy antibiotik narušují 

funkci cytoplazmatické membrány, nebo zabraňují tvorbě bílkovin (Přispěvatelé 

WikiSkript, © 2018). Všechna antibiotika se dnes vyrábějí v laboratořích. Podle toho, 

odkud pochází účinná látka rozlišujeme antibiotika a chemoterapeutika. Liší se pouze 

v tom, že účinná látka antibiotik pochází z hub nebo bakterií, zatímco účinná látka 

chemoterapeutik je uměle vyrobená v laboratoři. Léky z obou skupin je třeba brát 

v přesně předepsaných intervalech. V době užívání některých z těchto léků se musíme 

vyhýbat všemu kyselému například ovoci. Nejpozději po ukončení léčby bychom měli 

začít užívat probiotika pro správnou funkci střev. Antibiotika (a chemoterapeutika) totiž 

nezabíjejí jen špatné bakterie, ale také ty dobré, které potřebujeme k trávení.  

B) Pozitivní přínos antibiotik 

Antibiotika jsou pro dnešní společnost velmi důležitá. Léčíme jimi celou řadu nemocí 

od běžných krčních onemocnění až po vážné, život ohrožující stavy. V minulosti lékaři 

nedokázali účinně léčit nemoci způsobené bakteriemi, a tak se i z angíny mohla stát 

smrtelná choroba. Navíc tím, že porazíme onemocnění již v krku (pomocí vhodných 

antibiotik) zabráníme sestupu nemoci do plic (a tím i zápalu plic). Proto se jim v minulosti 

říkalo zázračné léky. Byly totiž schopné vyléčit choroby, se kterými si lékaři nevěděli 

rady.  

Nyní jsou antibiotika rozšířena po celém světě a každý rok jich lékaři předepisují stále 

více. Proměňují se i samotná antibiotika. Vědci pracují na objevování nových a 

účinnějších léků, které působí jen na určitou oblast v lidském těle. Kvůli zvyšující se 

odolnosti bakterií musí lékaři nacházet stále nová a nová antibiotika (Weaver, © 2008). 
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C) Rizika spojená s užíváním antibiotik 

Mezi rizika patří vznik rezistence a nežádoucí až toxické účinky na celé tělo. Rezistence 

znamená, že bakterie na dané antibiotikum již nereagují také jinak, že antibiotikum 

ztratilo schopnost omezit růst a množení bakterií nebo je zabít. Prvotní rezistence je daná 

geneticky, daná bakterie na konkrétní antibiotikum nikdy nereagovala bez ohledu 

na předchozí zkušenost. Nebezpečný je vznik druhotné rezistence. V tomto případě 

antibiotikum v minulosti úspěšně omezovalo a zabíjelo danou bakterii, ale nyní na ni již 

nepůsobí. Bakterie si vytvořila vůči tomuto antibiotiku odolnost. U antibiotik 

penicilinového typu vzniká rezistence až po dlouhé době užívání, naopak u antibiotik 

streptomycinového typu se vytváří velmi rychle. Rezistence je bohužel přenosná a může 

se tak rozšířit z jednoho člověka postupně na všechny. Prevencí proti vzniku rezistence 

je nepředepisovat antibiotika příliš často a dobrat antibiotika i po odeznění příznaků. 

Doba léčby antibiotiky by měla být 7–10 dnů. Důležité také je, aby lékař zvolil 

nejvhodnější druh antibiotika pro danou nemoc, na zánět močového měchýře se hodí jiná 

antibiotika než třeba na angínu (Přispěvatelé WikiSkript, © 2018). 

D) Historie využití antibiotik – Alexander Fleming 

Historie využití antibiotik začíná u skotského lékaře, který se jmenoval Alexander 

Fleming. Tento muž celý život působil na lékařské škole v Londýně. Pracoval na vývoji 

očkování proti některým nemocem. V roce 1928 si všimnul, že do jednoho ze 

zkoumaných vzorků se dostala plíseň. Uvědomil si, že tato plíseň (jménem Penicilinum 

notatum) zabíjí bakterie ve vzorku. Dalšími pokusy zjistil, že zabíjí bakterie všech 

známých nemocí kromě tyfu. Později (v roce 1940) se jeho následovníkům E. Chainovi 

a H. Floreyovi podařilo získat a naředit látku, kterou plíseň vytvářela, a tak vzniklo první 

antibiotikum penicilin. Ve velkém se začal penicilin vyrábět až o dva roky později. Za 

další rok už byl hromadně používán k léčení raněných vojáků během 2. světové války. 

V roce 1945 získali Alexander Fleming a jeho následovníci Florey a Chain Nobelovu 

cenu za medicínu (Wikipedia, © 2017). V následujících 70 letech se výzkum zaměřil na 

hledání a výrobu dalších druhů antibiotik na různá bakteriální onemocnění. V současné 

době se věnuje především problematice vzrůstající odolností bakterií vůči antibiotikům a 

také možným nežádoucím účinkům antibiotik na životní prostředí (Weaver, © 2008). 



68 
 

Jméno: _____________________________ 

1) Napiš vše, co tě napadá, když se řeknou: 
 
 
 
 
 

ANTIBIOTIKA 
 

 

 

V expertní skupině jsem hledal/a důležité informace. 

ANO   NĚKDY   VŮBEC 

Komentář: 

 

Jakým způsobem sis ověřil/a, že myšlenkám z tvé části textu porozuměli 
všichni ve tvé domovské skupině? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

DOZVĚDĚL/A JSEM SE 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  
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7. DISKUZE 

Houby jsou považovány za jednu z evolučně nejdůležitějších skupin organismů. Tvoří 

samostatnou říši, jsou tedy na stejné úrovni jako rostliny a živočichové. Toto jejich 

výjimečné postavení je reflektováno i v učivu RVP ZV. Otázkou zůstává, jak tento fakt 

převést do výuky. Opravdu se houbám na našich školách dostává stejné pozornosti, jako 

rostlinám a živočichům? Již při nahlédnutí do ŠVP a učebnic vidíme, že tomu tak většinou 

není. Zajímavé by bylo analyzovat další ŠVP a rozšířit výzkumný vzorek a zjistit tak, 

jestli je tento poznatek náhodný či obecně platný.  

Totéž platí i pro rozhovory s jednotlivými učiteli. Většina z nich houby do své výuky 

zařazuje, ale věnuje jim jen několik málo hodin, například na škole v přírodě. Na druhou 

stranu je nutné si uvědomit, že vycházím jen z devíti interview. Ostatní učitelé (celkem 

ze 3 různých základních škol) moji žádost o interview odmítli. Proč? Bylo to proto, že 

téma do své výuky nezařazují, a proto o něm nechtějí mluvit? Nebo si opravdu jen 

nedokázali vyčlenit trochu času na pomoc s výzkumem?  

Již při výběru výzkumné metody jsem počítala s tím, že bude těžší sehnat respondenty 

ke kvalitativnímu interview než například k dotazníku. Přesto jsem zvolila metodu 

kvalitativního interview, a to z několika důvodů. Za prvé mne od použití dotazníků 

odradila jejich velmi nízká návratnost. Za druhé jsem se bála, že by jimi získaná data měla 

jen malou vypovídací hodnotu, protože se jedná o téma, kterému je věnována poměrně 

malá pozornost. Na základě vlastích zkušeností vím, že je učitele třeba opakovaně 

povzbuzovat pomocí verbálních, a především neverbálních prostředků. 

Při analýze učebnic jsem vycházela z materiálů dostupných v knihovně a studovně PedF 

UK v Praze. Bohužel tyto fondy neobsahují nejnovější vydání učebnic. Pokud by 

se podařilo získat finanční prostředky na jejich nákup, byl by výzkum aktuálnější.  

Podařilo by se totiž lépe zmapovat aktuální stav učebnic používaných na školách. 

Otázkou zůstává, jak moc je odlišné nové vydání od těch předchozích, jestli se vůbec liší. 

Při výzkumu učebnic se navíc ukázalo, že téma houby bylo podrobněji zařazeno ve 

starších učebnicích a směrem k současnosti jejich výskyt i podrobnosti o nich spíše 

klesají. Výjimkou z tohoto trendu jsou učebnice nakladatelství Fraus.  
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Dalším faktem je, že učebnice se většinou používají opakovaně, dokud se nezničí, takže 

reálně jsou na školách používány i ty starší. 

Protože učebnice, jak ukazují výsledky interview, bývá pro učitele primárním zdrojem 

pro stanovení základního učiva, často důležitějším, než ŠVP či RVP, tak její výběr 

do značné míry ovlivňuje výuku, a především výběr učiva. Právě proto by měl být jejich 

výzkum a zkvalitňování velmi důležitý. Přesto se výzkumu učebnic u nás v odborné 

literatuře věnuje jen malá pozornost. Největší systematickou analýzou učebnic se zabývá 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které rozhoduje o udělení 

schvalovací doložky učebnici. Každá učebnice je tak posuzována třemi recenzenty podle 

předem stanovených strukturovaných a podrobných kritérií. Důraz je kladen především 

na odbornou správnost obsahu učebnice, přiměřenost učebnice vůči věku žáků, 

metodické a didaktické zpracování textů (Učitelské noviny © 2003).  

V rámci rozhovorů s učiteli (včetně těch, kteří nedali souhlas s interview) zaznívala velmi 

často kritická připomínka, že učivo přírodovědy je dle jejich názoru učivo přírodovědy 

příliš obsáhlé a podrobné. Prosili mne, ať do své práce napíši, že vidí potřebu zredukovat 

učivo a téma houby je právě jedním z těch, které by vyškrtli. Což svědčí o naprostém 

nepochopení evolučního významu této říše. Přesto jejich argumentu rozumím. Z vlastní 

zkušenosti vím, že učivo v učebnicích bývá velmi podrobné a rozsáhlé. Na druhou stranu 

nesouhlasím s redukcí učiva v RVP, spíše si myslím, že jde o nepochopení dnešní úlohy 

učebnic. Učivo v učebnici přece není závazné. Naopak učitel sám musí umět rozpoznat 

základní učivo (dle kurikulárních dokumentů) a učivo rozšiřující. Souhlasím s tím, aby 

učebnice obsahovaly i rozšiřující učivo.  Vhodným kompromisem by mohlo být například 

lepší grafické oddělení základního učiva s využitím větší velikosti písma, změny jeho 

typu nebo barvy. 
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8. ZÁVĚR 

Prvním z cílů této práce bylo popsat, jakým způsobem je téma Houby zařazeno 

v kurikulárních dokumentech, jmenovitě Rámcovém vzdělávacím programu pro 

Základní vzdělávání a ve vybraných školních vzdělávacích programech. Tento cíl byl 

splněn. Vzorek zkoumaných ŠVP byl však poměrně malý (5 škol). Do budoucna by bylo 

vhodné jej rozšířit o další ŠVP a také se zaměřit na rovnoměrné pokrytí škol z různých 

regionů České republiky. 

Dalším cílem byla analýza učebnic a pracovních sešitů přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ. 

Tento cíl byl rovněž splněn. Bylo analyzováno 17 učebnic a 12 pracovních sešitů. 

S výjimkou nakladatelství Fraus však chybí nejnovější vydání učebnic. 

Třetím cílem bylo zjistit, zda učivo v učebnicích odpovídá cílům z Rámcového 

vzdělávacího programu. Předpokladem bylo, že ano, protože tyto učebnice dostaly 

schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Také tento cíl byl 

bezezbytku splněn. Výsledky ukazují, že z 29 zkoumaných materiálů jen tři z nich 

obsahují veškeré učivo (a cíle) specifikované v RVP, další tři alespoň částečně. Ve 

zbývajících 23 jedno či více témat chybí. V pěti publikacích nenajdeme ani jedno z 

daných témat. Učebnice pro 4. ročník obsahují většinou více učiva o houbách a pokrývají 

více dílčích cílů, než učebnice pro 5. ročník. 

Čtvrtým cílem bylo interview s učiteli z praxe. I tento cíl byl splněn, přestože se podařilo 

získat souhlas jen od devíti z nich (8 učitelek a 1 učitel), celkem ze tří různých škol. 

Výzkumný vzorek je tedy opět velmi malý. Protože jde o kvalitativní výzkum, i takto 

malý počet respondentů má vypovídací hodnotu. I s některými učiteli, kteří se odmítli 

podílet na interview, se podařilo vyvolat diskuzi o daném tématu, což je také přínosem 

této práce. Z interview vyplývá, že učitelé mají k tématu Houby spíše kladný vztah, toto 

téma ve své výuce zařazují a cítí dostatečnou podporu ze strany kurikulárních dokumentů 

a učebnic. Věnují se mu však spíše jednorázově, např. formou procházky po lese v rámci 

školy v přírodě. 
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Posledním cílem měl být návrh aktivit, které pomohou učitelům zařadit téma houby 

do výuky trochu netradičně. Spojila jsem proto metody z programu Čtením a psaním 

ke kritickému myšlení s tématem houby a vytvořila tak projekt Antibiotika – trochu jiné 

houby. Tento projekt o minimální časové dotaci 2 vyučovacích hodin jsem také v praxi 

jednou vyzkoušela v páté třídě a musím říci, že se zde setkal s pozitivním ohlasem 

ze strany žáků.  Téma projektu lze poměrně snadno obměnit. 

Všechny cíle mé diplomové práce byly splněny a jsem přesvědčena, že díky ní se otevírá 

prostor pro další výzkum tohoto zajímavého tématu. 
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  PŘÍLOHY 

I. Přehled vydaných učebnic a pracovních sešitů 

nakladatel rok název autor typ 

Alter 2011 
Člověk a technika 5; člověk a 
jeho svět Bradáč, Petr učebnice 

Alter 2010 
Rozmanitost přírody pro 4. 
ročník, 1. díl 

Kholová, Helena a 
kol. učebnice 

Alter 2010 
Rozmanitost přírody pro 4. 
ročník, 2. díl Novotný, Aleš učebnice 

Alter 2010 
Země ve vesmíru 5; člověk a 
jeho svět; rozmanitost přírody Holovská, Helena učebnice 

Alter 2009 
Život na Zemi 5; rozmanitost 
přírody; člověk a jeho zdraví Kholová, Helena učebnice 

Alter 2008 
Přírodověda pro 4. ročník; 
člověk a jeho svět; 2. díl 

Novotný, Aleš; 
Kholová, Helena; 
Holovská, Helena učebnice 

Alter 1999 Přírodověda pro 4. ročník 

Novotný, Aleš; 
Kholová, Helena; 
Holovská, Helena učebnice 

Alter 1997 
Přírodověda pro 5. ročník. Život 
na Zemi Kholová, Helena učebnice 

Alter 1996 
Přírodověda pro 5. ročník. 
Člověk a technika Bradáč, Petr učebnice 

Alter 1996 
Přírodověda pro 5. ročník. Země 
ve vesmíru Holovská, Helena učebnice 

Alter 1995 Přírodověda pro 4. ročník Kholová, Helena učebnice 

Didaktis 2011 
Člověk a jeho svět pro 5. ročník 
základní školy 

Chramostová, Ivana a 
kol. učebnice 

Didaktis 2009 
Člověk a jeho svět pro 4. ročník 
základní školy 

Hublová, Pavlína a 
kol. učebnice 

Fortuna 2001 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 2001 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Kvasničková, Danuše učebnice 
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Fortuna 2000 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Kvasničková, Danuše 

pracovní 
sešit 

Fortuna 1997 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Kvasničková, Danuše 

pracovní 
sešit 

Fortuna 1997 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy: rok v přírodě Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 1997 

Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy: od vesmíru k 
člověku Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 1996 

Od vesmíru k člověku: 
přírodověda pro 5. ročník 
základní školy: Včetně učiva 
kurzu Výchova ke zdraví Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 1996 
Přírodověda: pracovní sešit pro 
4. ročník základní školy Kvasničková, Danuše 

pracovní 
sešit 

Fraus 2011 
Příroda: Člověk a jeho svět: pro 
5. ročník základní školy Frýzová, Iva učebnice 

Fraus 2010 
Příroda: Člověk a jeho svět: pro 
4. ročník základní školy Frýzová, Iva učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Energie 
Bergstedt, Christel a 
kol. učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Zdraví Klepel, Gert a kol. učebnice 

Fraus 2005 
Člověk a příroda. Informace a 
komunikace 

Zahradník, Günter a 
kol. učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Půda 
Bergstedt, Christel a 
kol. učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Vzduch 
Volkmar, Ditrich a 
kol. učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Voda 
Bergstedt, Christel a 
kol. učebnice 

Nová škola   2014 
Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola   
2012–
2014 

Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří učebnice 

Nová škola   
2012–
2013 

Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 
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Nová škola   2012 
Přírodověda 4: Pracovní sešit 
pro 4. ročník Štiková, Věra 

pracovní 
sešit 

Nová škola   2011 
Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří učebnice 

Nová škola   2011 
Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola   2010 
Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola   2010 
Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří 

pracovní 
sešit 

Nová škola   2004 
Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří učebnice 

Nová škola 
Brno 2015 

Přírodověda 4: vzdělávací oblast 
Člověk a jeho svět (Rozmanitost 
přírody) Andrýsková, Lenka učebnice 

Nová škola 
Brno 2015 Přírodověda 5 Vieweghová, Thea učebnice 

Nová škola 
s.r.o. 2017 

Přírodověda 5: Porozumění v 
souvislostech Klinkovská, Lenka 

pracovní 
sešit 

Nová škola 
s.r.o. 2016 

Přírodověda 4: Porozumění v 
souvislostech Klinkovská, Lenka 

pracovní 
sešit 

Nová škola 
s.r.o. 2016 

Přírodověda 5: Porozumění v 
souvislostech Klinkovská, Lenka učebnice 

Nová škola 
s.r.o. 2015 

Přírodověda 4: Porozumění v 
souvislostech Klinkovská, Lenka učebnice 

Nová škola 
s.r.o. 2015 

Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola 
s.r.o. 

2013–
2016 

Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří učebnice 

Albra 2002 Přírodověda 5: pracovní sešit Prášková, Lenka 
pracovní 
sešit 

Pansofia 1999 
Přírodověda 5: učebnice 
přírodovědy pro 5. ročník Prášková, Lenka učebnice 

Pansofia 1996 
Přírodověda 4: učebnice 
přírodovědy pro 4. ročník  učebnice 
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Prodos 
2009–
2010 

Čítanka naučných textů pro 4. a 
5. ročník ZŠ Vaníček, Jakub učebnice 

Prodos 2008 
Člověk a jeho zdraví pro 4. a 5. 
ročník základní školy Jančová, Michaela učebnice 

Prodos 2008 
Rozmanitost přírody pro 4. a 5. 
ročník základní školy Dančák, Martin učebnice 

Prodos 2007 Člověk a jeho svět 1 Danihelková, Hana učebnice 

Prodos 2007 Člověk a jeho svět 2 Danihelková, Hana učebnice 

Prodos 2007 Člověk a jeho svět 3 Danihelková, Hana učebnice 

Prodos 2002 
Přírodověda pro 4. ročník, 
pracovní sešit  

pracovní 
sešit 

Prodos 1997 Přírodověda: 4. ročník  učebnice 

Prodos 1996 
Přírodověda: 4. ročník: pracovní 
sešit Jurčák, Jaroslav 

pracovní 
sešit 

Prodos 1996 
Přírodověda: 5. ročník: pracovní 
sešit Jurčák, Jaroslav 

pracovní 
sešit 

Prodos 1996 Přírodověda: 5. ročník Jurčák, Jaroslav učebnice 

Prodos 1996 Přírodověda: 4. ročník Jurčák, Jaroslav učebnice 

Prodos 1993 Přírodověda 4 Baťková, Božena učebnice 

     
Scientia 1999 

Pracovní sešit k učebnici 
Přírodověda 5 Komanová, Eva 

pracovní 
sešit 

Scientia 1997 Přírodověda 5 Komanová, Eva učebnice 

Scientia 1997 
Pracovní sešit k učebnici 
Přírodověda 4 Komanová, Eva 

pracovní 
sešit 

Scientia 1996 Přírodověda 4 Komanová, Eva učebnice 

Scientia 1994 
Přírodopis pro 5. ročník základní 
školy Střihavková, Hana učebnice 

SPN 
2016–
2017 Přírodověda 4 Čechurová, Milana učebnice 

SPN 2011 Přírodověda 5 Čechurová, Milana učebnice 

SPN 
2010–
2011 Přírodověda 4 Čechurová, Milana učebnice 
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SPN 2004 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila učebnice 

SPN 1999 

Pracovní sešit k učebnici 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila 

pracovní 
sešit 

SPN 1998 

Pracovní sešit k učebnici 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila 

pracovní 
sešit 

SPN 1998 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila učebnice 

SPN 1998 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila učebnice 

SPN 1996 

Poznáváme přírodu a techniku: 
přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Podroužek, Ladislav 

pracovní 
sešit 

SPN 1995 

Pracovní sešit k Přírodovědě pro 
4. ročník základní školy: 
poznáváme přírodu a techniku Podroužek, Ladislav učebnice 

SPN 1994 

Poznáváme přírodu a techniku: 
přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Podroužek, Ladislav učebnice 

SPN 1993 

Poznáváme přírodu a techniku: 
přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Podroužek, Ladislav učebnice 

SPN 1993 

Pracovní sešit k Přírodovědě pro 
4. ročník základní školy: 
poznáváme přírodu a techniku Podroužek, Ladislav učebnice 

SPN 1991 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Podroužek, Ladislav učebnice 

Taktik 2017 Hravá přírodověda 4 Binková, Adriena 
pracovní 
sešit 

Taktik 
2014–
2017 Hravá přírodověda 5 Rybová, Jovanka učebnice 

Taktik 
2014–
2017 Hravá přírodověda 4 Rybová, Jovanka učebnice 
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II. Záznam interview 

II.I. Interview 1 

Datum: 14. 4. 2016 

Škola: FZŠ a MŠ Barrandov II 

Délka: 4 min. 50 s. 

Výzkumník (V): První otázka by byla, jak dlouho, nebo po kolikáté už jsi učila 

přírodovědu? 

Respondent (R1): Přírodovědu jsem učila ve třetí, ve čtvrtý, v pátý, ve čtvrtý a v pátý. 

V: Ehm (souhlasné přitakání) a jaký k ní máš vtah? 

R1: Kladný. 

V: Kladný. Zařadila jsi do své výuky někdy téma houby? 

R1: Ano, zařadila jsem houby. Nejlépe v praxi.  

V: Jak v praxi? 

R1: Že jsme chodili po lese, hledali jsme je, dělali jsme různý otisky, vzorky a většinou 

to děláme na škole v přírodě, že si jako tohle děláš venku a píšeš si, kreslíš si a děláme si 

takovej herbář a všechno co objevíme, tak si třeba otiskáme ty houby nebo ty kytky, 

nakreslíme. Protože houby nejdou lisovat, tak to děláme takhle. 

V: A jak si stanovuješ základní učivo? U těch hub, jakoby co. Jak stanovíš, to co chceš, 

aby věděli? 

R1: Asi na základě praktičnosti, aby to bylo, když už oni do toho lesa přijdou, tak aby ty 

běžný houby uměli rozpoznat a asi důležitý je rozdělit si je na ty jedovatý a jedlý. 

V: A testuješ pak nějak znalosti z hub na té škole v přírodě nebo ve škole? 
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R1: Určitě, i oboje. I v praxi, i když tam se snažím, abysme je až tak moc neničili, netrhali. 

Ale chci, aby i ktěm jedovatejm měli kladnej vztah, protože třeba loni jsme byli na té 

škole v přírodě a rostly tam muchomůrky červený a bylo to strašně krásný a oni, aby je 

prostě neničili. A pak si děláme i testíky, děláme. 

V: Ehm, a zařazuješ i houby, který nejsou ty běžný lesní, co se sbírají? Myslím tim teď 

konkrétně plísně, kvasinky a tyhlety typy hub, se kterejma, žáci přicházejí do kontaktu, 

ale zároveň to nejsou ty lesní houby. 

R1: Moc ne, to mě vlastně asi nikdy, ani nenapadlo. 

V: Aha. Cítíš dostatečnou podporu pro zařazení tématu hub v materiálech typu RVP, 

ŠVP? 

R1: To nevim. Nemám to až tak nastudované. Většinou se orientuju podle učebnice, nebo 

že jsou houby, tak se opřu o učebnici a to co najdeme v tom lese. 

V: A máš něco vyzkoušeného, co bys mi doporučila, až budu učit téma houby? Tys 

doporučila to jít do lesa? 

R1: Ano. Určitě jít. A taky jsme dělali, když rostly houby, a to jsme dělali na podzim, že 

kdo šel na houby, a to bylo opravdu období, kdy ty houby rostly, to bylo ňáký to září, 

říjen, takže každý měl přinýst jednu houbu. Pak jsme si je naskládaly, třídili jsme si jedlé, 

nejedlé, takže opravdu, aby oni to viděli, že ty obrázky často matou a nejsou tak přesný, 

takže jsem chtěla buď fotky a nejlépe bylo, když pak přinesli ty skutečný houby a i měli 

našli si takový i chytáky, jako houby nezvyklý. I když to byly zase jenom ty, jak to mám 

říct ... Houby jako houby. 

V: Nebudu to zatěžovat tím odborným termínem, jsou to nějaké stélkaté houby, nebo 

výtrusné houby. Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli je něco, co by ti pomohlo, abys 

zařazovala i ty houby, jako jsou plísně, bakterie kvasinky?  

R1: To by možná bylo dobrý asi spíš udělat na nějakých pokusech, protože ty plísně, pak 

když se něco nechá v pytlíku, tak ta plíseň tam sama pak. Tak aby to nebylo jenom 

teoreticky, protože to je tak strašně těžko chápatelný pro ty děti, takže mě by pomohlo 

nějaký návrhy na to jak k nim přijít, jak je zkoumat. 

V: Jo, takže je nezařazuješ, protože nevíš jak a nebo protože nejsou v tý učebnici? 
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R1: Hm (souhlasné přitakání), ani mě to vlastně nikdy nenapadlo. Upřímně. 

V: Je něco, co bys chtěla doplnit? 

R1: Asi ne. 

V: Tak já ti moc děkuju. 

 

II.II. Interview 2 

Datum: 15. 4. 2016 

Škola: FZŠ a MŠ Barrandov II 

Délka: 4 min. 24 s. 

Výzkumník (V): Tak, já Vám na začátku děkuji, že jste si na mě udělal čas. Zajímalo by 

mě, jak dlouho učíte přírodovědu? Jestli to dokážete odhadnout? 

Respondent (R2): No tak neučím to určitě každý rok. Ale ... přibližně ... takovejch deset 

patnáct let to mohlo být. 

V: A jaký k ní máte vztah? 

R2: No, tak k přírodovědě určitě kladný, protože mám rád přírodu. K přírodě mám kladný 

vztah. 

V: Zařazujete do své výuky také téma houby? 

R2: Tak houby .. zařazuju, ale ... ne moc podrobně. To znamená, já sám jako houbař 

nejsem, tak možná to je tím ovlivněno, takže jenom vyloženě, tak. 

V: A jak to vypadá ta výuka, když zařadíte houby? Je to ve třídě? Nějaká teorie nebo 

nějaký cvičení, pracovní list, učebnice? 

R2: No, určitě, že jo, učebnici, pracovní listy a snažím se využívat i nějaké ty ... 

multimediální, ty pomůcky. Ale většinou je to, není to, na těch konkrétních těch 

modelech, nebo, jako že bychom třeba v přírodě to hledali, tak to ne. 

V: A ještě by mě zajímalo proč toto téma zařazujete? 
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R2: No tak, domnívám se že, je to nutné, alespoň v tom základu, aby ty děti rozeznávaly 

ty jedovaté od těch hub jedlých. To myslím, že je užitečná věc. 

V: A ještě by mě zajímalo, jestli také nějak to téma testujete, nebo hodnotíte? 

R2: Ne. 

V: Ne. Netestujete. A jak stanovujete základní učivo? Podle čeho vyberete to, co těm 

žákům předložíte? 

R2: Tak, zjistím si ty základní druhy těch co těch jedlých hub nebo těch jedovatých, nebo 

ty houby, které se nejvíc vyskytují, nebo se sbírají, tak podle toho, podle těch takových 

obecných, občanských druhů. 

V: Je to třeba i podle učebnice? Podle toho, co je v té učebnici? 

R2: No určitě. Podle učebnice taky se ... jako základ je opravdu ta učebnice a pak k tomu 

ještě tak jako rozšířím nebo to tam je dostačující. 

V: A ještě by mě zajímalo, jestli si myslíte, že ... nebo jestli cítíte dostatečnou podporu 

pro zařazení tohoto tématu v rámcovém vzdělávacím programu nebo ve školním 

vzdělávacím programu? 

R2: No tak, tady to téma není nějaké, nemá nějakou speciální nějakou podporu. Myslím, 

že jako ostatní témata. Je to jedno z mnohých témat. Myslím že ne, nemá žádnou 

speciální. 

V: A ještě by mě zajímalo, jestli zařazujete také někdy do té výuky houby, které nejsou 

takové ty klasické druhy co žijí v lese, odborně řečeno makromycety, jestli zařazujete i 

třeba plísně, kvasinky, bakterie?  

R2: Ne, ne, ne do těchto oblastí se vůbec nepouštím. Houby, vyloženě jenom ty houby, 

které se sbírají, nebo které jsou k užitku. 

V: A máte něco vyzkoušeného k tomuto tématu, co byste doporučil pro výuku? 

R2: Tak nějaké speciální metody nemám. (Dívá se na hodinky) 

V: Tak já Vám moc děkuju.  
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II.III. Interview 3 

Datum: 5. 5. 2016 

Škola: ZŠ Tyršova, Český Brod 

Délka: 4 min. 12 s. 

Výzkumník (V): Tématem mé práce je výuka přírodovědy a konkrétně zařazení hub. 

Souhlasíš s tím, že ten rozhovor bude nahráván?  

Respondent (R3): Ano. 

V: Jak dlouho učíš přírodovědu na prvním stupni? Buďto můžeš vyjádřit kolikrát, nebo 

třeba kolik let? Jenom přírodovědu, prosím, to je čtvrtá, pátá třída. 

R3: Přírodovědu učím čtyři roky na prvním stupni, je zařazena ve čtvrtém a v pátém 

ročníku s dotací dvou hodin. 

V: Ehm (souhlasné přitakání) a zařadila jsi do své výuky někdy téma houby? 

R3: Ano, zařadila. Z důvodu zájmu jednoho žáka, Lukáše Brabence, o houby. Jednalo se 

spíš o projektovou výuku. 

V: Ehm (souhlasné přitakání) a testovala jsi i nějak tohleto téma? 

R3: Testovala, ale ne na známky, bylo to ústní hodnocení z důvodu toho, že houby nejsou 

zařazeny v ŠVP. A bylo to poznávání hub a třídní soutěž na téma poznávání hub podle 

obrázků. 

V: A připadá ti, že je dostatečná podpora tohoto tématu v RVP a v ŠVP?  

R3: Není, a myslím si, že je velmi důležité znát jedlé a jedovaté houby, protože už z 

důvodu tradice v České republice houbaření a velkého procenta otravy hub a děti by měly 

znát od svého útlého věku jedlé a jedovaté houby. 

V: A máš nějaké doporučení, třeba pro ostatní učitele, co ti pomohlo při výuce tohoto 

tématu? Jestli třeba nějaká ta projektová výuka? 

R3: No určitě bych zařazovala v období před letními prázdninami projekty na téma houby 

z důvodu houbaření v době letních prázdnin.  

V: A byla jsi třeba i někdy s dětma venku, v přírodě? Sbírali jste ty houby? 
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R3: Byli jsme v lese, ale houby jsme nesbírali, ale pozorovali. Když někdo našel houbu, 

všichni jsme se sešli a povídali jsme si o ní. 

V: A poslední otázka. Zařadila jsi někdy do své výuky houby, které nemají 

makroskopické plodnice? Spíš myslím tím plísně, bakterie? 

R3: Ne, nezařadila.  

V: A co by ti pomohlo, abys i tyhlety houby zařadila? Protože s těmito houbami se děti 

setkávají poměrně často, že jim splesniví svačina, nebo berou antibiotika, jedí jogurty, 

jedí chleba. To všechno jsou vlastně také houby. A setkávají se s nimi dle mého názoru 

častěji, než s těmi houbami v lese. Co by ti pomohlo, abys to zařadila? 

R3: Určitě by mě pomohly větší hodinová dotace na pokusy během přírodopisu, teda 

přírodovědy. Toto téma, kdybychom třeba pozorovali plísně na ovoci a zelenině. Jenom 

nevím, zda by mi to prošlo z hygienického hlediska. 

V: Je ještě něco, co bys chtěla doplnit k tomuto tématu? 

R3: Navrhla bych, aby toto téma bylo zařazeno více do ŠVP, protože si myslím, že je to 

velmi důležité. 

V: Ještě se zeptám, pomohlo by ti třeba, když bych vytvořila nějaký pracovní list, nebo 

nějakou aktivitu, kde bych právě zařadila tyhlety druhy hub, jako jsou plísně, kvasinky a 

tak dále? 

R3: No určitě by to pomohlo. 

V: Děkuji ti za rozhovor. 

R3: Není zač. 
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II.IV. Interview 4 

Datum: 5. 5. 2016 

Škola: ZŠ Tyršova, Český Brod 

Délka: 7 min. 1 s. 

Výzkumník (V): Tohle je interview zaměřené na výuku hub v přírodovědě na prvním 

stupni, měla by to být teda vlastně čtvrtá, pátá třída. A jak dlouho učíte, nebo kolikrát 

třeba jste učila přírodovědu? 

Respondent (R4): Vzhledem k tomu, kolik mi je, tak samo ... a mám vystudovanou tedy 

první stupeň, tak samozřejmě, že prvouku a přírodovědu učim vlastně celý život, že jo. 

Protože to je nedílná součást té výuky a myslím si, že správně se teda má postupovat od 

jednoduchého ke složitějšímu a v té prvouce jsou houby. Já letos učím teda třetí ročník, 

měla jsem tam nějakou pauzu s tím. A tam jsou zařazeny v živé přírodě, jsou nedílnou 

součástí živé přírody. A oni se nezařazují ani mezi živočichy, ani mezi rostliny a mají 

úplně zvláštní kategorii. Protože jsou to ... 

V: Je to říše houby. 

R4: Ano, ano, je to takhle, je to samostatné. V letošním roce již to mám za sebou, to 

znamená, že minulý měsíc jsme je skončili. Děti samozřejmě že musí mít obrázky, tam 

se hodně pracuje s obrázkovou přílohou, s atlasem hub a se všelijakými obrázky. Protože 

normálně jako vzor, nebo maketu houby nemáme. Nakreslí si, celou tu plodnici a je 

potřeba teda, aby rozlišovali co je ta plodnice a co je to podhoubí. Velký problém poměrně 

dělá dětem pojem výtrusy. Už jenom to slovo, výtrusy, oni, jo je to slovo mnohoznačné, 

které prostě si každý před tím si představí něco jiného. Tak to jim docela dělá problém a 

potom jim dělají problém, kořenový systém, to podhoubí. Jo, že některý do pracovního 

sešitu napsali, že ... prostě nesrovnávají ty kořeny s tím podhoubím, že to je. No, ale, že 

prostě rostou, nebo že hnijí, tam dokonce někdo tam napsal, takže asi v tomhlenstom, no. 

A jinak. A potom je samozřejmě mají rádi, když je rozdělujeme na jedlé, nejedlé, jedovaté 

a prudce jedovaté. Dokonce jsme si i našli teda ty značky, jaké jsou a to se jim teda moc 

líbilo. 

V: A testujete také nějak toto téma? 
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R4: Ano, ano, testujeme, je to v pracovním sešitě, kde po skončení a samozřejmě po 

nákresech různých  do sešitu a zápisu v učebnici je to poměrně pěkně, jako udělaný. Tak 

je tam, v pracovním sešitě, celá stránka jenom o houbách. A nehledě k tomu, že i za 

domácí úkol dám, aby také se třeba s rodiči poradili, nebo vyhledali atlas hub, kde oni 

vypíšou mi třeba po dvou až třech kusech ke každé té kategorii toho jedlé, nejedlé, 

jedovaté, prudce jedovaté a tak. 

V: A cítíte dostatečnou podporu pro výuku tohoto tématu v RVP, ŠVP nebo z těch 

učebnic? 

R4: Ale ano, ano a nehledě k tomu, že my se potom i třeba zabýváme besedou, nebo 

takhle zabýváme, my besedujeme o tom jak se houbař třeba má chovat v lese, že to je 

taky důležitý a děti v besedě prostě se projevují a ukazují svoji vlastní zkušenost kde s 

rodiči, nebo i s prarodiči chodí do lesa a jak se k tomu prostě stavěj. 

V: A podle čeho stanovujete to základní učivo? Jakoby co po nich chtít, co testovat. Je to 

podle té učebnice? Nebo podle toho pracovního sešitu? 

R4: No, ten pracovní sešit navazuje na tu učebnici a my to děláme, že to máme před sebou 

všechno a děti, když pracují do pracovního sešitu, tak mohou použít i sešit i učebnici. To 

znamená zápisky a učebnici a vyhledávají v těch zápiscích a v té učebnici, doplňují do 

toho pracovního sešitu. 

V: Děkuji moc. Ještě, jestli byste něco poradila ostatním učitelům. Třeba mě, jako 

začínajícímu učiteli pro výuku tohoto tématu. Co se Vám osvědčilo. Co s dětmi dělat. 

Možná, už jste to říkala. 

R4: Určitě obrázky, určitě obrázky a atlasy hub, s dětmi. Protože, zase víc smyslů, že jo. 

... (šum) ...Možná, že děti také si mohou vymodelovat plastelínou, nebo nějakým 

moduritem, nebo něčím co, tu houbu a udělat si výstavku. 

V: A ještě se Vás zeptám, jestli jste někdy zařadila i houby, jako jsou bakterie, kvasinky, 

plísně?  

R4: Tohlensto ne. 
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V: A co by Vám pomohlo, abyste i tyto houby zařadila do výuky? Pomohlo by Vám třeba, 

kdybych vytvořila nějaké aktivity nebo nějaký pracovní list, kartičky? ... Protože mě třeba 

připadá, že s těmito druhy hub se děti setkávají často, splesniví jim svačina, jedí chleba, 

pijí mléčné nápoje, užívají antibiotika. 

R4: Já nevim, jak bych to řekla. Já jsem se třeba v sobotu dívala na chvíli na ty Zázraky 

v přírodě. Dívala jste se na to? 

V: Já to pouštím dětem, nekoukala jsem se v sobotu, ale pouštím to dětem. 

R4: A tam se zrovna jednalo o virech, to znamená, že ten pan Kořen dával v té laboratoři 

do těch Petriho misek různé druhy prostě z ruky, po neumytí, po podání ruky, po umytí, 

po vydesinfikování a tam se potom ukazovalo a nakonec byla tam otázka. Kolik virů, 

kolik všelijakejch těch bakterií člověk na sobě má. Myslím třeba i čistotný člověk. No tak 

já nevim. 

V: Je ještě něco, co byste chtěla doplnit? 

R4: (vrtí hlavou, že ne) 

V: Tak já Vám moc děkuju. 

 

II.V. Interview 5 

Datum: 21. 7. 2017 

Škola: ZŠ Tyršova, Český Brod 

Délka: 7 min. 30 s. 

V (výzkumník): Na začátku bych se chtěla zeptat, jak dlouho vlastně učíš přírodovědu? 

Kdybys to dokázala shrnout. 

R5 (respondent 5): Dvacetosum let. 

V: Dvacetosum let. A jaký k ní máš vztah? 

R5: No, docela jako mám ráda přírodovědu. A učí se mi to dobře. Jako přírodopis jako 

dítě jsem měla ráda. Takže k tomu mám jako hezkej vztah. 

V: Máš kladný vztah k přírodě? 
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R5: No, to určitě.  

V: A zařadila jsi někdy do své výuky téma houby? 

R5: Ano, zařadila. Většinou jako před prázdninama, aby to bylo takový jako z 

bezpečnosti. Jako jak se mají děti chovat, aby prostě poznali ty jedlý, nejedlý a jedovatý. 

A co sbírat, jak skladovat, že to nedávat do pytlíku. A většinou na konci školního roku 

jsme chodili i do přírody jako do lesa, nebo to , tak někdy jsme i nějakou potkali, tak jsme 

si to ukázali. 

V: Takže i prakticky? Že tam byly i vycházky. 

R5: (Dává najevo souhlas). To bylo i spojený jako s výletem. Každej rok jdeme prostě 

ven. 

V: To je skvělé. A podle čeho sis stanovila základní učivo? 

R5: Jako základní učivo? No většinou se držim toho, co je teda v plánu. To, co nám dává 

učebnice. Co tam sou nějaký, nebo co máme nějaký ty atlasy přírody a takhle, takže 

většinou tam je ta obrazová příloha, tak toho se držim. No a pak, když jsme venku, nebo 

děti maj většinou spoustu otázek a tak mluvěj co našli a todle. Tak si to ukážeme a 

najdeme si to na internetu, nebo mám i atlasy hub a takovýdle. To mám i doma a 

připravuju to. 

V: Takže ta učebnice? 

R5: Ta učebnice je pro mě jako směrodatná, co je v tý učebnici. No, ale samozřejmě se 

to rozvíjí i tim, že ty děti se ptaj. Podle zájmů těch dětí. 

V: A testovala nebo nějak jsi hodnotila tohle téma? 

R5: No, jako že bych to úplně hodnotila asi to ne. V testu jsem dělala třeba já nevim, 

vypiš tři houby jedlý a já nevim, tři houby jedovatý nebo nejedlý, to většinou to pak 

sloučim do testu tu kategorii, jo? 

V: Takže se to objevilo v nějakém testu? 

R5: Určitě jo. Určitě jako jsem se ptala. Myslím si, že to mám někde i udělaný v počítači. 

V: Cítila jsi dostatečnou podporu v osnovách, nebo spíš v rámcovém vzdělávacím 

programu, ve školním vzdělávacím programu, v učebnicích? 
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R5: No, jako nevim. To mě ani tak jako nepřijde, že by to tam nějak jako podporovalo. 

To je, ale to je ve většině případů. Mě to prostě přijde, že každá ta třída je jiná. S každou 

třídou co jedu, učím trochu jinak. Tu skupinu zajímá něco jinýho, takže většinou se jako 

i těma dětma. Dost mě inspirujou ty děti.  

V: Spíš, jestli víš, jestli je to vůbec zařazeno ve vašem školním vzdělávacím programu? 

R5: Já jsem zpracovávala školní vzdělávací na matematiku. Přírodovědu dělal někdo jinej 

a pak, jak se to předělávalo, tak to jsme věděli, co kde je a teď je tak nově udělanej školní 

vzdělávací program, že nikdo neví. A je to napsaný tak, že prostě je to úplně k ničemu. 

Takže kdybych v první třídě učila integrály, tak to nikdo ne. Bude to každýmu jedno, 

protože jsou takhle udělaný ty vzdělávací programy. Takže tim bych se vůbec 

nezabejvala. Rozkopali strukturu, která měla smysl.  

V: A zařadila jsi někdy, plísně, kvasinky, takovéhle druhy hub? 

R5: Ne, to ne. 

V: Ne, nikdy? 

R5: Ne. 

V: A proč ne? 

R5: No ... protože ... 

V: Nebyly v učebnici? 

R5: No zaprvý, nebyly v učebnici, takže to, ale většinou. I když děti se třeba zeptaj, já 

nevim, že jim zplesnivělo tohle, no tak si vo tom řeknem, když najdou zplesnivělou 

svačinu, že je zelená, tak jim dokonce řeknu, že jí penicilín, nebo něco jako, že přišel na 

penicilin, protože byl trošičku čuně, že mu to zplesnivělo. A že to taky patří do týhle 

kategorie. Ale je to jenom taková jakoby spíš ... 

V: Ale zařadila jsi to. Když ta situace vyvstane. 

R5: Jo, když vyvstane situace, že najdeme zplesnivělou svačinu, klidně. No. 

V: A je něco, co by ti pomohlo, aby jsi zařadila v té výuce třeba i ty kvasinky? Že děti 

přece jenom jedí pečivo, jedí jogurty. Hodně se s tím setkávají, poměrně často dnešní děti 

berou antibiotika, nějaký. 
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R5: No, jako vo tomhlenstom jsme se nějak jako nebavili, úplně, že by jako tyhletsty 

kvasný produkty a  tohlentsto, že, ale já tak si řikám, já nevim. I ty acidofilní mlíka a 

takhle, to si zase většinou řekneme jako když se berou vitamíny, nebo něco. Že je to 

prospěšnost pro tělo. Já nevim, aby to udržovalo tu střevní mikroflóru a takhle třeba. Ale 

vyloženě to jako s těma houbama to nedávám úplně do spojitosti, spíš to dávám do 

spojitosti jakoby s výživou a takhle jakoby první pomoc a takhle, ale jako. 

V: Ale neřeknete si, že za to můžou houby, kvasinky? 

R5: No, většinou tohlentsto berou holky až na druhym stupni. Takže mi se spíš jenom 

seznamujeme a tohlentsto vopravdu vim, že Silva Tomesová, že to s nima probere. Takže 

je to rozšiřující, pokud by se někdo na to zeptal, z těch dětí, tak jim samozřejmě 

vodpovim. Jakoby formou tý třídy kterou by to jako to, ale jinak bych to nezařazovala, 

protože mi to přijde, že to je jako zase přehuštěný informace. Pokud maj zájem, ano, ale 

jako, zbytečně jim tam něco dávat jako úplně navíc a zamotat hlavy to mi nepřijde úplně 

jako to. 

V: Dobře, a máš něco vyzkoušeného, co bys mi doporučila? Když budu učit téma houby. 

R5: Tak houby, ... 

V: Jestli by to bylo to vyrazit ven, jít do lesa?  

R5: No tak to asi jako určitě, ale to mě přijde, že je tak normální, že jo. Že se chodí ven. 

To jako každá kolegyně, když tady učim, tak jdeme jako ven. Nebo Ivana Kocová, ty jsou 

věčně venku, v lesíčku a takhle. Jo, nebo i Jana Vebrová, choděj taky ven s Míšou 

Kemrovou jsme byli. Jo, jako když vezmou ty kolegyně, kde jsem učila. Ikskrát vždycky 

měli jeden pěší nějakej vejlet, nějaký poznávačky. Většinou třeba dělám i tajhlets tu 

stezku, jak je. Na jako k Podvinci a tak. Jak se jmenuje? Tajhle začíná. 

V: Naučná stezka nějaká, něco s jabkama má ten název. Ovocná cesta? 

R5: Ovocná nějaká cesta nebo tajhletsto. Ale i skauti jak jí potom vyznačovali do zahrad. 

Jo, tak to je další. 

V: Tam je nějaká další? 

R5: Nějaká údolím Šembery nebo něco. 
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V: Jo. 

R5: No a vlastně i teď jsme byli, ten zadek až k tomu ... hrad Šember, jsme prolezli až do 

Kozojed a vlastně tam je skoro pomalu až k prameni Šembery, ale tam až jsme nedotáhli. 

Takže my to máme jako zmapovaný takovejch pět let, co jsem měla, všecko tim lesem. 

V: A chceš ještě něco doplnit? 

R5: Tak já myslim, že asi ani ne. 

V: Všechno? 

R5: To je jako všechno. 

V: Dobře, děkuju. 

 

II.VI. Interview 6 

Datum: 24. 7. 2017 

Škola: nyní v důchodu 

Délka: 5 min. 1 s. 

V (výzkumník): Děkuji Vám za dovolení nahrávat ten rozhovor a za to, že jste přišla. 

Chtěla jsem se zeptat, jak dlouho jste učila přírodovědu? Jestli to dokážete nějak říct? 

R6 (respondent 6): Tak učila jsem. Předmět přírodovědu? 

V: (souhlasné přitakání) 

R6: No, to moc dlouho ne. Protože já jsem se většinou specializovala první a druhou třídu. 

To je prvouka, takže já jsem měla. Jednou jsem učila v páté třídě ... pak dvakrát ve čtvrté 

... a asi třikrát ve třetí, tam je to, to je. A ještě jsem potom učila na malotřídní škole a tam 

jsem učila tedy přírodovědu a vlastivědu a to jsem učila dva roky. Takže to je dohromady 

... 

V: Mě to stačí takhle, mě to úplně stačí takhle, nemusíte to počítat dohromady. A jaký 

máte vztah k přírodovědě? 
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R6: No přiznám se, že radši jsem měla vlastivědu, protože vždycky jsem tíhnula spíš k 

historii, než přírodovědu. Ale nevadilo mě to. Je ovšem, ale jestli můžu říct, tak můžu 

říct, že z pedagogické fakulty  jsem, co se týče vědomostí neměla až tak dobré (směje se) 

zkušenosti. Že jsem pak musela, až jsem v tom se dostala jako i s prvoukou se 

dovzdělávat. 

V: Ano, ano, to ... 

R6: Řekla bych, že z té češtiny a matematiky, že to jsme měli teda jako dobrý základy, 

ale řekla bych, že potom. Třeba můžu říct z výtvarky, protože jsem byla jako specializace 

výtvarka, to bylo jako dobrý, ale ty ostatní předměty bych řekla, že nebyly na takové 

úrovni. Já jsem byla i na praxi, jsme byli ... na malotřídní škole. Bylo to takový ... já už 

se teda nepamatuju místo, ale hezký prostředí a tam teda jako vím, že i když jsme třeba 

jako byli na násleších, tak tam jsem se lecos zajímavýho dověděla. 

V: Ano, ano. Já jsem se taky úplně nejvíc, co jsem se naučila z fakulty, tak jsem se 

dozvěděla na praxích.  

R6: Ano. 

V: Zařadila jste někdy do své výuky téma houby? 

R6: ... Jako speciálně ne. 

V: Jako jestli v rámci té přírodovědy nebo prvouky se tam 

R6: Narazili jsme na ten tu ..., kde třeba byly houby, ale že bych třeba celou hodinu 

věnovala houbám, tak to ne. Nevzpomínám si. 

V: A podle čeho jste vycházela? Jakože ty houby byly, když byly třeba v učebnici? ... Že 

když v učebnici byly houby, tak se probraly. 

R6: Ano, ano. Případně když byla třeba, měli jsme nějakej programový den, který se týkal 

nějak přírody, souviselo to s houbama, tak se tam něco rozpracovalo, ale jinak teda 

speciálně ne. 

V: A takže jste nikdy toto učivo ani netestovala? Neobjevily se houby v žádném testu? 

R6: Ne. 
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V: Ne. A cítila jste dostatečnou podporu v osnovách? Nebo teď po novu v rámcovém 

vzdělávacím programu nebo školním vzdělávacím programu? 

R6: Co se týče hub? 

V: Jestli tam bylo něco o houbách. 

R6: Ne, ale abych řekla. Já jsem se o to ani moc nezajímala. Ale necítila jsem nějakou 

podporu. 

V: A ještě se zeptám, zařadila jste do výuky plísně, kvasinky, podobně? Jakože třeba 

někomu zplesnivěla svačina, jestli prostě to vyhodil do koše, nebo jestli jste si to ukázali. 

Tohle je děti plíseň, prostě vzniká tak a tak, nesmíte to jíst. 

R6: Já jsem se nesetkala s plesnivou svačinou. 

V: Ne? 

R6: Ne, nesetkala. 

V: Já se setkávám teda neustále a to učim rok. To je asi k tomuhle tomu všechno. Jestli 

by Vám něco pomohlo, když si zkusíte, já vim, že už jste v důchodu, ale když si zkusíte 

představit, že byste učila třeba tu přírodovědu, jestli by Vám pomohlo, zařadit ty houby 

častěji, když bych třeba vytvořila nějaký  pracovní list, nebo nějakou interaktivní 

prezentaci. Pomohlo by Vám něco takového? 

R6: Tak jistě. Já teda musím říct, že teď jako, když jsem v důchodu a tak člověk má víc 

času, chodíme do lesa, velice často na houby, tak bych to uvítala i jako, že já sbírám tak 

opravdu dva druhy, jinak si nejsem jistá a tohle a myslim si, že i těm dětem by to jako 

něco přineslo, kdyby poznaly ty základní věci, oni to třeba, jako, ale taky si nejsou jisti, 

takže. 

V: A byla jste někdy ve svém učitelském životě se školními dětmi, se třídou v lese a 

ukazovali jste si tam i třeba houby? 

R6: Většinou na škole v přírodě, ale tam spíš byly jako rostliny. Houby zřídka, protože 

my jsme většinou s těma dětma nějak volně po lese nepouštěli, to většinou byla turistika, 

takže jsme chodili, když jsme na něco narazili a spíš to teda byly ty lesní rostliny, než ty 

houby. 
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(Respondentovi zvoní telefon.) 

V: To už je všechno, poslední otázka bude, jestli chcete něco doplnit? (R6 dává najevo, 

že ne) Já Vám moc děkuji a za mě je to úplně všechno. 

 

II.VII. Interview 7 

Datum: 25. 7. 2017 

Škola: ZŠ Úvaly 

Délka: 7 min. 20 s. 

Výzkumník (V): Tak, děkuju ti, že sis udělala čas na tohle to interview a na začátek bych 

se chtěla zeptat, jak dlouho jsi učila přírodovědu? 

R7: Čtyři roky. 

V: Čtyři roky. 

R7: Čtvrtá, pátá, čtvrtá, pátá. 

V: A jaký k ní máš vztah? 

R7: Přírodovědu učím ráda a měli ji vždycky rádi i moji žáci. Protože je to o tom, že tam 

ty děti zkoumají, není to o tom, že jenom seděj a ty jim říkáš prostě nějaký fakta. Ale tam 

je to o tom, hodně objevování, o těch pokusech a učíme se třeba v přírodě. Prostě je to 

takový na to pochopení, bych řekla, je to dobrej předmět z hlediska toho, že děti se naučí 

ty vědomosti skrz tu vlastní zkušenost, to poznání. 

V: Určitě. A zařadila jsi někdy do svojí výuky téma houby? 

R7: Ano, určitě. Bylo to tuším ve čtvrté třídě, když jsme se učili vlastně skupiny živých 

organismů a tam vlastně patřily, že jo. Jsme se učili tedy houby, živočichové, rostliny, 

mikroorganismy. 

V: A podle čeho jsi stanovila základní učivo? 

R7: Tak já jsem se řídila tim, co by ty děcka měli jakoby o houbách vědět a podle mě 

základní je to, aby věděli, že jsou houby jedlé, nejedlé a jedovaté. 
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V: A vycházela jsi třeba ze školního vzdělávacího programu, nebo spíš z učebnice, nebo 

jenom ze svých vlastních názorů? 

R7: Intuitivně jsem to brala, a podle učebnice a pak jsem tam dala něco navíc, co jsem si 

myslela, že je důležitý, aby třeba věděli. Tak jsem tam dala něco svýho navíc. Takže spíš 

jako intuitivně, ani ne podle ŠVP. 

V: Jo, a testovala jsi nebo hodnotila jsi nějak toto téma? ... Nemusel to být samostatný 

test na houby. 

R7: Učili jsme se, učila jsem je stavbu těla houby a to bylo v ňákym i testu dokonce. A 

možná tam potom byly. Byly tam vypsaný ňáký houby a měli jenom vyškrtat, nebo 

zakroužkovat jenom ty jedlé. 

V: A cítila jsi dostatečnou podporu v rámcovém vzdělávacím programu, školním 

vzdělávacím programu, nebo v těch učebnicích? 

R7: No, myslím, že v těch učebnicích bylo toho tak přiměřeně, ale eště jsem si pak 

pomohla dalším materiálem a nějakými názornými obrázky demonstračními, takže bych 

tam ještě přidala něco navíc klidně. 

V: A ještě když se vrátíme k těm kurikulárním dokumentům, to RVP, ŠVP, myslíš si, že 

tam ty houby jsou? 

R7: Já si myslím, že tam byly, tam o nich nějaká zmínka byla. Bylo to určitě v rámci toho 

učiva o těch živých organismech. Určitě tam nějaká zmínka byla, že aby děti věděly ten 

základ. A teď která houba je jedlá, která nejedlá a která je jedovatá. Aby si na to dali 

pozor, že jo, to je docela důležitý. 

V: Takže to myslíš, že v tom ŠVP je? 

R7: Bylo. 

V: A zařadila jsi někdy v té výuce téma plísně, kvasinky, podobné druhy hub? 

R7: Ano, to bylo v páté třídě tuším. A to jsme zkoumali vlastně plíseň a měli jsme 

vypůjčené takové laboratorní ... 

V: Petriho misky? 
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R7: Tak. A dělali jsme vlastně stěr z různých vlastně předmětů ve třídě a zkoumali jsme, 

co to vlastně udělá. Zkoumali jsme, kde je vlastně největší špína. Kde vlastně se objevila 

ta plíseň. Takže to bylo zajímavý, to děti hrozně bavilo. 

V: A ještě by k tomuhle mě zajímalo. Na to jsi přišla sama? To jsi vymyslela sama 

takovýhle experiment? Nebo vůbec to, že to zařadíš. Anebo jsi to vyčetla třeba z té 

učebnice? Nebo tě něco inspirovalo? Vzpomeneš si? 

R7: Měla jsem starší kolegyni, na bývalý škole, na Santošce v Praze 5 a ta učila na druhým 

stupni přírodovědu a mi poskytla tady tyhletsty ... 

V: Petriho misky. 

R7: Tak. A byla. Ta mi řekla, že to taky zařadila do výuky a že to děti hrozně bavilo, 

takže ta mě vlastně inspirovala. Určitě to nebylo jenom z mý hlavy. Já se dycky učím skrz 

ty druhý lidi a taky občas na něco přijdu, ale většinou nasávám ráda informace od jinejch 

kolegů, těch zkušenějších. 

V: A řekla jsi třeba někdy dětem, když jste probírali zdravou výživu, nebo když měli 

svačinu, že za to, že máme jogurty nebo pečivo, že za to můžou kvasinky. Že se to taky 

týká těch hub? 

R7: Ano, říkali jsme si, že jsou vlastně i prospěšné houby, právě že zrovna třeba ta plíseň, 

že je prospěšná. Že vlastně plíseň je obsažena v Penicilinu, kterej vlastně vynalezl 

Alexandr Fleming. A vlastně, že ten vlastně zachránil spoustu životů, takže to jsem taky 

děti učila. 

V: Skvěle. A máš tedy něco vyzkoušeného, co bys mi doporučila k těm houbám? Až budu 

prostě učit třeba v té čtvrté třídě téma houby. 

R7: Určitě si zkus tady tenhle ten pokus. To je fakt dobrý a děti to bavilo a pak se vlastně 

zjišťovalo kde je největší, na kterym předmětu nebo v který místnosti je největší špína.  

A vlastně jsme kupodivu tenkrát zjistili, že to ani nebyl třeba záchod, nebylo to ani na 

klikách, ale bylo to, mám takový dojem, že to byl koberec. Koberec v tý třídě už tam byl 

hrozně let. A pak taky ještě umyvadlo nedopadlo úplně nejlíp, ale zrovna ty záchody, 

protože to tam uklízej pravidelně paní uklizečky, tak to prostě bylo v dobrým stavu. A 

nějak, něco u umyvadla a koberec, mám takovej pocit, že byl nejhorší. 
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V: U nás asi umyvadlo dopadne dobře, protože já mám děti, který jsou posedlý čištěním 

umyvadla. Denně se mě ptaj, jestli můžou o přestávce umýt umyvadlo. Nevim, kde na to 

přišly, ale hrozně se o to perou a hrozně mě prosej, jestli můžou umýt umyvadlo. 

R7: Z domova jsou zvyklý. Maminka je k tomu vede. 

V: A byla jsi někdy s dětma i na vycházce ohledně těch hub? Že byste si ukázali ty jedlé, 

nejedlé? 

R7: V rámci školy v přírodě jsme občas na nějakou houbu natrefili na nějaké procházce, 

tak jsme si je jako řekli a zařadili jsme si jí do té skupiny těch jedlých, nejedlých, 

jedovatých a to asi bylo všechno. 

V: Dobře. A chceš ještě něco doplnit? 

R7: ... Teď mě nic nenapadá, ale to téma houby je myslím docela zajímavé. Protože si 

vzpomínám, že zrovna když jsme se takhle učili o těch prospěšnejch houbách, nebo jak 

vznikne plíseň, tak si vlastně i sami mohli vytvořit, že jo. Tak vlastně to je pro ty děti ... 

přínosný téma, zajímavý téma, baví je to. A právě na tohle to téma jde udělat spousta těch 

pokusů. A myslim, že už jsem řekla asi všecko k tématu. 

V: Děkuju moc. 

 

II.VIII. Interview 8 

Datum: 28. 8. 2017 

Škola: ZŠ Úvaly 

Délka: 2 min. 19 s. 

Výzkumník (V): Jak dlouho jsi učila přírodovědu? 

R8: Dva roky. 

V: A jaký k ní máš vztah? 

R8: Líbila se mi. Mám ráda přírodu, takže mám, měla jsem ráda i přírodovědu. 

V: A zařadila jsi do výuky někdy téma houby? 

R8: Jo, měli jsme tam houby. 
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V: Podle čeho jsi stanovila základní učivo? 

R8: No podle knížek, podle tematického plánu, ohledně rozdělit prostě ty, to, ty houby. 

Nejdřív jsou rozdělovala houby na ty. Na to základní dělení prostě jedovaté a jedlé no. 

V: A když říkáš podle knížek, podle tematického plánu. Znamená. Myslíš tím podle 

učebnic? 

R8: Podle učebnic no. 

V: A tematický plán myslíš školní vzdělávací plán? 

R8: Ano, ano. Podle všeho toho. 

V: A testovala nebo hodnotila jsi někdy toto téma? 

R8: To si nepamatuji, ale asi ano. To bylo někde, v nějakým testu to. 

V: A cítila jsi dostatečnou podporu v tom rámcovém vzdělávacím programu nebo školním 

vzdělávacím programu? 

R8: Myslím, že ano? 

V: A zařadila jsi někdy i houby jako jsou třeba plísně, kvasinky a podobné druhy hub? 

R8: To sem, myslím, že ve třetí třídě to ještě nebylo. 

V: Ve čtvrté, v páté? 

R8: Ve čtvrté, páté jsem neučila. V páté jsem učila loni a to tam bylo. Tam byly plísně a 

všechno, všechno tam bylo. 

V: Takže jsi to zařadila? 

R8: Vlastně jo. 

V: A jaké druhy hub jsi ještě zařadila? 

R8: Už si nepamatuju. 

V: Ty běžné kloboukaté plus ty plísně. 

R8: Ano, ano. 

V: Třeba dřevokazné houby taky? 

R8: To ne. 
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V: To ne. A máš něco vyzkoušenýho, co bys mi doporučila, když budu učit houby. 

R8: Uf, možná přinést prostě nějakou. Já nevím, nevím. 

V: Byli jste třeba na vycházce s dětmi? 

R8: Byly, byly, byly, taky byly. A možná přinést nějaké, prostě, já nevím, nějaké houby 

nebo ukázat prostě jak to vypadá, nebo přesně jít s dětmi na vycházku nebo nevím. Prostě 

nějaká ochutnávka hub? Nevím. 

V: Dobře, tak chceš ještě něco doplnit? 

R8: Ne, já houby mám ráda. 

V: V tom případě je to všechno. 

 

II.IX. Interview 9 

Datum: 18. 9. 2017 

Škola: ZŠ Úvaly 

Délka: 3 min. 43 s. 

Výzkumník (V): Jak dlouho jsi učila přírodovědu? ... Jestli dokážeš nějak říct. ... Asi 

kolikrát, nebo kolik let? 

R9: Jedenáct let? 

V: Jedenáct let. 

R9: Počítá se i prvouka? 

V: Přírodověda, čtvrtá, pátá třída. 

R9: Tak to nevim. Tak šest let. 

V: A jaký k ní máš vztah? 

R9: Dobrý. 

V: Máš třeba ráda přírodu? 

R9: Určitě. 
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V: A zařadila jsi do výuky někdy téma houby? 

R9: Ano. 

V: A podle čeho jsi stanovila základní učivo? ... Jako co jim řekneš, nebo jaký zástupce 

uvedeš? 

R9: Podle učebnice. Už nevim, nevim co bylo tenkrát v učebnici. Ale dělali jsme, na 

houby jsme si dělali vlastně jako projekt, dá se říct. 

V: A testovala jsi nebo hodnotila jsi někdy toto téma? Jestli někdy v nějakým testíku se 

objevily houby? 

R9: To už si nepamatuju, ale myslím si, že spíš ne. ... Jako houby samy o sobě asi ne. 

Jenom třeba rozdělení rostlin, nebo rozdělené živých organismů. Ty houby nepatří mezi 

rostliny, že jo? 

V: Nepatří. To je samostatná říše. A cítila jsi třeba dostatečnou podporu v rámcovém 

vzdělávacím programu nebo ve školním vzdělávacím programu? Jestli tam ty houby jsou 

... 

R9: Jsou tam. Nevim, jestli dostatečná podpora. Jo. 

V: A zařadila jsi někdy plísně, kvasinky a podobné druhy hub? 

R9: Taky. 

V: Taky. A proč? ... Byly v té učebnici, nebo ? 

R9: Jo. 

V: Byly v učebnici. 

R9: Jo, byly tam tématem. Jo, jo, jo. Dokonce jsme si je i ukazovali plísně a jo. 

V: Když někomu zplesniví svačina, nebo? 

R9: Ne, přinesli jsme cíleně z domova nějaký plesnivý, něco plesnivýho. Zkoumali jsme 

to tady. 

V: A jak jste to zkoumali? To je zajímavý. 

R9: Jenom lupou asi, nebo prostě jsme si říkali, že ... Proč? 
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V: Ty jsi první, kdo říká, že to dělal. 

R9: Jo, jo. My jsme to dělali. Teď nevim. Ale nedávno. Jestli to bylo s těma předtím 

páťákama. Vono tam bylo i. My jsme používali třeba kvasnice a tak. Takže. 

V: To je v učebnici Fraus pro pátou třídu. 

R9: To jsme dělali. Zkoumali jsme kvasnice, v jakým prostředí jak se chovaj. Zalejvali 

jsme teplou vodou, studenou vodou, různejma druhama. Dávali jsme je na teplo, na 

studeno. Nechávali jsme je do druhýho dne. Dělali jsme kvasnice. Dělali jsme i ty plísně. 

V: Tak to je skvělý. A máš ještě něco vyzkoušeného k tomuhle tématu, co bys mi 

doporučila, až budu učit přírodovědu téma houby? 

R9: No, když rostou houby. Vzít si houby na podzim, učit houby na podzim bych 

rozhodně doporučila. I když tam jsou houby v březnu třeba. Tak bych doporučovala si to 

zjistit předem a vzít si je na podzim. A udělat si na to třeba celej den projektovej. Ideálně 

vyrazit do lesa, nasbírat si houby. A když ne, tak si třeba na pondělí nechat od dětí přinést 

vzorky hub a donýst nějaký atlasy a udělat si prostě takovou jako výstavku a ... prostě 

vzít to tímhle způsobem. 

V: Děkuju moc. Chceš ještě něco doplnit? 

R9: Ne. Rostou! 
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III. Projekt antibiotika – materiály žáků 
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