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PŘEDMLUVA  
Milé kolegyně, vážení kolegové, 

držíte v rukou sborník Studentské vědecké konference, kterou pod záštitou děkanky doc. PaedDr. 
Dany Kričfaluši, CSc. pořádá Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Na 
celofakultní úrovni je konference pořádána čtvrtým rokem, nelze však opominout dlouholetou 
tradici v pořádání různých forem studentských soutěží a konferencí, které v předchozím období 
pořádaly jednotlivé katedry Přírodovědecké fakulty. Každý rok je něčím novým, vždy se snažíme 
nový ročník něčím obohatit. V letošním roce je konference určena pro daleko širší spektrum 
zájemců a koná se ve dvou kategoriích a v několika sekcích. Oproti minulým letům přibyla sekce 
– Didaktika přírodních věd 

Sekcemi letos jsou: 
• Biologie a ekologie 
• Geografie  
• Fyzika 
• Chemie a příbuzné obory 
• Informatika 
• Matematika 
• Didaktika přírodních věd  

Do těchto sekcí jste se mohli přihlásit ve dvou kategoriích: 
• Věda je zábava 
• Věda má budoucnost 

Kategorie Věda je zábava je určena především pro studenty vyšších ročníků středních škol a 
pro studenty bakalářských studijních programů. Z příspěvků v této kategorii je vydán sborník 
abstraktů. Autoři budou prezentovat svou práci formou krátké (3-4 minuty) přednášky. Cílem je 
pochopitelně „přilákat“nadané studenty průmyslových škol a gymnázií, na kterých jsou často 
pořádány studentské odborné činnosti a studenti se také účastní olympiád. Pro studenty bc. oborů 
se pak jedná o generálku prezentace své bakalářské práce. 

Kategorie Věda má budoucnost je určena pro studenty magisterských a doktorských 
studijních programů.  Z příspěvků v této kategorii bude vydán sborník recenzovaných příspěvků. 
Autoři budou prezentovat svou práci formou 15- ti minutové přednášky. Cílem kategorie je 
umožnit studentům prezentovat (a publikovat) výsledky svého výzkumu (pro mnohé poprvé) a 
konfrontovat je s výsledky práce ostatních mladých kolegů. 

V letošním roce tedy není konference určena jen pro studenty Přírodovědecké fakulty OU, ale 
také pro všechny zájemce ze středních a vysokých škol. A jsme velmi rádi, že jste o tuto akci 
projevili zájem, což potvrzujete svou účastí. Celkem se na konferenci přihlásili zájemci ze 3 
středních škol, 10 vysokých škol a ústavů AV z České republiky a 4 vysoké školy ze Slovenska. 
Sborník abstraktů obsahuje celkem 29 příspěvků, sborník článků pak 84 příspěvků. 

Na závěr nezbývá než poděkovat mým kolegům z organizačního a vědeckého výboru 
konference a popřát Vám všem hodně úspěchu ve Vašem studiu a práci. 

 
12. května 2011                            Roman Maršálek 
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VÝSKYT PLOCHÝCH NÔH U DETÍ VO VEKU 9 – 12 ROKOV 
V OKRESE NITRA 

 
Martina Benczová, Barbora Matejovičová, Mária Vondráková 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra zoológie 
a antropológie, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, 0910/226 880, martinaviglaska@azet.sk 

 
 

Abstrakt  
Noha pri bipedálnej lokomócií sprostredkúva kontakt tela s terénom. Pre kvalitu tohto kontaktu je 

dôležitá správna funkcia nohy, predovšetkým stav priečnej a pozdĺžnej klenby. Deformácia plochých nôh 
je bežnou chorobou s rôznou etiológiou. Ploché nohy môžu byť vrodené alebo získané, flexibilné alebo 
rigidné. Ploché nohy u detí v prvých rokoch života vyvolávajú obavy u rodičov. Pod pojmom detská 
plochá noha sa rozumie deformita nohy v rastúcom veku, kedy dochádza k splošteniu vnútornej pozdĺžnej 
klenby. Cieľom práce bolo zistiť výskyt plochých nôh u školopovinných detí vo veku 9 – 12 rokov. Pre 
posúdenie výšky pozdĺžnej klenby nohy, ktorá sa používa pri diagnostike plochých nôh, sme odobrali 
odtlačky z oboch nôh a vypočítali sme Chippaux – Šmirákov index. 

 
Klíčová slova: Plochá noha; Klenba nohy; Deformity nôh 
 
Úvod  

Noha ma dve hlavné funkcie: nesie hmotnosť tela, ale zároveň umožňuje presun tejto 
hmotnosti – chôdzu, lokomóciu. Ak má byť teleso stabilné, musí byť podoprené v troch bodoch 
a ťažisko musí byť medzi týmito bodmi. 
DYLEVSKÝ  [1] udáva, že noha má tiež tri oporné body: hrboľ pätovej kosti, hlavičku prvej 
a piatej predpriehlavkovej kosti. Medzi týmito opornými bodmi sú vytvorené dva systémy 
klenieb – priečne a pozdĺžne. ADAMEC [2]  udáva, že pozdĺžna klenba nohy je tvorená dvoma 
oblúkmi – mediálnym a laterálnym. Mediálny (dynamický) tvorí kosť členková, člnkovitá, 3 
klinovité kosti, metatarsus I.–III. a články 1.-3. prsta. Laterálny (statický) tvorí kosť pätová, 
kockovitá, IV.-V. metatarsus a články 4.-5. prsta. Oba oblúky majú svoju vnútornú stabilitu 
podmienenú tvarom kostí plantárne spojených silnými väzmi. KUBÁT [3]  uvádza, že u malých 
detí je klenba vytvorená od narodenia, avšak prekrytá tukovým vankúšikom. Klenba sa postupne 
demaskuje a je zreteľná okolo 2.-3. roku života.  

Podľa DYLEVSKÉHO [1]  je význam nožných klenieb mnohostranný. Umožňuje pružnú 
chôdzu, vhodným rozložením zaťaženia uľahčuje udržanie rovnováhy tela i v stoji na jednej 
nohe, a cievy a nervy uložené v plôške nohy chráni pred tlakom. 

POLÁK  [4]  udáva, že podľa lekárskych štatistík sa až 90% detí rodí so zdravými nohami. 
Avšak v mladšom školskom veku má už každé druhé až tretie dieťa priečne alebo pozdĺžne 
spadnutú klenbu nohy. S pribúdajúcim vekom dochádza k postupnej deformácii nôh. 
Predovšetkým ženy a mládež, podliehajúci módnym trendom, nerešpektujú základné ortopedické 
požiadavky. Podľa údajov ortopédov trpí zhruba 80% obyvateľstva chybnou stavbou nohy . 
Okolnosťami, ktoré prajú vzniku deformít chodidiel (okrem vrodených chýb) sú: predčasné 
postavanie sa dieťaťa na nohy s obídením rúčkovania, používanie  zbytočného alebo nesprávneho 
pomocného zariadenia k státiu a k učeniu chodenia (detské chodítko), obmedzenie pohybovej 
aktivity (sed, stoj, atď.),  lokálne ochorenia obvodovej oblasti dolných končatín (úrazové, 
zápalné, atď.), ochorenia celého organizmu spôsobujúce oslabenie organizmu ("energetická" 
nedostatočnosť), časté používanie nevhodnej obuvi).  
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„Termínom plochá noha označujeme stav zníženej pozdĺžnej klenby chodidla, ktorý je 
vyjadrený v rôznom stupni a sprevádzaný mnohými anatomickými a topografickými zmenami. 
Nejde iba o zmeny stavby kosti, ale aj o zmeny podmienené spolupôsobením ligamentózneho 
a svalového aparátu.“ viď [5] na straně 49. Stupne plochej nohy podľa FAITA A  BOZDĚCHA [6]: 
1. stupeň: pri zaťažení možno pozorovať pokles klenby a valgózne postavenie päty, bez zaťaženia 
má noha normálny tvar. Takto vyzerá bežný typ plochej nohy v detskom veku. 2. stupeň: klenba 
je znížená alebo vymiznutá aj bez zaťaženia, ale je možné ju obnoviť, a to v ľahších prípadoch 
aktívnym úsilím, v ťažších pasívnym pohybom. Tento stupeň býva spojený s ťažkosťami 
(opuchy, únavnosť nôh). 3. stupeň: nazýva sa aj stuhnutá plochá noha. V prvej fáze spôsobuje 
stuhnutie svalový spazmus – táto noha sa nazýva aj kontrahovaná. Neskôr nastáva jazvové 
zvrásnenie väzov a kĺbových puzdier a nakoniec sekundárne zmeny na jednotlivých kĺboch. Noha 
s úplnou stratou klenby je bolestivo stiahnutá a nedá sa narovnať ani pasívne. Noha je trvalo 
bolestivá, málo pohyblivá, chôdza obťažná až nemožná.  Ku stuhnutiu nohy dochádza najmä 
v dospelosti, ale môže nastať aj v čase dospievania okolo 13. – 14. roku. 

KOKAVEC [5]  udáva, že v detskom a adolescentnom veku sa stretávame aj s vrodenými 
príčinami plochej nohy. Patrí sem hlavne talus verticalis a rôzne stupne a druhy koalície 
tarzálnych kostí. K získaným typom plochej nohy patria stavy spôsobené oslabením väzivového 
aparátu a rôzne zápalové a poúrazové stavy. Väčšina plochonoží sa spontánne upraví počas rastu 
dieťaťa. 

Podľa KUBÁTA  [3] sú najčastejším liečebným prostriedkom na zabránenie zhoršovania 
stavu pri flexibilných plochých nohách  individuálne zhotovené ortopedické vložky. „Občas pri 
bolestiach alebo pod psychickým nátlakom rodičov, lekár siahne ak k ortopedickej obuvi. 
Rozhodne netreba zabúdať na cvičenie na boso po nerovnom teréne (záhrada, štrkový podklad)“ 
viď [5] na straně 50. KUBÁT [3] uvádza, že operačná liečba pozdĺžne plochej nohy sa v detskom 
veku indikuje zriedkavo, zväčša při bolestivých vrodených plochých nohách    

 
Súbor a metodika 

 Skúmaný súbor tvorí 83 detí základných škôl v okrese Nitra vo veku od 9 do 12 rokov. 
Výskum prebiehal v roku 2010 a v súčasnosti stále pokračuje. 

 Existujú rôzne metódy odoberania odtlačkov. KLEMENTA [7]  popisuje dve chemické 
metódy: 1. ferokyanidovú (ferokyanid draselný + chlorid železitý = berlínska modrá) a 2. 
rhodanidovú (rhodanid draselný + chlorid železitý = červený thiokyanatan železitý). V našom 
výskume používame nechemickú metódu tvorby odtlačkov využívanú na univerzite v Olomouci. 

Odtlačok nohy sme získali tak, že proband si natrel bosú nohu mastným krémom, postavil 
sa na čistý kladivkový papier formátu A4 a zaťažil nohu vlastnou váhou na cca 5 sekúnd. Potom 
nohu opatrne odlepíme od papiera. Pre lepšie zachovanie odtlačku, je možné ho obkresliť 
ceruzkou (po zaschnutí by nemusel byť tak výrazný). Postup zopakujeme pre druhú nohu.  

Plantogramy sme vyhodnocovali podľa metódy Chippaux – Šmirák. Jedná sa o metódu, 
ktorej spôsob vyhodnocovania pokrýva len nohu plochú, keď je  odtlačok nohy kompaktný 
(Obr.1A). Základom pre vyhodnotenie plantogramu je pomer vzdialenosti medzi najmenšou 
a najväčšou šírkou odtlačku chodidla. Najširšie a najužšie miesto na plantograme sa meria ako 
kolmica k laterálnej dotyčnici. Pre zistenie indexu nohy sa používa vzťah:  

100×=
b

a
I

 
kde:  I – index nohy [%], 

a – šírka odtlačku v najužšom mieste [mm], 
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b – šírka odtlačku v najširšom mieste [mm]. 
Podľa hodnoty I sa určuje, či ide o nohu normálnu alebo plochú: ak je vzájomný pomer do 45 %, 
ide o normálne klenutú nohu. Ak je vzájomný pomer väčší ako 45 %, ide o plochú nohu.  
Túto metódu využil vo svojej štúdií KLEMENTA [7]  a stanovil normy pre jednotlivé stupne 
plochej nohy:   1. stupeň – mierne plochá noha (od 45,1 % do 50,0 %), 

   2. stupeň – stredne plochá noha (od 50,1 % do 60,0 %), 
  3. stupeň – silne plochá noha (od 60,1 % do 100,0 %). 

KLEMENTA [7] doplnil klasifikáciu aj o stupne vysokej nohy, ktoré sú definované v závislosti od 
vzdialenosti „c“ (t.j. dĺžka prerušenia odtlačku v cm) medzi odtlačkom päty a prednej časti nohy 
(obr. 1B): 1. stupeň -  mierne vysoká noha (0,1 – 1,5 cm), 
                   2. stupeň -  stredne vysoká noha (1,6 – 3,0 cm), 
                   3. stupeň – veľmi vysoká noha (viac ako 3,0 cm). 

   

 
     Obrázok 1.   Hodnotenie plantogramu podľa Chippaux – Šmiráka 
   A - normálne klenutá alebo plochá noha 
   B – vysoká noha 
 
 
Výsledky  

Z odtlačkov nôh detí sme vypočítali pomer medzi najužším a najširším miestom na 
chodidle. Z celkového počtu 83 detí má normálne klenutú nohu až 62 detí, čo predstavuje 74,69 
%. Mierne plochú nohu sme zistili v šiestich prípadoch (7,23 %). Stredne plochú nohu sme 
diagnostikovali u siedmich detí (8,43 %). Silne plochú nohu sme zistili opäť vo ôsmich prípadoch  
(9,64 %). Uvedené výsledky hodnotíme ako veľmi priaznivé. 
 
Záver 

Vývoj detskej nohy záleží na správnom celkovom raste a rozvoji hybnosti. Záleží i na 
primeranej záťaži, správnej výžive  a predovšetkým na správnom obúvaní. Prieskum a následné 
hodnotenie zdravotného stavu nôh detí a dospievajúcej mládeže je aktuálne, pretože počet 
výskytu rôznych deformít a chorôb sa neustále zvyšuje.   
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 Abstract  

Foot is the contact area with the ground during bipedal locomotion. Good function of the foot, 
especially of arch structure, is necessary for the quality of ground contact. Flatfoot deformity is a common 
complaint with various etiologies. Flat feet may be congenital or acquired, and flexible or rigid. Flat foot 
in children during the first years of life evoke significant parental concern. Child´s flat foot is a deformity, 
which is emerging in the growing age when there is a flattening of the inner longitudinal arch. The 
purpose of this study was to investigate the prevalence of flat foot of school – aged children 9 -12 years 
old. To assess the medial longitudinal arch height, which is used as a main reference for the diagnosis of 
flat foot, footprints from both feet were collected and Chippaux –Smirak index were calculated from the 
footprints. 
 
Keywords:  Flat foot;  Arch foot;  Deformity 
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Abstrakt 

S chemickými látkami přicházíme denodenně do styku, avšak některé z nich mohou být 
genotoxické, mutagenní, karcinogenní či teratogenní a mohou poškozovat genetický materiál. Cílem práce 
bylo pomocí molekulárně – biologických technik otestovat genotoxické účinky azidu sodného 
a nitrofurantoinu a výsledky porovnat s již známými výsledky z Amesova testu. Testy byly provedeny na 
plazmidech pBS (bakteriální kmen E. coli TOP10) a pPK1 (bakteriální kmen E. coli HB101), ve 
variantách testování in vitro a in situ. K hodnocení poškození bází byly použity reparační enzymy 
a restrikční endonukleáza BamHI. Pro detekci změn plazmidové DNA byla vybrána gelová elektroforéza. 
Bylo prokázáno, že 100mM azid sodný a 25mM nitrofurantoin poškozují báze plazmidové DNA. 
Pravděpodobně se jednalo o delece, ale testováním nebylo toto poškození potvrzeno. Narozdíl od 
známých výsledků Amesova testu se molekulárně – biologickými technikami nepodařilo stanovit 
koncentrace látek, při kterých začínají mít genotoxické účinky.  
 
Klíčová slova: Genotoxicita; chemomutagen; plazmidy; poškození DNA; reparační enzymy 
 
Úvod 

Genotoxicita patří mezi nejsledovanější z biologických účinků chemických látek. Jedná se o 
kvalitativní typ účinku, kdy látka ve své původní či pozměněné podobě v buňce vstupuje do 
interakcí s kyselinou deoxyribonukleovou (DNA), poškozuje ji a iniciuje nejrůznější strukturní a 
informační změny v genetickém materiálu buňky, jejichž důsledkem je letalita, vznik mutace, 
karcinogeneze a další procesy [4.]. Krátkodobé testy na bakteriích patří mezi nejčastěji používané 
detekční systémy. Pro každý detekční systém existuje řada chemických látek, tzv. standardů, 
které vykazují v daném testu pozitivní výsledek. Mezi standardy využívané při Amesově testu 
patří azid sodný a nitrofurantoin. Cílem práce bylo otestovat genotoxické působení těchto dvou 
chemikálií a výsledky porovnat s již známými výsledky Amesova testu. Více informací o 
poškození DNA, reparačních mechanismech a metodikách testování naleznete v mé diplomové 
práci [1.] 
 
Materiál a metody 

Detekce genotoxicity látek byla provedena na plazmidové DNA ve dvou variantách 
testování – in vitro a in situ. Pro prvotní zkoumání poškození DNA azidem sodným 
a nitrofurantoinem byl použit plazmid Bluescript (pBS) izolovaný z bakteriální kultury E. coli 
kmen TOP10. Plazmid pPK1 (z bakteriálního kmene E. coli HB101) byl zvolen kvůli 
specifickým účinkům azidu sodného na sekvence obsažené v tomto plazmidu. Pro detekci 
poškození na úrovni bází, jak v testech in vitro, tak in situ, bylo použito sedm reparačních 
enzymů – endonukleázy I; III; V; VIII; Formamidopyrimidin [fapy]-DNA glykosyláza (FPG), 
Uracil-DNA-glykosyláza (UDG) a APE I. Restrikční endonukleáza BamHI byla použita pouze u 
plazmidu pPK1 a to v testu in situ. BamHI rozpoznává úseky obsahující sekvenci GGATCC. 
Tyto sekvence se vyskytují na okrajích insertu (o délce 157 párů bází) v plazmidu pPK1 [2.]. 
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K izolaci plazmidové DNA byla použita bakteriální kultura narostlá na optickou hustotu v 
rozmezí 0,6 – 0,8 (exponenciální růst bakterií). Izolace pomocí kolon firmy Qiagen umožňuje 
izolovat větší množství DNA, proto vyizolovaná DNA sloužila k in vitro testům. Kolonkami 
Nucleospin od firmy Macherey-Nagel se vyizoluje menší množství DNA, které posloužilo pro in 
situ testy. Aby bylo možné posoudit genotoxické riziko chemických látek, bylo potřeba nejen 
plazmidovou DNA modifikovat, ale také výsledek porovnat s nemodifikovanou DNA (kontrola).  
Testy in vitro 

Účinky azidu sodného byly testovány v koncentračním rozmezí od 100 mM do 3 mM. 
Nitrofurantoin byl testován v koncentračním rozmezí od 100 mM do 6 mM. Do připravených a 
řádně označených mikrozkumavek (jejich počet se odvíjel od počtu testovaných koncentrací dané 
chemikálie) byly napipetovány vždy 1 µl pBS o koncentraci 300 µg/ml nebo 2 µl pPK1 o 
koncentraci 170 µg/ml, 2 µl fosfátového pufru (0,2 M o pH 7,4); 2 µl testované chemikálie o 
dané koncentraci a směs byla doplněna destilovanou vodou do výsledného objemu 20 µl. Směs 
byla inkubována při 37˚C po dobu 30 minut. Po uplynutí inkubační doby byly do zkumavky 
přidány 4 µl 6 x koncentrovaného nanášecího pufru a byla provedena elektroforéza na 
agarózovém gelu.  

Pro detekci modifikace bází byla vždy vybrána nejvyšší testovaná koncentrace chemické 
látky, která nepoškozovala DNA na úrovni cukr-fosfátové páteře.  Před samotnou reakcí 
modifikované DNA s enzymy, byla plazmidová DNA přesrážena. Pro reakci s vybranými 
enzymy byly vždy smíchány 2 µl plazmidové DNA; 2 µl pufru pro daný enzym; 2 U příslušného 
enzymu a vše bylo doplněno destilovanou vodou do objemu 20 µl. Směs byla inkubována při 
teplotě 37˚C po dobu 30 minut. Poté byly ke směsi přidány 4 µl 6 x koncentrovaného nanášecího 
pufru a byla provedena agarózová elektroforéza a detekce modifikované DNA. 
Testy in situ 

Testování genotoxicity chemikálií se v případě bakterií s plazmidy pPK1 lišilo od testování 
s použitím bakterií obsahující plazmidy pBS. Do zkumavek s pomnoženou bakteriální kulturou, 
obsahující plazmid pPK1, byl přidán 100mM a 50mM azid sodný a 25mM nitrofurantoin. Byly 
provedeny dvě varianty modifikací v závislosti na prostředí. První variantou byla modifikace 
v prostředí LB média nebo fosfátového pufru. Druhá varianta byla modifikace v přítomnosti 
chloramfenikolu, který zastavuje růst buněk a podporuje replikaci plazmidové DNA.  

Podle informací z dostupné literatury způsobuje azid sodný delece v místech, kde se opakují 
G – C páry bází. Okrajové sekvence inzertu v plazmidu pPK1 jsou specifické pro restrikční 
endonukleázu BamHI. Pokud by v této oblasti došlo k deleci, tak se to na polyakrylamidovém 
gelu projeví odlišnou mobilitou štěpeného inzertu. Při testování na bakteriích s plazmidy pBS 
byla kultura modifikována pouze v přítomnosti LB média. U bakterií s plazmidy pBS byla 
provedena i detekce na úrovni modifikace bází. 

Vliv chemické látky na topologický stav plazmidové DNA byl detekován agarózovou 
a polyakrylamidovou elektroforézou. Po obarvení fragmentů plazmidové DNA byly gely vloženy 
pod UV světlo a vyhodnoceny transluminátorem GeneGenius (SynGene, Velká Británie). Nativní 
forma (sc forma) plazmidové DNA má menší objem než otevřená kružnicová (oc) forma a na 
gelu se pohybuje rychleji než oc forma či lineární forma. Pokud vlivem působení chemikálie 
došlo k jednomu přerušení cukr – fosfátové páteře, tak molekula DNA přechází z sc formy do oc 
formy [3.]. Tento přechod do oc konformace se na gelu projeví pomalejší mobilitou fragmentů 
DNA. Při vzniku dvouřetězcového zlomu přechází scDNA do lineární formy.  
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Výsledky a diskuze 
Ani u jedné z testovaných chemikálii nebyla prokázána modifikace na úrovni cukr – 

fosfátové páteře, a to ani v testech in vitro, ani přímo v bakteriích. Rovněž nebyl prokázán vliv 
prostředí a doba expozice toxické látce na poškození DNA. K detekci poškození bází byla 
zvolena sada reparačních enzymů. Pouze enzymy Endo I a Endo V rozpoznaly poškozené báze, a 
to shodně u obou testovaných látek (Obr. č. 1, starty 9,10, 13 a 14). Oba dva enzymy se používají 
pro detekci delecí, inzercí a k rozpoznání nesprávně spárovaných bází. Podle toho, jaká 
poškození Endo I a Endo V rozpoznávají je možné, že vlivem chemikálie mohlo dojít k deleci 
(například G – C páru bází) nebo naopak k inzerci. Na základě výsledků detekce poškození 
reparačními enzymy, byla případná delece ověřena restrikční endonukleázou BamHI. Lze 
předpokládat, že kdyby došlo k deleci v (dC-dG)n oblastech, tak by se inzert po štěpení nukleázou 
BamHI zkrátil. Porovnáním úrovně elektroforetických proužků modifikované DNA s kontrolou 
lze však výsledek považovat za negativní (Obr. č. 2).   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obrázek 1. Modifikace pPK1 azidem sodným (100 mM) detekována reparačními 
enzymy. Start 1: nemodif. pPK1; start 2: modif. pPK1 bez enzymů; start 3: kontrola + 

FPG; start 4: modif. DNA + FPG; start 5: kontrola + UDG; start 6: modif. DNA + 
UDG; start 7: kontrola + APE I; start 8: modif. DNA + APE I; start 9: kontrola + Endo 
I; start 10: modif. DNA + Endo I; start 11: kontrola + Endo III; start 12: modif. DNA + 

Endo III; start 13: kontrola + Endo V; start 14: modif. DNA + Endo V; start 15: 
kontrola + Endo VIII; start 16: modif. DNA + Endo VIII. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obrázek 2. Štěpení modifikovaného plazmidu pPK1 restrikční endonukleázou 
BamHI. Start 1: známé délky fragmentů DNA; start 2: kontrola; start 3: 100 mM 

NaN3; start 4: 50 mM NaN3; start 5: kontrola; start 6: 25 mM nitrofurantoin. 
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200 bp 
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100 bp 
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Závěr 
Pomocí molekulárně – biologických technik byly otestovány genotoxické vlastnosti azidu 

sodného a nitrofurantoinu. Obě chemikálie se používají v Amesově testu jako pozitivní kontroly. 
Detekce byla provedena na plazmidové DNA bakterie E. coli ve dvou variantách: in vitro a in 
situ.  Azid sodný působil genotoxicky na báze při koncentraci 100 mM. U nitrofurantoinu bylo 
prokázáno poškození bází při koncentraci 25 mM. Pravděpodobně se jednalo o delece, ale 
testováním nebylo toto poškození potvrzeno. Ani u jedné z testovaných látek se nepodařilo zjistit 
limitní koncentrace, při kterých látky působí genotoxicky. 
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Abstract 

Many chemical compounds which we are in every-day contact with have potential 
genotoxic, mutagenit, carcinogenic or teratogenic effects and can damage genetic information in 
living cells. The target of the work was to evaluate the genotoxic effects of sodium azide and 
nitrofurantoin. The molecular – biological methods were chosen for the detection of DNA 
damage. Results obtained by means of molecular- biology methods were compared with results 
get by Ames tests. The tests (in vitro and in situ variations) were applied to pBS plasmid (E. coli 
strain TOP10) and pPK1 plasmid (E. coli strain HB101). For the detection of damage, the 
reparation enzymes were used. The detections of changes in plasmid DNA topology were carried 
out by both agarose and polyacrylamide gel electrophoreses. It was observed that DNA bases 
were damaged by 100mM sodium azide and 25mM nitrofurantoin. Probably, there was a 
deletion, but this effect was not confirmed. Unlike the known results of Ames test, the lower 
concentrations of substances with genotoxic effects were not determined. 
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Abstrakt  
Na Slovensku sa predpokladá výskyt spontánnych medzidruhových hybridov Pinus sylvestris 

a Pinus mugo, ktoré vytvárajú hybridné roje. Hybridný charakter týchto rojov je odvodený na základe 
morfometrických znakov. Molekulárna diagnostika založená na paralelnej analýze maternálne dedenej 
mitochondriálnej DNA (mtDNA) a paternálne dedenej chloroplastovej DNA (cpDNA) je účinným 
prostriedkom overenia ich hybridného charakteru ako aj druhovej čistoty a môže s definitívnou platnosťou 
zodpovedať otázku genetického statusu predpokladaných hybridných rojov na Slovensku. 

 
Kľúčové slová:  Pinus; hybridy; markéry; cpDNA; mtDNA 

 
Úvod  

V rode Pinus je známych viacero príkladov spontánneho vzniku hybridných rojov. Podľa Kinga [2] 
hybridný roj predstavuje plynulý rad morfologicky rozdielnych hybridov, ktoré sú výsledkom kríženia 
dvoch druhov s nasledujúcimi kríženiami a spätnými kríženiami ďalších generácií hybridného potomstva. 
Medzidruhové hybridy P. sylvestris a P. mugo sa na Slovensku začali intenzívnejšie študovať v 70.-80. 
rokoch 20. storočia, pričom sa ale vo väčšej miere využívali morfometrické metódy. V súčasnosti sa 
využívajú molekulárno- biologické metódy. Podľa Kormuťáka [4] sú to predovšetkým taxón- špecifické 
génové markery, ktoré prispeli k štúdiu medzidruhovej hybridizácie a introgresie v rode Pinus tým, že 
umožnili skríning a následné oddelenie čistých druhov od hybridných jedincov.  
Genetický materiál (DNA) rastlín je okrem jadra lokalizovaný aj v chloroplastoch a mitochondriách. 
Neale [6] a Hipkins [1]  tvrdia, že oba genómy sú dedené v paternálnej (cpDNA) a maternálnej (mtDNA) 
línii a neprekonávajú pohlavné rekombinácie. Genetická variabilita cpDNA u ihličnanov je v súčasnosti 
známa a umožňuje okrem iného aj určenie taxonomického postavenia jedincov blízko príbuzných druhov 
a hybridov v oblastiach, kde sa prekrývajú areály ich výskytu. Podľa Wagnera [8] sú v týchto oblastiach 
morfologické znaky stromov nedostatočnými ukazovateľmi ich genetickej identity. Analýza variability 
cpDNA poskytla druhovo špecifické DNA markery pre rozlíšenie mnohých druhov borovíc, napríklad 
Pinus tabuliformis a Pinus yunnanensis, ktorými sa zaoberal Wang [10] a Pinus densiflora a Pinus 
thunbergii, ktoré sledoval Kondo [3]. Aj na Slovensku sa nachádza niekoľko oblastí s výskytom 
sympatrických populácií druhov Pinus mugo a Pinus sylvestris, ktoré boli doposiaľ podrobené iba 
analýzam cpDNA. Skúmanie variability mitochondriálnej DNA pomocou techniky PCR-RFLP, ktorá bola 
používaná aj pri štúdiu cpDNA u ihličnanov by výrazne prispelo k diagnostike hybridných jedincov. 
Podľa Wachoviaka [9] ak sú známe druhovo špecifické markery, jeden z cpDNA a jeden z mtDNA, je 
možné sledovať génový tok medzi rodičovskými druhmi a tiež prítomnosť markerov u hybridov 
v prírodných populáciách. Tieto markery môžu byť využité na posúdenie rozsahu genetickej variability 
mtDNA a tým výrazne prispieť k poznatkom o genofonde borovíc na území Slovenska.  
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Materiál a metódy 
Ako východiskový biologický materiál na molekulárne analýzy sa použili čerstvo vyrašené ihlice 

zozbierané v jarnom období roku 2009, ktoré boli až do laboratórneho spracovania zmrazené pri teplote -
80°C. Ihlice boli zozbierané zo štyroch lokalít s predpokladaným výskytom hybridných druhov , ako aj 
z troch  kontrolných populácií s druhovo čistými jedincami, pričom analyzovaných bolo  minimálne 50 
jedincov z každej sledovanej lokality.  Zoznam sledovaných lokalít je uvedený v Tabuľke 1. 

 
Tabuľka 1: Zoznam sledovaných populácií a ich umiestnenie 

Druhy/ Hybridy Lokalita 
Nadmorská výška 

(m n.m.) 
Zemepisná šírka Zemepisná dĺžka 

P. sylvestris Hruštín 800 49° 19' 52'' 19° 20' 53'' 

P. mugo Roháče 1 600 49° 12' 27'' 19° 44' 30'' 

P. mugo Vrátna dolina 1 230 49° 13' 20'' 19° 02' 05'' 

Hybridný roj Habovka 815 49° 16' 25'' 19° 37' 14'' 

Hybridný roj Suchá Hora 765 49° 23' 20'' 19° 47' 11'' 

Hybridný roj Tisovnica 810 49° 20' 32'' 19° 45' 51'' 

Hybridný roj Obšívanka 1172 49° 14' 45'' 19° 01' 24'' 

  
Extrakciu DNA z ihlíc na analýzu cpDNA a mtDNA sme uskutočnili pomocou CTAB metódy podľa 
Murray a Thompson [5]. Za účelom odlíšenia haplotypov Pinus sylvestris a Pinus mugo sa použili 
druhovo- špecifické markery oboch typov DNA. V prípade cpDNA je to segment trnV-trnH, v prípade 
mtDNA je to segment amplifikovaný primerom nad5. Segment cpDNA trnV-trnH a segment mtDNA 
nad5 boli amplifikované pomocou PCR RFLP za použitia príslušných primerov. Primer trnV-trnH bol 
reprezentovaný sekvenciou nukleotidov 5´-GCTCAGCAAGGTAGAGCACC-3´a 5´-
CTTGGTCCACTTGGCTACGT-3´, mtDNA sa amplifikovala primerom nad5 o sekvencii 5´-
AAGGAAAGCGATAACGAATGG-3´a 5´-TACGGTCGGGCTATCAAACA-3́. Amplifikácia segmentu 
sa uskutočnila pomocou termocykléra BIOMETRA pri 35 cykloch s použitím daného teplotného profilu: 
94°C  4 min. – počiatočná denaturácia; 93°C  1 min. – denaturácia; 56°C  1 min. – annealing; 72°C  2 
min. – extenzia, syntéza vlákna DNA; 72°C  10 min. – ukončenie syntézy vlákna DNA. Úspešnosť 
amplifikácie cpDNA ako aj mtDNA sa overovala nanesením PCR produktov na 1 % agarózový gél 
a následnou elektroforézou pri 80 V. Pomocou UV svetla s vlnovou dĺžkou 360 nm a porovnaním so 
štandardným 1 kb markerom (Eurogentec) sa určila veľkosť amplifikovaných fragmentov, ktoré boli 
štiepené reštrikčným enzýmom HinfI (cpDNA) a HincII (mtDNA). Vzniknuté fragmenty sa 
elektroforeticky odseparovali v 2,5% agarózovom géli (mtDNA) a v 8% polyakrylamidovom géli 
(cpDNA). V oboch prípadoch sa po štiepení generujú druhovo- špecifické restrikčné profily 
charakteristické pre Pinus sylvestris a Pinus mugo. Géli sa po vyfarbení etídium bromidom (EtBr) 
fotograficky zdokumentovali. 
 
Výsledky a diskusia 

Metóda molekulárnej diagnostiky založená na paralelnej analýze maternálne dedenej mtDNA 
a paternálne dedenej cpDNA na overenie hybridného charakteru, ako aj druhovej čistoty jednotlivých 
jedincov bola využitá u rôznych druhov v rode Pinus. Napríklad Song [7] sa zaoberal analýzou sekvencie 
a reštrikčného miesta paternálne dedeného chloroplastového rbcL génu a maternálne dedeného 
mitochondriálneho génu nad1 z rovnakej skupiny populácií a jedincov medzi Pinus tabulaeformis a Pinus 
yunnanensis. Oba druhy sa prejavovali ako materský, aj ako otcovský druh, čo znamená, že v minulosti 
existoval obojsmerný génový tok medzi dvoma rodičovskými druhmi. V prípade komplexov Pinus mugo 
a Pinus sylvestris na Slovensku sme sa zaoberali analýzou sekvencie a reštrikčného miesta paternálne 
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dedeného chloroplastového trnV-trnH génu a maternálne dedeného mitochondriálneho génu nad5. 
Amplifikáciou génového úseku trnV-trnH cpDNA izolovanej z ihlíc jednotlivých jedincov  sme získali 
pomocou PCR amplifikované fragmenty o veľkosti približne 1300 bázických párov (Obrázok 1). 

 
Obrázok 1. PCR produkty získané pomocou primeru trnV-trnH cpDNA u štyroch analyzovaných 

jedincov z Habovky; m- markér veľkosti fragmentov; bp bázické páry 
 
Získané PCR produkty sa následne štiepili restrikčnou endonukleázou Hinf I. Na Obrázku 2 sú znázornené 
jednotlivé haplotypy Pinus sylvestris a Pinus mugo. Z obrázku je zrejmá prevaha haplotypov Pinus mugo 
(11 jedincov), resp. zriedkavý výskyt haplotypu Pinus sylvestris (3 jedince) na uvedenej lokalite. 

 
Obrázok 2. Reštrikčné profily trnV-trnH/ HinfI 14 jedincov hybridného roja v Habovke vykazujúce 

haplotypy P. sylvestris (1) a P. mugo (2), m – marker 
 

Na rozdiel od PCR produktu cpDNA, PCR produkt mtDNA pozostáva z dvoch fragmentov o veľkosti 
500- 600 bp. Na Obrázku 3 sú znázornené reštrikčné profily siedmych jedincov  z kontrolnej populácie 
Hruštín (P.sylvestris) a siedmych jedincov z kontrolnej lokality Roháče (P.mugo), ktoré sa vyznačujú 
značnou variabilitou. 

 
Obrázok 3. Reštrikčné profily 14 jedincov získané štiepením nad5 PCR produktov endonukleázou 

HincII; m- marker; Hruštín- P.sylvestris; Roháče- P.mugo 
 
Reštrikčné profily získané štiepením nad5 PCR produktov endonukleázou HincII majú diagnostický 
potenciál, aj keď tvrdenie že u  maternálne dedeného mitochondriálneho génu nad5 ide o druhovo- 
špecifický markér si vyžaduje ďalšie analýzy. 
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Záver 
 Zistenie druhovo-špecifického reštrikčného profilu mtDNA pre Pinus sylvestris a P. mugo by 
znamenalo velký prínos pre molekulárnu diagnostiku hybridného charakteru introgresívních hybridných 
populácií druhov Pinus sylvestris a Pinus mugo na Slovensku. 
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Abstract  

There is expectation of incidence of spontaneous interspecific hybrids of Pinus sylvestris and Pinus 
mugo in Slovakia, which produce hybrid swarms. Postulated hybrid nature of the swarms is based on 
morphometric traits. Molecular diagnostics based on parallel analysis of maternally inherited 
mitochondrial DNA (mtDNA) and paternally inherited chloroplast DNA (cpDNA) is an effective means 
of verifying their hybrid nature and species purity and can definitively answer the question of the genetic 
status of the putative hybrid swarms in Slovakia. 
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Abstrakt   
Ve výzkumu jsme se zaměřili na vysokohorský ekotyp smrku ztepilého (Picea abies L. /KARST./).  

Sledovali jsme především kvalitu růstu. Primárním cílem bylo popsat přírůstovou závislost kmene na 
podmínkách prostředí. Výsledky měření radiálního růstu odhalily časté stresové reakce stromů. Tyto 
reakce jsou odrazem podmínek prostředí v minulosti a mají určité časové prodlení. Dílčím cílem bylo 
zhodnotit zdravotní stav u vybraných jedinců. Větší poškození jsme pozorovali na jižním svahu.  

 
Klíčová slova: radiální růst; Picea abies; zdravotní stav; Lysá hora 
 
Cíle 

Popsat přírůstovou závislost kmene smrku na podmínkách prostředí. Dílčím cílem bylo 
zhodnotit zdravotní stav u vybraných jedinců. 
 
Úvod 

Sledujeme horský ekotyp smrku ztepilého (Picea abies L. /KARST. /). Pro náš výzkum byl 
zvolen 7. lesní vegetační stupeň Lysé hory (1324 m n. m.) v Moravskoslezských Beskydech.  
Ta vznikla horotvornými pohyby při alpínském vrásnění. Horské polohy nejsou pro život příliš 
přívětivé. Podle Hájkové [1] náleží podnebí Lysé hory do chladné oblasti typu CH 6. Léto je zde 
krátké a vlhké. Naopak zima je velmi dlouhá, chladná s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 
Vegetační doba je tedy velmi krátká a s tím souvisí i nepříliš pestré společenstvo rostlin. 
Pro náš výzkum byl zvolen 7. lesní vegetační stupeň hory. Podle Zlatníka [2] je zmíněný lesní 
vegetační stupeň charakteristický nadmořskou výškou 1040-1280m. Půda je podzolového typu. 
Je silně kyselá, hluboká a kyprá. Dominantním stromem je smrk ztepilý. V bylinném patru jsou 
zastoupeny: Calamagrostis arundinacea, Dryopteris carthusiana, Vaccinium myrtillus, Oxalis 
acetosella. Srážky jsou časté, avšak rostlinstvo trpí jejich rychlým odtokem.  
Dalším faktorem, který zde sehrává významnou roli, je vysoká intenzita slunečního záření.        
Za jasných dnů záření zvyšuje účinky imisí, které samy o sobě mají velmi negativní dopad. Velký 
vliv přisuzujeme troposférickému ozónu, jenž smrky vystavuje oxidačnímu stresu. „Prekursory 
ozónu jsou jednak oxidy dusíku NOx a také těkavé organické látky VOC (Volatile Organic 
Compounds) pocházející z antropogenních i přirozených zdrojů." viz [3] na straně 4.  Ozón 
poškozuje asimilační aparát. Poškození aparátu vede k opadu jehlice a následné redukci plochy 
listový. Čím je plocha listový menší, tím je i nižší šířkový přírůst. V extrémních případech smrky 
již zátěž nevydrží, plocha listový se sníží natolik, že strom nemá dostatek asimilátů a výsledkem 
je smrt. Proto smrky využívají charakteristickou strategii růstu. Ta se vyznačuje tím, že stromy 
rostou velmi pomalu. Během sezóny hodně investují do kořenového systému. Rovněž mnoho 
investic jde do obnovy jehlic. Výzkum není postaven na stanovení produkce biomasy, ale 
sledujeme především kvalitu růstu. Jde nám o rozpor mezi větší nabídkou substrátu pro 
fotosyntézu (více CO2 v ovzduší) na jedné straně a imisní zátěži ve spolupůsobení s extrémními 
podmínkami na straně druhé. 
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Materiál a metody 

Cílem bylo odebrat alespoň 30 vzorků z reprezentativních jedinců smrku ztepilého (Picea 
abies, L.). Za místo odběru vzorků byl zvolen 7. lesní vegetační stupeň Lysé hory (1324 m n. m.) 
v Beskydech. Při odběru byl použit Presslerův nebozez (obrázek 1). Vývrt jsme provedli tak, aby 
byl získán průřez kmenem kolmý na směr růstu. Snahou bylo zvolit místo 130cm nad úrovní 
substrátu, kde není poškozeno dřevo a zároveň takové místo, ze kterého by se podařilo odebrat 
jádro (střed) kmene. Vyvrtaný vzorek jsme uložili do dutého plastového válce o průměru 0,5cm a 
délce odpovídající velikosti vývrtu, tedy zhruba 40cm. Válec jsme z obou stran přelepili lepicí 
páskou a řádně označili. Aby nedošlo k zohnutí či porušení, byl válec uložen do pevného boxu. 
Následně jsme kmen ošetřili přineseným voskem, abychom zamezili napadení potenciálním 
škůdcem. Po příjezdu z lokality byly vzorky umístěny na stinném a chladném místě. Po 
uskutečnění všech vývrtů byly vzorky přemístěny do laboratoře. V laboratoři jsme si předem 
vyrobili speciální dřevěné laťky. Jedná se o laťky ve tvaru kvádru, kde strana a=2cm, b=100cm, 
c= 2cm. Uprostřed strany b je vyřezaná drážka, do které se vkládá vzorek. Proto se rozměry 
drážky volí účelně k velikosti vzorku. Dále jsme si nachystali lepidlo a kolíčky na uchycení 
vzorku. Do drážky jsme nalili jemnou vrstvu lepidla. Velmi opatrně jsme vysunuli vývrty z 
plastových válečků a usadili do drážky. Nakonec jsme vzorky uchytili připravenými kolíčky tak, 
aby se vzorek precizně přilepil. 24 hodin jsme nechali lepidlo schnout. Následující den jsme 
sundali kolíčky a vzorky z vrchu zbrousili. Při zbroušení jsme použili velmi jemný smirkový 
papír. Zbroušení nám pomohlo ke snadnějšímu změření šířky jednotlivých letokruhů, jelikož ty 
se takto staly viditelnějšími. Primární data jsme získali pomocí odečítacího stroje V.I.A.S. 
TimeTable a softwaru PAST 4. Ta byla následně graficky zpracována v softwaru Microsoft 
office 2007. Zdravotní stav jedinců byl určen pomocí předem připravených kritérií (tabulka 1). 
 

Tabulka 1. kritéria hodnocení zdravotního stavu stromů 

 
 
 
 
 
 
 

číselná 
hodnota mezery v korunách    defoliace poškození  

kmene 
kde jsou v koruně 

mezery 
sociální 
pozice 

0 žádné (nepatrné) mezery zdravý strom bez poškození bez mezer 
samostatně 
stojící strom 

1 neprůhledné mezery 
slabě poškozený strom 
(0-10%) 

vertikální 
rozštěp 

horní část 
dominantně 
stojící strom 

2 malé mezery 
středně poškozený strom 
(10-30%) 

chybí kůra uprostřed 
v blízkosti 
další stromy 

3 středně velké mezery 
silně poškozený strom 
(30-50%) 

nezakryté dřevo dole - 

4 velké mezery 
odumírající strom 
(50-75%) 

rána ve dřevě holá koruna - 

5 dominantní velké mezery odumřelý strom (100%) - konečky - 

6 skoro holá koruna - - blízko kmene - 

7 holá koruna - - - - 
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Obrázek 1. Presslerův nebozez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výsledky a diskuse 

Nasbíraná data jsou zpracovávána a budou vyhodnocena. Z dílčích výsledků již vyplývá, že 
u všech jedinců můžeme pozorovat výraznou kinetiku radiálního růstu, která je odrazem stavu 
prostředí v minulosti. Analýza radiálního růstu odhalila časté stresové reakce stromů, 
projevujícími se jednoznačnými poklesy v růstu (obrázek 2).  Při zpracovávání finálních výsledků 
se zaměříme objasnění příčin vzniku stresů. Zde uvažujeme o vlivu imisní zátěže ve 
spolupůsobení s extrémními podmínkami prostředí.  
Dílčím cílem bylo zhodnotit zdravotní stav stromů. To se podařilo u všech jedinců, u kterých byl 
proveden vývrt. Z dosavadních výsledků již můžeme říci, že jižní svah trpí větším poškozením 
(obrázek 3). Faktor, který zde sehrává významnou roli, je vysoká intenzita slunečního záření ve 
spolupůsobení s přízemním ozónem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2. stresové reakce smrku ztepilého 
 
 

   přírůst  
[1/100mm]  

datová řada 
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Obrázek 3. pohled na jižní svah Lysé hory 
 
 
Závěr 

„Růstové procesy stromů se trvale ukládají ve struktuře vytvářené biomasy, a stromy 
stavbou svých letokruhů doslova monitorují stav prostředí v minulosti.“ viz [4] na straně 5. 
Podařilo se nám odhalit časté stresové reakce stromů, projevujícími se poklesy v růstu. Zdravotní 
stav vypovídá o mnohem větším poškození na jižní světové straně. 
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Abstract  

In this study we have focused on alpine ecotype of Norway spruce (Picea abies L. / Karst. /). We 
targed on the quality of growth. The primary aim was to describe the growth-strain dependence on 
environmental conditions. The results of measurements revealed common stress reactions. These reactions 
reflect the environmental conditions in the past. A partial aim was to assess the health status of selected 
individuals. Greater damage we observed on the southern slope.  
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Abstrakt 

Najvýznamnejšími  ukazovateľmi obezity v klinickej praxi sú antropometrické parametre, ktoré sú 
nevyhnutným predpokladom pre stanovenie diagnózy obezity. Autori v súbore 72 žien, rozdelených podľa 
vekových kategórií (18-35 rokov; 36-45 rokov; 46-60 rokov), hodnotili výskyt nadhmotnosti a obezity na 
základe vybraných antropometrických parametrov (telesná hmotnosť, telesná výška, obvod pása, obvod 
bokov a indexov BMI a WHR). Výsledky potvrdili výskyt nadhmotnosti (BMI≥25,0 kg/m2) u 30,6% 
a obezity (BMI≥30 kg/m2) u 2,8% žien sledovaného súboru. Vychádzajúc z  prísnejších hodnotiacich 
kritérií obvodu pása (≥80cm), malo abdominálnu obezitu 58,3% žien, pričom už samotná priemerná 
hodnota obvodu pása u žien 80,93cm (±10,55), predstavovala zvýšené riziko. Podľa WHR indexu  malo 
rizikové hodnoty 30,6% žien sledovaného súboru.  
 
Kľúčové slová: obezita; nadhmotnosť; antropometrické parametre 
 
Úvod  

„Obezita je chronické ochorenie charakterizované zvýšením zásob telesného tuku“[1].  
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila obezitu za globálnu epidémiu, ktorá tvorí 
jeden z najväčších súčasných zdravotných problémov [2].  

Významnú úlohu v diagnostike obezity zohrávajú antropometrické merania. Metódy 
klasickej antropometrie spočívajú v zistení telesnej výšky a telesnej hmotnosti a sú základom pre 
posúdenie nadhmotnosti a obezity. K týmto metódam patria aj metódy zisťovania šírkových a 
obvodových rozmerov. Indexy využívané na diagnostiku obezity, hodnotia telesnú stavbu a 
proporcionalitu obéznych vo vzťahu k zvýšenému množstvu telesného tuku. Obvod pása, BMI a 
WHR index sú najpoužívanejšími ukazovateľmi, ktoré nám podávajú informácie o distribúcii 
telesného tuku a zároveň aj informácie o prípadných zdravotných rizikách súvisiacich s výskytom 
obezity [3,4].  

V predkladanej štúdii sme sledovali výskyt obezity v jednotlivých vekových kategóriách 
súboru žien s využitím vybraných antropometrických parametrov a indexov.  

 
Materiál a metódy 
  Súbor antropometrickej štúdie tvorilo 72 žien (s priemerným vekom 36,19 ±11,82 rokov), 
rozdelených na tri skupiny podľa vekových kategórií (18-35 rokov; 36-45 rokov; 46-60 rokov). 
Telesnú stavbu sme hodnotili pomocou nasledujúcich antropometrických charakteristík: telesná 
hmotnosť, telesná výška, obvod pása, obvod bokov a indexov BMI a WHR. Telesnú hmotnosť 
sme zisťovali na osobnej váhe, pričom probandky boli v ľahkom odeve. Meranie telesnej výšky 
sme uskutočnili podľa Martina a Sallera (1957) [5]. Obvod pása sme merali v horizontálnej 
rovine cez pupok. Kritéria pre hodnotenie obvodu pása boli smernice IOTF (obvod pása pre 
ženy≥88cm) a IDF (obvod pása pre ženy≥80cm) [2,6]. Obvod bokov sme merali v horizontálnej 
rovine v mieste trochanterov (antropometrické body tro-tro) [5]. Následne sme u každej 
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probandky určili index BMI [BMI= hmotnosť (kg)/výška2(m)] a WHR [WHR= obvod pása 
(cm)/obvod bokov (cm)] a vyhodnotili podľa štandardov WHO (viď tab. 1).  

Tabuľka 1. Klasifikácia hodnôt BMI  indexu podľa WHO [1] 
 

 
 
 
 
 
 

 

Získané údaje sme vyhodnotili pomocou štatistického softweru PASW pre Windows, 
verzia 17.0 s využitím frekvenčných tabuliek, deskriptívnych štatistík a ANOVA testu.   

 
Výsledky a diskusia 

V tabuľke 2 sú uvedené priemerné hodnoty vybraných antropometrických parametrov 
súboru žien, vyhodnotených podľa jednotlivých vekových kategórií. 

 
Tabuľka 2. Priemerné hodnoty vybraných antropometrických parametrov sledovaného súboru 

žien podľa vekových kategórií 
 

ženy vo veku 18-35 rokov 
n*/ [%]    Tel. hmotnosť [kg]    BMI * [kg/m2]     Obvod pása [cm]    WHR*    
35/48,6     62,29 (±9,461)             22,92 (±3,48)     78,17(±10,86) )        0,79(±0,08) 

ženy vo veku 36-45 rokov 

n*/ [%] Tel. hmotnosť [kg]       BMI * [kg/m2]   Obvod pása [cm]      WHR* 
19/26,4      66,00 (±8,781)              24,20 (±3,17) 83,11 (±9,59)     0,82 (±0,06)     

ženy vo veku 46-60 rokov 
n*/ [%]       Tel. hmotnosť [kg]    BMI * [kg/m2]    Obvod pása [cm]   WHR*     
18/25,0      66,78(±5,90)                25,19 (±2,28)  84,00 (±10,13)     0,83(±0,09)      

Spolu 
n*/ [%]       Tel. hmotnosť [kg]       BMI * [kg/m2]     Obvod pása [cm]  WHR*     
72/100       64,39(±8,667)               23,83(±3,24)      80,93(±10,55)     0,81(±0,08)       
*n- počet jedincov, BMI- Body Mass Index, WHR- Waist to Hip Ratio, (±) štandardná odchýlka 
 

Index telesnej hmotnosti BMI (Body Mass Index) je najrozšírenejšou mierou vyjadrenia 
nadhmotnosti a obezity u dospelých [4]. Percentuálne zastúpenie sledovaného súboru žien podľa 
jednotlivých kategórií BMI bolo nasledovné: podhmotnosť sa vyskytovala u 2,8% žien, ženy 
s normálnou hmotnosťou predstavovali 63,9%, nadhmotnosť bola zistená u 30,6% a obezita I. 
stupňa u 2,8% sledovaného súboru žien. Obezita II. a III. stupňa nebola zistená u žiadnej 
probandky sledovaného súboru. Z uvedeného vyplýva, že vo výskyte nadhmotnosti a obezity 
podľa BMI klasifikácie, sme zistili vyššie zastúpenie žien s nadhmotnosťou (30,6%) ako žien 
s obezitou (2,8%).  

Medzi  jednotlivými vekovými skupinami žien sme zistili štatisticky významný rozdiel v 
priemerných hodnotách BMI indexu (p<0,05). Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že 

Klasifikácia BMI BMI (kg/m 2) 
Podhmotnosť < 18,5 

Fyziologická hmotnosť 18,5 – 24,9 
Nadhmotnosť 25,0 – 29,9 

Obezita I. stupňa 30,0 – 34,9 
Obezita II. stupňa 35,0 – 39,9 
Obezita III. stupňa 40,0 ≤ 
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priemerné hodnoty BMI stúpajú s vekom a dosahujú maximum (25,19 kg/m2 ±2,28) v najstaršej 
skupine (46-60 rokov), čo uvádza graf 1. 

 
Graf 1.  Porovnanie priemerných hodnôt vybraných antropometrických parametrov 

sledovaného súboru v jednotlivých vekových kategóriách 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V súčasnosti do praxe zavedené meranie obvodu pása odhaľuje 2-krát vyššiu prevalenciu 
osôb s predpokladanou abdominálnou obezitou ako BMI klasifikácia [7]. V grafe 2 je uvedené 
percentuálne zastúpenie žien sledovaného súboru podľa obvodu pása a jeho vzťahu k zvýšenému 
(≥80cm) a vysokému riziku (≥88cm) kardiovaskulárnych a metabolických porúch.  

 
Graf 2. Percentuálne zastúpenie žien sledovaného súboru podľa rizikových hodnôt obvodu pása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemiologická štúdia IDEA Slovensko, vykonaná v roku 2005, preukázala vysokú 
prevalenciu abdominálnej obezity u žien (56,1%) [8]. Naše zistenia potvrdili výskyt 
abdominálnej obezity podľa daných kritérií (≥88cm) u 26,4% žien v sledovanom súbore. 
Vychádzajúc z prísnejších hodnotiacich kritérií obvodu pása (≥80cm), malo abdominálnu obezitu 
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58,3% žien, pričom už samotná priemerná hodnota obvodu pása 80,93(±10,55) v sledovanom 
súbore predstavovala zvýšené riziko.  

Pomer obvodu pása k obvodu bokov, WHR index, je spoľahlivým ukazovateľom rozloženia 
tuku v tele. Čím je tento pomer vyšší (>0,85), tým sa predpokladá vyššie riziko vzniku 
kardiovaskulárnych chorôb [3]. Pri hodnotení rozloženia tuku v tele, sme zistili že 69,4% žien 
z celkového počtu má podľa indexu WHR zdravotne ideálnu distribúciu tuku a len 30,6% žien je 
zaradených podľa indexu WHR  do skupiny so zdravotným rizikom. 
Záver  

V predkladanej štúdii sme sledovali vybrané antropometrické ukazovatele nadhmotnosti a 
obezity u žien v jednotlivých vekových kategóriách. Z výsledkov vyplynulo niekoľko 
zaujímavých zistení: výsledky štúdie potvrdili vysokú prevalenciu nadhmotnosti a obezity 
(44,8%) v sledovanom súbore žien na základe BMI klasifikácie a taktiež abdominálnej obezity 
(58,3%) podľa prísnejších kritérií obvodu pása (≥80cm); priemerné hodnoty obvodu pása 
v strednej (36-45 rokov) a staršej (46-60 rokov) vekovej kategórii predstavovali rizikové hodnoty 
vzniku metabolických porúch; podľa WHR klasifikácie boli rizikové hodnoty distribúcie 
telesného tuku prítomné u  30,6% žien sledovaného súboru.  

Na základe uvedených výsledkov chceme poukázať na mimoriadny význam 
antropometrických meraní pri včasnom odhalení obezity a zdôrazniť potrebu prevencie obezity 
zlepšením stravovacích návykov, zvýšením fyzickej aktivity a zmenou životného štýlu. 
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Abstract  

Anthropometric parameters are considered to be the most important indicators of obesity in clinical 
practice as well as a prerequisite for the diagnosis of obesity. The authors in the group of 72 women, 
divided by age group (18-35 years, 36-45 years, 46-60 years) evaluated the incidence of overweight and 
obesity based on selected anthropometric parameters (body weight, body height, waist circumference, hip 
circumference and BMI and WHR). The results confirmed the presence of overweight (BMI≥25.0kg/m2) 
in 30.6% and obesity (BMI≥30 kg/m2) in 2.8% of women in the study group. According to the strict 
criteria for the evaluation of waist circumference (≥80cm), abdominal obesity had 58.3% women. It is 
necessary to underline that the average value of waist circumference in women 80.93 cm (± 10.55) can 
already be considered as risk. According to WHR, the risk values had 30.6% women in the study group.  

 
Key words: obesity; overweight; anthropometric parameters 
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Abstrakt 
Protein p53 je nádorový supresor, který při poškození DNA způsobuje zastavení buněčného cyklu 

nebo apoptózu buňky a dokáže tak zabránit maligní transformaci buňky. Působí jako transaktivátor řady 
genů, pro jeho funkci je nezbytná vazba na DNA. Na DNA se p53 váže sekvenčně specificky nebo 
sekvenčně nespecificky. Při sekvenčně nespecifické vazbě dochází k vazbě na sekvenci, která neobsahuje 
konsensní vazebné místo pro p53. Sekvence studované v této práci vykazují zvýšenou vazebnou afinitu k 
p53 a neobsahují konsensní vazebné místo p53. S využitím chemických (komplexy oxidu osmičelého) 
a enzymatických (nukleáza S1) strukturních sond a kombinace restrikčních endonukleáz bylo zjištěno, že 
v sekvenci 9-17 dochází k tvorbě lokální otevřené struktury. Tato struktura se v sekvenci nachází mezi 
120. a 200. párem bází. Přítomnost struktury odlišné od B-DNA byla potvrzena při různých podmínkách, 
a to při pH v rozmezí 4,5 až 8 a v přítomnosti hořečnatých, draselných a zinečnatých iontů nebo 
v nepřítomnosti iontů. 

 
Klíčová slova: protein p53; lokální otevřené struktur; strukturní sondy 
 
Úvod 

Protein p53 je nádorový supresor, který v případě poškození DNA dokáže prostřednictvím 
transaktivace řady genů způsobit zastavení buněčného cyklu, což umožní buňce poškození 
opravit, nebo navede buňku k apoptóze, pokud je poškození DNA příliš rozsáhlé [1]. Jeho 
význam tedy spočívá v tom, že dokáže zabránit maligní transformaci buněk [2]. 

Protein p53 působí v buňce jako transkripční faktor, z toho důvodu je pro jeho funkci 
nezbytná jeho vazba na DNA. p53 se na DNA může vázat buď sekvenčně specificky, kdy 
dochází k vazbě na konsensní vazebnou sekvenci proteinu p53 (p53CON) [3], nebo sekvenčně 
nespecificky, tedy na oblast, která p53CON neobsahuje. V případech, kdy DNA neobsahuje 
p53CON, je možné, že se p53 váže na DNA pouze na základě topologie DNA a struktura DNA 
tedy může úplně nahradit konsensní sekvenci [4]. Mezi struktury stabilizované 
nadšroubovicovým vinutím patří např. křížové formy, Z-DNA, triplexy nebo kvadruplexy. 

V této práci byly studovány sekvence DNA, které přestože vykazují vysokou vazebnou 
afinitu k p53, neobsahují konsensní vazebnou sekvenci p53. Proto byl předpokládán výskyt 
lokálních otevřených struktur v těchto sekvencích, které by mohly být cílem pro vazbu proteinu 
p53. Sekvence byly analyzovány s využitím strukturních sond s cílem určit, zda se v dané 
sekvenci nachází struktura odlišná od B-DNA, za jakých podmínek vzniká a případně určit 
o jakou strukturu se jedná. 

 
Materiál a metody 

Pro provedení experimentů byly použity plasmidy obsahující sekvence získané z lidské 
DNA. Tyto sekvence byly získány s využitím metody ChIP (imunoprecipitace chromatinové 
DNA), při které došlo k vazbě proteinu p53 na DNA a následně k oddělení úseku obsahujícího 
danou vazbu. Poté byly tyto inserty vloženy do plasmidového vektoru pCR®II. Pro studium 
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sekvencí byly použity chemické a enzymatické strukturní sondy. Z chemických strukturních sond 
to byl komplex oxidu osmičelého s 2,2´-bipyridinem. Oxid osmičelý je silným akceptorem 
elektronů, který se při reakci s DNA aduje na dvojnou vazbu tvořenou pátým a šestým uhlíkovým 
atomem pyrimidinového heterocyklu. Nereaguje s B-DNA, ale specificky reaguje 
s jednořetězcovou DNA nebo s dvoušroubovicovou DNA v místech, kde je pravidelnost 
dvoušroubovice nějak narušena. Účinnost modifikace může být podstatně zvýšena použitím ne 
samotného OsO4, ale aplikací komplexu oxidu osmičelého s některým terciárním aminem [5]. 
Z enzymatických strukturních sond byla použita nukleáza S1. Tento enzym štěpí DNA při 
kyselém pH v přítomnosti Zn2+ iontů ve smyčkách křížových forem, ve spojeních B-Z, 
v triplexech atd. [6]. Princip použití komplexu Os,bipy v kombinaci s nukleázou S1 spočívá 
v tom, že tento komplex označí lokální otevřenou strukturu a při odstranění nadšroubovicového 
vinutí zabrání vytvoření pravidelné B-DNA, čímž zanechá tento úsek DNA přístupný pro 
působení nukleázy S1. Pro určení místa, kde došlo ke štěpení nukleázou S1 byly použity 
restrikční endonukleázy. Pro modifikaci plasmidu komplexem oxidu osmičelého s 2,2´-
bipyridinem byly vybrány různé podmínky, zahrnující pH od 4,5 po 8 a přítomnost hořečnatých 
a draselných iontů nebo nepřítomnost iontů. 
 
Výsledky a diskuse 

Bylo zjištěno, že v samotném vektoru pCR®II dochází ke štěpení nukleázou S1. Abychom 
získali jistotu, že pokud je plasmid nukleázou S1 rozštěpen, dochází ke štěpení i v insertu, byl 
proveden experiment, kdy z modifikovaného plasmidu 9-17 byl restrikční endonukleázou EcoRI 
vyštěpen insert a vše bylo dále štěpeno nukleázou S1 (Obr. 1).  

 
 

 
Obrázek 1. Plasmid 9-17 modifikovaný komplexem Os,bipy, v nepřítomnosti Mg2+ nebo s 2 nebo 5mM 

Mg2+, poté štěpený EcoRI  a S1. 
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Bylo dokázáno, že ve vložené sekvenci se nachází struktura odlišná od B-DNA 
rozpoznávaná nukleázou S1. K určení, kde se toto místo nachází, byly využity restrikční 
endonukleázy ScaI a BglII, které štěpí na různých místech plasmidu. Analýzou restrikčních 
fragmentů získaných štěpením enzymy ScaI a BglII a porovnáním s výsledkem získaným 
použitím restrikční endonukleázy EcoRI byla odhadnuta oblast, kde by se v sekvenci 9-17 měla 
nacházet lokální otevřená struktura. Tato oblast leží mezi 120. a 200. párem bází této sekvence. 
Je poměrně bohatá na thymin, což je v souladu se skutečností, že v jednořetězcové DNA Os,bipy 
reaguje nejvíce s thyminem [7]. 

Přítomnost lokální otevřené struktury byla pozorována při různých podmínkách. Při štěpení 
nukleázou S1 to bylo pH 4,6 a přítomnost zinečnatých iontů. Při modifikaci komplexem oxidu 
osmičelého s 2,2´-bipyridinem byla přítomnost struktury odlišné od B-DNA zaznamenána při 
různých hodnotách pH od 4,5 až po 8 a v nepřítomnosti iontů i v přítomnosti různých koncentrací 
hořečnatých (0,5 – 5mM) a draselných (100mM) iontů. Ne u všech kombinací pH a iontů ale 
došlo k vytvoření struktury. Například v přítomnosti 100mM K+ došlo k vytvoření struktury při 
pH 5,5, ale nikoliv při pH 8. Takové rozpětí modifikačních podmínek může znamenat, že se 
v dané sekvenci vytváří různé struktury stabilizované nadšroubovicovým vinutím, z nichž každá 
může pro své vytvoření vyžadovat jiné vnější podmínky.  

Zajímavá je skutečnost, že nukleáza S1 v některých případech štěpila i lineární 
nemodifikovanou DNA. S1 štěpí jednořetězcové úseky DNA [6], které v případě, že dojde 
k převedení DNA ze superhelikální formy na lineární, u nemodifikované DNA zaniknou. Proto je 
zarážející, že ke štěpení S1 došlo i v DNA, která nebyla modifikována a která byla převedena do 
lineárního stavu. Může to být vysvětleno tak, že i v lineární DNA se při pH 4,6 a v přítomnosti 
Zn2+ iontů, což jsou optimální podmínky pro funkci nukleázy S1, nachází struktura, kterou S1 
dokáže rozpoznat. 

Získané výsledky neumožňují říci jednoznačně, která struktura se v inzertu nachází. Lze to 
ale odhadnout na základě sekvencí, které byly v insertu zjištěny výpočtem a modifikačních 
podmínek, při kterých došlo ke štěpení S1. Štěpení nukleázou S1, které probíhá při pH 4,6 
a v přítomnosti zinečnatých iontů a fakt, že ke štěpení došlo i v nemodifikované linearizované 
DNA, by mohly ukazovat na přítomnost křížové formy. U křížových forem bylo ukázáno, že 
jestliže vzniknou, zůstávají za určitých podmínek přítomny i za změněných podmínek včetně 
linearizace. Je ale velmi nepravděpodobné, že by se křížová forma mohla udržet i během dvojího 
srážení. Je tedy možné, že struktura vzniká působením pufru pro nukleázu S1. Pro vytvoření 
křížové formy je třeba přítomnost palindromatické sekvence [6], ale ta ve zjištěném místě insertu 
nalezena nebyla. Kyselé pH a zinečnaté ionty by mohly ukazovat na přítomnost 
intramolekulárního triplexu. Štěpení nukleázou S1 proběhlo i v DNA modifikované v přítomnosti 
hořečnatých iontů, což také ukazuje na tvorbu intramolekulárních triplexů nebo křížových forem. 
Vyloučit nelze ani kvadruplexy, které vznikají při nižším pH – tzv. i-motiv. Při zkoumání 
sekvence jsme zjistili, že v uvažované oblasti se opakují krátké úseky cytosinů, které jsou 
k tvorbě i-motivu nezbytné. Nepravděpodobný je kvadruplex tvořený G-řetězcem. Ten vzniká při 
pH 8 a  v přítomnosti draselných iontů. Za těchto podmínek ale žádné štěpení nebylo detekováno. 
Přítomnost G-kvadruplexu ale nelze vyloučit, protože nemusely být vybrány správné podmínky 
pro vznik této struktury u studované sekvence. Přestože sekvence v buňce nejsou tak pravidelné 
jako uměle vytvořené sekvence, dochází zde k vytvoření lokálních otevřených struktur. 
Studovaná sekvence je mnohem složitější než modelové sekvence, u nichž byly studovány 
podmínky vzniku a stability jednotlivých lokálních struktur (např. homopurin.homopyrimidinové 
sekvence mohou být přerušované jinými nukleotidy). 

 



 36 

Závěr 
Z dosažených výsledků lze potvrdit hypotézu, že zvýšená vazebná afinita proteinu p53 

může být vysvětlena vazbou na lokální otevřené struktury, jejichž přítomnost byla bez pochyby 
potvrzena. Znamená to potvrzení možnosti vazby proteinu p53 na lidskou DNA na základě 
struktury DNA indukované nadšroubovicovým vinutím. 
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Abstract 

p53 protein is an important tumor suppressor, which induces cell cycle arrest or apoptosis when 
DNA damage occurs in a cell. Therefore it can inhibit malignant cell transformation. p53 transactivates 
a number of genes, thus its interaction with DNA is crucial for its function. p53 binds DNA in a sequence 
specific or sequence non-specific manner. Sequence non-specific binding means that p53 binds DNA not 
containing the p53 consensus binding site. Sequences analyzed in this thesis display p53 binding affinity 
and do not contain the p53 consensus binding site. Using chemical (osmium tetroxide complexes) and 
enzymatical (nuclease S1) structural probes and a combination of restriction endonucleases, local open 
structure was proved in the 9-17 sequence. This structure is located in a region between 120 and 200 base 
pair of the sequence. The non-B structure was shown under various conditions, including pH varying from 
4.5 to 8 and presence of magnesium, potassium and zinc cations or absence of ions. 
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Abstrakt  
Amesův miniaturizovaný fluktuační test probíhající v tekutém médiu představuje alternativu 

standardizovaného Amesova plotnového testu. Fluktuační test je vhodný především k detekci genotoxicity 
roztoků chemických sloučenin, jejich směsí a vzorků povrchových i odpadních vod. Ke zhodnocení 
mutagenních účinků byly použity mutantní kmeny Salmonella typhimurium TA98 a/nebo TA100 
ve variantě zkoušky bez metabolické aktivace (-S9) a/nebo s metabolickou aktivací (+S9). Práce se zabývá 
stanovením vhodných testovacích koncentrací popř. jejich rozmezí u 5 diagnostických chemikálií 
používaných v testu jako  pozitivní kontrola: azid sodný (NaN3; TA100, -S9), 4-nitro-1,2-fenylendiamin 
(4-NPDA; TA98, -S9), 2-nitro-1,4-fenylendiamin (2-NPDA; TA98, -S9), nitrofurantoin (TA100, -S9)  
a 2-aminoantracen  (2-AA; TA98, +S9). Pro NaN3 byla zjištěna koncentrace 5 µg/ml, pro 4-NPDA 
160 µg/ml, pro 2-NPDA 10000 µg/ml, pro nitrofurantoin 15-25 µg/ml a pro 2-AA 100-160 µg/ml.  Dále 
byly hodnoceny surové vzorky povrchových vod z říčních profilů Lučina-ústí do toku  Ostravice 
(0,5 ř.km) a Ostravice-nad Lučinou (4,7 ř.km). Oba vzorky vykazovaly mutagenní aktivitu. 

 
Klíčová slova: Amesův miniaturizovaný fluktuační test; Salmonella typhimurium (TA98 a/nebo TA100); 

standardní mutageny; Ostravice; Lučina 
 
Úvod  
 Amesův miniaturizovaný fluktuační test představuje modifikaci standardizovaného 
plotnového Amesova testu založeného na principu indukce reverzních mutací u auxotrofních 
indikátorových kmenů Salmonella typhimurium His-, který navrhl B. N. Ames v roce 1971 [1]. 
Metodiku v současné době používané tzv. Muta-ChromoPlate varianty Amesova 
miniaturizovaného fluktuačního testu vypracovali Rao a Lifshitz [2]. Vzhledem k testu 
na pevném médiu má hned několik výhod. Je obecně citlivější.  Už reverze u jedné bakterie může 
způsobit zaznamenatelný pozitivní výsledek. Lze jím detekovat i nízké hladiny mutagenů 
ve vodných vzorcích. Koncentrace vzorku zůstává po dobu auxotrofní růstové fáze v celém 
objemu média konstantní a při variantě zkoušky s metabolickou aktivací (+S9) mají složky 
metabolického systému mnohem lepší kontakt s testovaným vzorkem [3]. Nesporným přínosem 
je možnost vyhodnocení zkoušky bez potřeby speciálního přístrojového vybavení, pouze 
na základě  vizuálního  porovnání tzv. ano/ne  barevné změny.   

Frekvenci spontánních mutací kmene vyjadřuje počet pozitivních odpovědí v negativní 
kontrole. K této hodnotě se vztahují zjištěné počty barevných změn u zkoumaného vzorku. 
Pozitivní kontrola umožňuje kontrolovat reverzní vlastnosti a citlivost kmene, ale také účinnost 
systému metabolické aktivace [4]. K tomuto účelu jsou využívány látky standardně mutagenní, 
u kterých byla genotoxicita již v minulosti prokázána. Za optimální koncentraci pozitivní 
kontroly se považuje nejvyšší možná koncentrace (s dostatečně vysokým mutagenním 
potenciálem), která ale nevyvolává cytotoxický efekt zřetelný jako pokles počtu pozitivních 
odpovědí. Amesův miniaturizovaný fluktuační test lze mimo jiné doporučit k testování reálných 
vzorků vod, sedimentů, vzorků ovzduší, chemicky čistých látek nebo přísad do potravin [3].  



 38 

Materiál a metody 
Testovací organismus 

Byly využity bakteriální kmeny Salmonella typhimurium His- TA98 a TA100 získané 
v lyofilizovaném stavu z České sbírky mikroorganismů, Brno. Oživení a příprava bakteriální 
suspenze se provádí podle přiloženého návodu. Kmen TA98 indikuje posunové a kmen TA100 
záměnové mutace. 
 

Testované látky 
Azid sodný (NaN3; CAS No: 26628-22-8): přímý mutagen (-S9); pozitivní kontrola 

pro TA100; testována koncentrační řada: 1-2,5-5-7,5-10 µg/ml; ředěn destilovanou vodou.         
4-nitro-1,2-fenylendiamin (4-NPDA; CAS No: 99-56-9): přímý mutagen (-S9); pozitivní kontrola 
pro TA98; testována koncentrační řada 60-80-100-120-160 µg/ml; ředěn DMSO. 2-nitro-1,4-
fenylendiamin (2-NPDA; CAS No: 5307-14-2): přímý mutagen (-S9); pozitivní kontrola 
pro TA98; testována koncentrační řada 100-1000-2500-5000-10000 µg/ml; ředěn DMSO. 
Nitrofurantoin (CAS No: 67-20-9): pozitivní kontrola pro TA98 i TA100; testována koncentrační 
řada 0,1-0,5-1-5-10-15-20-25-50 µg/ml na TA100; ředěn DMSO. 2-aminoatracen (C14H11N; CAS 
No: 613-13-8): promutagen (+S9); pozitivní kontrola pro TA98 i TA100; testována koncentrační 
řada 60-80-100-120-160 µg/ml na TA98; ředěn DMSO. Vzorek z říčního profilu Lučina-po ústí 
do toku Ostravice (Id. VÚ: 20451000; 0,5 ř.km): odběr z mostu (Loc: 49°49′45.36″N 
18°18′4.13″E) dne 25. 3. 2010 v 15.30 hodin v souladu s ČSN EN ISO 5667-3 [5] a ČSN ISO 
5667-6 [6]; sterilizace membránovou filtrací (0,45 µm), testován surový na TA98 i TA100, ± S9. 
Vzorek z říčního profilu Ostravice-nad Lučinou (Id. VÚ: 20430000; 4,7 ř.km): odběr z mostu 
(Loc: 49°49′53.41″N 18°17′44.18″E)  dne 18. 3. 2010 v 15.30 hodin v souladu s ČSN EN ISO 
5667-3 [5] a ČSN ISO 5667-6 [6]; sterilizace membránovou filtrací (0,45 µm), testován surový 
na TA98 i TA100, ± S9. 
 

Test genotoxicity 
Byl využit upravený postup Muta-ChromoPlate metody dle Sezimové [7]. Detekce přímých 

mutagenů ve vzorcích byla provedena variantou testu bez metabolické aktivace (-S9). 
Metabolická aktivita byla modelována in vitro přídavkem krysí postmitochondriální jaterní frakce 
S9 (samci Wistar, SPF) získané ze Státního zdravotního ústavu, Ostrava. Před zahájením 
testování byla upravena optická denzita bakteriální suspenze (540 nm: 0,4 ± 0,01) a pH 
fosfátového pufru na 6,8-7,2. Do sterilních plastových zkumavek (V = 50 ml) byly aplikovány 
požadované objemy reakční směsi, fosfátového pufru, standardní ředicí vody, testovaného 
vzorku, standardního mutagenu popř. S9 směsi a bakteriální suspenze daného kmene [2, 7].  
Po důkladném promíchání se obsah každé zkumavky přemístil pomocí osmikanálové pipety 
na mikrotitrační destičku, přičemž v každé z jejích 96 jamek bylo 200 µl směsi. Inkubace 
probíhala 5 dní při teplotě 37 °C ve stacionárním termostatu. Za pozitivní odezvu je považována 
přítomnost žlutých, částečné žlutých a zakalených jamek. Fialové jamky se hodnotí jako 
negativní. Pro každý vzorek byly pořízeny 2 replikáty. Z hodnot získaných pro dílčí replikáty byl 
vypočten aritmetický průměr ( x ) a výběrová směrodatná odchylka (s). Ke vzájemnému 
porovnání získaných výsledků slouží index Rt/Rc (počet pozitivních jamek ve vzorku/počet 
pozitivních jamek v negativní kontrole).  
 
Výsledky a diskuse 

Výsledky testování pro jednotlivé vzorky shrnují Tabulky 1. až 6. Koncentrace, u nichž 
nebyly prokázány mutagenní účinky, jsou podbarveny šedě. 
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Tabulka 1. Závislost počtu pozitivních jamek (± s) a Rt/Rc (± s) na koncentraci NaN3 
Koncentrace (µg/ml) 1 2,5 5 7,5 10 
Pozitivní jamky 36 ± 1 94 ± 1 96 ± 0 85 ± 3 82 ± 4 
Rt/Rc 2,12 ± 0,01 5,50 ± 0,01 5,65 ± 0,01 5,00 ± 0,00 4,80 ± 0,04 

 

Tabulka 2. Závislost počtu pozitivních jamek (± s) a Rt/Rc (± s) na koncentraci 4-NPDA 
Koncentrace (µg/ml) 60 80 100 120 160 
Pozitivní jamky 18 ± 5 26 ± 4 32 ± 4 35 ± 7 50 ± 4 
Rt/Rc 8,75 ± 2,47 12,75 ± 1,77 15,75 ± 1,77 17,50 ± 3,54 25,00 ± 2,12 

  
Tabulka 3. Závislost počtu pozitivních jamek (± s) a Rt/Rc (± s) na koncentraci 2-NPDA 

Koncentrace (µg/ml) 100 1000 2500 5000 10000 
Pozitivní jamky 7 ± 1 22 ± 3 26 ± 1 42 ± 3 72 ± 9 
Rt/Rc 2,17 ± 0,23 7,34 ± 0,94 8,50 ± 0,24 14,00 ± 0,95 23,84 ± 3,06 

 

Tabulka 4. Závislost počtu pozitivních jamek (± s) a Rt/Rc (± s) na konc. nitrofurantoinu 
Konc. (µg/ml) 0,1 0,5 1 5 10 15 20 25 50 
Pozitivní jamky 17 ± 3 34 ± 4 43 ± 6 95 ± 0 95 ± 0 96 ± 0 96 ± 0 96 ± 0 24 ± 0 

Rt/Rc 
0,71 ± 
0,12 

1,40 ± 
0,15 

1,79 ± 
0,24 

3,96 ± 
0,00 

3,96 ± 
0,00 

4,00 ± 
0,00 

4,00 ± 
0,00 

4,00 ± 
0,00 

1,00 ± 
0,71 

 

Tabulka 5. Závislost počtu pozitivních jamek (± s) a Rt/Rc (± s) na koncentraci 2-AA  
Koncentrace (µg/ml) 60 80 100 120 160 
Pozitivní jamky 91 ± 1 92 ± 1 96 ± 1 96 ± 0 95 ± 2 
Rt/Rc 1,39 ± 0,01 1,41 ± 0,01 1,47 ± 0,01 1,48 ± 0,00 1,46 ± 0,04 

 

Tabulka 6. Výsledky genotoxického hodnocení reálných vzorků řek Lučiny a Ostravice 
 Lučina Ostravice 

 Pozitivní jamky Rt/Rc Pozitivní jamky Rt/Rc 

TA98, -S9 73 ± 4 2,27 ± 0,10 66 ± 0 7,33 ± 0,00 

TA98, +S9 94 ± 1 1,62 ± 0,03 95 ± 1 1,63 ± 0,01 

TA100,-S9 67± 1 4,19 ± 0,08 35 ± 13 3,84 ± 1,49 

TA100, +S9 94 ± 2 2,67 ± 0,06 87 ± 3 1,78 ± 0,06 
  

Pro NaN3 byla jako vhodná testovací koncentrace pozitivní kontroly stanovena hodnota 
5 µg/ml. U vyšších koncentrací se již projevoval cytotoxický efekt. Ke stejným závěrům dospěla 
také Sezimová [7], Stipperová [8], Valasová [9] a Krybusová [10]. U 2-NPDA byla na základě 
vysoké mutagenní aktivity (Rt/Rc = 25,00 ± 2,12) optimální koncentrace pro pozitivní kontrolu 
stanovena jako 10000 µg/ml. Naproti tomu analog této sloučeniny, 4-NPDA, vykazoval 
srovnatelnou mutagenní aktivitu (Rt/Rc = 23,84 ± 3,06) již u koncentrace 160 µg/ml, která byla 
tedy stanovena jako optimální. Změny v počtu pozitivních odpovědí v souvislosti s narůstající 
koncentrací standardu 2-AA nebyly tak patrné jako v předešlých případech. Jako efektivní 
koncentrace pro pozitivní kontrolu se jeví 100 až 160 µg/ml. Sezimová [7] uvádí jako optimální 
koncentraci 2-AA 100 µg/ml. Vhodné koncentrace nitrofurantoinu pro pozitivní kontrolu se 
nacházejí v rozmezí 15-25 µg/ml. Screening genotoxických účinků vzorku povrchové vody 
z říčního profilu Lučina-ústí do toku Ostravice prokázal, že tento vodní tok je zatížen přímými 
i nepřímými mutageny vyvolávajícími záměnové a posunové změny genetické informace. Tento 
fakt potvrzují výsledky Krybusové [10]. Jelikož byly mutagenní účinky řeky Lučiny detekovány 
u vzorků v surovém stavu, představuje tato zkoumaná povrchová voda 5. stupeň genotoxického 
ohrožení-vysoké riziko genotoxicity. V letech 1999-2001 vykazovaly vzorky vody z profilu 
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Lučina-Slezská Ostrava také vysoké genotoxické riziko [7]. Vodní útvar Lučina-po ústí do toku 
Ostravice můžeme tedy považovat za dlouhodobě genotoxicky zatížený tok. Povrchová voda 
z říčního profilu Ostravice-nad Lučinou rovněž představovala 5. stupeň genotoxického ohrožení. 
 
Závěr 

Byly stanoveny optimální koncentrace pro pozitivní kontrolu u NaN3, 4-NPDA, 2-NPDA, 
nitrofurantoinu a 2-AA. Byla detekována genotoxicita reálných vzorků vod z říčních profilů  
Lučina-po ústí do toku Ostravice a Ostravice-nad Lučinou.  
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Abstract  

The miniaturized Ames fluctuation assay is suitable Ames plate-incorporation assay alternative for 
detecting  genotoxicity of  chemical substances and water samples.  Salmonella typhimurium mutant 
strains TA98 and/or TA100 were used to assess mutagenic effect by the test without (-S9) and/or with 
metabolic (+S9) activation. The study deals with finding of suitable test concentration of 5 diagnostic 
chemicals used as positive controls in the assay: sodium azide (NaN3; TA100, -S9), 4-nitro-1,2-
phenylenediamine (4-NPDA; TA98, -S9), 2-nitro-1,4-phenylenediamine (2-NPDA; TA98, -S9), 
nitrofurantoin (TA100, -S9) and 2-aminoanthracene  (2-AA; TA98, +S9). Suitable test concentration was 
determinated as 5 µg/ml for NaN3, 160 µg/ml for 4-NPDA, 10000 µg/ml for 2-NPDA, 15-25 µg/ml for 
nitrofurantoin and 100-160 µg/ml for 2-AA. Mutagenic activity was also detected in crude forms of both 
surface water samples from river Lučina (0.5 km) and Ostravice (4.7 km).  
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Abstrakt  

Práca sumarizuje výsledky pozorovaní avifauny na území mokraďného biotopu Kórea (Zvolen). 
Územie je  zaradená medzi lokálne významne mokrade Zvolena. Vytvára unikátne podmienky pre 
vtáctvo, ako aj pre iné vzácne druhy našej flóry a fauny. Na území bolo počas dvoch rokov 
zaznamenaných 57 druhov vtákov. Z toho 10 druhov je zaradených v Červenom zozname ako ohrozené, 
zraniteľné, alebo menej ohrozené. Zo zaznamenaných druhov patrilo 21 k nidifikantom, 31 k hospites a 7 
k migrantom. Aj napriek malej rozlohe a antropickému tlaku, ktorý sa prejavuje na tomto území, tu 
vtáctvo nachádza vhodné podmienky nielen počas migrácie, ale aj na hniezdenie.   
 
Kľúčové slová: Aves; mokraď; Kórea; Zvolen; Slovensko  
 
Úvod 

Na území Slovenska sa nachádza okolo 1600 mokradí, ktoré sú začlenené do skupín podľa 
významu (22 medzinárodne významných, 72 národne významných, 467 regionálne významných 
a 1050 lokálne významných mokradí) (http://www.sopsr.sk/webs/MokrSlov/).  Hlavný význam 
mokradí spočíva v zachovaní rozmanitosti živých organizmov vytvorením vhodného prostredia 
pre veľké množstvo mikroorganizmov, rastlín a živočíchov. Pôsobia tiež ako čističky 
chemických a organických odpadov, spomaľujú veľké vody a znižujú prúdenie, v mestskom 
prostredí pozitívne ovplyvňujú klímu. Mokrade patria k najproduktívnejším ekosystémom na 
svete. Lokálne významné mokrade však zostávajú veľakrát nepovšimnuté.  

Na území mesta Zvolen študovali vtáctvo viacerí autori (PAVLÍK , 1997; PAVLÍK  & PAVLIK , 
2000; URBLÍK, 2009). KRIŠTÍN (in litt., 1993) zaznamenal na území mestského parku Lanice až 
104 druhov vtáctva (49 nidifikatov, 49 hospites, 6 migrantov). V Laniciach sledovaval vtáctvo 
tiež URBLÍK (2009). PAVLÍK  (1997) vo svojej práci zaoberajúcej sa vtáctvom fragmentu starého 
koryta Hrona v časti Podlanice zaznamenal výskyt 46 druhov vtákov. Vtáčím spoločenstvám vo 
vzťahu k štruktúre vegetácie a k antropickému tlaku sa venoval PAVLÍK  & PAVLIK  (2000). 
Uvedení autori zaznamenali na území mesta Zvolen výskyt 60 druhov vtákov a zistili miernym 
pokles druhovej pestrosti v dôsledku zvyšujúceho sa antropogénneho tlaku. 

Cieľom tejto práce bolo zmapovať druhové spektrum avifauny na území mokrade Kórea. 
 

Charakteristika územia 
Mokraď Kórea sa nachádza na strednom Slovensku v rámci geomorfologického celku 

Zvolenská kotlina. Spadá do katastra mesta Zvolen, je umiestnená  v okrajovej časti mesta 
v priestore medzi železničným zoradiskom a priemyselnou zónou (Bučina) (obr. 1). Jeho 
zemepisnú polohu určujú súradnice: 48° 34´ 24´´ severnej šírky a 19° 10´ 5´´ východnej dĺžky. 
Nadmorská výška územia je 293 m (http://mesto.zvolen.sk/). 

Územie patrí do oblasti teplej kotlinovej klímy, mierne suchej až vlhkej, s častým 
výskytom inverzných teplôt vzduchu. Celá Zvolenská kotlina s počtom vysokých bezveterných 
dní patrí k najmenej veterným krajom Slovenska, jej špecifikom je však najväčší počet hmlistých 
dní v roku.  
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Kórea je tvorená močiarnymi a vodnými spoločenstvami, s prechodmi do vlhkých lúk (obr. 
2). Mokraďné stanovište sa vyvinulo druhotne zabránením odtoku zrážkovej vody medzi svahom 
a násypom železničnej trate. Je napájané potokom pritekajúcim z Bakovej jamy, ktorý zazemnili 
vysoké ostrice a preto sa na lokalite voľne rozlieva. Na rozdiel od bylinných spoločenstiev, ktoré 
tu prevládajú, dreviny tvoria len nesúvislé plochy s drevinami vŕby krehkej, vŕby trojtičinkovej, 
vŕby rakytovej, vŕby popolavej s jej charakteristickým bochníkovitým tvarom a vŕby purpurovej. 
Okolo železničného násypu prevláda vŕba krehká. Veľmi cenným spoločenstvom je zachovaný 
fragment slatinnej klimaxovej jelšiny (TURČEKOVÁ, 2001).  
 

           
Obrázok 1. Lokalizácia skúmaných lokalít         Obrázok 2. Skúmaná lokalita Kórea 
                (http://maps.google.com/) 
                                      
Materiál a metody 

Výskum bol realizovaný počas rokov 2009 – 2010. Bola použitá metóda zaznamenávania 
druhov vtákov na základe vizuálneho pozorovania a akustických prejavov. U zaznamenaných 
druhov bol zhodnotený stupeň ohrozenia podľa Červeného zoznamu: EN – ohrozený, VU – 
zraniteľný, LR – menej ohrozený druh (IUSN, 1995) a jednotlivé druhy boli rozdelené na základe 
charakteru výskytu do troch kategórii (N – nidifikant, H – hospites, M - migrant). Na území boli 
vytvorene viaceré pozorovacie úkryty (prírodné aj umelé), ktoré boli rozmiestnené tak, aby sa 
získali čo najobjektívnejšie poznatky o druhovej skladbe ornitocenóz. Ornitologický výskum bol 
uskutočňovaný citlivo, aby sa v minimálnej možnej miere narušili procesy prebiehajúce na 
študovanej mokradi.  
 
Výsledky a diskusia 

Celkovo bolo zaznamenaných 59 druhov vtákov, z ktorých je 10 druhov zaradených do 
Červeného zoznamu ako ohrozených, zraniteľných alebo ako druhy blízko k ohrozeniu. 21 
druhov patrilo k nidifikantom, 31 k hospites a 7 k migrantom. Zoznam druhov zaznamenaných na 
území mokrade Korea a ich zaradenie do stupňa ohrozenia v Červenom zozname je uvedený 
v tabuľke (tab. 1). 
Výsledky poukazujú, že študovaná lokalita je významná nielen pre nidifikantov, ale poskytuje 
významné refúgium počas ťahu migrujúcich druhov našej avifauny. Medzi významnejšie 
zaznamenané druhy, ktoré sú zaradené do kategórie ohrozenosti podľa kritérií IUSN (1995), t. j.  
medzi ohrozené druhy patrili Egretta alba a Anser anser, medzi zraniteľné druhy patrili Anas 
crecca, A. clypeata. Okrem druhov uvedených v tabuľke (tab. 1) zaznamenal HRUZ (in litt., 2011) 
na tomto území aj tieto druhy Anser anser (LINNAEUS, 1758), Anas strepera (LINNAEUS, 1758). 
Na tomto území sa vtáctvu venovala aj FRAYSSINET (in litt.), ktorá okrem druhov uvedených 
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v zozname zaznamenala tiež Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758), Falco tinnuculus (LINNAEUS, 
1758), Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758), Luscinia megarhynchos (BREHM, 1831), Locustella 
nalvia (BODDAERT, 1783), Phylloscopus collybita (VIELLOT, 1817), P. trochylus (LINNAEUS, 
1758), Hipollais icterina (VEILLOT, 1817). 
 Na území študovanej mokrade bolo zaznamenané druhovo pomerne bohaté vtáčie 
spoločenstvo, ktoré odráža tunajšie podmienky charakteristické prítomnosťou pestrej mozaiky 
biotopov poskytujúcich rôznym druhom vhodné životné podmienky. Potvrdzuje to najmä veľký 
počet nidifikantov na študovanom území. Zaznamenaný výskyt hospites, ako aj migrujúcich 
druhov avifauny nasvedčuje tomu, že mokraď Korea poskytuje tiež potravnú bázu širokému 
spektru druhov vtáctva. 

Tabuľka 1. Vtáky  mokrade Kórea (ČZ- stupeň ohrozenia v Červenom zozname, EN – ohrozený 
druh, VU – zraniteľný druh, NT- menej ohrozený druh) a charakteru výskytu (N - nidifikant, H - 

hospites, M – migrant) 
Druh ČZ N H M 

     
Tachybaptus ruficolis (PALLAS , 1764)   X     

Ardea cinerea (LINNAEUS, 1758) NT   X   
Egretta alba (LINNAEUS, 1758) EN   x    
Anas creca(LINNAEUS, 1758) VU     X 
A. platyrhynchos (LINNAEUS, 1758)   X     
A. querquedula (LINNAEUS, 1758) NT     X 
A. clypeata (LINNAEUS, 1758) VU     X 
Mergus merganser (LINNAEUS,1758)       X 
Buteo buteo (LINNAEUS, 1758) NT   X   
Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758) NT   X   
Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758) NT   X   
A. nisus (LINNAEUS, 1758) NT   X   
Phasianus colchicus (LINNAEUS, 1758)   X     
Fulica atra (LINNAEUS, 1758)   X     
Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758)   X     
Scolopax rusticola (LINNAEUS, 1758)       X 

Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758)    X   
Columba palumbus (LINNAEUS, 1758)     X   
Picus canus  (GMELIN , 1788)     X   
P. viridis (LINNAEUS, 1758)     X   
Dendrocopos major (LINNAEUS, 1758)     X   
Galerida cristata (LINNAEUS, 1758) NT   X   
Riparia riparia (LINNAEUS, 1758)     X   
Hirundo rustica (LINNAEUS, 1758)     X   
Motacilla alba (LINNAEUS, 1758)     X   
Troglodytes trog. (LINNAEUS,1758)   X     
Prunella modularis (LINNAEUS, 1758)   X     
Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758)   X     
Luscinia megarhynchos  (BREHM, 1831)   X     
Phoenicurus ochruros (LINNAEUS,1758)     x   
Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758)     x   
S. torguata (LINNAEUS, 1766)   X     
Turdus merula (LINNAEUS, 1758)   X     

Turdus philomelos (BREHM, 1831)     x   
Acrocephalus alustris(BECHSTEIN,1798)   X     
A. schoenobaenus (LINNAEUS, 1758)   X     
Sylvia atricapilla (LINNAEUS, 1758)   X     
Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758)   X     
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Parus montanus  (BALDENSTEIN, 1827)     x   
P. caeureleus (LINNAEUS, 1758)     x   
P. major (LINNAEUS, 1758)     x   
Sitta europaea (LINNAEUS, 1758)     x   
Certhia familiaris (LINNAEUS, 1758)     x   
Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758)   X     
Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758)   X     
Sturnus vulgaris (LINNAEUS, 1758)     x   
Lanius collurio (LINNAEUS, 1758)   X     
Garullus gladarius (LINNAEUS, 1758)     x   
Pica pica (LINNAEUS, 1758)     x   
Passer montanus (LINNAEUS, 1758)     x   
Fringilla coelebs (LINNAEUS, 1758)     x   
Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758)   X     
C. carduelis (LINNAEUS, 1758)   X     
C. spinus (LINNAEUS, 1758)     x   
Pyrrhula pyrrhula (LINNAEUS, 1758)     x   
Coccothraustes 
coccoth.(LINNAEUS,1758)     x   
Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758)   X     
∑ N, H, P   21 31 5 

 
Záver 

Výskum potvrdil, že mokraď Kórea predstavuje lokálne významné vtáčie územie. Aj 
napriek jej malej ploche a výraznému antropickému tlaku sa tu vytvorili unikátne biotopy 
poskytujúce vhodné podmienky pre život pomerne veľkému počtu vtáčích druhov. Z uvedeného 
dôvodu si toto územie zaslúži pozornosť z hľadiska ochrany prírody. 
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Abstract 

The paper deals with the summarized data of avifauna observations form the Kórea (Zvolen) 
wetlands biotope. The Kórea area belongs to local important wetlands. There are created unique 
conditions for birds as well as other rare amphibian and plants species. In two years were in the area 57 
bird species sightings enregistered from witch are 10 species in the Red List enlisted, as endangered, 
vulnerable or near threatened. From the enregistered species belong 21 of them to nestling species, 31 to 
hospites species and 7 to permigrants. Even though the small extent of the area and the anthrophic 
influence, the avifauna is finding here suitable conditions during migration and even for nidification. 
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Abstrakt  
Naprostá většina tropických mořských krevet podčeledi Pontoniinae vykazuje symbiotické vztahy 

s různými hostitelskými organizmy. Morfologické adaptace těchto krevet se projevují mimo jiné i ve tvaru 
ústních končetin. Největší změny nacházíme u kusadel (mandibuly), které přicházejí do nejtěsnějšího 
kontaktu s potravou. Plesiomorfní znaky jsou nejlépe patrné na mandibule volně žijících druhů. Její 
základní tvar může naznačovat nižší systematické postavení odpovídajících rodů v podčeledi Pontoniinae, 
u symbiotických krevet obvykle pozorujeme redukci makadla a molárního nebo incisorního výběžku. 
Ostatní končetiny ústního aparátu jsou ve svých znacích spíše konzervativní, významná může být 
plesiomorfie v přítomnosti žaber na druhé a třetí nohočelisti.  

 
Klíčová slova: Crustacea; Decapoda; Palaemonidae; symbiotické krevety; ústní ústrojí 
 
Úvod  

Korýši řádu Decapoda čítají téměř 15 tisíc recentních druhů [9]. V infrařádu krevet Caridea 
je druhově nejbohatší čeleď Palaemonidae, jejíž podčeleď Pontoniinae zahrnuje celkem 562 
druhů ve 108 rodech [9]. Naprostá většina rodů a druhů těchto krevet vykazuje specifické 
adaptace k symbiotickým vztahům s různými hostitelskými organizmy. Skupinu znaků, které 
mohou mít jak fylogenetický, tak adaptivní původ, nese i 6 párů ústních končetin. 

Cílem práce bylo: (1) provést srovnávací analýzy tvaru jednotlivých částí ústních končetin 
krevet podčeledi Pontoniinae; (2) provést typizaci končetin ústního aparátu daných krevet; 
(3) posoudit možný adaptivní či fylogenetický původ jednotlivých typů a adaptací. 

 
Materiál a metody 

Práce vychází z rozboru údajů o stavbě ústního aparátu krevet publikovaných v rozsáhlém 
spektru literárních zdrojů (viz Literatura). Výzkum byl za účelem srovnání doplněn i vlastními 
studiemi tvaru ústních končetin některých krevet (rod Palaemon). 

V rámci srovnávací analýzy tvaru ústního ústrojí byly jednotlivé končetiny typizovány 
podle míry redukce nebo modifikace jejích částí. Pro každou končetinu bylo vyčleněno 3-6 
základních morfologických typů. Zvláštní pozornost byla věnována první z končetin ústního 
ústrojí - kusadlu. 

 
Výsledky a diskuse 

Analyzovány byly údaje o ústním aparátu 132 druhů (tj. 23% z celkového počtu) z 50 rodů 
(tj. 46%) krevet podčeledi Pontoniinae. První ústní končetina u krevet, kusadlo (mandibula), je 
tvarově nejjednodušší, ale nese nejvýraznější znaky, podle kterých lze usuzovat o míře 
specializace druhu [23]. Vyčleněno bylo 6 typů mandibul: 

Plesimorfní mandibula. Hrubou potravu přijímají volně žijící sběrači a mikropredátoři 
(např. Cuapetes, Palaemonella, Exoclimenella (obr. 1A), Periclimenella; [5, 10]). U takových 
forem je typická mandibula tzv. výchozího typu s robustním molárním i incisorním výrůstkem 
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osázenými velkými zuby, podobná kusadlu krevet rodu Palaemon (Palaemoninae). Jako 
plesiomorfní znak je považována přítomnost mandibulárního palpu [23]. U krevet Pontoniinae se 
vyskytuje pouze u rodů Eupontonia, Exoclimenella, Palaemonella a Vir [2, 6, 10, 20, 16].  

Bazální typ mandibuly bez palpu. Nejrozšířenější typ lišící se úplnou redukcí palpu, 
molární i incizorní výrůstky jsou robustní se silnými zuby. Řadíme sem mj. rody Ancylomenes, 
Hamiger, Izucaris, Manipontonia, Neopericlimenes, Periclimenes, Phycomenes (obr. 1B), 
Pseudoclimenes, Pseudocourtierea, Pseudopontonides, Pseudoveleronia, Sandyella a Veleronia 
(např.: [15, 8, 11]). 

Mandibula s redukcí moláru a extrémním incisorem. Incisorní výrůstek je velmi 
robustní, na konci se 4 zuby v příčné řadě; typicky u rodu Pliopontonia (obr. 1C) [4]. 

Mandibula s částečnou redukcí incisoru. Incisor je sice stejně dlouhý jako je molární 
výrůstek, ale nesrovnatelně štíhlejší, zuby přecházejí do série hrbolků po jeho vnitřní straně 
(Ascidonia, Platypontonia) (obr. 1D) a v další fázi přechází do šídlovitého tvaru [1, 13, 18]. 
U rodů Unguicaris a Laomenes dochází ke specializaci, incisor je zde laterálně ztenčený do jakési 
lopatky s hranou tvořenou zoubky [21, 19]. 

Mandibula s redukcí incisoru i moláru. Mandibula se zúženým molárem s drobnými 
zuby a incisorem v různé míře redukovaným je např. u druhů rodů Blepharocaris, Coralliocaris, 
Periclimenaeus, některých Periclimenes, Poripontonia a Onycocaridella [7, 17, 22].  

Madibuly se silnou redukcí moláru. Značnou redukci incisoru vykazují rody Brucecaris, 
Onycocaridella, Onycocaris, Paraclimenaeus, Periclimenaeus (obr. 1E), Tectopontonia, 
Tuleariocaris a Typton [14, 3, 12]. 

 
 

 
 

Obrázek 1. Mandibuly krevet: A - Exoclimenella sudanensis Ďuriš, Bruce 1995, B - Phycomenes  
sulcatus Ďuriš, Horká & Marin, 2008, C - Pliopontonia furtiva Bruce, 1973, D - Ascidonia  

flavomaculata Heller, 1864, E - Periclimenaeus pectinidactylus Ďuriš, Horká & Sandford, 2009  
[upraveno podle: 4, 10, 13, 11, 12] 

 
Ostatní končetiny: 
Čelisti I. (maxiluly)  byly rozděleny dle tvaru. 18 rodů mělo hluboce vyříznutý palpus, u 25 

rodů je zářez na palpu mělký s proximálním výběžkem výrazně mohutnějším, než je distální. 
Rody Typton a Periclimenes mají zástupce v obou uvedených skupinách. 

Čelistí II. (maxily)  dělíme do 3 typů podle tvaru distálního enditu. Výchozím je typ 
s enditem na konci hluboce rozštěpeným (25 rodů). Částečná až úplná redukce zářezu byla 
zjištěna rovněž u 25 rodů, a silná až úplná redukce celého distálního enditu u 7 rodů. 

První nohočelist (maxilipeda I) byla rozdělena do 6 typů. Výchozí typ (6 rodů) má malý 
karideální lalok. U 28 rodů byl typ s exopoditem delším než je karideální lalok. Pouze u dvou 
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rodů (jeden druh u Onycocaridella a čtyři druhy u Coralliocaris) je nohočelist s redukovaným 
karideálním lalokem. 

Ze čtyř typů druhé nohočelisti (maxilipeda II)  je výchozím tvar s úzkým distálním 
článkem (8 rodů). Nejčastější je forma s velkým distálním článkem (26 rodů). Podobrachie jsou 
pouze u rodů Exoclimenella a Periclimenella.  

U třetí nohočelisti (maxilipedy III)  jsou bazálním znakem 2 arthrobrachia u rodu 
Exoclimenella sbližující je s podčeledí Palaemoninae. 
 
Závěr 

Ústní končetiny krevet mohou nést řadu znaků, plesiomorfních i apomorfních, jež je možné 
odvodit od jejich fylogenetického postavení v sytému podčeledi Pontoniinae. Symbiotické formy, 
fylogeneticky modernější, nesou končetiny specializované ke zpracování specifického typu 
potravy, odlišné od ústního aparátu volně žijících forem. Přítomnost plesiomorfií (mandibulární 
palpus, robustní incisor a molár, podobrachia a arthrobrachia na třetí nohočelisti) je indikátorem 
možné bazální pozice taxonu v systému těchto krevet. Nejvíce takových znaků nesou rody 
Cuapetes, Exoclimenella, Palaemonella a Periclimenella.  

Z hlediska variability ústního aparátu je nejvýznamnější končetinou mandibula, jejíž 
základní tvar může indikovat bazální systematickou pozici krevet v podčeledi Pontoniinae 
a redukce výrůstků naopak adaptace ke specifické potravě a potažmo k symbiotickým vztahům. 
Ostatní končetiny jsou tvarově poměrně konzervativní, z hlediska variability méně relevantní pro 
fylogenetické studie.  
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Abstract  

Majority of Pontoniine shrimps live in symbiotic associations with marine hosts in tropical seas. 
Symbiotic shrimps often show specific morpholological adaptations to their symbiotic life. One of the 
body parts showing adaptive changes is mouth apparatus. The most evident changes may be found in the 
mandibles which are in closest contact with food. Plesiomorphic characters are most evident on mandibles 
of free-living forms. Symbiotic shrimps posses them mandibles with various level of reduction or 
modification of each the palp, the molar process, or the incisor process. Other mouthparts are more 
conservative in their shape. Some importance is in a possible presence of plesiomorphic gills on the 
second and third maxillipeds (podobranchs, arthrobranchs). 
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Abstrakt  

Hlavním cílem této studie byla detekce antimutagenních účinků vybraných látek standardním 
Amesovým testem. Pro vyloučení mutagenity testovaných látek byly hodnoceny také jejich mutagenní 
účinky. Mutagenita a antimutagenita vzorků byly hodnoceny v testu bez metabolické aktivace in vitro (-
S9). Jako standard pro indukci mutagenity byl použit peroxid vodíku. Pro testování antimutagenity byly 
vybrány vzorky syntetického a extrahovaného β-karotenu. Antimutagenní aktivita látek byla hodnocena 
jako procentuální pokles tvorby revertant indukovaných peroxidem vodíku. Jako indikátorový kmen byl 
použit Salmonella typhimurium His- TA102. 
 
Klíčová slova: Amesův test; antimutagenita; Salmonella typhimurium His- TA102; β-karoten; peroxid 

vodíku 
 
Úvod  

Znečištění životního prostředí a způsob životního stylu dnešního obyvatelstva, mají v organismu 
jedince za následek řadu reakcí, mezi které patří i vznik volných radikálů. Jejich následné reakce mohou 
vést až ke vzniku oxidativního stresu v organismu (Racek, 2003). Před vznikem oxidativního stresu je 
organismus chráněn prostřednictvím komplexního antioxidačního systému, do něhož jsou řazeny i účinky 
antioxidačních látek (Pláteník, 2009). Antioxidanty jsou látky, které mohou v nízkých koncentracích 
zabraňovat nebo omezovat oxidační destrukci jiných látek. (Paulová et al., 2004). Pro hodnocení 
antimutagenní aktivity antioxidačních látek se vyžívá řady detekčních systémů. Jedním z nich je Amesův 
test, který využívá histidin dependentní indikátorové kmeny Salmonella typhimurium His- (Mortelmans et 
Zeiger, 2000). 
 
Metodika  

K hodnocení mutagenních a antimutagenních účinků vzorků byl použit Amesův test. Tento detekční 
systém využívá indikátorových kmenů Salmonella typhimurium His-, které nejsou schopny syntetizovat 
histidin, což je podmíněno mutací v příslušném genu his. Působením mutagennů dochází k indukci 
reverzní mutace a bakterie tak získá zpět schopnost syntézy histidinu (Ames et al., 1975; Mortelmans et 
Zeiger, 2000). Jako indikátorový kmen byl v této studii zvolen S. typhimurium His- TA102, který se 
využívá k hodnocení mutagenů způsobující oxidativní poškození (Levin et al., 1982; Mortelmans et 
Zeiger, 2000).  

Podstatou stanovení antimutagenní aktivity testovaných látek byl pokles revertant indukovaných 
peroxidem vodíku v prostředí obsahující různé koncentrace testovaných látek. Inhibice mutagenity byla 
stanovena podle vztahu [(1-(R2-SR)/ (R1-SR)] · 100, kde R1 je počet revertant na misce s přidáním 
mutagenu, R2 je počet revertant na misce s přidáním mutagenu a antimutagenu a SR je počet spontánních 
revertant. 

Jako standard byl testován oxidativní mutagen peroxid vodíku. Pro testování mutagenity a 
antimutagenity antioxidačních látek byly vybrány vzorky syntetického a extrahovaného β-karotenu. Jako 
rozpouštědlo byl použit dimethylsulfoxid (DMSO). 
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Výsledky a diskuze 
Hodnocení mutagenního účinku peroxidu vodíku bylo provedeno za účelem výběru vhodné 

koncentrace peroxidu vodíku pro následné testování antimutagenity látek. Peroxid vodíku byl testován 
v koncentračním rozmezí 50 – 150 µg na misku. Jako vhodná koncentrace pro testování anitimutagenity 
látek byla zvolena koncentrace 100 µg na misku.  

Pro detekci mutagenity syntetického a extrahovaného β-karotenu byly látky testovány v 
koncentračním rozmezí 50 – 300 µg na misku. U jednotlivých koncentrací byl stanoven průměrný počet 
reverzních kolonií na misku a směrodatná odchylka. 

Z grafu 1 je patrné, že testované koncentrace syntetického β-karotenu neindukovaly zvýšenou 
tvorbu revertant. Vzorek syntetického β-karotenu byl na kmeni Salmonella typhimurium His- TA102 
vyhodnocen jako nemutagenní. 

 
Graf 1. Detekce mutagenity syntetického β-karotenu pomocí Amesova testu bez metabolické aktivace in 

vitro (-S9) na kmeni Salmonella typhimurium His- TA102 
 

Graf 2 ukazuje, že extrahovaný β-karoten neindukoval v žádné z testovaných koncentrací zvýšenou 
tvorbu revertant. Vzorek extrahovaného β-karotenu  nevykazoval na kmen S. typhimurium His- TA102 
mutagenní účinky. 

 
Graf 2. Detekce mutagenity extrahovaného β-karotenu pomocí Amesova testu bez metabolické aktivace 

in vitro (-S9) na kmeni Salmonella typhimurium His- TA102 
 

Při detekci antimutagenní aktivity testovaných látek byl pro vyvolání mutagenního účinku 
aplikován peroxid vodíku v koncentraci 100 µg na misku. Syntetický a extrahovaný β-karoten byly 
testovány v koncentračním rozmezí 50 – 300 µg na misku. Průměrné počty revertant, směrodatná 
odchylka a procento inhibice mutagenity při testování antimutagenity syntetického β-karotenu jsou 
uvedeny v tabulce 1 pro syntetický β-karoten a v tabulce 2 pro extrahovaný β-karoten.  
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Při koncentraci 200 µg na misku byl detekován nejvyšší antimutagenní účinek syntetického β-
karotenu. Při koncentraci 300 µg na misku dochází ke snížení jeho antimutagenní aktivity, ale stále je míra 
antimutagenity signifikantní. Graf 3 zobrazuje závislost počtu revertant na testovaných koncentracích 
syntetického β-karotenu. 

 
Tabulka 1. Detekce antimutagenní aktivity syntetického β-karotenu po přidání peroxidu vodíku pomocí 
Amesova testu bez metabolické aktivace in vitro (-S9) na kmeni Salmonella typhimurium His- TA102 

Koncentrace 
β-karotenu 
(µg/miska) 

Průměrný počet 
kolonií/miska 

Směrodatná 
odchylka 

Inhibice 
mutagenity (%) 

NK 420 20 
PK 1015 165 

 

50 809 125 34,6 
100 693 23 54,1 
200 602 93 69,4 
300 735 51 47,0 

NK – negativní kontrola, PK – pozitivní kontrola  
 

 
Graf 3. Detekce antimutagenní aktivity syntetického β-karotenu po přidání peroxidu vodíku pomocí 

Amesova testu bez metabolické aktivace in vitro (-S9) na kmeni Salmonella typhimurium His- TA102 
Z grafu 4 je patrné, že všechny testované koncentrace extrahovaného β-karotenu způsobují inhibici 

mutagenity indukované peroxidem vodíku. Nejvyšší antimutagenní účinky jsou detekovány u koncentrace 
200 µg na misku. Průměrný počet kolonií při koncentraci 200 µg na misku byl nižší než průměrný počet 
spontánních revertant. Pokud ale budou brány v úvahu směrodatné odchylky, je průměrný počet revertant 
při koncentraci 200 µg na misku srovnatelný s počtem spontánních revertant. Proto bylo procento inhibice 
u této koncentrace stanoveno jako 100%.  
Tabulka 2. Detekce antimutagenní aktivity extrahovaného β-karotenu po přidání peroxidu vodíku pomocí 

Amesova testu bez metabolické aktivace in vitro (-S9) na kmeni Salmonella typhimurium His- TA102 
Koncentrace 
β-karotenu 
(µg/miska) 

Průměrný počet 
kolonií/miska 

Směrodatná 
odchylka 

Inhibice 
mutagenity (%) 

NK 388 45 
PK 573 65 

 

50 484 116 48,1 
100 477 128 51,9 
200 338 29 100,0 
300 453 120 64,8 

NK – negativní kontrola, PK – pozitivní kontrola  
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Graf 4. Detekce antimutagenní aktivity extrahovaného β-karotenu po přidání peroxidu vodíku pomocí 
Amesova testu bez metabolické aktivace in vitro (-S9) na kmeni Salmonella typhimurium His- TA102 

 
Závěr 

Syntetický i extrahovaný β-karoten byly v Amesově testu bez metabolické aktivace in vitro (-S9) na 
kmeni S. typhimurium His- TA102 zhodnoceny jako nemutagenní. 

Pro indukci mutagenity byla zvolena koncentrace 100 µg peroxidu vodíku na misku. Tato 
koncentrace peroxidu vodíku byla použita při detekci antimutagenních účinků testovaných látek.  

Pomocí Amesova testu bez metabolické aktivace in vitro (-S9) na kmeni S. typhimurium His- TA102 
byly detekovány významné antimutagenní účinky syntetického a extrahovaného β-karotenu.  
 
Poděkování  
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Abstract 

The main aim of this study was to detect the antimutagenic effects of selected compounds in the 
Ames test. To avoid the negative effects of the compounds were evaluated their mutagenicity. 
Mutagenicity and antimutagenicity of tested compounds were evaluated in the test without metabolic 
activation in vitro (-S9). As a standard for mutation induction was used hydrogen peroxide. To 
antimutagenic test were collected synthetic and extracted β-carotene. Antimutagenic activity of tested 
compounds was evaluated as the percentage decrease of revertants induced by hydrogen peroxide. As an 
indicator strain was used Salmonella typhimurium His- TA102. 
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Abstrakt  
Tato práce se zabývá složením potravy u marše Tetrix tuerki a jejím porovnáním s dalšími druhy 

marší T. tenuicornis a T. subulata. Z pěti štěrkových lavic Národní Přírodní Památky Skalická Morávka 
byl proveden odchyt marší. Analyzován byl obsah trávicího traktu marší s cílem zaznamenat kvantitativní 
a kvalitativní složení potravy. Ve vzorcích obsahu trávicího traktu druhu Tetrix tuerki byly nalezeny 
fyloidy mechů (téměř 20%) a z 80% detrit (částečky organické hmoty). Dále se u jedinců v potravě 
vyskytovaly rhizoidy a gemy mechů, minerální částice a také části těl bezobratlých živočichů (části 
tykadel, kutikula, chlupy atd.). 
 
Klíčová slova: Tetrigidae; potravní biologie; štěrkové lavice; bryofágie; detritofágie 
 
Úvod 

Na území České republiky se vyskytuje celkem sedm druhů marší rodu Tetrix, které náleží 
do řádu Orthoptrera (rovnokřídlí), podřádu Caelifera (sarančí) a čeledě Tetrigidae (maršovití) 
[1]. Tetrigidae patří k málo studované skupině rovnokřídlých, pravděpodobně kvůli své malé 
velikosti těla, jejich nenápadnému vzhledu, absenci slyšitelných zvuků a jejich nezvyklému 
životnímu cyklu. Většina druhů z čeledi Tetrigidae obývá bahnitá nebo písčitá místa, slunné 
paseky nebo lesní porosty, ale také břehy vod a příkopy. Mohou se vyskytovat v nížinách 
i v horských oblastech. Dle dosavadních znalostí se druhy z čeledi Tetrigidae specializují na nižší 
rostliny, jako jsou řasy, mechy, houby a lišejníky, ale také na humus, detrit a některé traviny [2]. 

Druh Tetrix tuerki dosahuje velikosti 8 až 13mm. Tělo má zbarvené do šedé nebo hnědé 
barvy s dvěma slabě viditelnými skvrnami na přední třetině štítu (skvrny někdy chybí). 
Důležitým determinačním znakem je silně zvlněná spodní hrana stehna na první a druhé 
končetině [3]. Tato marše patří mezi vzácný vlhkomilný druh, v Červeném seznamu bezobratlých 
živočichů České republiky je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy [4]. Obývá výhradně štěrkové 
a písčité náplavové lavice kolem podhorských potoků a řek s řídkou vegetací. Štěrkové lavice 
Morávky a Ostravice nad Frýdkem-Místkem jsou v současné době jediným známým místem 
výskytu tohoto druhu v České republice. V minulosti publikoval výskyt této marše pouze jednou 
Görtler [5] a to ze středních Čech z oblasti Řevnic a Karlického údolí. 

 
Materiál a metody 

Výzkum probíhal na štěrkových lavicích v rámci lokality Skalická Morávka, která se 
nachází v Podbeskydské pahorkatině v okrese Frýdek-Místek. Oblast byla vyhlášená jako 
Národní přírodní památka Skalická Morávka. Unikátem jsou zde náplavy v řečišti s častým 
převrstvováním štěrkových nánosů a překládáním ramen. 

Odchyt marší byl proveden na pěti vybraných štěrkových lavicích. Vzorky byly z daných 
lokalit sbírány pomocí smýkání. Sběr byl proveden vždy jednou za měsíc během vegetační 
sezóny od května do září roku 2008 a 2009. Chycený hmyz byl ihned usmrcen v 75 % lihu. Dále 
z jednotlivých štěrkových lavic byly odebrány i vzorky mechů. V laboratoři byly vytvořeny 
trvalé preparáty obsahu trávicího traktu z odchycených jedinců a také z nasbíraných mechů. 
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Takto připravené preparáty byly pomocí mikroskopu prohlíženy a zaznamenávány 
jednotlivé části potravy. Preparáty byly nafoceny mikroskopem s fotoaparátem, tak že z každého 
preparátu bylo pořízeno deset náhodných fotografií. Celkem bylo pořízeno na 890 snímků. 
Fotografie byly poté analyzovány pomocí programu BaDra (program měřící velikost označené 
potravy). Pro vyhodnocení složení potravy byl použit statistický program R 2.10.1. Naměřená 
data byla zpracována zobecněným lineárním testem (detrit: GLM s Gamma rozdělením a mech: 
GLM s Gaussovým rozdělením) vše s hladinou významnosti 0,5. 
 
Výsledky a diskuse 
Kvalitativní hodnocení 

Celkem bylo prozkoumáno 128 preparátů obsahu trávicího traktu marší, z toho 56 vzorků 
obsahovalo fyloidy mechů, které byly určitelné. Z celkem 15 druhů mechů odebraných ze 
štěrkových lavic se vyskytovalo v preparátech trávicího traktu pouze 5 druhů mechů. V jednom 
vzorku se společně vyskytovaly maximálně 3 druhy mechů, průměrně to byly 2 druhy mechů na 
vzorek. Nejčastěji se ve vzorcích u druhu T. tuerki nacházel mech Bryum caespiticum (58 %) a to 
u adultních samců, samic i nymf. Procentuálně byl nejméně pojídaný mech Bryum bicolor (2 %). 
Podobné složení potravy z hlediska zastoupení druhů mechů bylo i u marší T. subulata 
a T. tenuicornis. Je překvapující, že u všech na lokalitě přítomných druhů marší převažoval 
v trávicím traktu jediný mech Bryum caespiticum. Ostatní druhy mechů byly nacházeny 
v procentuálně menším množství. Ve studii Grucmanové [6] byl u marše Tetrix tenuicornis 
nejčastějším druhem mechu Bryum caespiticum. V práci Filipcové [7] je u marše T. ceperoi 
nejčastějším druhem mechu v trávicím traktu nalezen také Bryum caespiticum. V obou studiích 
má tento mech nejčastější výskyt na zkoumaných lokalitách. Na štěrkových lavicích Skalické 
Morávky byl Bryum caespiticum jeden ze čtyř druhů mechů, který měl procentuálně největší 
výskyt. U druhu mechu Bryum bicolor existuje podle studie Glimové [8] adaptace na velmi horké 
a suché dny, jelikož používají podzemní části rhizoidů, jako zásoby vody. U mechů může voda 
tvořit až 15x větší váhu než je hmotnost sušiny. Pojídáním těchto rhizoidů mohou marše přijít ke 
zdroji vody i v suchých obdobích roku [9]. V preparátech trávicího traktu marší se kromě fyloidů 
mechů vyskytoval detrit (oganické části neurčitelného původu), rhizoidy a gemy mechů, 
minerální částice a části těl bezobratlých živočichů (části tykadel, kutikula, chlupy). Gemy mechů 
jsou rozmnožovací tělíska na rhizoidech s tenčí pokožkou, než mají dospělé rostlinky. Pro marše 
by pojídání těchto částí mohlo být jednodušší a tím i energeticky a časově méně náročné. 
 
Kvantitativní hodnocení 

Testováno bylo celkem 89 preparátů trávicího traktu marší. Průměrné množství detritu 
k celkovému množství potravy činilo 80,6% a průměrné množství mechu k celkovému množství 
potravy bylo 19,3%. Podle výsledků studií Kočárka et al. [10] a Grucmanové [6] přijímaly marše 
více detritu než mechů. Ze studií vychází, že množství detritu v potravě marší se pohybovalo 
okolo 80 % až 90 %, což odpovídá i zde zjištěné hodnotě detritu (80 %). U studovaných marší, 
stejně jako u druhu Tetrix tuerki tedy výrazně převažuje detritofágie nad bryofágií, zřejmě 
z důvodu, že detrit je energeticky výhodnějším [9] či dostupnějším zdrojem potravy. Druhou 
nejčetnější složkou potravy marší byly fyloidy mechů (19%). V preparátech obsahu trávicího 
traktu byla prokázána závislost mezi množstvím detritu na vývojovém stádiu daného jedince 
(df = 1, p = 0,0001). V případě mechů závislost nebyla významná (df = 1, p = 0,0529) (graf č. 1). 
Tento výsledek je shodný s prací Gangwereho [11], že dospělí jedinci přijímají větší množství 
potravy (detrit i mech), než nymfy. 
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Graf č. 1: Množství detritu a mechu v závislosti na stáří a pohlaví jedince u marší T. tuerki, 

T. subulata, T. tenuicornis. 
 
V preparátech obsahu trávicího traktu se u samic nacházelo větší množství detritu, než u 

samců, což bylo i statisticky prokázáno (graf č. 1). (df = 1, p = 0,010) u mechu závislost nebyla 
prokázána (df = 1, p = 0,0648). Vysvětluje se to tím, že samice přijímají větší množství potravy 
než samci, jelikož mají větší spotřebu energie na produkci vajíček a mají jiný způsob chování 
během dne. Samci totiž aktivně vyhledávají samice a nemají tolik času na příjem potravy [12]. 

Množství přijímaného detritu u jednotlivých druhů marší v závislosti na pohlaví jedince se 
lišilo, což bylo i statisticky prokázáno (df = 2, p = 0,0098). U mechu tato závislost nebyla 
prokázána (df = 2, p = 0,1762) (graf č. 2). 

 
Graf č. 2: Množství detritu a mechu u obou pohlaví druhů T. tuerki, T. subulata, T. tenuicornis. 

 
Při srovnávání jednotlivých druhů, ale nebylo bráno stejné množství dat, proto z těchto 

výsledků nelze vyvozovat adekvátně podložené závěry. 
 
Závěr 

Zhodnocení potravní biologie marše Tetrix tuerki ukázalo, že jedinci přijímali potravu ve 
složení, které se téměř nelišilo od jiných druhů marší vyskytujících se na lokalitě. V preparátech 
obsahu trávicího traktu marše T. tuerki byly nalezeny částečky detritu, rhizoidy, fyloidy a gemy 
mechů, minerální částice a části těl bezobratlých živočichů (tykadla, kutikula, atd.). Marše Tetrix 
tuerki, Tetrix tenuicornis a Tetrix subulata jsou podle této i dalších prací detritofágní. V potravě 
marší převažoval detrit (80 %) nad mechy (19 %) a zbývajícími částmi (asi 1 %). Nejčastějším 
pojídaným mechem u marší byl Bryum caespiticum, ostatní druhy mechů byly zaznamenány 
v malém množství. Kvantitativní porovnání složení obsahu trávicího traktu se mezi druhy mírně 
lišilo. Byl potvrzen rozdíl mezi pohlavím tak, že samice přijímaly větší množství potravy než 
samci. Rozdíl byl patrný i mezi jedinci různého stádia, dospělí jedinci přijímali více potravy než 
nymfy.
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Abstract 

This study describes composition of the diet of groundhopper Tetrix tuerki and compares it with the 
species T.tenuicornis, T. subulata. Groundhoppers were collected on five gravel-silts in National Natural 
Monument Skalická Morávka. Digestive tract analyses of groundhoppers were performed with focus on 
the quantitative and qualitative composition of the food. Samples of digestive tracts of groundhopper 
Tetrix tuerki contained fyloids of mosses (almost 20%) and detritus (defined as particles of organic matter) 
in 80%. Furthermore, in samples occurred rhizoids of mosses and their gems, some mineral particles and 
some body parts of invertebrates (antennae, cuticle, hairs etc.). 
 
Keywords: Tetrigidae; foraging behaviour; gravel-silts; bryophagy; detritophagy 
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Abstrakt 
Vysokohorská krajina predstavuje špecifický krajinný fenomén Západných Karpát. Je 

charakteristická výraznejším pôsobením prvkov a faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú reliéf krajiny 
a naopak. Skúmanie pôvodu, vzniku, priestorovo-časového rozloženia morfodynamických prvkov 
v horských a vysokohorských oblastiach, je významnou časťou krajinno-ekologického výskumu. 
Dynamické prvky reliéfu sa výraznou mierou prejavujú ako súbory procesov subalpínskeho a alpínskeho 
stupňa.  

Vzhľadom na pestrú geologickú štruktúru a extrémnosť georeliéfu je vhodné upriamit pozornosť na 
morfodynamické a geomorfologické hazardy. K týmto hazardom v rámci skúmaného územia môžme 
zaradiť eróznu ohrozenosť (vodnú, veternú), snehové lavíny, sutinové prúdy (mury, úšusty), skalné rútenia, 
solisflukčné procesy a iné formy svahových zosuvov. Cieľom príspevku je identifikovať a klasifikovať 
zmeny krajinnej pokrývky v podmienkach vysokohorskej krajiny Tatier, ktoré sa prejavujú výrazným 
narušením pôdnovegetačného krytu a následným celkovým znižovaním stability svahov. 

 
Kľúčové slová: vysokohorská krajina; geomorfologický proces; dynamika krajiny; morfodynamické prvky  
 
Úvod 

Vysokohorská krajina je špecifickým krajinným fenoménom Západných Karpát, pričom za 
vysoké pohoria v tomto horskom oblúku pokladáme v zmysle Plesníka [9] pohoria, ktoré svojimi 
najvyššími vrcholmi zreteľne vyčnievajú nad hornú hranicu lesa a presahujú absolútnu výšku 
1500 m.n.m. K týmto pohoriam zaradzujeme aj pohorie Tatry (Západné, Východné: Vysoké 
a Belianske). Samotná štruktúra vysokohorského typu krajiny je podľa Boltižiara [1] podmienená 
dvoma spôsobmi: a.) vzájomným pôsobením biotických, abiotických a socio-ekonomických 
faktorov, ktoré sa uskutočňuje prenášaním látok, energie a informácií bezprostredným stykom 
zložiek a prvkov prostredníctvom prúdov, kde do popredia vstupujú horizontálne vzťahy; 
b.) zmenou hmotného zloženia masy, alebo štruktúry druhej zložky, alebo prvku pri osvojovaní 
prenesenej hmoty, energie a informácie. Ako príklad uvedenej zmeny možno uviesť prenos 
materiálu, hmoty, živín geomorfologickými procesmi (mury, lavíny, eolitická erózia a pod.). 

Vplyvom prírodných procesov i človeka sa horská a vysokohorská krajina stáva ekologicky 
labilnou – zraniteľnou, dochádza k jej postupnej deteriorizácii, čo má za následok jej 
znehodnocovanie. Podľa Midriaka [8] je na zmiernenie alebo zabránenie nepriaznivých vplyvov 
potrebné poznať horské a vysokohorské prostredie, objektívne odvodiť prírodné potenciály 
a ekologickú únosnosť územia krajiny horských oblastí a následne zabezpečiť, aby sa hranice 
ekologickej únosnosti neprekročili. 

Cieľom príspevku je identifikovať a klasifikovať zmeny krajinnej pokrývky v podmienkach 
vysokohorskej krajiny Tatier. Výrazným prejavom pôsobenia geomorfologických procesov je 
narušenie pôdno-vgetačného krytu a následné znižovanie stability svahov v okolí turistických 
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chodníkov. Zaistenie cieľa vychádza z metód výskumných plôch pre meranie dynamiky procesov 
s využitím diaľkového prieskumu Zeme a geografických informačných systémov. 

 
Materiál a metódy 

Záujmové územie tvoria tri reprezentatívne geosystémy subalpínskeho a alpínskeho stupňa. 
Skúmané lokality sú situované v bezprostrednej blízkosti turistického chodníka v subalpínskom 
a alpínskom stupni Západných, Belianskych a Nízkych Tatier. Predstavujú hodnotné územie 
z hľadiska špecifických prírodných fenoménov typických pre vysokohorskú krajinu. Ako 
skúmané lokality boli vybrané: a.) turistický chodník smerujúci z Jaloveckej doliny na Sedlo 
Pálenica (1570 m.n.m), ďalej pokračujúci cez Brestovú (1903 m.n.m) na Salatín (2048 m.n.m), 
(ďalej len “chodník 1“); b.) turistický chodník v Doline Zadných Meďodolov smerujúci na 
Kopské sedlo (1750 m.n.m) k Širokému sedlu (1825,5 m.n.m), (ďalej len “chodník 2“); 
c.) turistický chodník smerujúci od Chaty Čertovica (1238 m.n.m) cez Kumštové sedlo do 
Demänovského sedla (1780 m.n.m), pokračuje na Chopok (2010 m.n.m) a Dereše (1925 m.n.m), 
(ďalej len “chodník 3“). 

Jednotlivé geosystémy predstavujú z hľadiska geologickej stavby veľmi pestré územie. Do 
oblasti Salatína zasahuje mezozoikum Západných Karpát s polohami vápencov, slienovcov, 
ílovcov, pieskovcov obzvlášť významný z hľadiska morfodynamických procesov je výskyt 
granitov. Výskyt granitov má za následok vznik tzv. mylonitovej zóny – iniciálnej zdrojovej zóny 
sutinového prúdu na nivačnej ploche. Podľa Izakovičovej [6] budujú Belianske Tatry (chodník 2) 
mezozoické série od spodnotriasových kremencov, pieskovcov a ílov cez strednotriasové 
gutensteinské a wettersteinské vápence, ramsauské a wetersteinské dolomity, bridlice, pieskovce 
a slienité rohovcové a organodentritické vápence, slieňovce a ílovité bridlice. Do tatransko-
fatranského pásma jadrových pohorí zasahujú Nízke Tatry  (západnou časťou). Záujmové územie 
(chodník 3) je tvorené premenenými horninami, hlavne pararulami a vyvretými horninami 
granitoidného charakteru - granodioritmi a tornalitami, ktoré tvoria tzv. veporský plutón. 

Významným faktorom ovplyvňujúcim zmeny intenzity geomorfologických procesov je 
klíma. Substitúciou klímy sa mení charakter spektra procesov s trendom aktivizácie gravitačne 
usmerňovaných pohybov zvetralín, vodou indukovaných gravitačných procesov, lavín, fluviálnej 
erózie, veternej deflácie, procesov gelivácie, a pod. Ich všeobecnou črtou je spravidla veľká 
dynamickosť, náhlosť priebehu, rôzna frekvencia, konvergentný gradientový režim, ale 
predovšetkým obtiažnosť ich predvídania Hreško [3]. K najvýraznejšie pôsobiacim procesom na 
povrch spomedzi reliéfotvorných procesov môžme zaradit ̌ vodoerózne procesy vyvolané 
povrchovými vodami.  

Hlavnou metódou výskumov modelových plôch (oblasť Belianskych Tatier, Západných 
Tatier, Nízkych Tatier) je opakované pozorovanie a priestorová identifikácia morfologicky sa 
prejavujúcich horizontálnych a vertikálnych zmien reliéfu účinkami procesov, ktoré boli 
podriadené kritériám horizontálnej i vertikálnej gradientovej zonácii dolinového systému Hreško 
[5], [4]. Jej hlavným cieľom je zistiť výskyt a účinky morfodynamických procesov v rôznych 
časových intervaloch. Pre presné získavanie priestorových dát s požadovaným cyklom (spravidla 
2 - 3-krát ročne) bola použitá metóda opakovanej pozemnej fotografie. Podľa Hoeller [2] sa ako 
najvhodnejšie obdobie prejavu procesov typu ‘snow gliding‘ a ‘gliding awalanche‘ javí začiatok 
zimného obdobia, t.j. keď sa teplota podložia pohybuje okolo 5ºC, čo má za následok zvýšenú 
aktivitu snehovej masy. Zaistenie cieľa vychádza z metód výskumných plôch pre meranie 
dynamiky procesov s využitím diaľkového prieskumu Zeme formou máp veľkej mierky, t.j. 
1:10000 a viac a geografických informačných systémov. 
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Výsledky a diskusia 

V zmysle klasifikácie Midriak [7] sme v záujmovom území potvrdili výskyt nasledujúcich 
procesov resp. ich skupín: 

Gravitačné poruchy skalných masívov - najrozsiahlejšiu gravitačnú poruchu sme 
identifikovali na západnom svahu Ždiarskej vidly, ktorá prechádza naprieč hlavným hrebeňom 
v podobe zložitého systému jaziev a trhlín skalného masívu. Celý rad rozmermi menších porúch 
sa vyskytuje v bralách a skalnatých vrcholoch, napr. v masíve Hlúpeho, Zadných Jatiek 
a Bujačieho vrchu. Výslednými formami sú skalné jazvy - trhliny a odlučné hrany podložia. 

Vlastné gravitačné procesy (rútenie, opadávanie úlomkov, zliezanie sutín) - výskyt 
procesov lemuje bralné formy a skalné steny vo vrcholových, hrebeňových a svahových 
pozíciách. Výsledkom sú blokoviská, sutinové pokrovy a roztrúsené bloky na svahoch 
a v záveroch žľabov.  

Nivačno-gravitačné procesy (lavíny) - v záujmovom území sme potvrdili viac ako 10 
morfosystémov, kde sa aktivita lavín prejavuje ako dominantný proces. Priamy účinok lavín na 
vývoj reliéfu sa prejavuje v jednotlivých častiach tohto morfosystému rôzne. V zdrojovej zóne 
ako narušenie pôdno-zvetralinovej pokrývky, čím sa vytvárajú priaznivé podmienky pre 
uplatnenie ďalších procesov a urýchľuje sa vznik vodno-gravitačných procesov. Izolované 
ostrovčeky pôdno-zvetralinovej vrstvy sa dostávajú v dôsledku veľkého sklonu (viac ako 35°) do 
gravitáciou riadeného pohybu, často aj s porastom kosodreviny 

Vodno-gravitačné procesy (sutinové prúdy - mury) - hlavným predpokladom vzniku 
sutinových prúdov je dostatočná produkcia úlomkovitého materiálu, ktorý opadáva na úpätia 
skalných stien a brál, príp. z výstupov narušeného skalného podložia na svahoch (južné svahy 
pod Hlúpym, 2061 m n.m.). Spúšťacím mechanizmom sutinových prúdov je presýtenosť zvetralín 
zrážkovou, príp. tavnou vodou v podmienkach exponovaného reliéfu, spravidla pri sklonoch 
okolo 30 – 35º. Výraznejšie sa vznik sutinových prúdov prejavuje v žľaboch, alebo záveroch 
severne orientovaných dolín (Nový potok, Tristárska dolina, severný kotol pod Jatkami).  

Kryogravitačné procesy (soliflukcia) - postihujú exponované, strmé svahy v zdrojových 
oblastiach morfosystémov a na konvexných chrbtoch. Pre tento typ procesov je charakteristické 
terasovité usporiadanie pôdno-zvetralinového plášťa, často s výskytom čerstvých odlučných 
trhlín, ktoré sa transformujú účinkami povrchového odtoku počas výdatných dažďových zrážok 
a pri rýchlom topení snehu 

Eolické (vetrové) procesy - sa koncentrujú na sedlové a chrbtové polohy Belianskych 
Tatier. Účinky vetra sa prejavujú jednak v podobe štruktúrovania pôdno- zvetralinovej pokrývky, 
tzv. lysinové pôdy. Ďalšou formou podmienenou veternou koróziou sú eolické niky – plôšky 
s odstráneným pôdnym horizontom rôznych tvarov. Ich okraje lemujú previsy, spevnené 
koreňovým systémom, ktoré sú intenzívne podtínané nárazmi vetrom unášaných častíc.  

Nivačné (snehové) procesy - účinky topiaceho sa snehu v jarnom období formujú zreteľné 
nivačné zníženiny – výklenky hlavne na lokalitách s dlhotrvajúcim výskytom snehových polí, 
spravidla na záveterných stranách sediel a chrbtov. Ďalšími formami sú nivačné niky, na ktorých 
pozorujeme úplnú deštrukciu pôdneho horizontu vrátane substrátu a môžu mať aj tvar eróznych 
rýh. 
 
Záver 

Subalpínsky a alpínsky stupeň pohorí Slovenska je charakteristický výraznou citlivosťou 
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zložiek prostredia a ekosystémov na rôznorodosť a intenzitu zmien, čím nám umožňuje sledovať 
aj malé zmeny vyvolané pôsobením a účinkami geomorfologických procesov na pôdno- 
vegetačný kryt. Poznanie morfodynamických zmien vysokohorskej krajiny formujúcich reliéf si 
vyžaduje dlhodobé pozorovania a merania, ktoré vedú k postupnému vytváraniu zložitých 
modelov pre kvantitatívne hodnotenie ohrozenosti. 

Doterajšie práce týkajúce sa turistických chodníkov preferovali problematiku deštrukcie 
chodníkov ako dôsledok výrazného vplyvu turistiky a s ňou spojených ďalších aktivít, ale aj ako 
pozostatky pastvy, klčovania lesov a kosodreviny. Naším zámerom je poukázať na interakcie 
geomorfologických procesov a turistických chodníkov, ktoré sa prejavujú narušením pôdno-
vegetačného krytu a celkovým znižovaním stability svahov v ich okolí. 
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Abstract  

 Alpine zone of the West Carpathians is a specific landscape phenomenon. It is characterized by 
stronger action of the elements and factors that significantly affect the landscape relief. Exploration of 
origin, formation, space-temporal distribution of morphodynamic elements of alpine zone are important 
parts of landscape-ecological research. Dynamic elements of relief are reflected in ensemble subalpine and 
alpine processes. 

 The geological structure and extremity of georelief are consequently pointing to the 
morphodynamic and geomorphic hazards. We can include erosion vulnerability (hydro-, wind erosion), 
snow avalanches, walls, rock collapses and other forms of slope landslides in the inestigated area. The 
article aims to identify and classify changes in landcover conditions of alpine zone of Tatras, characteristic 
by significant destruction of soil and vegetation cover and thus the overall reduction of slope stability. 
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Abstrakt  
V modelovom území na úpätí Malých Marpát sme zaznamenali 5 lesných a 6 nelesných 

vegetačných formácií, ktoré boli zhodnotené z fytocenologického hľadiska. Použité boli vlastné údaje, ako 
aj zápisy z Centrálnej databázy fytocenóz. Jednotlivé vegetačné jednotky boli ďalej zhodnotené pomocou 
ekologickej analýzy, anlýzy diverzity a spektra životných foriem. Výsledky slúžia jako podklad pre ďalší 
výskum v oblasti funkčných znakov a vodného režimu rastlín. 
 
Kľúčové slová: vegetácia; Malé Karpaty; fytocenológia; životné formy; ekologická analýza 
 
Úvod  

Reálna vegetácia modelového územia je podstatne diverzifikovanejšia ako potenciálna 
prirodzená vegetácia, ktorú tvorili prevažne lesy dubovo-hrabové karpatské, teplomilné 
a kyslomilné dubové a bukové. Pri osídľovaní dochádzalo ku klčovaniu lesa za účelom získania 
územia, na ktorom mohol človek hospodáriť. Južne a juhozápadne orientované výslnné pahorky 
Malých Karpát poskytovujú ideálne podmienky pre vinohradníctvo, aj keď časť územia bola 
využívaná ako orná pôda alebo ako lúky a pasienky. V poslednom období dochádza však 
k opačnému trendu, a to k opúšťaniu ornej pôdy, lúk aj vinohradov, čo má za následok spustenie 
procesu sekundárnej sukcesie. Tento proces ešte zvýšil rozmanitosť biotopov územia. Vegetácia 
modelového územia je preto tvorená pestrou mozaikou rôznych lesných a nelesných vegetačných 
formácií ovplyvnených stanovištnými pomermi a antropickou činnosťou. 

 
Materiál a metódy 

Pri štúdiu vegetácie sme vychádzali z klasických metód zürišsko-montpellierskej školy 
[1, 2]. Nomenklatúra vyšších rastlín je v súlade s prácou Marhold et al. [3], názvy syntaxónov sú 
uvádzané podľa Jarolímek et al. [4]. Celkovo sme vyhodnotili 87 zápisov, z toho 30 bolo 
originálnych a 57 z Centrálnej databázy fytocenóz Slovenska [5]. Zápisy boli uložené 
v databázovom programe TURBO(VEG)  [6] a ich analýza prebehla v programe JUICE 7 [7]. 

Pri analýze indikačných hodnôt druhov sme z analýzy najprv vylúčili druhy, zaradené len 
do úrovne rodu a druhy určené do poddruhu boli zaradené do vyšších alebo širšie chápaných 
taxónov, aby im mohol byť priradený ekoindex. Nevážené priemerné hodnoty indikačných 
hodnôt podľa Ellenberga [8] pre zápisy boli vyhodnotené v programe JUICE 7. Diverzita 
spoločenstiev bola vyjadrená výpočtom Shannonovho indexu biodiverzity  (H´)  [9, 10] 
vyhodnoteným v programe JUICE 7. Štatistické analýzy boli prevedené v programe 
STATISTICA 7 [http://www.statsoft.com], v ktorom boli vytvorené boxplot grafy vyjadrujúce 
rozloženie premenných vo vzťahu k vegetačným jednotkám. Na zistenie štatisticky významnej 
odlišnosti medzi vegetačnými jednotkami bol použitý Tukey HSD post-hoc test (α = 0.001), 
ktorý nasleduje jednofaktorovú ANOVA analýzu, pričom rozdielne skupiny sú v grafoch 
označené písmenami a – f. Kategórie životných foriem vychádzali z klasifikácie podľa 
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Raunkiaera [11]. Konkrétna príslušnosť druhov ku kategóriám životných foriem bola stanovená 
podľa Jurka [12]. Výpočet ekologického spektra v rámci spoločenstiev bol následne vyhodnotený 
metódou váženého priemeru.  
 
Výsledky a diskusia 

Z fytocenologického hľadiska bolo v modelovom území rozpoznaných 11 vegetačných 
formácií. V rámci lesnej vegetácie boli identifikované nasledovné jednotky: prípotočné jelšové 
lesy z asociácie Stellario-Alnetum Lohmeyer 1957,  teplominé dúbravy z asociácie Sorbo 
torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962, kyslomilné dubové lesy zo zväzu Genisto 
germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967, dubovo-hrabové lesy z asociácie 
Carici pillosae-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964, bukové lesy z podzväzu 
Eu-Fagenion a sutinové lesy zo zväzu Tilio-Acerion Klika 1955.  

V rámci nelesnej vegetácie bolo jednoznačné zaradenie do vegetačných jednotiek 
problematické kvôli rôznym prebiehajúcim alebo zabrzdeným štádiám sukcesie, v ktorých sa 
spoločenstvá nachádzali. Segetálna vegetácia intenzívne využívaných vinohradov a záhrad zo 
zväzu Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964 bola pomerne jednoznačne 
identifikovateľná. Naopak, ruderálnu vegetáciu bolo pre jej rôznorodosť potrebné rozčleniť na 
ruderálnu vegetáciu opustených vinohradov a terás, ruderálnu vegetáciu na opustenej ornej pôde 
a zruderalizované travinno-bylinné porasty, pričom tieto tri spoločestvá boli zaradené do zväzu 
Dauco-Melilotion Görs 1966 a zväzu Convolvulo-Agropyrion repentis Görs 1966. Ďalej bola 
vyčlenená ruderálna vegetácia lesných a poľných ciest z triedy Plantaginetea majoris Tüxen et 
Preising in Tüxen 1950 a ruderálna vegetácia nitrofilných lemov z asociácie Anthriscetum 
trichospermii Hejný et Krippelová in Hejný et al. 1979. Mezofilná travinno-bylinná vegetácia na 
hlbších pôdach bola zaradená do zväzu Arrhenatherion elatioris Koch 1926, xerotermná 
trávinno-bylinná vegetácia na plytkých pôdach do zväzu Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 
1974 a lemová vegetácia do zväzu Geranion sanguinei R. Tx. in Th. Müller 1962. 
Syntaxonomické zaradenie vegetačnej formácie sukcesných štádií s drevinami na bývalých 
lúkach a krovín nebolo možné, fyziognomicky však táto vegetácia tvorila samostatné 
spoločenstvo. 

Zo životných foriem sú v bylinnom poschodí všetkých spoločenstiev najvýraznejšie 
zastúpené hemikryptofyty, ktoré sú charakteristické pre vegetáciu strednej a západnej Európy. 
Percentuálne najvyššie zastúpenie majú v xerotermných travinno-bylinných spoločentsvách, ich 
sukcesných štádiách a v lemoch. Geofyty majú výraznejšie zastúpenie v prípotočných jelšinách, 
teplomilných dubinách a bučinách. Terofyty dominujú hlavne pionierskym štádiám segetálnej 
vegetácie, pričom výrazné zastúpenie majú aj v ruderálnych spoločenstvách a sukcesných 
štádiách na bývalých xerotermných lúkach. V lemovej vegetácii sú v bylinnom poschodí 
výraznejšie zastúpené aj fanerofyty, ktoré reprezentujú semenáčiky a juvenilné štádiá stromov 
prenikajúcich z kontaktných lesných cenóz. Ekologická analýza je vyjadrená na boxplot grafoch 
(obr. 1 – 6). 

 
Záver 

V modelovom území na úpätí Malých Karpát sme rozpoznali 11 vegetačných formácií, 
z toho 5 lesných a 6 nelesných. Reálna vegetácia tak predstavuje omnoho diverzifikovanejšiu 
mozaiku ako potenciálna prirodzená vegetácia, čo je následkom historického vplyvu človeka na 
tomto území. Fytocenologické, základné ekologické a funkčné zhodnotenie charakteru vegetácie 
modelového územia slúži jako podklad pre ďalší výskum v oblasti funkčných znakov rastlín 
a transportu vody v systéme pôda-rastlina-atmosféra.  
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Obr. 1 – 6. Boxplot grafy rozloženia hodnôt ekoindexov a diverzity vo vzťahu k vybraným 
vegetačným jednotkám. Signifikantné rozdiely medzi jednotlivými vegetačnými typmi (Tukey 

post hoc test) sú označené písmenami a – f. 
Vegetačné jednotky: 1 – prípotočné jelšiny; 2 – dubohrabiny; 3 – teplomliné dúbravy; 4 – 
kyslomilné dubové lesy; 5 – bučiny; 6 – segetálna vegatácia; 7 –  ruderálna vegetácia; 8 – 

mezofilná travinno-bylinná vegetácia; 9 – xerotermná travinno-bylinná vegetácia; 10 – lemová 
vegetácia; 11 – sukcesné štádiá s drevinami a kroviny. 
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Premenné: light – svetlo, temperature – teplota, pH – pôdna reakcia, moisture – vlhkosť, nutriens 
– živiny, shannon – Shannonov index diverzity. 
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Abstract  

In the study area in the Little Carpathian Mts. were distinguished 5 forest and 6 non-forest 
vegetation formations, which were described from the phytosociological point of view. Own dataset was 
used, as well as records from the Central database of phytocoenoses. Individual vegetation units were 
further evaluated by the ecological analysis, diversity analysis and analysis of life forms. The results serve 
as a basis for further research on plant functional traits and plant water regime. 
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Abstrakt 
Rastové a reprodukčné vlastnosti jaseňa mannového sú sledované na troch rozdielnych lokalitách. 

Ide o lokalitu s jednoznačne autochtónnou populáciou v NPR Kováčovské kopce, jednu lokalitu, na ktorej 
je jaseň mannový autochtónny s veľkou pravdepodobnosťou (CHA Holica) a o jednu alochtónnu lokalitu, 
pričom sa tu udomácnil a ďalej sa intenzívne šíri (B. Bystrica – Radvaň). Cieľom práce je posúdiť 
vlastnosti jaseňa mannového, ktoré ho podľa mnohých názorov predurčujú ako pioniersku či dokonca ako 
inváznu drevinu. Zistili sme významné rozdiely medzi jednotlivými lokalitami, expanzívne správanie 
jaseňa mannového sa potvrdilo najmä v niektorých častiach lokality s jeho alochtónnym výskytom. 

 
Kľúčové slová: jaseň mannový;  hustota;  reprodukcia;   expanzia;  invázia 
 
Úvod 

Jaseň mannový (Fraxinus ornus L.) je nízky strom, často iba ker, s hladkou svetlou borkou 
a výraznými súkvetiami, postavenými na koncoch konárikov. Jeho kvety obsahujú (na rozdiel od kvetov 
väčšiny ostatných druhov jaseňov) relatívne nápadné korunné lupienky bielej až krémovej farby. Sú 4-
početné, obojpohlavné alebo jednopohlavné samčie. Jednotlivé typy kvetov sa vyskytujú na rôznych 
jedincoch, pričom na jednom indivíduu sa vždy vyskytuje iba jeden typ kvetov [4]. Funkčné spolužitie 
samčích a obojpohlavných jedincov v pohlavne sa rozmnožujúcich populáciách sa označuje ako 
androdiécia [3, 9]. 

Z biogeografického hľadiska sa jaseň mannový pokladá za mediteránny druh [6]. Za miesta s jeho 
najhojnejším výskytom sa považujú juh Talianska a priľahlé ostrovy, ako aj krasové oblasti a ostatné časti 
Balkánskeho polostrova. Ako uvádza Bertová [1], územím Slovenska prechádza severná hranica jeho 
prirodzeného rozšírenia. Jaseň mannový u nás prirodzene vyskytuje predovšetkým v najjužnejších, 
výrazne xerotermných oblastiach južného Slovenska. Presné určenie severnej hranice prirodzeného 
rozšírenia jaseňa mannového je však mimoriadne obtiažne, nakoľko viaceré lokality boli touto drevinou 
v minulosti umelo zalesňované. Mnohé lokality jaseňa mannového sú teda druhotného pôvodu a vznikli 
jeho vysádzaním na holé, holorubom a následnou pastvou a eróziou zdevastované plochy [7]. 

Niektoré vlastnosti jaseňa manovho predurčujú tento druh k tomu, aby sa za určitých okolností 
správal expanzívne či invázne. Medzi tieto vlastnosti patrí predovšetkým jeho vysoká reprodukčná 
schopnosť, schopnosť šírenia, odolnosť voči prirodzeným nepriateľom, rýchly rast (najmä v mladom 
veku) a schopnosť nepohlavného rozmnožovania. 

Invázne správanie sa jaseňa mannového, prejavujúce sa jeho intenzívnym šírením a vytláčaním 
pôvodných druhov sa preukázalo na viacerých miestach mimo oblastí jeho prirodzeného výskytu, napr. na 
juhu Francúzska [8]. V rámci rozsiahleho medzinárodného výskumného projektu DAISIE (Delivering 
Alien Invasive Species Inventories for Europe) [2] bol vypracovaný Zoznam neželaných druhov Európy 
a priľahlých území. V tomto zozname bol zaradený do kategórie E – Európske druhy, ktoré sa stali 
neželanými votrelcami mimo oblastí svojho prirodzeného výskytu. 

Na území Slovenskej republiky bol jaseň mannový podľa Gojdičovej et al. [5] zaradený do 
kategórie 8 Zoznamu nepôvodných, inváznych a expanzívnych rastlín Slovenska. Uvedená kategória 
predstavuje expanzívne taxóny, t.j. autochtónne (pôvodné) taxóny, ktoré sa nápadne šíria na úkor 
ostatných druhov. 
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Materiál a metodika 
Rastové a reprodukčné vlastnosti jaseňa mannového sa sledujú na troch rozdielnych lokalitách. Ide 

o jednu lokalitu s jednoznačne autochtónnou populáciou v NPR Kováčovské kopce pri rieke Dunaj 
neďaleko hraníc s Maďarskom (Kamenica nad Hronom), jednu lokalitu, na ktorej je jaseň mannový 
autochtónny s veľkou pravdepodobnosťou (CHA Holica neďaleko Príbeliec v južnej časti 
stredoslovenského regiónu) a o jednu alochtónnu lokalitu, na ktorej bol jaseň v minulosti vysadený za 
účelom spevnenia svahu ohrozeného eróziou, pričom sa tu udomácnil a ďalej sa intenzívne šíri (Radvaň 
neďaleko Banskej Bystrice). 

Pri celkovo 50 jedincoch z každej sledovanej lokality sa v čase plného kvitnutia (máj 2010) podľa 
prítomnosti, resp. absencie piestikov a podľa prítomnosti, resp. absencie plodov z predchádzajúceho 
vegetačného obdobia určil sexuálny typ. Pre každý z 50 hodnotených jedincov sa taktiež zaznamenala 
intenzita kvitnutia podľa 5-člennej stupnice, v ktorej 0 znamená úplnú absenciu kvitnutia a 4 predstavuje 
maximálny možný počet vytvorených súkvetí, t.j. prítomnosť súkvetia na konci každého konárika. 

V tom istom čase boli z celkovo 10 jedincov na každej lokalite (5 samčích a 5 obojpohlavných) 
pomocou nožníc s teleskopickou násadou odoberané súkvetia. Z každého odberového jedinca sa takto 
získalo po 5 súkvetí za účelom stanovenia ich veľkosti, t.j. počtu jednotlivých kvetov v súkvetiach 
a posúdenia prípadných rozdielov medzi sexuálnymi typmi. 

Pre posúdenie hustoty jedincov (resp. pri viackmenných jedincoch a výmladkoch hustoty kmeňov) 
jaseňa mannového boli na každej z troch sledovaných lokalít založené 3 plochy s rozmermi 6 × 8 m. 
V prvej polovici vegetačného obdobia (máj–jún) sa na týchto plochách zaznamenávali počty jedincov, 
resp. kmeňov jaseňa mannového v jednotlivých štádiách individuálneho vývinu (jedince, resp. výmladky 
do 25 cm výšky, odrastajúce jedince, resp. výmladky do 50 cm výšky, dorastajúce jedince, resp. kmienky 
do 100 a 300 cm výšky a napokon dospelé jedince, resp. kmene nad 300 cm výšky). 

 
Výsledky a diskusia 

Na lokalite Príbelce sa pri náhodnej vzorke 50 jedincov potvrdila prítomnosť 23 samčích a 27 
obojpohlavných indivíduí. Priemerný počet kvetov pripadajúci na jedno súkvetie bol pri samčích 
jedincoch 995 a pri obojpohlavných jedincoch je 923, čo zodpovedá tvrdeniu v literatúre [9], že súkvetia 
samčích indivíduí sú väčšie. Na lokalite Kamenica nad Hronom sa rovnakým spôsobom zistila prítomnosť 
34 samčích a 16 obojpohlavných jedincov. Priemerný počet kvetov v samčích súkvetiach je v tomto 
prípade 954 a pri obojpohlavných súkvetiach bola zaznamenaná hodnota 967. Na tretej lokalite (Radvaň 
pri Banskej Bystrici) sa zistila podobná situácia: 35 jedincov bolo samčích a 15 obojpohlavných. 
Priemerný počet kvetov na jedno súkvetie bol pri samčích jedincoch 789 a pri obojpohlavných jedincoch 
625. Aj tento výsledok taktiež zodpovedá tvrdeniu, že samčie jedince vytvárajú väčší počet kvetov 
v súkvetiach. 

Pri pozorovaní intenzity kvitnutia sa zistili nasledujúce hodnoty (Tabuľka 1). Najvyššia priemerná 
hodnota intenzity kvitnutia bola zistená na lokalite Radvaň u samčích jedincov (2,87). 

 
Tabuľka 1: Priemerné hodnoty intenzity kvitnutia na jednotlivých lokalitách 

 Príbelce Kamenica n. 

Hronom 

Radvaň 

Samčie jedince 3,30 3,83 2,87 

Obojpohlavné jedince 3,14 2,06 2,53 

 
Najnižšia priemerná hodnota bola zistená na lokalite Kamenica nad Hronom pri obojpohlavných 

jedincoch (2,06). Celkovo možno konštatovať, že nižšie priemerné hodnoty intenzity kvitnutia boli 
zaznamenané pri morfologických hermafroditoch. 
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Obrázok 1: Priemerný počet kmeňov jaseňa mannového, v jednotlivých výškových triedach, pripadajúci 

na jednu skúmanú plochu v lokalite Príbelce 

V polovici vegetačného obdobia boli na každej lokalite zisťované počty jedincov, resp. kmeňov 
jaseňa mannového v jednotlivých štádiách individuálneho vývinu. Na lokalite Príbelce (Obrázok 1) sa 
porast jaseňa mannového vyznačoval najnižšou celkovou hustotou, a to tak pri dospelých jedincoch nad 
300 cm výšky (v priemere 3 kmene na jednej sledovanej ploche s rozmermi 6 × 8 m), ako aj pri 
semenáčikoch a mladých výmladkov, kde bolo na jednej ploche v priemere zaznamenaných iba 27 
kmienkov.  

 
Obrázok 2: Priemerný počet kmeňov jaseňa mannového, v jednotlivých výškových triedach, pripadajúci 

na jednu skúmanú plochu v lokalite Kamenica nad Hronom 

V lokalite neďaleko Kamenice nad Hronom (Obrázok 2) bola hustota jedincov jaseňa mannového 
výrazne vyššia: na jednej ploche s rozmermi 6 × 8 m sa v priemere vyskytovalo až 11 dospelých kmeňov 
a 76 kmienkov do 25 cm výšky. 

 
Obrázok 3: Priemerný počet kmeňov jaseňa mannového, v jednotlivých výškových triedach, pripadajúci 

na jednu skúmanú plochu v Banská Bystrica – Radvaň 

Vôbec najvyššou zaznamenanou priemernou hustotou jedincov, resp. kmeňov jaseňa mannového sa 
vyznačuje jeho alochtónna lokalita neďaleko Radvane pri Banskej Bystrici. V tomto prípade bolo 
v priemere zaznamenaných až 15 dospelých kmeňov a 84 kmienkov do 25 cm výšky, pripadajúcich na 
jednu skúmanú plochu.  
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Keďže ide o lokalitu kde bol jaseň mannový umelo vysadený, v tomto prípade môžeme hovoriť 
o jeho expanzívnom správaní, t.j. o jeho šírení na úkor ostatných rastlinných druhov [5]. 
 
Záver 

Jaseň mannový je nepochybne zaujímavou súčasťou prírody Slovenskej republiky. Zasluhuje si 
zvýšenú pozornosť a to nie len z dôvodu jeho širokého využitia na extrémnych stanovištiach a plochách 
atakovanými imisiami, ale aj pre jeho nevšedné biologické vlastnosti. 

Na druhej strane, na viacerých miestach jeho nepôvodného, t.j. alochtónneho výskytu vrátane 
lokality Radvaň neďaleko Banskej Bystrice sa vo výraznej miere prejavujú práve tie jeho vlastnosti 
(odolnosť, intenzívne vegetatívne i generatívne rozmnožovanie a pod.), ktoré ho predurčujú nielen ako 
pioniersku, ale aj ako expanzívnu drevinu v zmysle kategorizácie, ktorú uvádzajú Gojdičová et al. [5]. 
Keďže však ide o drevinu s prirodzeným výskytom na území Slovenska, v zmysle uvedenej klasifikácie ju 
nemožno považovať za invázny druh. 
 
Poďakovanie 
Práca bola finančne podporená grantovou agentúrou VEGA (grant č. 1/0257/11). 
 
Literatúra 
[1.] BERTOVÁ L.: Oleales – Olivotvaré. In: Flóra Slovenska IV/1. L. Bertová (ed.). Veda, Bratislava, 
1984, p. 63–78. 
[2.] DAISIE: Handbook of alien species in Europe. Invading Nature: Springer Series in Invasion Ecology 
3. Springer, 2009, 399 pp. 
[3.] DOMMÉE B., GESLOT A., THOMPSON J. D., REILLE M., DENELLE N.: Androdioecy in the 
entomophilous tree Fraxinus ornus (Oleaceae). New Phytologist 143: 419–426. 1999 
[4.] FRAXIGEN: Ash species in Europe: biological characteristics and practical guidelines for 
sustainable use. Oxford Forestry Institute, University of Oxford, 2005, 128 pp. 
[5.] GOJDIČOVÁ E., CVACHOVÁ A., KARASOVÁ E.: Zoznam nepôvodných, inváznych 
a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska. Ochrana prírody 21: 59–79. 2002 
[6.] MANICA M., SLOBODNÍK B.: Poznámky k výskytu a rozšíreniu jaseňov (Fraxinus L.) na 
Slovensku. Acta Facultatis Ecologiae Zvolen 18: 35–46. 2008 
[7.] PAGAN J.: Lesnícka dendrológia. Technická univerzita vo Zvolene, 1999, 378 pp. 
[8.] TRÉBAUD CH., DEBUSSCHE M.: Rapid invasion of Fraxinus ornus L. along the Hérault River 
system in southern France: the importance of seed dispersal by water. Journal of Biogeography 18: 7–12. 
1991 
[9.] VERDÚ, M.: Physiological and reproductive differences between hermaphrodites and males in the 
androdioecious plant Fraxinus ornus. Oikos 105(2): 239–246. 2004 
 
Abstract 

Growth and reproduction characteristics of manna ash were studied at three different locations: (1) 
site with the clearly autochthonous occurrence in Kováčovské kopce Mts. (Southernmost region of 
Slovakia), (2) site where the manna ash is autochthonous with a high probability (Protected area Holica in 
Southern part of Central Slovakia) and (3) site with alochtonnous occurrence, where the manna ash was 
planted, established and spread intensively (Banská Bystrica – Radvaň in Central Slovakia). The aim of 
this work is to assess the properties of Manna ash as pioneering, expansive or even invasive species. We 
found apparent differences in the density of stems between the sites. The highest density of adult stems as 
well as juveniles (seedlings and young sprouts) was observed in the allochthonous population in Banská 
Bystrica – Radvaň. 
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Abstrakt 
Tento příspěvek je založen na výsledcích terénního výzkumu synantropní vegetace na území města 

Ostravy v roce 2010. Bylo zaznamenáno 120 fytocenologických snímků ve třech typech biotopů (lemy 
polí, ruderální plochy a železniční tratě). Proběhlo zhodnocení zastoupení druhů rostlin v jednotlivých 
biotopech, jejich životních forem a typů synantropie; zvláštní pozornost byla věnována druhům 
chráněným a invazním. Fytocenologické snímky byly přepsány do databázového programu Turboveg 
a následně byla provedena analýza vegetace Expertním systémem Vegetace ČR (metoda Coctail) 
v programu Juice. Bylo zjištěno celkem 181 druhů rostlin, nejvíce byly zastoupeny hemikryptofyty 
a apofyty. Chráněné jsou 4 druhy rostlin; mezi invazní se řadí 12 druhů rostlin. Analýzou vegetace bylo 
zjištěno 5 tříd, 13 svazů a 21 asociací. 

 
Klíčová slova: synantropní vegetace; Ostrava; lemy polí; ruderální plochy; železniční tratě 
 
Úvod 

Synantropní společenstva se vyskytují na místech, která jsou člověkem buď přímo 
vytvořená (např. haldy), nebo přeměněná (např. pole, rumiště). Jsou přizpůsobena trvalým 
rušivým zásahům, tj. disturbancím, například sešlapu nebo vlivům imisí. Pro tento typ vegetace je 
charakteristické zastoupení druhů rozšiřovaných člověkem (neúmyslně nebo i záměrně). Jde 
nejen o archeofyty a neofyty, tj. na daném území nepůvodní druhy, ale i druhy domácí, které 
pozitivně reagují na nadbytek živin a snášejí mechanické zásahy. Hlavní součástí synantropní 
vegetace jsou druhy čeledí Chenopodiaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Apiaceae a další. Tato 
společenstva mají expanzívní charakter, jejich areály se vlivem dálkové migrace dopravou silně 
zvětšují. V současné době mají tendenci zaujímat kosmopolitní rozšíření (Hejný & Slavík 1997). 

Oblast Ostravska patří od dávných dob k osídlovaným oblastem; důkazy o pobytu člověka 
v této krajině pochází již z doby před 300 000 lety, kdy pobýval u vrchu Landek. Ve 12. století 
tudy procházela obchodní stezka spojující Pobaltí s Itálií. Ve 13. století začalo v této oblasti 
intenzivní zakládání měst a obcí, první písemná zmínka o obci Ostrava je z roku 1229 (Navrátil 
2007). Rok 1763 byl významný pro nález ložiska kvalitního černého uhlí, které se výrazně těžilo 
během 19. a 20. století, roku 1828 zde byly otevřeny hutě a rozvíjela se výroba železa a oceli. Z 
dříve zemědělsky orientované oblasti se rychle stalo průmyslové centrum, kterému se později 
začalo přezdívat "ocelové srdce republiky" (Barcuch 2005). 

S rozvíjejícím se průmyslem je spojen vznik nových krajinných prvků - hald, odvalů, 
výsypek, odkališť apod. (Barcuch 2005). Tato místa, přestože nejsou výtvorem přírody, poskytují 
útočiště nejen rostlinám a živočichům s vysokou ekologickou valencí, kteří se mohou vyskytovat 
téměř kdekoli (Pyšek et al. 2003), ale také ohroženým druhům, které na netypických stanovištích 
s mnohdy extrémními podmínkami prostředí nacházejí vhodný biotop (např. Ševčík et al. 2008). 

Cílem této práce bylo zhodnocení synantropní vegetace vybraných biotopů na území města 
Ostravy, její zařazení do systému vegetačních jednotek a porovnání syntaxonů napříč vybranými 
biotopy. Také bylo zkoumáno zastoupení druhů chráněných a invazních. 
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Materiál a metody 
V roce 2010 byl proveden floristický a fytocenologický průzkum na území okresu Ostrava - 

město a v jeho blízkém okolí (obce Vratimov, Šenov, Hlučín) na vybraných sekundárních 
biotopech - lemy polí, ruderální plochy a železniční tratě. Na každém typu biotopu bylo zapsáno 
40 snímků, tj. celkem bylo zapsáno 120 fytocenologických snímků podle zásad Curyšsko-
Montpellierské školy. Snímkované plochy byly vybrány náhodně z předem vytipovaných lokalit 
podle toho, zda stav vegetace v době průzkumu umožňoval zápis fytocenologického snímku. 
Výměra je u všech snímků stejná, a to 20 m2. Každý snímek je tvořen seznamem druhů vyšších 
rostlin spolu s pokryvností pro každý druh, která byla určena pomocí kombinované sedmičlenné 
Braun-Blanquetovy stupnice pro početnost i pokryvnost (Moravec et al. 1994). Názvy rostlin jsou 
sjednoceny podle Kubáta (2002). Pro každý zaznamenaný druh rostliny byl dohledán typ 
synantropie (Pyšek et al. 2002 a Grüll 1979) a životní forma (Kubát 2002); byla také zjištěna 
stálost jednotlivých druhů (Moravec et al. 1994). Pro ohrožené druhy byla vyhledána kategorie 
ohrožení - jak pro celou ČR (Procházka 2001), tak pro Moravskoslezský kraj (Sedláčková & 
Plášek 2005). Invazní druhy byly vybrány dle Katalogu zavlečených druhů flóry ČR (Pyšek et al. 
2002). Názvosloví syntaxonů bylo sjednoceno podle Chytrého (2009). Data byla převedena do 
databázového programu Turboveg (Hennekens & Schaminée 2001) a následně byla provedena 
analýza vegetace expertním systémem v programu Juice (Tichý 2002). 
 
Výsledky a diskuse 

Během mapování bylo ve třech typech antropogenních biotopů zapsáno 120 
fytocenologických snímků, ve kterých jsem zaznamenala 181 druhů cévnatých rostlin. Mezi 
druhy s nejvyšší stálostí patří Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, 
Crepis biennis, Poa pratensis, Taraxacum sect. Ruderalia a Urtica dioica. Rostliny náleží celkem 
do 42 čeledí, z nichž nejvíce zastoupeny byly čeledi Asteraceae (32 druhů), Poaceae (30 druhů) a 
Fabaceae (14 druhů). 

Na lemech polí byly zaznamenány celkem 104 druhy rostlin a oproti ostatním biotopům se 
zde navíc vyskytly druhy sešlapávaný stanovišť (Lolium perenne, Plantago major, Polygonum 
aviculare) a polních plevelů (Anagallis arvensis, Geranium dissectum, Euphorbia helioscopia). 
Ruderální stanoviště hostila 111 druhů rostlin a jsou obsazována druhy s širokou ekologickou 
valencí, často těmi, které patří mezi expanzivní (Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigejos, 
Elytrigia repens) nebo invazní druhy (Conyza canadensis, Erigeron annuus, Solidago 
canadensis). Na železničních tratích jsem zaznamenala 112 druhů rostlin a na rozdíl od ostatních 
biotopů se zde vyskytují druhy suchých propustných půd, např. Berteroa incana, Echium 
vulgare, Linaria vulgaris, Poa compressa, Reseda lutea. 

Z nalezených seznamů rostlin náleželo 90 druhů mezi hemikryptofyty, 53 mezi terofyty, 9 
mezi fanerofyty, 5 mezi geofyty, 3 mezi chamaefyty a 20 druhů vykazuju smíšenou strategii. 
Z hlediska typu synantropie bylo nalezeno 117 apofytů, 7 hemerofytů, 34 archeofytů a 16 
neofytů. 7 druhů není zařazeno do žádné kategorie (jedná se o dřeviny). 

Z vzácných a ohrožených druhů rostlin byly zaznamenány Equisetum ramosissimum 
(přeslička větevnatá), Epilobium dodonaei (vrbovka rozmarýnolistá), Centaurea cyanus (chrpa 
modrá) a Potentilla recta (mochna přímá). Z invazních druhů rostlin měly největší podíl druhy 
Solidago canadensis (zlatobýl kanadský), Erigeron annuus (turan roční) a Conyza canadensis 
(turanka kanadská), dále byly zaznamenány druhy Amaranthus retroflexus (laskavec ohnutý), 
Galinsoga parviflora (pěťour maloúborný), Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá), 
Partenocissus inserta (loubinec popínavý). Reynoutria japonica (křídlatka japonská) byla 
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nalezena pouze ve čtyřech snímcích, což je ale způsobeno tím, že roste na biotopech s jinými 
ekologickými charakteristikami. 

Analýzou vegetace bylo zjištěno 5 tříd, 13 svazů a 21 asociací. Nejvíce snímků (29) patřilo 
k asociaci Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis, která osídlila všechny tři typy biotopů. Ty 
byly osídleny také asociacemi Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris (22 snímků), 
Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis (13 snímků) a Tanaceto vulgaris-Artemisietum 
vulgaris (7 snímků). Zhodnocením zastoupení asociací v jednotlivých biotopech bylo zjištěno, že 
v biotopu lemů polí se kromě asociací zastoupených ve všech typech biotopů navíc vyskytla 
společenstva polní plevelů (asociace Veronico-Lamietum hybridi) a vlhkomilné nitrofilní 
vegetace (asociace Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae, Chaerophylletum aromatici, 
Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris). V tomto typu biotopu byla nejvíce zastoupena 
asociace Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis. Na ruderálních plochách výskyt 
společenstev závisel na hydrických podmínkách stanoviště; nejběžnější asociací tohoto biotopu 
byla Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris, kromě asociací vyskytujících se ve všech 
typech biotopů byly navíc zjištěny Arctietum lappae, Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti 
a Melilotetum albo-officinalis. V biotopu tratí typ společenstva závisel na tom, zda se jedná 
o používaná, nebo již nepoužívaná kolejiště. Na používaných tratích byla zaznamenána 
společenstva typická pro tento typ biotopu, a to Berteroetum incanae a Poëtum humili-
compressae. Na nepoužívaných kolejištích nebo na širších náspech byla zjištěna společenstva, 
která jsou typická pro sušší stanoviště, a to Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris, Conyzo 
canadensis-Lactucetum serriolae a Chenopodietum stricti. Na kolejištích, která nejsou používána 
již delší dobu, byly zjištěny asociace společné i pro zbývající dva typy biotopů a naznačující 
pokročilejší fázi sukcese. Nejběžnější asociací tohoto typu biotopů je Berteroetum incanae. 

Výsledky byly srovnány s dřívějšími pracemi zabývajícími se tématikou (Sobotková 1995, 
Višňák 1995, 1996). Oba autoři zaznamenali všechna mnou zjištěná společenstva. Stejně jako 
u Sobotkové (1995) byl zjištěn největší podíl apofytů a hemikryptofytů. 
 
Závěr 

Ve 120 snímcích zapsaných ve třech typech biotopů v roce 2010 na území okresu Ostrava - 
město a jeho nejbližším okolí bylo zaznamenáno 181 druhů vyšších rostlin, které náležely do 42 
čeledí. Z hlediska životních forem byly nejvíce zastoupeny hemikryptofyty a terofyty; z hlediska 
typu synantropie tvořily významný podíl apofyty. Byly zaznamenány 4 chráněné druhy a 8 druhů 
invazních. Fytocenologické snímky byly zařazeny do 21 asociací. 
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Abstract 

This report is based on the results of a field research of synanthropical vegetatation on the territory 
of the Ostrava city in 2010. A total of 120 reléves were recorded in three types of habitats (borders of 
fields, ruderal areas and railway tracks). The evaluation of the occurence of plant species in particular 
habitats was made; types of their life forms and types of their synanthropy were found for each species. 
Special regard was attended to endangered and invasive species. The reléves were rewritten to the 
database programme "Turboveg" and then the analysis of vegetation was made using the Expert system of 
Vegetation of the Czech Republic (a method "Coctail") in the "Juice" programme. The results were 
compared with previous studies of synanthropic vegetation in the Ostrava region. A total of 181 species of 
plants were recorded, the most of them belongs to the hemicryptophytes and apophytes. A total of 
4 species are protected; a total of 12 species appertain to the invasive plants. With using an analysis of 
vegetation there were found 5 classes, 13 alliances and 21 associations. 



 73 

SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN NP SLOVAK PARADI SE: 
THE PERSPECTIVE OF LOCAL STAKEHOLDERS 

 
Eva Streberová 

Department of Landscape Ecology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in 
Bratislava, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, +421 948 208 288, streberova@fns.uniba.sk 

 
 

Abstract 
The National Park Slovak Paradise is Slovakia’s second smallest national park but it has the highest 

density of hiking trails. The name it has been given reflects its natural environment and significance. 
Besides the wilderness also historical sites in this region attract tourists. However, the unregulated tourism 
development poses a considerable threat to the future of the region. This article focuses on local 
stakeholders living and working within the study area, their perspective of tourism development and its 
impacts in various dimensions. The research findings reveal their vision of sustainability, thresholds for 
tourism development and their understanding of the economic dependency relationship to natural 
resources. In the study area the stakeholders collaborated in tourism development and thus have proved 
that participatory approach is crucial for planning and management of protected areas that are under 
pressure of conflicting interests. 

 
Keywords: sustainable tourism; protected areas; stakeholders 
 
Introduction 

The National Park Slovak Paradise's popularity is growing. The annual visitor rate has 
dramatically increased since the 1990s from 350 thousand to about half a million visitors 
annually. In summer time there are roughly 5,000 park entries daily. In the winter season the 
region receives around 180 visitors per day [1]. The local tourism supply has been trying to keep 
up with the demand. The amount of tourism services and facilities continues to rise (Table 1.). 
A slight drop of tourist venues occurred in the 2009 summer season but this was a global 
phenomenon [2]. 
 

Table 1. Total number of overnight stays and accommodation facilities in the studied territory [3]. 
Year 2001 2003 2005 2007 2008 2009 

Number of Overnight Stays in 
Accommodation Facilities 117,372 165,475 188,592 177,503 192,381 147,545 

Number of Guests in 
Accommodation Facilities 38,739 58,097 66,253 59,521 72,537 58,538 

Number of Accommodation 
Facilities 43 43 68 85 90 86 

 
In addition to small tourism businesses and different kinds of facilities for visitors, there are 

also large scale projects - HorSki Park Slovak Paradise ski resort near peak Muráň and the 
neighbouring all seasons resort Spiš Paradise near Novoveská Huta. Trade offs between nature 
conservation or more job opportunities and economic development have favoured the latter and a 
statement issued by the local environmental authority has enabled that the resort near Novoveská 
huta planned by a foreign investor is planned within the buffer zone and 5% of its area will 
stretch over areas under protection of the Natura 2000 network [4].  Unfortunately, illegal 
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logging, illegal dumping sites and littering caused by undisciplined visitors directly influence the 
status of the environment and thus the quality of visitor experience of nature and wilderness of 
the NP [5].  

Using participatory methods in the protected areas context means that a planning authority 
is prepared to go into negotiations with other parties. When all proposals, wishes and complaints 
have been received, it is the responsibility of the park administration to balance possible conflicts 
and make decisions in accordance with the legal framework [6]. In the highest level of 
participation, the communities become responsible for setting their own agendas and for 
implementing their own decisions. Such a procedure refers to a so-called bottom-up approach to 
conservation and is important for ensuring sustainable management of protected areas [7]. 
 
Material and Methods 

The method chosen for reaching the research objective was a semi-structured interview, 
serving as a tool for gaining knowledge about the stakeholders´ open nuanced description of their 
lived world [8]. In this article the particular focus was on gathering qualitative information about 
the interviewees´ perspective of tourism development in the past decade. The semi-structured 
interview was constituted of a set of introductory open questions, the main body being 18 
questions (6 were open questions and the rest were Likert scale questions). This enabled 
quantitative evaluation of some answers. Finally, each interview had a set of concluding open 
questions depending on the respondent´ s affiliation to a certain stakeholder group. Together 
there were 18 interviews, which were conducted in 2009-2010. Semi-structured interviews, 
however, are not strictly meant only for acquiring qualitative data but also for collecting data in 
the form of empirical materials or field notes [8].  Before selecting the respondents the most 
relevant stakeholder groups related to the researched problem were targeted. The groups were: 
state administration (local governmental authorities), local landowners, local municipalities, 
people's organisations, local associations, environmental non-governmental organisations, local 
tourism sector (tour operator, tourism information centres, small size tourism entrepreneurs). 
Subsequently, 18 representatives of these groups volunteered to be interviewed for this research.  
  
Conclusions and Discussion 

In order to determine how much development is sustainable for the study area thresholds 
for tourism were assessed based on respondents' perception of the current situation in the study 
area (Figure 1.). Other questions were aimed at further tourism development in the future (new 
facilities and additional services). Only two respondents thought there was still capacity for new 
guest-houses within the existing build-up area in the buffer zone. Similarly, three out of 18 
answers were positive regarding more restaurants. Existing car camp-sites were described as 
unsafe, in poor condition and low standard by all respondents and had better be restored than 
substituted by new ones. Only one respondent claimed that there was demand for one more ski-
resort. The prevailing argument among the other interviewees was that the maximum capacity of 
winter resorts had already been reached, when considering the usual visitor rate, the alleviation 
and the weather conditions in winter. Hiking was the top rated activity, followed by historic 
sightseeing and other recreational activities (summer sports, horseback riding, skiing, etc.). 
Currently there are 43 hiking trails and 14 cycling trails in use which makes NP Slovak Paradise 
the number one national park in density of trails. All respondents agreed that the visitor numbers 
in the north of the NP had already reached the threshold, in the Hornád river canyon and Suchá 
Belá gorge where the visitor rates are becoming critical not only in terms of nature conservation 
but visitor safety as well [1]. According to the Act on Nature Conservation the buffer zone is a 
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protected landscape area covering an area of 13,011 ha. The legal status of a protected landscape 
area provides protection against environmental damage [5]. A considerable amount of 
interviewees (44 %) were convinced that legal protection regulated the construction of 
recreational facilities and related services in the buffer zone of NP as “average sufficient”, the 
rest answered the legal protection of nature in the study area was “very good” (17 %) or “good” 
(17 %), but there were complaints about the stritctness and inflexibility of this law system. The 
query on tourism related impacts on the study area brought interesting findings about stakeholder 
perceptions. As the graphs in Figure 1. show, it is obvious that stakeholders have benefits (socio-
economic) from the natural resources and recreational potential of the protected area and its 
surroundings. On the other hand they are aware of the negative impacts tourism has on the NP, 
but they think that the buffer zone is rather positively affected with various recreational activities. 
The protective zone surrounding the NP is supposed to save the NP from potentially harming 
activities, the NP Administration has no decision-making power and it can only recommend the 
allocation of disturbing activities outside the buffer zone. 
 

 
Figure 1. Perception of tourism related impacts on the environment and socio-economic 

conditions in the study area according to interviewed stakeholder representatives. 
 

The NP Administration with the support of a non-governmental environmental organization 
and local stakeholders has initiated several meetings to settle conflicts between stakeholders 
regarding use of NP and the buffer zone. This resulted in creating jointly the Visitor Management 
Plan – a strategic document for management of visitor flow and other activities [9]. 
 
Conclusions 

Stakeholders in large protected areas always follow different goals and interests to make 
use of the natural resources. This usually leads to conflicts. However, in NP Slovak Paradise 
local stakeholders managed to consent on a vision of tourism they considered as sustainable. 
They were aware that their benefits depended on the quality of visitor experience from the nature 
and  This article proved the important role of stakeholder involvement in tourism development.  
 



 76 

Acknowledgements 
 This research was supported by the Research and Development Operational Programme 
funded by the ERDF under the contact n. 262240120002 (50 %) and Vega Project registration 
under registration no. 2/0016/11 (50 %). 
 
References 
[1.] ŠKOVRÁNKOVÁ K. Strážna služba a využívanie územia v NP Slovenský raj. In Dvadsať 
rokov Národného parku Slovenský raj. Spišská Nová Ves: Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky a Správa Národného parku Slovenský raj, 2008. 
[2.] HALL, C. M. Crisis Events in Tourism: Subjects of Crisis in Tourism. In Current Issues in 
Tourism, 2010, vol. 13 no. 5, p. 401-417, [accessed: 2010-02-14]. Available online: 
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a924802935~db=all~jumptype=rss. 
[3.] Regional Database of the Statistical Office of the Slovak Republic [online], [accessed: 2010-
02-14]. Available online: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/. 
[4.] Rekreačný areal Spišský raj Spišská nova Ves – Urbanistická štúdia, Záverečné stanovisko z 
posúdenia strategického dokumentu [online], [accessed: 2010-04-10]. Available online: 
http://eia.enviroportal.sk/detail/rekreacny-aeral-spissky-raj-spisska-nova-ves-urbanisticka-studia. 
[5.] JABLONSKÁ, J, GEJZA M.J., SPIČUK, J. Correlations between Tourism and 
Environmental Load in the “Slovak Paradise-Slovenský Raj. In Acta Montanistica Slovaca, 2007, 
vol. 12, no. 4, pp. 334-340, [accessed: 2010-02-04]. Available online: 
http://actamont.tuke.sk/pdf/2007/n4/9jablonska.pdf. 
[6.] ŠVAJDA, J. Participatory Conservation in a Post-communist Context: The Tatra National 
Park and Biosphere Reserve, Slovakia. In International Journal of Biodiversity Science and 
Management, 2008, vol. 4, no. 4, pp. 200-208, [accessed: 2010-04-04]. Available online: 
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a909120633. 
[7.] LEE, T., MIDDLETON, J., PHILIPS A. Guidelines for Management Planning of Protected 
Areas [online] Gland, Switzerland and Cambridge: IUCN, pp. 55-64, 2003. ISBN 2-8317-0673, 
[accessed: 2010-3-01]. Available online: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-010.pdf 
[8.] KVALE, S. Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks 
California: Sage Publications, 1996, 326p. ISBN 0803958196. 
[9.] DRAŽIL T., LESKOVJANSKÁ A., HÁJEK B., KORMANČÍK J., LASÁK R., OLEKŠÁK 
P., DIVOK F., MIHÁĽ F., BEVILAQUA D., IMMEROVÁ B., ŠEFFER J., STANOVÁ. NP 
Slovak Paradise Visitor Management Programme. Spišská Nová Ves.: State Nature 
Conservancy, NP Slovak Paradise Administration, 2008, 31p. 

Abstrakt  
Národný park Slovenský raj je druhým najmenším na Slovensku, napriek tomu má najvyššiu 

hustotu turistických chodníkov. Meno, ktoré dostal, odráža charakter jeho prírodného prostredia 
a významu. Okrem zachovanej prírody priťahujú turistov aj historické a kultúrne pamiatky v oblasti. 
Avšak neregulovaný rozvoj turizmu je závažným ohrozením budúcnosti regiónu. Tento článok je 
zameraný namiestnych aktérov žijúcich a pracujúcich v skúmanom území, ich vnímanie rozvoja turizmu 
a jeho vplyvov vo viacerých dimenziách. Výsledky výskumu odhaľujú ich víziu udržateľnosti, prah pre 
rozvoj turizmu a ich pochopenie vzťahu ekonomickej závislosti na prírodné zdrojoch. V študovanom 
území aktéri spolupracovali v rozvoji turizmu a to je dôkazom, že participaticipácia je kľúčová pre 
plánovanie a manažment chránených území, ktoré sú pod tlakom protichodných záujmov. 
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Abstrakt  
Cieľom každej spoločnosti je vytvárať pre ľudí také podmienky osídlenia a bývania, aby najlepšie 

plnili požiadavky obyvateľov. S rýchlym nárastom a rozvojom sídel a vôbec urbanizáciou dochádza k 
vytváraniu množstva faktorov, ktoré negatívne pôsobia na životné prostredie. Proces urbanizácie v 
minulosti spôsobil vytlačenie podstatnej zložky urbanizovaného prostredia, ktorou je mestská zeleň. 
Zámerom práce bolo zhodnotenie vplyvu mikroklimatických činiteľov na zdravotný stav vybraných 
druhov drevín a určenie pôvodcov poškodenia týchto drevín na lokalitách s rôznym pomerom zastúpenia 
zelene a spevnenej plochy. Výskum prebiehal na dvoch lokalitách v intraviláne mesta Nitra s modelovými 
drevinami, breza previsnutá (Betula pendula Roth.) a lipa malolistá (Tilia cordata Miller ). 

 
Kľúčové slová: zeleň; mikroklíma; škodcovia; fytopatologické hodnotenie. 
 
Úvod  

Zeleň v urbanizovanom prostredí má mnoho významných funkcií. Mikroklimatická funkcia 
spočíva v ochladzovaní urbanizovaného prostredia prostredníctvom vegetácie v teplých 
mesiacoch a v zabraňovaní veľkých teplotných výkyvov počas dna a noci. Predovšetkým stromy 
a kry upravujú vlhkostné pomery ovzdušia. Svojim priestorovým objemom a asimilačnou 
biomasou upravujú aj klímu, teplotu vzduchu, slnečné žiarenie a prúdenie vzduchu [1, 2, 3]. 
Zeleň pri plnení svojej hygienickej funkcie ozdravuje ovzdušie pretože ho zbavuje oxidu 
uhličitého a vylučuje kyslík. Z hľadiska očisťovania ovzdušia od choroboplodných látok majú 
význam prchavé látky drevín s fytoncídnymi a detoxikačnými účinkami [1, 2, 3]. 

Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv mikroklimatických činiteľov na lokalitách s rôznym 
pomerom výskytu zelene, stanovenie zdravotného stavu vybraných druhov drevín a určenie 
pôvodcov poškodenia. 

 
Materiál a metódy 

Výskum bol realizovaný vo vybraných častiach intravilánu mesta Nitra. Boli zvolené dve 
modelové územia: Lokalita 1  Staré mesto – areál parkoviska za hlavnou poštou, plocha 
s pomerom 0-50 % zelene a Lokalita 2  Staré mesto – Materská škola Párovce, plocha s pomerom 
51-100% zelene.  Hlavným kritériom výberu bol pomer zastavanej plochy a plochy zelene na 
približne rovnako veľkých územiach. Vytvorili sa dve kategórie, 0-50 % a 51-100 % zelene 
z celkovej plochy. Hustota dopravy v okolí bola ďalším kritériom výberu. Voľba lokalít bola  
determinovaná aj druhovým zložením drevín.  

Modelové dreviny boli breza previsnutá (Betula pendula Roth.) a lipa malolistá (Tilia 
cordata Miller). Zhodnotením zdravotného stavu boli určení pôvodcovia poškodenia 
z odobratých vzoriek listov, kôry a z opadu.  

Mikroklimatické činitele, ktorými sú teplota a vlhkosť vzduchu boli merané 
prostredníctvom inštalovaných  meracích prístrojov „data loggerov“.  Prístroje boli osadené 



 78 

v poraste. Záznam bol o 7 hod, 14 hod a 24 hod.  
Na fytopatologické hodnotenie zdravotného stavu drevín podľa Juhásovej a kol. [4, 5]. bola 

použitá 5 bodová stupnica:  
z – zdravé – bez príznakov poškodenia  
1. stupeň – na hodnotených stromoch sa ojedinele vyskytujú pôvodcovia ochorenia, 
2. stupeň – výskyt mikroskopických a drevokazných húb, ktoré majú za následok čiastočné 

presychanie stromu, na kmeni dutiny malých rozmerov, stabilita nie je narušená, 
3. stupeň – v dôsledku infekcie hubami alebo poškodenia živočíšnymi škodcami usychajú 

konáre v objeme 1/3 koruny, na kmeni sú stredne veľké dutiny spôsobené drevokaznými hubami, 
drevokazným hmyzom, mechanickým poškodením, klimatickými faktormi a podobne, 

4. stupeň – hubové choroby, živočíšni škodcovia alebo abiotické činitele spôsobili 
usychanie konárov v objeme ½ koruny, prevaha poškodených konštrukčných konárov, rozmerné 
dutiny na kmeni, znížená stabilita stromu v dôsledku rozkladu drevokaznými hubami, odporúča 
sa ošetrenie dutín, dezinfekcia, prípadne ponechať na dožitie, 

5.stupeň – suchý alebo usychajúci strom v rozsahu viac ako 2/3 objemu koruny, rozsiahle 
hniloby kmeňa, stabilita výrazne narušená, strom sa odporúča na výrub. 

Spôsob poškodenia autori rozdeľujú do 89 skupín, napr.: 
1. Suché tenké konáre: a/  bočné konáre, zatienené inými stromami, b/ vnútri koruny 

stromu, c/ spodné, zatienené konáre, 
...43. Poškodenie klimatickými faktormi a/bleskom, b/ snehom, c/ mrazová trhlina, 
...57. Hrozí rozlomenie koruny,    
58. Nevyfrézovaný peň, 
59. Malolistosť, ... 89.  
Diagnostika pôvodcov ochorenia bola založená na mikroskopickej identifikácii húb 

rastúcich na živných médiách. Pri kultiváciách sa postupovalo podľa Juhásovej a kol. [6]. Huby 
boli identifikované podľa určovacích kľúčov Ellis, Ellis [7] a Brandenburger [8]. Zaznamenaný 
hmyz bol identifikovaný podľa kľúča Novák a kol. [9]. 
  
Výsledky a diskusia 

Teplota a vlhkosť vzduchu boli merané v mesiaci jún v roku 2010. Vyrovnanejší teplotný 
a vlhkostný priebeh bol na lokalite s vyšším zatupením zelene. Pri vlhkosti vzduchu sme však 
neuvažovali o zrážkach, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú jej priebeh.   
 

 
Obrázok 1. A Teplotné a B vlhkostné rozdiely o 7, 14 a 21 hodine v mesiaci jún 2010  

 
Na lokalitách bol rôzny stupeň poškodenia. Na lokalite 1 sú dreviny viac poškodené 

A  B 
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nakoľko sú negatívne ovplyvňované stanovištnými podmienkami, nemajú dostatok priestoru pre 
rast a sú vystavené náročnejším podmienkam prostredia. 
  Na sledovaných lokalitách sa podarilo zaznamenať nasledovných pôvodcov poškodenia: 

Lipa: Diplodia sp. z konára, Alternaria sp. z konára, Epicoccum sp. z pukov, Phoma sp. 
z pukov.  

Breza: Asteroma microspermum (Peck) Sutton 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obrázok 2. A Kultivácia a B spóry huby  Diplodia sp. 
 
Na drevinách sa podarilo rospoznať nasledovných hmyzích škodcov: 
Lipa: Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) na kmeni, Pyrrhocoris apterus (L. 1758) na 

báze kmeňa. 
Breza: Euceraphis punctipennis (Zett, 1828) na listoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 3. Živočíšny škodca A Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) na lipe, B Euceraphis 
punctipennis (Zett, 1828) na breze 

 
Tabuľka 1. Zhodnotenie priemerných stupňov poškodenia a najčastejších spôsobov poškodenia 

vybraných drevín 

Lokalita Drevina 

Priemerný stupeň 
poškodenia 

(najčastejšie sa vyskytujúci 
stupeň poškodenia) 

Najčastejší spôsob poškodenia 

Tilia cordata 3,3 (3) 
suché tenké konáre, suché konštrukčné konáre, 
preriedla koruna, dutiny, zlom konárov, strom 
rastie v tesnej blízkosti chodníka pre peších 1 

Betula pendula 3 (3) 
suché tenké konáre, vošky, bzdôšky, strom rastie 

v tesnej blízkosti chodníka pre peších 

Tilia cordata 1(1) suché tenké konáre 

2 
Betula pendula 2 (2) 

suché tenké konáre, vošky, bzdôšky, strom rastie 
v tesnej blízkosti pevného murovaného plotu 

A B 

A B 
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Záver 
Porovnaním plôch s rôznym zastúpením zelene a spevnenej plochy sme dospeli k záveru, 

že mikroklíma ako aj zdravotný stav a výskyt škodcov je priaznivejší na lokalite s vyšším 
zastúpením zelene. S takýmto zastúpením zelene je možné dosiahnuť vyrovnanejšie teploty počas 
dňa a udržanie vlhkostného režimu. Zlepšenie zelene, v prípade lokality s väčšinovým podielom 
zastavanej plochy, môžeme predpokladať, v prípade ak by došlo k lepšej starostlivosti zo strany 
správcov zelene mesta. O zeleň v mestách je potrebná starostlivosť zo strany ľudí, vzhľadom 
k negatívnym faktorom ako je prašnosť, emisie, imisie, nevhodné podmienky výsadby a pod., 
ktoré prispievajú k narúšaniu celkovej mikroklímy a k zhoršeniu zdravotného stavu drevín 
v urbanizovanom prostredí. 
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Abstract  

The aim of the society is to create human settlements and housing conditions that fulfill the 
requirements of the people very well. With the rapid growth and development of settlements and 
urbanization a number of factors are made that negatively affect the environment. The process of 
urbanization in the past caused that a substantial component, which is city verdure, was pushed out. We 
assessed the influence of the microclimate conditions on the health condition of the selected species of the 
wood plants. We also determined cause of the damage on the selected wood plants at the sites with a 
different ratio of the vegetation area to the build up area. Two sites in the town residential area were 
studied. Betula pendula  Roth. and Tilia cordata Miller were selected as sample woody plants. 
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Abstrakt  
Oblasť bývalej Niklovej huty v Seredi patrí k najviac zaťaženým areálom Slovenska. Halda hlušiny 

predstavuje významný zdroj znečistenia vzduchu a pôdy. V povrchových horizontoch všetkých 
skúmaných pôd boli zistené nadlimitné obsahy niklu, obsahy kobaltu neprekračujú povolené normy.  
Alkalická pôdna reakcia zamedzuje šíreniu ťažkých kovov do trofického reťazca. Špecifický prípad 
predstavuje pôdny profil 4, u ktorého boli namerané extrémne vysoké hodnoty Ni a Co. 
 
Kľúčové slová: halda hlušiny; povrchové znečistenie; nikel; kobalt  
 
Úvod  

Sereď s takmer 18 tisíc obyvateľmi leží na západnom Slovensku približne 17 km 
juhovýchodne od krajského mesta Trnava a 60 km severovýchodne od Bratislavy. Mesto sa 
rozprestiera na Podunajskej nížine na pravom brehu rieky Váh.  

Oblasť dolného Váhu, kde sa nachádza bývalá Niklová huta, š.p. Sereď, je zaraďovaná 
k oblastiam Slovenska s najvyššou kontamináciou pôd. Hoci huta svoju výrobnú činnosť 
zastavila už v roku 1993, priľahlá halda hlušiny stále spôsobuje výrazné znečistenie pôd 
a vzduchu. Na ploche s veľkosťou približne 50 ha je uložených asi 5,5 mil. ton lúženca. „Okolie 
Niklovej huty sa vyznačuje zvýšenou produkciou prašného spádu zo skládky lúženca niklovej 
rudy. Výsledkom je zvýšená kontaminácia pôd potenciálne toxickými prvkami – Ni, Co, Cr – 
v širokom okolí závodu.“ viz [1] na strane 144. Portál Prolog [2] v súčasnosti odhaduje výmeru 
poľnohospodárskych pôd so zvýšeným obsahom vyššie uvedených ťažkých kovov na 1500 ha. 

Počas veterného počasia je z haldy odnášaný jemný prachovitý materiál. Z dôvodu 
zamedzenia jeho šírenia do okolia bola časť haldy upravená aplikovaním technogénneho 
materiálu vápenatej povahy a následné vysadená vegetácia, ktorá výrazne zabraňuje šíreniu 
prachu. 

Cieľom príspevku je zhodnotenie povrchového znečistenia poľnohospodárskych pôd 
niklom a kobaltom v tesnej blízkosti haldy lúženca. 
 
Materiál a metódy 

Objektom nášho záujmu boli poľnohospodárske pôdy v tesnej blízkosti haldy lúženca 
bývalej Niklovej huty v Seredi. Počas terénneho prieskumu uskutočneného 20.10.2009 boli 
odobraté vzorky z poľnohospodárskej pôdy a vzorky hlušiny z haldy. 

Na poľnohospodárskej pôde bolo vykopaných 7 pôdnych sond, všetky odobraté pôdne 
vzorky z povrchových horizontov boli vytvorené zmiešaním pôdy z 5 miest.  

Z haldy hlušiny boli odobraté dve vzorky. Jedna z čiastočne rekultivovanej časti, ktorá je 
porastená vegetáciou (odberové miesto A), druhá vzorka bola odobratá z neupraveného miesta 
(odberové miesto B).  
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Obrázok 1. Miesta odberu vzoriek pôdy a hlušiny (zdroj: Google Earth) 

 
Boli stanovené nasledovné fyzikálne a chemické vlastnosti poľnohospodárskej pôdy 

a hlušiny: zrnitosť, základná frakcionácia v %, pH (H2O, KCl), obsah Cox v % s prepočtom na 
obsah humusu v %, obsah CaCO3 v %, obsahy Ni a Co v mg/kg. 

Rozbory boli vykonané v zmysle práce Hraško a kol. [3]. Obsahy niklu a kobaltu boli 
stanovené vo výluhu lúčavky kráľovskej a vyhodnotené v zmysle Zákona Slovenskej republiky 
č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy [4]. Limity prípustného 
znečistenia sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

 
Tabuľka 1. Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskych pôdach uvedené v mg/kg 

suchej hmoty 
Pôdny druh Ni Co 

Piesočnatá, hlinito-piesočnatá 40 15 
Piesočnato-hlinitá, hlinitá 50 15 
Ílovito-hlinitá, ílovitá, íl 60 20 

 
Výsledky a diskusia 

Podľa pôdneho portálu [5] sa na záujmovej lokalite  nachádza čiernica kultizemná. Ako 
ukazuje tabuľka 2 študované poľnohospodárske pôdy sú stredne alkalické, majú stredný až 
vysoký obsah organického uhlíka, sú silne humózne, obsahy CaCO3 kolíšu od 0,1 do 6,5 %, čo 
zodpovedá bezuhličitanovej až vápenatej pôde. 

 
Tabuľka 2. Vlastnosti poľnohospodárskej pôdy 

Sonda 
Hĺbka 
odberu 
(cm) 

zrnitosť 
pH/ 
H2O 

pH/ 
KCl 

Cox 
(%) 

Humus 
(%) 

CaCO3 
(%) 

Ni 
(mg/kg) 

Co 
(mg/kg) 

1 5-15 P-H   8,23 7,50 1,71 2,95 3,5 64,3 7,93 
2 5-15 I-H 8,13 7,23 1,83 3,15 0,6 72,9 9,85 
3 5-15 I-H 8,13 7,42 2,12 3,65 0,9 111,6 19,95 
4 5-15 P-H 8,33 7,73 1,72 2,97 2,6 1968 316 
5 15-20 I-H 8,00 7,06 1,71 2,95 0,1 84,1 14,8 
6 10-20 H 8,30 7,43 1,77 3,05 6,5 51,4 8,2 
7 10-20 I-H 8,00 7,26 1,71 2,95 1,3 64,9 12,5 
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Technogénny materiál na halde hlušiny, ktorý je čiastočne upravený a porastený vegetáciou 
Sobocká & Poltárska [6] klasifikujú ako antrozem iniciálnu. Neupravenú časť haldy v zmysle 
Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska [7] za pôdu nepovažujeme.  

Neupravená hlušina na halde vykazuje nasledovné chemické vlastnosti – je slabo alkalická 
s veľmi nízkym obsahom organického uhlíka, je slabo humózna a slabo vápenatá. Výrazná 
odlišnosť bola zaznamenaná v prípade odberového miesta A, hlušina je veľmi silne alkalická, má 
vysoký obsah organického uhlíka, je silne humózna a silne vápenatá. 

Aplikovaný materiál sa podieľa na výraznom znížení obsahu niklu a kobaltu v hlušine. Na 
upravenom odberovom mieste A sú hodnoty niklu 2,6 krát nižšie, hodnoty kobaltu 2,5 krát nižšie 
v porovnaní s odberovou lokalitou B.  
 

Tabuľka 3. Vlastnosti hlušinového materiálu 

Odber. 
miesto 

Hĺbka 
odberu 
(cm) 

zrnitosť 
pH/ 
H2O 

pH/ 
KCl 

Cox 
(%) 

Humus 
(%) 

CaCO3 
(%) 

Ni 
(mg/kg) 

Co 
(mg/kg) 

A 10-15 P-H   9,23 8,96 2,50 4,31 42,0 1066 181 
B 0-10 H-P  7,80 7,72 0,26 0,45 3,8 2755 448 

 
Najvýraznejšie povrchové znečistenie poľnohospodárskych pôd bolo preukázané v prípade 

profilov 3, 4 a 5, ktoré sa nachádzajú najbližšie k halde a u ktorých boli  zaznamenané najvyššie 
hodnoty oboch ťažkých kovov. Napriek tomu obsahy kobaltu, okrem špecifického prípadu 4, 
neprekračujú limity prípustného znečistenia. 

Rovnako všetky ostatné skúmané pôdne profily nevykazujú povrchové znečistenie 
kobaltom. Bolo zistené, že obsahy kobaltu v povrchovom horizonte pôdy klesajú so zvyšovaním 
sa vzdialenosti od haldy.  

Rovnaká závislosť bola preukázaná aj v prípade niklu. Jeho obsahy však prevyšujú 
hraničné hodnoty vo všetkých skúmaných profiloch. Južne od haldy (p. profily 1,2,3) sú hodnoty 
niklu zvýšené v priemere 1,45 krát, západne od haldy (p. profily 5,6,7) v priemere 1,17 krát.  

 

    
Obrázok 2. Obsahy niklu a kobaltu v povrchových horizontoch poľnohospodárskej pôdy 
 

Extrémne vysoké hodnoty oboch ťažkých kovov boli namerané v prípade pôdneho profilu 4 
(viď. obr.1, 2), ktorý leží v bezprostrednej blízkosti haldy. V tomto prípade sa hlušina dostáva na 
povrch pôdy aj prostredníctvom vodnej erózie a tak sa vytvára na pôde v tesnej blízkosti úpätia 
haldy výrazný čierny pás. Povrchová vrstva pôdy obsahuje takmer 40 krát vyššie hodnoty niklu 
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a takmer 22 krát vyššie hodnoty kobaltu ako je povolená norma. V tomto prípade bolo zistené 
výrazné znečistenie aj v podpovrchovom horizonte.  

Je všeobecne známe, že hodnota pôdnej reakcie výrazne ovplyvňuje bioprístupnosť 
ťažkého kovu. Vzhľadom na to, že študované poľnohospodárske pôdy sú alkalické, kobalt je 
daných podmienkach nemobilný a mobilita niklu je značne obmedzená.  
 
Záver 

Záverom je možné zhodnotiť, že poľnohospodárske pôdy v blízkosti haldy lúženca 
vykazujú povrchové znečistenie iba niklom, obsahy kobaltu neprekračujú hodnoty povolené 
zákonom. Bola preukázaná závislosť medzi obsahom ťažkého kovu v pôde a vzdialenosťou od 
haldy. So stúpajúcou vzdialenosťou sondy od haldy hlušiny obsahy oboch ťažkých kovov v pôde 
klesali. 

Keďže sledované pôdy vykazujú stredne alkalickú pôdnu reakciu, pohyblivosť niklu 
a kobaltu je blokovaná a teda aj ich prenos do trofického reťazca. Otázkou ostáva, ako na 
ekosystém pôsobia extrémne vysoké hodnoty Ni a Co v prípade pôdneho profilu č.4 a či napriek 
alkalickému prostrediu nehrozí riziko ich prenosu do potravového reťazca.  
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Abstract  

The region of Sereď district with their erstwhile Nickel foundry belongs to the most encumbered 
areas in the Slovak republic. This technogenic spoil bank is an important contamination source of air and 
soil. On surface horizons of all investigated soils is Nickel with value above the limits to be established. 
The content of Cobalt did not exceed the permissible norms. Alkalic soil reaction prevents pervasion of 
heavy metals to the food chain. The specific case shows the soil profile nr.4, in which were measured 
extreme high content of nickel and cobalt.   
 
Keywords: technogenic spoil bank; surface contamination; nickel; cobalt 
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Abstrakt  
Cílem  studie bylo kvantifikovat toxické účinky syntetického barviva  Methylene blue a vzorku 

odpadní vody z textilního závodu na vegetativní růst okřehku menšího (Lemna minor), během 
biodegradace pomocí lignolytické houby Irpex lacteus. Hodnotícím kritériem byla inhibice růstu počítaná 
ze dvou parametrů, z  množství biomasy a růstové rychlosti. Hlavním výstupním ukazatelem byla hodnota 
EC50. Jako referenční látka byl použit 3,5-dichlorfenol. Biodegradace byla účinná u obou sledovaných 
látek. Barvivo Methylene blue i vzorek odpadní vody z textilního závodu byly nejvíce toxické na vstupu, 
tedy před zahájením biodegradace. U biodegradačních meziproduktů i v koncových vzorcích byl prokázán 
pokles toxických účinků.    

 
Klíčová slova: okřehek menší (Lemna minor L.); methylene blue; odpadní voda; biomasa; inhibice růstu 
 
Úvod 

Produkce barviv zahrnuje tisíce na trh uvedených organických látek pro barvení textilu, 
papíru, kůže, plastu a ve specializovaných odvětvích, jako jsou potraviny, léčiva, kosmetika 
a fotochemické produkce. Syntetická barviva jsou extrémně stabilní a rezistentní k přirozené 
degradaci a tvoří skupinu významných cizorodých látek s ekotoxickou aktivitou. Azobarviva, 
představují největší a nejvíce všestrannou skupinu, jejíž podíl na průmyslové aplikaci dosahuje 
přibližně 70% veškerých spotřebovaných barviv [1]. U některých azobarviv bylo prokázáno, že 
mají akutně toxické a genotoxické účinky na vodní organismy, které mohou mít za následek 
narušení biologických vztahů v životním prostředí. Navíc jejich rozkladné produkty a nečistoty 
zahrnují aromatické aminy, které jsou klasifikovány jako potenciální karcinogeny. Některá 
azobarviva vyžadují metabolickou aktivaci, například redukci a štěpení vazeb azobarviv na 
aromatické aminy [1]. Nejvíce metabolických studií se syntetickými barvivy bylo prováděno 
s azobarvivy. Methylene blue je základní barvivo běžně používané při histologickém, 
mikrobiologickém a tkáňovém barvení. Methylene blue je FDA (Food and Drug Administration) 
schválená sloučenina s různými farmakologickými účinky. Inhibuje seskupení několika 
amyloidogenních proteinů, známých tím, že jsou uloženy v neurodegenerativních onemocněních 
[2]. 

Cílem  práce bylo kvantifikovat účinky syntetického barviva  Methylene blue a vzorku 
odpadní vody z textilního závodu na vegetativní růst okřehku menšího (Lemna minor) během 
biodegradace pomocí lignolytické houby Irpex lacteus. 
 
Materiál a metody 
Použitý organismus 

Nejznámější druh okřehku Lemna minor se používá jako modelový organismus pro vyšší 
vodní rostliny [3]. Taxonomicky spadá do oddělení rostlin krytosemenných (Magnoliophyta), 
třídy jednoděložných (Liliopsida), řádu šmelotvaré (Alismatales) a čeledi aronovité (Araceae) 
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[4]. Okřehek menší je drobná vodní rostlinka s plochými lístky, kožovité konzistence, s jedním 
lístkem i kořínkem. Zdravé kolonie jsou tvořeny 2 - 5 lístky. Roste ve stojatých nebo mírně 
tekoucích vodách od tropického po arktické pásmo [5]. Okřehek může být poškozen složkami 
vody a odpadními vodami [3]. 
  

Chemikálie 

Jako referenční látka byl dle ČSN normy [3] použit 3,5-dichlorfenol (obr. 2) (>99% 
analytické čistoty), pro něhož je uvedena hodnota EC50 v rozsahu mezi 2,2 mg/l a 3,8 mg/l. 
Testován byl reálný vzorek odebraný z textilního podniku a syntetické barvivo Methylene blue 
(obr. 1). Vzorky byly ředěny živným médiem připraveným z osmi základních roztoků podle 
normy [3]. 

 

         
Obrázek 1. Strukturní vzorec Methylene blue       Obrázek 2. Strukturní vzorec 3,5- 
dichlorfenol 

 

 

Test akutní toxicity na Lemna minor 

Test akutní toxicity byl prováděn podle ČSN EN ISO 20079 Zkouška inhibice okřehku [3]. 
Rostliny byly pěstovány v různých koncentracích zkoušeného vzorku po dobu sedmi dnů, při 
teplotě 24 ± 2°C a osvětlení 8000 lx. Kontrola testovacích organismů byla prováděna zjišťováním 
počtu lístků a měření teploty v intervalu 72 hod., 120 hod. a při ukončení testu [3]. Cílem 
zkoušky bylo kvantifikovat účinky látek na vegetativní růst. Hodnocení bylo založeno na 
hodnocení počtu lístků a také hodnocení biomasy. Pro kvantifikaci účinků látek byla růstová 
rychlost ve zkoušených roztocích porovnávána s růstovou rychlostí v kontrolách. Koncentrace, 
která měla za následek specifikovanou 50% inhibici růstové rychlosti, byla určena a vyjádřena 
jako EC50 [3]. Pro 3,5-dichlorfenol byla zvolena koncentrační řada 1-5mg/l. Pro Methylene blue 
(MB) byla stanovena nominální koncentrace následovně: MB – vstup 2,5-25mg/l (provedeno 
jedno opakování, ve dvou řadách), meziprodukt MB z reaktoru byl naředěn 0,5krát, 1krát, 5krát 
a 10krát. U takto vytvořené koncentrační řady byl pozorován inhibiční účinek a byla stanovena 
hodnota EC50. Obdobně byl testován také meziprodukt odpadní vody, navíc s výstupním 
produktem z reaktoru. Vstupní vzorek byl ředěn následovně: 0,5krát, 1krát, 10krát, 50 krát 
a 100krát. Výstup odpadní vody byl proveden v jednom opakování, ve zmenšeném objemu 50 
ml. Vzorek byl před opakování přefiltrován. 

  
Výsledky a diskuse 

 Vyhodnocení je založeno na zaznamenávání počtu lístků jednotlivých koncentrací 
a doba expozice do tabulky a sestrojí se příslušné růstové křivky. 
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Při stanovení inhibice růstu se vychází z plochy pod růstovou křivkou (A), nebo z růstové 
rychlosti.  Vypočítají se hodnoty A pro každou testovanou koncentraci a kontrolu, z kterých se 
pak vypočítá inhibice růstu (IAi). Z hodnot růstové rychlosti (µ) se pro každou testovanou 
koncentraci a kontrolu vypočítá inhibice (stimulace) růstu Iµι. Dalším parametrem může být 
porovnání konečné biomasy (listové plochy, sušiny nebo obsahu chlorofylu) [2,6]. Ze 
stanoveného konečného množství biomasy se vypočítá inhibice růstu IB. Nejčastěji se vůči 
logaritmu koncentrace vynáší inhibice růstové rychlosti. 
 
Graf 1. Inhibice růstu Lemna minor vůči Graf 2. Inhibice růstu Lemna minor vůči  

 vstupnímu produktu Methylene blue     meziproduktu odpadní vody 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tabulka 1. Výsledné hodnoty 50% inhibice růstu Lemna minor (EC50) 

 
Výsledné hodnoty 50% inhibice růstu (EC50) jsou uvedeny v Tabulce 1. Standardní látka 

(3,5- dichlorfenol) měla hodnotu EC50 2,818 mg/l, což odpovídá normě [3]. U vstupního vzorku 
Methylene blue byla průměrná hodnota EC50 rovna 9,975 mg/l. Vzhledem k tomu, že není znám 
přesný podíl barviva Methylene blue ve vzorku meziproduktu a konečného produktu po 
biodegradaci, jsou hodnoty EC50 vyjádřeny v procentech uvádějící podíl vzorku k ředící vodě. 
U meziproduktu byla zjištěna hodnota EC50 41,905% a u konečného produktu 48,463%. Vzorek 
odpadní vody z textilního závodu představoval směsný vzorek syntetických barviv. Nejvíce 
toxický byl vstupní vzorek (EC50=9,866%) a nejméně meziprodukt. U konečného produktu 
činila hodnota EC50 43,06%. Pomocí biodegradace lignolytickou houbou Irpex lacteus došlo 
k více než čtyřnásobnému poklesu toxických účinků u vzorku odpadní vody.      

Testovaný vzorek EC50 
3,5-dichlorfenol Standard 2,818 mg/l 

Vstupní vzorek 9,866% 

Meziprodukt 145,319% 
Výstupní produkt – 100ml 43,060% 

 
Odpadní voda 

Výstupní produkt – 50ml 25,824% 
Vstupní vzorek  9,975 mg/l 
Meziprodukt 41,905% 

 
Methylene blue 

Výstupní produkt 48,463% 
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Závěr 
 Cíleně provedenou biodegradací pomocí lignolytické houby Irpex lacteus došlo 
u syntetického barviva Methylene blue i vzorku odpadní vody z vybraného textilního podniku 
k poklesu toxicity sledované na okřehku (Lemna minor). Biodegradace za využití houby Irpex 
lacteus se jeví jako velmi vhodná metoda ke snížení toxických účinků syntetických barviv i jejich 
komplexních směsí.  
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Abstract 

The aim of this study was to quantify the toxic effects of synthetic dyes Methylene blue and 
a sample of wastewater from textile plant on the growth of duckweed (Lemna minor), during 
biodegradation by fungi lignolytic Irpex lacteus. Endpoint was growth inhibition, calculated from two 
parameters of the biomass and growth rate. The main output indicator was EC50. As a reference substance 
was used 3,5-dichlorophenol. Biodegradation is effective for both controlled substances. Methylene blue 
dye and sample wastewater from the textile factory was the most toxic input, so before biodegradation. 
The biodegradation intermediates and also the final samples was shown to decrease toxic effects. 
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Abstrakt 
Článok sa zaoberá vzťahom životaschopnosti peľových zŕn smreka obyčajného a borovice horskej 

a environmentálneho stresu. Životaschopnosť sa stanovila na základe klíčivosti peľových zŕn a dĺžky pe-
ľových vrecúšok na živnom médiu. Tieto parametre sme zisťovali na vzorkách peľu z 10 jedincov každé-
ho sledovaného druhu, pričom polovica vzoriek sa odoberala z lokalít s predpokladaným zvýšeným envi-
ronmentálnym zaťažením, ktoré predstavuje centrum mesta Zvolen a druhá polovica sa získala z územia 
s predpokladaným nízkym environmentálnym stresom – CHKO–BR Poľana. Vzťah medzi klíčivosťou pe-
ľu a environmentálnym zaťažením sa nám v plnej miere nepotvrdil ani pri jednom skúmanom druhu, no 
pri smreku obyčajnom sme pri dĺžke peľových vrecúšok zaznamenali štatisticky významný rozdiel medzi 
porovnávanými lokalitami a potvrdili tak vzťah medzi týmto parametrom a predpokladaným environmen-
tálnym stresom. 
 
Kľúčové slová: peľ; peľové vrecúško; biomonitoring; znečistenie ovzdušia; stres 
 
Úvod 

Tvorba peľových zŕn je zložitý proces, rozdelený do niekoľkých etáp a veľmi citlivý na 
vonkajšie a aj vnútorné podmienky. Pôsobenie environmentálnych stresových faktorov, ktoré je 
v súčasnosti v mnohých regiónoch dosť silné, vo veľkej miere pôsobí na všetky etapy procesu 
tvorby peľových zŕn, čo má negatívny dopad na ich životaschopnosť a klíčivosť. Vzťah medzi 
klíčivosťou peľových zŕn a znečisteným ovzduším je preto vhodné využiť pri biomonitoringu a je 
dôležité nájsť rastlinný druh, ktorého peľové zrná by boli vhodnými bioindikátormi. Touto 
problematikou sa v poslednej dobe zaoberali napr. Mičieta, Murín [4], Slobodník [8], Tretyakova, 
Bazhina [10], Gottardini et al. [2], Fleischer et al. [1] a prehľad starších prác s touto tématikou 
uvádzajú Wolters, Martens [11]. 
 
Material a metodika  

Vzorky peľových zŕn sa získavali z dvoch lokalít s evidentne rozdielnym vplyvom environ-
mentálnych stresových faktorov. Prvá lokalita, mesto Zvolen, predstavuje územie s predpoklada-
ným zvýšeným environmentálnym zaťažením, pretože patrí do jednej z ôsmich zaťažených oblas-
tí Slovenska, ktoré sú vyčlenené v Správe o stave životného prostredia SR 2007 [7]. Hlavnými 
zdrojmi znečistenia ovzdušia sú tepláreň, drevospracujúci priemysel, ale aj automobilová dopra-
va. Dôležité sú aj špecifiká Zvolenskej kotliny, hlavne čo sa týka nízkeho počtu veterných dní 
a naopak zvýšeného počtu inverzných dní, počas ktorých sa zhoršujú rozptylové podmienky 
a imisné zaťaženie narastá [6]. Druhou porovnávanou lokalitou je CHKO–BR Poľana. Nadmor-
ská výška tejto lokality sa pohybuje v intervale 1280–1360 m n. m. Z vyšších nadmorských vý-
šok nebolo vhodné získavať vzorky, nakoľko z doterajšieho výskumu [9] sa zistilo, že aj extrém-
ne klimatické podmienky znižujú životaschopnosť peľových zŕn. Táto lokalita predstavuje oblasť 
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s relatívne malým environmentálnym zaťažením, vzhľadom na absenciu zdrojov znečistenia po-
dobného charakteru ako v meste Zvolen. 

Počas výskumu sa posudzovali dva druhy drevín a to smrek obyčajný – Picea abies (L.) 
Karst. a borovica horská – Pinus mugo Turra. Konáriky so samčími šišticami boli zbierané v me-
siacoch apríl až máj 2009, pričom na oboch skúmaných lokalitách sa odobrali vzorky z 5 stromov 
pre každý druh. Peľové zrná, uvoľnené zo samčích šištíc pri laboratórnych teplotách a krátkodo-
bo uskladnené v exsikátoroch sa kultivovali v Petriho miskách na 1 %-nom agare s 10 %-nou prí-
mesou sacharózy. Pre každý strom sa skúmali celkovo tri vzorky po 100 peľových zŕn. Priebeh 
klíčenia peľu sa vyhodnotil po 72 hodinách trvania pokusu. Následne sme získané údaje štatistic-
ky zhodnotili analýzou variancie hierarchicky usporiadaného pokusu.  
 
Výsledky a diskusia 

Pri druhu Picea abies sa zistená priemerná klíčivosť na obidvoch lokalitách pohybuje 
v intervale od 34 % do 95,3 %, pričom pre centrum Zvolena bola vypočítaná priemerná hodnota 
77,3 % a pre lokalitu Poľana 89,4 %. Až na strom č. 1 z centra mesta Zvolen, pri ktorom bola 
priemerná klíčivosť peľu 34 %, sú tieto hodnoty pomerne vysoké. Štatisticky významné rozdiely 
medzi porovnávanými lokalitami sa nezistili, čo znamená, že sa nepotvrdil vzájomný vzťah 
medzi pôsobením stresových faktorov a klíčivosťou peľových zŕn. Potvrdzujú to štatistické údaje 
z tabuľky 1. 

 
Tabuľka 1. Výsledky analýzy variancie hierarchicky usporiadaného pokusu pre percentuálny 

podiel vyklíčených peľových zŕn smreka obyčajného. 
Premenlivosť Suma štv. 

odchýlok 
Stupne 
voľnosti 

Priem. 
štvorec 

odchýlok 

Testovacie 
kritérium 

Kritická 
pravdepodobnosť 

Lokalita 0,07741   1 0,07741 0,528 rozdiel 
nevýznamný 

Strom 1,17358   8 0,14670 44,19 < 0,001 
Chyba 0,06643 20 0,00332 - - 

 
Peľové vrecúška boli počas pokusu priebežne merané po 24 h, 48 h a po 72 h. Pri tomto paramet-
ri sme zistili, že intenzita rastu a dĺžka peľových vrecúšok je vyššia na lokalite Poľana. Tabuľka 2 
nám ukazuje, že rozdiely medzi lokalitami pri dĺžke peľových vrecúšok sú štatisticky významné, 
z čoho vyplýva, že rast a dĺžka peľových vrecúšok sú s veľkou pravdepodobnosťou v blízkom 
vzťahu s pôsobením stresových faktorov v prostredí. Dosiahnuté výsledky, ale aj výsledky 
ostatných citovaných autorov potvrdzujú konštatovanie, že peľové zrná smreka obyčajného citli-
vo reagujú na environmentálny stres a to hlavne dĺžkou peľových vrecúšok. Je teda možné skon-
štatovať, že sú dobrými bioindikátormi environmentálneho zaťaženia. K podobným výsledkom 
dospeli aj iní autori ako napr. Paoletti [5], ktorá zistila, že pri ihličnanoch peľové zrná klíčia aj pri 
nízkych hodnotách pH a vyššej koncentrácií detergentov, no dĺžka peľových vrecúšok je podstat-
ne citlivejšia na pôsobenie takýchto stresových faktorov. Tretyakova, Bazhina [10] zistili, že pri 
jedli sibírskej tak klíčivosť, ako aj dĺžka peľových vrecúšok varíruje z roka na rok a závisí od 
nadmorskej výšky, individuálnej reakcie stromu a vzdialenosti od zdroja znečistenia. Tieto autor-
ky zároveň potvrdili, podobne ako vyššie spomínaná Paoletti [5], že rast peľových vrecúšok citli-
vejšie reaguje na znečistené prostredie ako samotná klíčivosť. 
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Tabuľka 2. Výsledky analýzy variancie hierarchicky usporiadaného pokusu pre dĺžku peľových 

vrecúšok smreka obyčajného. 
Premenlivosť Suma štv. 

odchýlok 
Stupne 
voľnosti 

Priem. 
štvorec 

odchýlok 

Testovacie 
kritérium 

Kritická 
pravdepodobnosť 

Lokalita    60,685    1 60,685 18,0 < 0,001 
Strom    94,652   28   3,380   5,4 < 0,001 
Chyba 167,892 270   0,622 - - 

 
Pri borovici horskej sa priemerná klíčivosť peľových zŕn na obidvoch porovnávaných lokalitách 
pohybuje v intervale od 28,7 % do 77,3 %, pričom v centre Zvolena je jej priemerná hodnota 
63,8 % a na území CHKO–BR Poľana prekvapujúco iba 46,7 %. Hodnoty tohto parametra pre 
lokalitu Poľana sú dosť rozkolísané (azda aj vzhľadom na nepôvodnosť borovice horskej v tejto 
oblasti), čo potvrdzuje aj fakt, že sa medzi nimi nachádza minimálna aj maximálna priemerná 
hodnota klíčivosti. Pri tomto parametri sa nám podobne ako pri prvom druhu nepotvrdili štatistic-
ky významné rozdiely medzi dvoma porovnávanými lokalitami, čo potvrdzuje tabuľka 3. 
 

Tabuľka 3. Výsledky analýzy variancie hierarchicky usporiadaného pokusu pre percentuálny 
podiel vyklíčených peľových zŕn borovice horskej. 

Premenlivosť Suma štv. 
odchýlok 

Stupne 
voľnosti 

Priem. 
štvorec 

odchýlok 

Testovacie 
kritérium 

Kritická 
pravdepodobnosť 

Lokalita 0,22946   1 0,22946    3,0530 rozdiel 
nevýznamný 

Strom 0,60129   8 0,07516 16,7984 < 0.001 
Chyba 0,08949 20 0,00447 - - 

 
Pri tomto druhu sa nám nepodarilo preukázať ani vzťah medzi druhým sledovaným parametrom, 
t.j. dĺžkou peľových vrecúšok, a environmentálnym zaťažením prostredia. Túto skutočnosť nám 
potvrdzuje tabuľka 4, z ktorej vyplýva, že rozdiel medzi lokalitami nie je štatisticky významý. 
 
Tabuľka 4. Výsledky analýzy variancie hierarchicky usporiadaného pokusu pre dĺžku peľových 

vrecúšok borovice horskej. 
Premenlivosť Suma štv. 

odchýlok 
Stupne 
voľnosti 

Priem. 
štvorec 

odchýlok 

Testovacie 
kritérium 

Kritická 
pravdepodobnosť 

Lokalita    25190    1 25190 3,64 rozdiel 
nevýznamný 

Strom 193816   28   6922 5,48 < 0.001 

Chyba 340940 270   1263 - - 

 
Skutočnosť, že pri borovici horskej sa nepotvrdila závislosť medzi životaschopnosťou peľových 
zŕn a environmentálnym zaťažením, však potvrdzuje doterajšie poznatky o boroviciach, ktoré sú 
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považované za druhy relatívne ľahko sa prispôsobujúce zmenám životného prostredia čo by moh-
lo vysvetliť ich relatívne vysokú klíčivosť v centre Zvolena. Na životaschopnosť peľových zŕn 
zároveň pôsobia aj iné faktory ako environmentálny stres, napr. klimatické podmienky, nadmor-
ská výška a istú rolu zohráva aj individuálna reakcia stromu či určitý stupeň adaptácie na zhorše-
né životné podmienky. Na rozdiel od našich výsledkov autori Mičieta a Murín [3, 4] ktorí sa vo 
svojich výskumoch venovali boroviciam, zistili, že viacero nimi skúmaných ukazovateľov citlivo 
reaguje na znečistené ovzdušie a tento rod označili ako vhodný na účely bioindikácie. Preto by 
bolo vhodné vo výskume pokračovať aj v priebehu nasledujúcich vegetačných období a doplniť 
tak získané čiastkové výsledky. 
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Abstract 

The paper deals with the relationships between Norway spruce and Mountain pine pollen grains 
viability and stress conditions. The viability was estimated by in vitro pollen germination and measuring 
the pollen tube lengths. We calculated these two parameters for five trees of each species from air polluted 
area in the centre of Zvolen (Central Slovakia) and for other five individuals from non-polluted area in the 
Protected Landscape Area – Biosphere Reserve Poľana (Slovenské Stredohorie Mts.). The differences in 
the percentages of the germinating pollen were statistically non-significant, but we have found that there 
exists a significant relation between the pollen tube length of Norway spruce and environmental stress. 
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Abstrakt 
V práci sú prezentované výsledky výskumu zameraného na poznanie vplyvu tradičných 

historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny na biodiverzitu taxocenóz mnohonôžok (Diplopoda). 
Výskum bol realizovaný na 4 lokalitách v okolí mesta Hriňová (okres Detva) metódou zemných pascí 
v rokoch 2009 až 2010. Celkovo bolo počas výskumu odchytených 1988 mnohonôžok patriacich k 11 
druhom zo 4 čeľadí. Výsledky výskumu potvrdili vplyv rôzne obhospodárených lokalít na štruktúru 
diplopodocenóz. Najväčšia početnosť, druhová pestrosť biodiverzita aj ekvitabilita taxocenóz 
mnohonôžok bola zaznamenaná na plochách s najmenšími antropickými zásahmi (nevyužívané TTP, 
kamenné kopy a pod.).  

 
Kľúčové slová: mnohonôžky; biodiverzita; antropogénny vplyv; historické štruktúry poľnohospodárskej 

krajiny 
 
Úvod 

Podľa Langa [3] mnohonôžky (Diplopoda) patria medzi starobylé skupiny organizmov, 
ktorých vývoj siaha do dávnych geologických dôb z pred 410 mil. rokov.                                 
Podľa Matisa [5] ich radíme do kmeňa článkonožcov obývajúcich rôzne typy suchozemských 
biotopov, v ktorých plnia dôležitú funkciu detritofágov. Lang [4] uvádza, že rozkladom 
odumretého biologického materiálu a jeho premiešavaním s anorganickou zložkou prispievajú 
k urýchľovaniu pôdotvorných procesov, tvorbe humusu a zlepšovaniu úrodnosti pôd týchto 
biotopov. Podľa Seiferta [7] patrí k hlavným faktorom prostredia limitujúcim ich výskyt na 
stanovištiach hlavne svetlo, teplo, vlhkosť, chemické zloženie a štruktúra pôd a v neposlednom 
rade typ vegetačného krytu. Ich nároky na prostredie sú druhovo odlišné, vďaka čomu 
mnohonôžky radíme medzi cenných bioindikátorov stavu, zmien a kvality životného prostredia.  

 
Materiál a metodika 

Výskum prebiehal na 4 lokalitách situovaných v katastri mesta Hriňová ležiaceho v strede 
Banskobystrického kraja v severovýchodnej časti okresu Detva. Rozprestiera sa na ploche 
126,489 km2 s celkovým počtom 7923 obyvateľov a nadmorskou výškou 478 m (centrum mesta).  

Podľa Tremboša a Minára [9] sa záujmové územie Hriňová  rozprestiera na viacerých 
morfologických útvaroch a mohli by sme ho preto charakterizovať ako územie s členitým 
a premenlivým typom  reliéfu, úzkymi dolinami s prudko stúpajúcimi terasovitými svahmi. 
Územie prechádza od mierne až stredne členitej pahorkatiny cez silne členité vrchoviny až k silne 
členitým vyšším hornatinám. Podľa Mazúra a Lukniša [6] sa na východe stretáva s Veporskými 
vrchmi Slovenského Rudohoria a na jeho západnej hranici susedí so Zvolenskou kotlinou 
a stratovulkánom Poľana. 
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 Zo severovýchodu na juhozápad ním preteká rieka Slatina čím vznikli plochy 
s juhovýchodnou až severozápadnou expozíciou resp. inými expozíciami so sklonom svahov 
podľa Zvaru a Gašpara [10] v rozmedzí 0 o až 30 o. 

Podľa Bieleho et al. [2] je geologická stavba v severozápadnej časti územia tvorená 
predovšetkým neogénnymi vulkanitmy stratovulkánu Poľana, budovaného vulkanoklastickými 
horninami pyroklastických brekciií, tufmi a epiklastickými konglomerátmi a pieskovcami. Ide 
predovšetkým o horniny andezitového zloženia spodno-stredosarmantského veku. Z juhovýchodu 
je ovplyvnená geologickou stavbou Slovenského Rudohoria tvoreného predovšetkým hlbinnými 
magmatitmy kryštalinika.    

Pôdne pomery záujmového územia sa menia spoločne s typom reliéfu a podmienkami 
prostredia. V nižších nadmorských výškach a pozdĺž vodných tokov nachádzame pôdy tvorené 
z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov, ako napr. fluvizeme a fluvizeme 
glejové. Na väčšine územia sa nachádzajú pôdy tvorené zvetralinami kyslých hornín, sú to 
prevažne kyslé až výrazne kyslé kambizeme modálne. V menšej miere môžeme nájsť pôdy zo 
stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín, ako napr. nasýtené 
kambizeme a kultizeme. 

Výskum prebiehal od roku 2009 do roku 2010. Spolu bolo na študovanom území vybraných 
19 plôch reprezentujúcich špecifické biotopy historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, 
pričom na každej ploche boli založené 2 stacionáre. 

Mnohonôžky boli na všetkých stacionároch odchytávané metódou zemných pascí. Na 
každom stacionári bola deponovaná 1 zemná pasca (celkovo 38 pascí). Zemné pasce 
predstavovali plastové poháre s priemerom ústia 10 cm a objemom 0,5 l. Pasce boli pri každej 
kontrole dopĺňané zhruba do 1/3 svojho objemu fixačnou tekutinou, ktorou bol 10%-ný 
formaldehyd s niekoľkými kvapkami detergentu (bežný saponát). 

Odchytený biologický materiál bol počas oboch  rokov  vyberaný  približne v mesačných 
intervaloch a následne prevezený do laboratória na jeho ďalšie spracovanie (roztriedenie do 
vyšších taxónov). Zástupcovia každého taxónu boli uložení v osobitných skúmavkách 
s lokalizačnými lístkami obsahujúcimi údaje o mieste a dátume odchytu. Roztriedený materiál 
bol následne ukladaný do spoločných nádob a konzervovaný v 70%-nom etylalkohole. Jedna 
skúmavka tak obsahuje jedince rovnakej živočíšnej skupiny, odchytené v rovnakom biotope (v 
dvojici pascí) a v rovnakom  termíne. Mnôhonôžky boli ďalej spracovávané, tzn. determinované 
na druhovú úroveň, pričom u každého jedinca bola,  podľa možnosti, určené tiež jeho pohlavie 
a základná veková skupiny (juvenil, subadult, adult). 

Pri porovnávaní diverzity jednotlivých taxónov na jednotlivých plochách bol použitý 
Shannonov index diverzity H’ s použitím prirodzených logaritmov podľa Shannona a Weavera 
[8], z ktorého  bola ypočítaná vyrovnanosť (ekvitabilita) spoločenstva mnohonôžok E  podľa 
Begona et al.[1].  
 
Výsledky a diskusia 

Celkovo bolo na študovaných plochách odchytených 1988 jedincov patriacich do 11 
druhov z 4 čeľadí: Brachydesmus superus (Latzel, 1884); Enantiulus nanus (Latzel, 1884); 
Glomeris hexasticha Brandt, 1833; Leptoiulus proximus (Nemec, 1896); Mastigona vihorlatica 
(Attems, 1899); Megaphyllum ulineatum (C. L. Koch, 1838); Ommatoilus sabulosus (Linnaeus, 
1758); Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761); Polydesmus denticulatus C. L. Koch, 1847; 
Polydesmus inconstans Latzel, 1884; Unciger transsilvanicus (Verhoeff, 1899). 
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Najpočetnejšími druhmi boli Megaphyllum ulineatum  ( 656 ex.), Polydesmus complanatus 
(392 ex.), Unciger transillvanicus (328 ex.). Najmenej početnými drumi boli Enantiulus nanus (2 
ex.), Brachydesmus superus (4 ex.), Polydesmus inconstans (13 ex.).  

Najfrektovanejšími druhmi boli Megaphyllum ulineatum  (zaznamenaný na 18  plochách), 
Ommatoiulus sabulosus  (zaznamenaný na 15 plochách), Polydesmus complanatus 
(zaznamenaný na 18 plochách). Najmenej frekventovanými druhmi boli Enantiulus nanus 
(zaznamenaný na 1 ploche), Enantiulus nanus (zaznamenaný na 2 plochách), Polydesmus 
inconstans (zaznamenaný na 3 plochách). 

Najviac jedincov bolo zaznamenaných na plochách HB6 (539 ex.), HK 1 (191 ex.), HK4 
(163 ex.). Najmenej jedincov bolo zaznamenaných na plochách HS2 (14 ex.), HM4, HS1 (15 
ex.), HB2 (16 ex.). 

Najviac druhov bolo zaznamenaných na plochách HB6 (10 ex.), HB3, HB5, HK1, HK3 (7 
ex.), HB1, HB4, HM3, HK1, HK2 (6 ex.). Najmenej druhov bolo zaznamenaných na plochách 
HS3 (2 ex.), HS1, HS2, HS5 (3 ex.), HB2, HM4 (4 ex.). 

Najvyššia hodnota Shannonovho indexu biodiverzity bola zaznamenaná na plochách HB3, 
HB6 a HK2. Najmenšia hodnota Shannonovho indexu biodiverzity bola zaznamenaná na 
plochách HS3, HS4, HK4. 

Najvyššia hodnota indexu ekvitability bola zaznamenaná na plochách HB1, HB2 a HK1. 
Najmenšia hodnota indexu ekvitability bola zaznamenaná na plochách HS2, HS3, HK4. 

Najpočetnejšie a najfrekventovanejšie zaznamenané druhy (M. unilineatum, O. sabulosus, 
U. transsilvanicuus, P. complanatus) patria ku xerotermofilným, resp. euryvalentným 
organizmom, ktoré sú svojimi ekologickými nárokmi na prostredie najlepšie prispôsobené 
podmienkam charakteristickým pre otvorené biotopy poľnohospodárskej krajiny. 

Najviac jedincov bolo zaznamenaných na plochách reprezentujúcich nevyužívané TTP 
(HB6, HK1) a kosienok (HK4). Druhovo najbohatšie boli nevyužívané TTP (HB6, HK1), 
zazemnené kamenité kopy s porastom krovitej a stromovej vegetácie (HB3, HB5) a oráčina 
(HK3). 

Najväčšia biodiverzita taxocenóz mnohonôžok bola zaznamenaná na zazemnenej kamenitej 
kope s porastom krovitej a stromovej vegetácie (HB3), nevyužívanom TTP (HB6) a na 
stupňovitej zatrávnenej, nekosenej, zemitej medzi situovanej na rozhraní nevyužívaného TTP 
a oráčiny (HK2). Druhovo najvyrovnanejšie diplopodocenózy boli zistené na zazemnených 
kamenitých kopách s porastom krovitej a stromovej vegetácie (HB1, HB3) a na nevyužívanom 
TTP (HK1). 
 
Záver 

Výsledky výskumu odhalili výrazné rozdiely v druhovej skladbe, biodiverzite aj druhovej 
vyrovnanosti diplopodocenóz medzi rôznymi typmi historických štruktúr poľnohospodárskej 
krajiny. Najvhodnejšie podmienky tu nachádzajú predovšetkým xerotermofilné a euryvalentné 
druhy, ktoré sú najlepšie prispôsobené výraznejším klimatickým výkyvom a antropickému tlaku 
v agrocenózach.  

Z hľadiska zachovania biodiverzity spoločenstiev mnohonôžok v agroekosystémoch je 
potrebné vhodne priestorovo rozmiestniť neobhospodárované plochy, ktoré môžu slúžiť 
mnohonôžkam ako refúgiá, medzi oráčiny. 
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Abstract 

The paper presents results of research aimed at understanding the impact of traditional structures of 
historic agricultural landscapes on biodiversity millipede communities (Diplopoda). Research was carried 
out at 4 sites in the proximity of Hriňová city (District Detva) using the pitfall trapping in 2009 – 2010. In 
total, 1988 individuals were collected which belong to 11 species of 4 families. The results confirmed 
sensitivity of diplopodocoenoses to agricultural management. The greatest abundance, species richness 
and biodiversity millipede communities have been reported at the plots with the lowest anthropic 
influence (unused meadows, stone piles, etc.). 
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Abstrakt 

V letech 2009 a 2010 byl proveden araneologický výzkum na odvalu Dolu Odra v Ostravě. Na šesti 
stanovištích byl získán početný araneologický materiál který byl determinován do 103 druhů z 21 čeledí.  

Na odchyt byly použity zemní formalínové pasti, metoda smykání vegetace a metoda sklepávání. 
Sledováná byla dominance druhů, stupeň původnosti a termopreference. Výsledky výzkumu byly 
porovnány s údaji o složení araneocenóz  získaných v letech 1975-1976, 1984 a 2008. Porovnali jsme 
druhovou diverzitu araneocenóz studované plochy, termopreferenci a stupeň původnosti. 
 
Klíčová slova: araneofauna; zemní pasti; metoda smyku a sklepávání; dominance; termopreference 
 
Úvod 

Antropogenní činnost v průmyslových aglomeracích působí na živočišné organismy (a tedy 
i na pavoučí společenstva) selekčním tlakem, který z existujícího druhového bohatství vybírá ty 
druhy, které jsou schopny existence i v podmínkách odvalů (hald). 

Odvaly mohou plnit funkci stabilizujících ekosystémů v podobě biologicky hodnotných 
koridorů v průmyslové krajině a uchovávat i druhově velmi bohaté formace adaptované na dané 
podmínky. Studium araneocenóz ostravských odvalů přineslo řadu původních poznatků o 
kvalitativně- kvantitativním složení a probíhající sukcesi araneocenóz (MAJKUS, 1990). 

V ostravské průmyslové aglomeraci se studiem araneocenóz zabýval hlavně MAJKUS 
(1988a,b), který se věnoval druhovému složení a kvalitativně-kvantitativní charakteristice 
společenstev pavouků na vybraných ostravských odvalech a možnostmi jejich využití  
k bioindikaci stavu životního prostředí v antropogenně ovlivněné krajině. Na tyto studie navázal 
ŽILA (2009), který po 24 letech od posledního výzkumu (od roku 1984) realizoval výzkum  
sukcese společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra v Ostravě. 
 
Metodika 

Araneologický výzkum na odvalu Dolu Odra byl realizován v letech 2009 a 2010. Sběr 
pavouků byl prováděn na stanovištích zvolených tak, aby jimi byl pokryt ve směru sever - jih 
celý odval. Zemní pasti byli umístěny na úpatí svahů, na svazích a na vrcholové plošině. 

Materiál byl získán použitím různých sběrných metod (NOVÁK et al., 1969). Rozdíly 
vě skladbě araneocenóz bylinného a keřového patra různých biotopů jsou podle BUCHARA 
(1968) podstatně menší než je tomu u araneofauny pozemní. K charakterizaci společenstev 
pavouků z jednotlivých stanovišť je nutné znát především epigeickou araneofaunu. Základní 
sběrnou metodou proto byla zvolena metoda zemních pastí. Tato poskytuje nejúplnější 
a nejpřesnější obraz o epigeické araneofauně zkoumaného území a je také v praxi nejvíce 
využívána pro kvalitatívní a kvantitativní sledování výskytu některých skupin členovců 
(SKUHRAVÝ, 1957). 
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K doplnění druhového spektra získaných pavouků bylo kromě metody zemních pastí  
použito metody smýkání a metody sklepávání. Těmito sběrnými metodami byly získány druhy 
síťových pavouků bylinného a keřového patra daného stanoviště, metodou sklepávání byli loveni 
pavouci žijící na stromech. Soubor takto ulovených jedinců představoval momentální abundanci, 
čili okamžitou hojnost toho kterého druhu. Proto také materiál získaný těmito metodami nebyl 
započítán do celkového množství pro kvantitativní výpočty  dominancí čeledí a druhů a sledování 
sezónní dynamiky. 

Jako zemní pasti byly použity půllitrové skleněné zavařovací sklenice, tzv. masovky, které 
byly naplněny z poloviny 3-4 % roztokem formaldehydu a byly zapuštěny až po okraj do země 
tak, aby tento nepřečníval nad okolní terén. Na každém zvoleném stanovišti byly pasti umístěny 
tak, že tvořily vrcholy rovnostranného trojúhelníku ve vzdálenosti asi 5 m od sebe. Pasti byly 
zakopány na původních stanovištích na nichž byl výzkum v minulosti uskutečněn. Pasti byly 
vybírány v pravidelných, zhruba měsíčních intervalech. 

Systematická klasifikace a názvosloví jsou převzaty z práce PLATNICK (2011). 
 
Výsledky a diskuse 

Na sledovaném území rozděleném na 6 stanovišť (VÚ/1 – VÚ/6) bylo metodou zemních 
pastí, smyků a metodou sklepávání získáno celkem 1310 jedinců pavouků. Z toho bylo uloveno 
metodou zemních pastí 851 exemplářů a dalších 459 jedinců bylo získáno smýkáním a metodou 
sklepávání. Z celkového počtu bylo 209 jedinců juvenilních (15,95 %). Dospělých jedinců ze 
zemních pastí bylo 744, z toho 580 samců (77,96 %) a 164 samic (22,04 %). Poměr pohlaví byl 
3,54:1,00. 

Druhově velmi pestrý materiál byl determinován do 103 druhů, náležejících do 21 čeledí. 
Do zemních pastí bylo uloveno 68 druhů, dalších 35 druhů jinými sběrnými metodami. Druhově 
nejbohatší materiál byl nasbírán na vrcholové plošině (VÚ/3), zde bylo odchyceno 43 druhů 
ze 14 čeledí. Druhové spektrum zde představuje 63,24 % odchycených druhů ze zemních pastí. 

Výzkum araneocenóz pokračoval v letech 2009 – 2011 i v zimním měsících a do 
instalovaných zemních pastí bylo chyceno 38 ex. pavouků. Z toho druhy Centromerita bicolor, 
Ero furcata a  Palliduphantes pallidus dokonce doplnily druhové spektrum pavouků na odvalu 
Dolu Odra. 

Dominance čeledí byla soustředěna hlavně do 4 eudominantních a dominantních čeledí 
s celkovou dominancí 89,92 %. Eudominantní zastoupení vě sběrech za celé období výzkumu 
měly čeledi Lycosidae (63,17 %) a Linyphiidae (12,1 %). Jejich úhrnná dominance je 75,27 %. 
Dominantními byly čeledi Thomisidae (8,33 %) a Gnaphosidae (6,32 %) s celkovou dominancí 
14,65 %. 

Druhově nejbohatšími byly čeledi Linyphiidae  s 20 druhy (29,41 % z celkového počtu 
druhů), Lycosidae (11 druhů, 16,18 %), Gnaphosidae (9 druhů, 13,24 %), Thomisidae (5 druhů, 
7,36 %), Theridiidae (4 druhy, 5,88 %) a Clubionidae (4 druhy, 5,88 %). V těchto 6 
eudominantních a dominantních čeledí je soustředěno celkem 53 druhů (77,94 %) z celkového 
počtu 68 získaných druhů. Na dalších 12 čeledí připadá zbývajících 15 druhů pavouků (22,06 %). 

Nejpočetněji zastoupenými druhy na odvalu Dolu Odra byly eudominantní druhy 
Xerolycosa nemoralis (22,98 %) a Alopecosa pulverulenta (15,59 %). Dominantní zastoupení 
měl druh Pardosa lugubris (7,66 %). Úhrnná dominance těchto 3 druhů představovala 46,23 %. 
Dalších 9 druhů pavouků mělo zastoupení subdominantní s celkovou dominancí 31,04 %. 
Uvedených 12 druhů reprezentovalo 77,27 % všech ulovených exemplářů pavouků zatímco na 
zbývajících 56 druhů připadalo jen 22,73 % exemplářů. 
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Z hlediska termopreference převládaly na sledovaném území podle předpokladu druhy 
s nespecifickými nároky (51,52 %). Nejpočetněji zastoupenými druhy této kategorie byly: 
Xerolycosa nemoralis (22,98 %) a  Alopecosa pulverulenta (15,59 %). 

Méně byly zastoupeny druhy mezofilní (22,22 %) a termofilní (16,16 %). Druhů 
psychrofilních bylo na dané lokalitě nalezeno jen 10,1 %. 

Termofilní složku araneofauny, která má určitou bioindikační hodnotu zastupovaly druhy 
Xerolycosa miniata (4,3 %) a Aelurillus v-insignitus (1,75 %). 

Klasifikace podle stupně původnosti (či antropogenního ovlivnění stanovišť) ukázala, že na 
sledovaném území převažují klimaxové a druhy polopřirozených stanovišť (RI+R = 57,35 %) nad 
expanzivními (42,65 %), což potvrdilo biotickou hodnotu sledovaného odvalu.  

Nejpočetnějšími byly druhy polopřirozených stanovišť (R) Xerolycosa nemoralis (22,98 %) 
a Pardosa lugubris (7,66 %). 

Mezi bioindikačně významné klimaxové druhy (RI), které mají největší bioindikační 
význam, jelikož jsou vázané svým výskytem na původní stanoviště patřily: Ozyptila rauda (2,28 
%), Callilepis nocturna (0,67 %), Drassyllus praeficus (0,54 %), Alopecosa taeniata (0,54 %), 
Euryopis flavomaculata (0,27 %), Diplocephalus picinus (0,13 %), Alopecosa trabalis (0,13 %), 
Zodarion rubidum (0,13 %) a Ebrechtella tricuspidata (0,13 %).  

Je velmi zajímavé, že druh Zodarion rubidum nebyl v arachnologickém výzkumu 1975 – 
1976 a 1984 uloven, ale v roce 2008 byli chyceni 3 jedinci a v letech 2009 – 2010 byl uloven 1♂ 
tohoto druhu na vrcholové plošině (st. VÚ/3). Podle PEKÁRA (2000) se zástupci rodu Zodarion 
šíří především podél železničních tratí a pravděpodobně i podél cest, zejména dálnic. Odval Dolu 
Odra se nachází v těsné blízkosti železniční tratě a hlavního nádraží v Ostravě, což může tuto 
teorii potvrzovat.  

Výsledky araneologických výzkumů z let 1975 – 1976, 1984 (MAJKUS, 1988a) a v roce 
2008 (ŽILA, 2009) byly srovnány s výsledky výzkumu v letech 2009 – 2010. 

Za faunisticky významné druhy na sledovaném území lze považovat 26 druhů, které 
v předcházejících výzkumech 1975 – 2008 nebyly zaregistrovány a v letech 2009 – 2010 doplnily 
druhové spektrum pavouků odvalu Dolu Odra: Pholcus opilionoides, Crustulina guttata, 
Parasteatoda lunata, Phylloneta impressa, Phylloneta sisyphia, Araeoncus humilis, 
Cnephalocotes obscurus, Micrargus subaequalis, Oedothorax retusus, Tenuiphantes cristatus, 
Trematocephalus cristatus, Tetragnatha nigrita, Tetragnatha obtusa, Argiope bruennichi, 
Larinioides ixobolus, Singa hamata, Singa nitidula, Alopecosa trabalis, Drassyllus praeficus, 
Zelotes petrensis, Philodromus rufus, Ebrechtella tricuspidata, Misumena vatia, Ballus 
chalybeius, Evarcha arcuata a Heliophanus cupreus. 

V araneologických výzkumech v letech 2008 – 2010 naopak nebylo uloveno 55 druhů 
pavouků, kteří v letech 1975-1976 a 1984 byly součástí prezentovaného druhového spektra na 
odvalu Dolu Odra. Jedná se o druhy: Argenna subnigra, Nigma flavescens, N. walckenaeri, 
Micaria nivosa, Zelotes subterraneus, Clubiona phragmitis, C. reclusa, Zora nemoralis, Ozyptila 
atomaria, Thanatus fomicinus, Xysticus ulmi, Evarcha falcata, Euophrys frontalis, Talavera 
monticola, T. thorelli, Heliophanus auratus, Neon reticulatus, Sitticus penicillatus, Alopecosa 
aculeata, A. cuneata, Pardosa agrestis, P. paludicola, P. prativaga, Inermocoelotes inermis, 
Tegeneria agrestis, T. atrica, T. domestica, Hahnia nava, H. pusilla, Ero tuberculata, Neottiura 
bimaculatum, Pachygnatha clercki, Bathyphantes nigrinus, B. parvulus, Tallusia experta, 
Floronia bucculenta, Anguliphantes monticola, Megalepthyphantes nebulosus, Wubanoides 
uralensis, Neriene clathrata, Saaristoa abnormis, Porrhomma pygmaeum, Tapinopa longidens, 
Ceratinella wideri, Walckenaeria unicornis, W. antica, Dicymbium nigrum, Diplocephalus 
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cristatus, Gongylidium rufipes, Micrargus herbigradus, Mioxena blanda, Oedothorax apicatus, 
O. fuscus, Pocadicnemis pumila a Anguliphantes angulipalpis. 

Druh Ozyptila rauda z čeledi Thomisidae je uváděn jako druh zranitelný (VU) v Červeném 
seznamu ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí (FARKAČ et al., 2005). 
 
Závěr  

Získané výsledky potvrdily biologickou hodnotu sledovaného území a poukazují na fakt, že 
i odvaly (antropogenní útvary v ostravské průmyslové aglomeraci) mohou mít krajinotvornou 
hodnotu. Jako ekosystém jsou odvaly velmi vhodné pro sledování sukcese živočišných 
společenstev a vlivu rekultivace na složení zoocenóz (araneocenóz). Dokazuje to i celkový 
dokladovaný počet 171 druhů pavouků ulovených za celé období výzkumu (1975 – 2010). Tyto 
v podstatě umělé vytvořené krajinné útvary mohou tak plnit funkci refugia vhodného pro 
existenci společenstev pavouků a jiných živočichů (MAJKUS, 1988b). Získané výsledky mohou 
sloužit jako srovnávací materiál ke sledování další sukcese araneocenóz a dalšího vývoje tohoto 
odvalu. 
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Abstract 

In the years 2009 and 2010, was carried out araneological research on the Odra Coal Mine in the 
City of Ostrava. On the six positions were found many kinds of materials, in total of 103 spider species, 
belonging to 21 families. 

The pitfall traps method (with formaldehyde), sweeping vegetation and beating was used for 
collecting of spiders. The dominance of species, relictness of occurrence and thermopreference was 
studied. Research was compared with research in the years 1975, 1976, 1984 and 2008. We compared 
species diversity of the arachnocenosis of study site, the thermopreference and relictness of occurrence. 
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Abstrakt  
V našom článku ponúkame krátku charakteristiku funkčného myslenia. Taktiež našou snahou bolo 

poukázať na možnosť motivovať žiakov integrovaním prvkov histórie matematiky do vyučovacej 
jednotky. 

 
Key words: funkčné myslenie, motivácia 
 
Úvod  

V školskom prostredí je neustále dôležité myslieť na fakt, že najväčším hnacím motorom 
u žiakov k získavaniu nových poznatkov je správna motivácia.  Významným motivačným 
faktorom môže byť začleňovanie ukážok z histórie matematiky do vyučovacieho procesu. 
Poskytnutím ukážky z histórie matematiky vo vyučovaní môžeme študentom ukázať dôvod 
a následnosť genézy konkrétnych poznatkov. Tento prístup môže zvýrazniť intelektuálnu 
hodnotu poznatkov nadobudnutých týmto spôsobom. 

 Dejiny matematiky taktiež dopomáhajú lepšie pochopiť matematické pojmy a to hlavne 
porovnávaním historických a súčasných postupov riešenia matematických problémov.  Takáto 
komparácia  pomáha zdôvodniť súčasne využívané postupy a techniky. Taktiež môže podnietiť 
ideu pre autonómne štúdium žiakov, študentov ale aj učiteľov matematiky. Výsledkom 
nadobudnutia poznatkov touto metódou je dosiahnutie nadhľadu a hodnota  získaného poznatku.                                                                                  

 
Funkčné myslenie 

Myslenie je rozumová aktivita, proces vedomého odrazu reality (vlastnosti, vzťahov a 
súvislosti medzi vecami a javmi) spájanej myšlienkovými operáciami s konštruktmi, ktoré sú 
mimo bezprostredného zmyslového vnímania. 

Funkčné myslenie patrí medzi užšie poňatie myslenia, ktoré sa niekedy nazýva aj riadené 
myslenie, pri ktorom ide o redukciu psychických aktivít na súbor aktivít uplatňovaných pri 
riešení úloh. Zároveň ide o pojmové myslenie, ktoré predstavuje najvyššiu úroveň myslenia, je 
prevažne abstraktné a prejavuje sa špecifickými formami usudzovania, v nich sa predovšetkým 
uplatňuje zreteľ k logickému poriadku. 

 Funkčné myslenie je charakterizované uvedomovaním si všeobecných, spoločných a 
jednotlivých súvislostí a vzťahov medzi matematickými objektmi. 
 Začleňovanie ukážok z dejín matematiky do vyučovacieho procesu môže byť významným 
motivačným faktorom. Začať motivovať žiakov primeranými historickými zmienkami je možné 
už v nižších ročníkoch druhého stupňa. V modernej psychológií motivačné premenné zohrávajú 
dôležitú úlohu. 

Zaradenie dejín matematiky do vyučovacej jednotky školského prostredia má nepochybne 
svoje opodstatnenie.  

Dejiny matematiky 

• zvyšujú  motiváciu žiakov a študentov počas vyučovacieho procesu, 



 103 

• poskytujú impulzy pre samostatnú prácu a štúdium učiteľa matematiky, žiakov 
a študentov, 

• humanizujú vyučovanie matematiky a eliminujú negatívny obraz žiakov 
o matematike, 

• napomáhajú lepšiemu pochopeniu matematických pojmov, porovnávaním 
historických a súčasných algoritmov riešenia matematických problémov pomáhajú 
zdôvodniť súčasné postupy a techniky, 

• identifikovaním prekážok v historickom vývoji matematickej disciplíny (napríklad 
matematickej analýzy) umožňujú zdôvodniť na základe paralely fylogenézy 
a ontogenézy matematického myslenia náročnosť niektorých častí matematiky. (Fulier 
– Šedivý, 2001) 

V dnešnej dobe je veľmi dôležité viesť študentov k spôsobu myslenia, ktorý bude rozvíjať 
ich kreativitu a logické myslenie, aby nemali ťažkosti s riešením problémových úloh a chápaním 
náročných úloh. To môžeme docieliť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je už spomenuté 
poskytovanie analýzy histórie, ktorá ukáže, že sa matematika vyvinula z prispôsobovania sa 
životným situáciám. 

Vývoj matematiky prebiehal najmä ako reakcia na sociálne a ekonomické potreby a 
problémy aktuálnej doby. V každom období svojho vývoja, boli pridané nové koncepty 
a disciplíny, ktoré súviseli s prevládajúcou ideológiou a praktickými potrebami. Integrovanie 
prvkov histórie matematiky je dôležité z viacerých dôvodov.  

Môžu pôsobiť ako užitočný prostriedok motivácie. 
 Poskytujú podklad pre presvedčivejšiu argumentáciu, taktiež rozširujú znalosti o genéze 

matematickej kultúry.  
Dejiny matematiky takisto dopomáhajú lepšie pochopiť matematické pojmy a to hlavne 

porovnávaním historických a súčasných postupov riešenia matematických problémov.  
Táto metóda pomáha zdôvodniť súčasne využívané postupy a techniky.  Môže podnietiť 

ideu pre autonómne štúdium žiakov, študentov ale aj učiteľov matematiky. Výsledkom 
nadobudnutia poznatkov touto metódou je dosiahnutie nadhľadu a hodnota  získaného poznatku.  

Problém zaradenia týchto prvkov môže nastať u pedagógov, ktorí musia sami 
prehodnotiť, ktoré z faktov sú pre žiakov dôležité, a čo z množstva informácií je použiteľné na 
hodinách matematiky. Taktiež sa môže vyskytnúť problém časovej dotácie. Avšak myslíme si, že 
túto situáciu je možné riešiť tak, že historický problém bude začlenený priamo do výučby vo 
forme poznámky. Študenti si neskôr za úlohu doštudujú ostatné okolnosti konkrétneho faktu. 
Avšak história nemôže byť iba nejakou prísadou, ktorú len tak pridáme do vyučovania. Hľadanie 
spôsobov, ako integrovať históriu do matematiky je výzva pre učiteľov.  

Vynaložená námaha má podľa nás veľmi dobru perspektívu, pretože ak učiteľ získa záujem 
žiakov, tí sú potom schopní podať veľmi dobré výkony. Poskytnutím ukážky z histórie 
matematiky vo vyučovaní môžeme študentom predviesť príčinu a postupnosť vzniku určitých 
poznatkov, čím sa môže zvýrazniť intelektuálna hodnota takto nadobudnutých vedomostí.  

 
Záver 

Myslíme si, že školská matematika potrebuje hlbšie podnety a poznatky z dejín matematiky, 
preto sme sa v tomto článku zamerali práve na  poukázanie možností rozvíjania funkčného 
myslenia aj uvedeným spôsobom. 
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Abstract  
 We offer the brief characteristic of the functional thinking in our article. The aim was to show the 
possibility of motivating pupils through the integration of matematic history´s elements into the lessons. 
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Abstrakt 
V posledních letech můžeme pozorovat výrazný pokles zájmů žáků o přírodní vědy. Hlavním 

problémem jsou zvolené formy a metody výuky. S rozvojem pedagogiky a v souvislosti se školskými 
reformami se neustále objevují nové poznatky, které obohacují tradiční výuku o nové metody.  Mezi 
současné trendy ve výuce na základních a středních školách patří bezesporu projektové vyučování, které 
optimálně splňuje požadavky na výuku dané Rámcově vzdělávacím programem (RVP). V rámci předmětu 
Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání, vyučovaný na Přírodovědecké fakultě 
Ostravské univerzity v Ostravě, byl vytvořen krátkodobý projekt na téma Slunce bylo, je a bude... Ale 
známe jeho pravou tvář?, který je možné realizovat v předmětech vzdělávací oblasti Člověk a příroda na 
kterémkoliv typu střední školy. Projektové vyučování na zvolené téma bylo ověřeno v praxi, a to na 
Střední škole teleinformatiky v Ostravě v rámci předmětu Chemie a Ekologie. Žákům i vyučující se líbila 
jak forma výuky, tak i obsahová stránka projektu. Žáci své poznatky z projektové výuky prezentovali na 2. 
celokrajské ekologické konferenci v Ostravě. 

 
Klí čová slova:  Projektová výuka; RVP; ŠVP; Člověk a příroda; sluneční záření. 
 
 
Úvod 

V současnosti se stále častěji setkáváme s problémem poklesu zájmu žáků o přírodní vědy. 
Například chemie nepatří mezi oblíbené předměty. Žákům vadí především stereotypní způsob 
výuky. Přitom chemie je všude kolem nás a den co den se s ní setkáváme. Je proto potřeba žákům 
ukázat přírodní vědy z jiného pohledu. Rozvoj pedagogiky a pedagogických disciplín přináší řadu 
nových poznatků, které obohacují tradiční výuku o nové metody [1.].  Projektová výuka patří 
mezi moderní vzdělávací přístupy na základních a středních školách. Přestože je spoustou 
kantorů opomíjena, především z nedostatku času ve vyučovacích hodinách a z důvodu náročnosti 
přípravné, realizační a také hodnotící fáze, optimálně splňuje požadavky na výuku, které 
stanovuje RVP. Jak uvádí Kubicová a Solárová [1.] charakteristickými rysy projektového 
vyučování jsou interdisciplinarita, řešení komplexních reálných problémů, kooperace, 
samostudium, zodpovědnost žáka za vyřešení daného úkolu a v neposlední řadě aplikace na 
praxi. Na Ostravské univerzitě v Ostravě jsme v rámci navazujícího studia absolvovaly předmět 
Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání. Cílem předmětu bylo seznámit se s 
novými, pro žáky atraktivnějšími metodami výuky a naučit se tvořit a realizovat projekt, který by 
byl použitelný na kterémkoliv typu střední školy, kde probíhá výuka přírodovědných předmětů 
zařazených podle RVP do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vytvořily jsme projekt na téma 
Slunce bylo, je a bude... Ale známe jeho pravou tvář?, který byl realizován v prvním ročníku 
na Střední škole teleinformatiky v Ostravě v rámci předmětu Chemie a ekologie. 
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Metody 
 
Přípravná fáze: v rámci přípravné fáze bylo zvoleno vhodné, zajímavé a motivující téma 

projektu a jednotlivá podtémata se záchytnými body. Byla vymezena délka projektu 
(krátkodobý projekt) a rovněž byl sestaven časový plán a struktura celého projektu. Pro 
následnou realizaci byla zvolena forma skupinového vyučování. 

 
Slunce jako hvězda Sluneční

energie jako 

obnovitelný 

zdroj

Využívání

sluneční

energie 

organismy

Sluneční záření a naše  zdraví

Popularita 

solárií

Slunce a 

jeho 

postavení v 

globálním

oteplování

,,Slunce: bylo, je a bude…

Ale známe jeho pravou tvář?“

 
Obrázek 1. Schéma projektu a zadaných podtémat. 

 
 
Byly vytyčeny tyto cíle: 

• Žák pochopí danou problematiku komplexně, jako celek. 
• Žák si uvědomí význam slunce pro živé organismy včetně člověka. 
• Žák se seznámí s příčinami a riziky globálního oteplování a dokáže se zamyslet, nad 

řešením těchto problémů. 
• Žák pochopí důležitost ochrany a prevence našeho zdraví před slunečním zářením. 
• Žák vyhledává, zkoumá a srovnává informace o soláriích a dokáže se zamyslet nad 

výhodami a nevýhodami jejich využívání. 
 

 
Realizační fáze: realizace projektu probíhala 6 vyučovacích hodin + samostatná práce žáků 

mimo školu. Časové rozpracování realizační fáze projektu: 
 

• 1. hodina - seznámení žáků s projektem, rozdělení žáků do pracovních skupin rozdělení 
podtémat. 
Žáci vytvoří referát týkající se konkrétního tématu v písemné podobě (ve Wordu), který 
zašlou elektronickou poštou na vytvořený e – mail: projektslunce@seznam.cz, žáci dále 
vytvoří výstupní poster s využitím klíčových slov, obrázků a různých zajímavostí a 
v neposlední řadě žáci prezentují své závěry, zjištění a nelezené informace. 
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• 2. hodina - vyhledávání informací z různých informačních zdrojů: internet (počítačová 

učebna), knihy, učebnice, časopisy (školní knihovna).  
 

• 3. – 4. hodina - dohledávání informací, obrázků, tabulek atd. k vytvoření výstupního 
posteru.  
 

• 5. - 6. hodina - prezentace výsledků, zjištění a závěrů žáků, shrnutí dané problematiky, 
diskuse, hodnocení. 
Každý žák stručně prezentuje nalezené informace v rámci skupiny s využitím a za podpory 
Powerpointové prezentace, vytvořeného posteru, písemných poznámek atd.) a odpovídá na 
dotazy spolužáků. 

 
Hodnotící fáze: projekt byl zhodnocen jak vyučující, tak žáky, kteří vyplnili zpětnovazebný 

dotazník. Získané vědomosti žáků byly prověřeny také písemně formou kontrolního testu. 
K přípravě na test žáci studovali z „miniskript“, která byla vytvořena na základě písemně 
zpracovaných prací žáků.  

 
Výsledky 

Projektové vyučování vzbudilo zájem nejen u žáků, ale i u vyučující. Žáci vytvořili celkem 
5 posterů, které posloužily jako výzdoba školy a netradiční učební pomůcky v hodinách chemie a 
ekologie. Dále byly ve spolupráci s žáky vytvořeny výstupní materiály (postery, pexeso, 
miniskripta, prezentace žáků v PowerPointu, dvě varianty výstupního testu a CD s kompletním 
obsahem projektu), které může vyučující opakovaně využít při výuce předmětů ze vzdělávací 
oblasti Člověk a příroda. 
 
Závěr:  

V rámci předmětu Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání byl vytvořen 
projekt Slunce bylo, je a bude...Ale známe jeho pravou tvář?. Efektivita projektového vyučování 
byla ověřena v praxi na Střední škole teleinformatiky v Ostravě. Na základě zpětnovazebného 
dotazníku byl projekt hodnocen kladně jak vyučující, tak samotnými žáky. Námi stanovené cíle 
projektu byly splněny. Zároveň byla vytvořena sada výstupních materiálů, která může být 
opakovaně využita při výuce předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci se s tímto 
projektem úspěšně zúčastnili 2. celokrajské ekologické konference v Ostravě pořádané Klubem 
ekologické výchovy.   
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Abstract 
Recently, a significant decrease in pupils´ interests in science can be observed. The main problem is 

the chosen teaching format and the method of teaching. New insights enriching the traditional teaching by 
new methods have been discovered due to the development of education in the context of educational 
reforms. The project education is undoubtably the one among the current teaching trends in primary and 
secondary school education that is optimally satisfying the requirements for teaching by the National 
Curriculum (FEP). The course Integrated Project Based Learning in Science Education, taught at the 
Faculty of Science, University of Ostrava, provided the possibility of creation of the short-term project: 
The Sun was, is and will be ... But do we know the true face? The project is applicable in the educational 
area of Humans and Nature at any type of secondary schools. Project teaching of the chosen topic has 
been verified in practice at the Secondary School of Teleinformatics in Ostrava within the subject 
Chemistry and Ecology. Pupils and teachers liked as this form of teaching as the project content. Pupils 
presented their findings from the project at the 2nd Regional Environmental Conference in Ostrava. 
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Abstrakt  
Informační a komunikační technologie jsou nedílnou součástí dnešní moderní výuky, ani výuka 

vedená pomoci e-learningové formy není již žádnou novinkou. Na popularitě pomalu získává 
personalizovaná výuka – výuka šitá na míru studentovi, adaptovatelná podle jeho vlastností a znalostí. 
Příspěvek podává stručný nástin informací, mezi něž patří nejdůležitější pojmy související s danou 
problematikou a typologie výukových stylů učení. Náplní příspěvku je analýza výukových učebních stylů 
v klasické výuce vztažená a upravená na podmínky elektronického prostředí.  

  
Klíčová slova: výuka; vyučování; výukové styly učitelů; učební styly studentů 
 
Úvod  

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s primární terminologií problematiky výukových stylů 
a přiblížit některé výukové styly učitelů, které mohou být uplatitelné v elektronické podobě 
vzdělávání. 

Příspěvek obsahuje podstatné pojmy problematiky, autory, jejich rozdělení výukových 
stylů učitelů a malý nástin, jak lze vlastností výukových stylů vhodně přiřadit k optimálním 
vlastnostem učebním stylům studentů. 

 

Základní terminologie 

Existuje celá řada definic učebních a výukových stylů. V příspěvku jsem zvolila definice, 
ze kterých sama vycházím. 
 
Učební styl studentů 

„Postupy při učení, které jedinec používá v určitém období života ve většině situací 
pedagogického typu. Jsou do jisté míry nezávislé na obsahu učení. Vznikají na vrozeném základě 
a rozvíjejí se spolupůsobením vnitřních i vnějších vlivů.“ viz [1] na straně 235 
 
Výukový styl učitelů 

„Svébytný postup, jímž učitel vyučuje, soubor činností, které učitel jako jedinec uplatňuje ve 
vyučování. Učitel používá vyučovací styl ve většině situací pedagogického typu, pravděpodobně 
nezávisle na tématu, na třídě apod. Vyučovací styl vzniká z učitelových předpokladů pro 
pedagogickou činnost, rozvíjí se spolupůsobením vnějších a vnitřních faktorů. Vede k výsledkům 
určitého typu, ale zabraňuje dosažení výsledků jiných. Je relativně stabilní, obtížně se mění.“  
viz [1] na straně 287 

 
Další základní pojmy k pochopení problematiky naleznete v odborné literatuře nebo 

v pedagogických slovnících.  
 
„Taktiky učení (learning tactics) jsou dílčí postupy, které vytváření vyšší celek. tj. 

strategie učení.“  viz [7] na straně 58 
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Výukové styly učitelů 
 

Typologie podle stylů výchovy (K. Lewin, R. Lippit, R. K. White) 
 
Autokratický (dominantní, autoritativní) styl 

Učitel je vnímán jako přirozená autorita nebo v extrémních případech jako učitel „tyran“. 
Mezi učitelovy charakteristické vlastnosti patří – nadřazenost, rozhodnost, kontrolovatelnost.  
U studentů dochází k útlumu iniciativy, což je zapříčiněno malým prostorem pro samostatné 
jednání a rozhodování. 
 
Demokratický (integrační, sociálně-integrační, kooperativní) styl 

Učitel méně přikazuje, rozhoduje a řídí studenty než u stylu autokratického. Učitel má 
mnohem větší přehled o přáních a potřebách studentů, o jejich individualitě a má pro ně větší 
pochopení. Učitel upřednostňuje samostatnost, dobrovolnou spolupráci a úsudek studentů. 
Studenti jsou podněcováni k samostatné činnosti a je u nich podporována iniciativa.  
 
Liberální (Laissez-faire) styl  

Nejistě, lhostejně k okolí, stěžováním si na své osobní problémy, takto lze popsat učitele 
vyučujícím stylem liberálním. Učitel nemá na studenty žádné požadavky. Studenti jsou 
charakterizování nízkým výkonem, soustřeďují se na vše ostatní, jen ne na výuku, což se jeví 
jako chaotická výuka. Studenti mívají nedostatečné vědomosti, znalosti a dovednosti, neplní 
zadané úkoly ani domácí práce.  
 
Učební styly studentů 

V následující tabulce jsou popsány vlastnosti studentů a jejich rozdělení. 
 

Tabulka 1 – Styly učení a vlastností studentů 
Styly učení a vlastností studentů 

Smyslové 
vnímání 

Sociální aspekty 
– učí se 

Afektivní aspekty Taktiky učení  

Vizuální Sám Vnitřní Systematičnost 
Auditivní Ve dvojici Vnější Způsob teor-exper 
Kinestetické S učitelem  Postup detail-holist 
Verbální Ve skupině  Pojetí hloub-povrch 
   Autoregulace 

 
Stručný popis skupin vlastností studentů 

Skupina smyslového vnímání je rozdělená do 4 typů. Jedná se o typ učení, který student při 
studiu preferuje. Sociální aspekty se zabývají tím, jaká společnost studentovi při studiu vyhovuje 
nejlépe. Třetí typ afektivní aspekty se zabývají postojem a city studenta, které ovlivňují studentův 
průběh učení. Čtvrtá skupina nese název taktiky učení a popisuje způsob a průběh učení studenta. 

  
Přiřazení vlastností výukového stylu k danému učebnímu stylu 

Na následující straně je uveden návrh, které vlastnosti výukového stylu nejlépe vyhovuje 
konkrétní vlastnosti učebního stylu. 

.
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Tabulka 2 – Charakteristické vlastností výukových stylů učitelů a studentů 
Vlastností učitelů Vlastností studentů 

• přehlíží detaily 
• obtěžuje ho stereotyp 
• přijímá změny 
• představivost 
• využívá smysly 

Percepce 

• obrázky, tabulky, 
grafy 

• slovo, kontakt s lidmi 
• názorné modely, 

ukázky 
• textová forma 

Smyslové 
vnímání 

Autokratický 
styl 

• předkládá úkoly 
• udílí rozkazy, příkazy 
• určuje způsob cesty 

k výsledkům 
• nesamostatnost studentů 
• řídí studenty 

• kontrola studentů 
• logická struktura učiva 
• studenti se učí nazpaměť 
• útlum osobnosti 
• studenti pasivně přijímají 

informace 
• stereotypní výuka 
• přesné plnění úkolů 
• student se učí, protože musí 
  

• organizuje si učivo 
sám 

• dialog, debata, 
diskuse 

• vedení učitele 
• středem pozornosti 

Sociální 
aspekty 

Liberální styl 

• minimální požadavky na 
studenta 

• nedostatečná motivace 
• správná úvaha, správné 

závěry 

• učení ho baví 
• ke studiu je donucen Afektivní 

aspekty 

Demokratický 
styl 

• méně přikazuje 
• studenti debatují, diskutují 
• rozvoj osobnosti  
• samostatnost 

• struktura materiálů, 
log. setřídění 

• učivo organizuje sám, 
volnost 

Systematičnost 

• od teorie k praxi 
• od praxe k teorii Způsob 

• od části k celku 
• učivo jako celek 

Postup 

 

• log. porozumění, 
hledá detail 

• „naservírované učivo“ 
• nehledá logiku 

Pojetí 

 

• pomoc učitele 
• sám si reguluje učení Autoregulace 

 
Navržené spojení jsou pouze předběžná, jedná se o jakýsi první náznak toho, jak to bude 

finále vypadat. Vytvořené relace jsem přiřadila dle svého subjektivního názoru. Skutečné vztahy 
mezi učiteli a studenty budu znát až po dalším výzkumu. V úvodu výzkumu použiji vhodný 
dotazník. 
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Závěr 
Po zmapování všech vlastností vyučovacích stylů učitelů, sjednotím obdobné vlastností 

vyučovacích stylů a pak na základě dalšího výzkumu budu jednotlivé vlastností vyučovacích 
stylů učitelů přiřazovat optimálním vlastnostem studentů. Na základě sesbíraných dat a zjištění 
jednotlivých stylů vyučování, vytvořím vhodnou charakteristiku vyučovacích stylů tak, aby byly 
použitelné v e-learningu. Dané charakteristiky budu tvořit s ohledem na jednotlivé vlastnosti 
studentů tak, aby celý systém se mohl adaptovat dle jednotlivých studentů. 
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Abstract  

Information and communication technologies take an integral part in today's modern teaching. Even 
e learning form of education is no longer a novelty. Slowly gaining on popularity, personalized learning 
comes to attention – learning process tailored to students, adaptable according to their characteristics, and 
actual knowledge. This paper gives a brief outline of this problematic, including key terms associated with 
the typology of teaching styles. It also provides an analysis of teaching styles practiced in typical  
face-to-face lessons and their modification and adaptation to conditions of the electronic environment. 
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Abstrakt 
Práce s počítačem je pro studenty atraktivní. Práce s grafickými objekty vede od představ 

k uvědomování si prostorových vztahů. Toho jsem využila při realizaci „projektu“ informační 
a komunikační technologie na podporu prostorové představivosti studentů středních uměleckých škol. 
Díky školní reformě má učitel volnou ruku při výběru metod a forem výuky. Projektová metoda nabízí 
mnoho variant realizace, také lze využít rozličných nástrojů a v neposlední řadě nabízí i rozličné výstupy. 
Mezi hlavní přednosti této metody patří vysoký motivační faktor, učí studenty pracovat v týmu, diskutovat 
nad problémy, tvořit, hledat informace, formulovat závěry. Výstupem mé práce bude návrh tematických 
celků a Školní vzdělávací programy (ŠVP) pro předměty matematika a ICT. Spolu s návrhy a příklady 
cvičení, projektů a úloh, které zajistí propojenost mezi tématy jednotlivých předmětů. Pro testování 
studentových dovedností využívám standardizované testy studijním předpokladů – kategorie prostorová 
představivost. Získané údaje poté zpracuji pomoci IRT metody. 

 
Klíčová slova: prostorová představivost; projektová metody; IRT  
 
Úvod 

Problémem, kterým se ve své práci zabývám, je, zda může vhodně navržený ŠVP a úprava 
tematických plánů pro předměty matematika a informatika zajistit zvýšení úrovně matematických 
znalostí v oblasti geometrie. A zda mohou vhodně zvolené projekty, cvičení a úlohy zajistit 
trvalejší uchování znalostí z oblasti geometrie.  

Hlavním cílem práce je implementace znalostí z oblasti geometrie (znalost geometrických 
útvarů, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy mezi geometrickými objekty) do prostředí počítačové 
grafiky, za účelem podpory prostorové představivosti studentů.  

Smyslem vytvořených materiálů bude přispět k zvýšení mezipředmětových vztahů. K tomu jsem 
využila především projektovou metodu výuky, jejíž hlavní cíl je zajistit kooperaci předmětů, tj. 
matematika a informatika. Stávající školní dokumenty (ŠVP, tematické plány) budou kromě předepsaných 
informací rozšířeny o podrobné návrhy projektů a cvičení. Vše v souladu se stanovenými cíly.  

Podíváme-li se pod pokličku současné školní výuky geometrie, zjistíme, že je kladem větší důraz na 
početní geometrii. Ačkoli zůstávají jednotlivé tematické celky, jde jen o pozůstatek dob minulých.  

„Syntaktická geometrie sehrála významnou roli v kulturním vývoji lidstva (euklidovská geometrie 
byla první deduktivně zpracovanou vědeckou disciplínou, prosto byl v mnoha přístupech k vyučování 
matematice zanedbán kulturní význam geometrie jako nositele srozumitelné vizuální informace potřebné 
pro technickou praxi i běžný život i její význam pro rozvíjení tvořivosti). Došlo k tomu především proto, že 
ve vyučování byly syntetické metody nahrazeny metodami analytickými (protože ty jsou účinnější, 
exaktnější a vhodnější pro zobecňování) a vědecky „nepřesný“ jazyk geometrických obrázků byl vystřídán 
vědecky „přesným“ jazykem množinové matematiky.“ viz [2].   

Časová dotace hodin na oblast geometrie není pro úplné pochopení látky dostačující. Studenti jsou 
schopni polohovou úlohu vyřešit, ale aplikovat nabyté znalosti do oblasti jiného předmětu je již obtížné. 
Ubývá také předmětů, v nichž se podporovala prostorová představivost (deskriptivní geometrie, technické 
kreslení, stereometrie). Na druhou stranu se objevují nové předměty – informační a komunikační 
technologie.  
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Projektová metoda 
Jednou z prvních definic projektové metody říká sám William Heard Killpatrick, který je 

považován za průkopníka projektového vyučování. „Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, 
který může předložitï  žáku tak, aby se mu zdál životně důležitým tím, že se blíží skutečné činnosti 
lidí v životě.“ viz [1] na straně 4. 

Důležitým prvkem projektového vyučování je daný úkol (problém). Problém, který je 
zdrojem ústředního motivu, je překážka, kterou musí student překonat. Projekt bývá rozsáhlejší 
a systematizovaný, neřeší pouze základní problém, ale je tvořen řadou dílčích problémů, tj. kroků 
vedoucích k vyřešení problému základního.  

Při prvním projektu (pilotáži) jsem využila koncentraci ústředního motivu kolem látky, 
která spojuje dva předměty a dvě témata (kreslení v grafickém editoru, souměrnost v geometrii). 
Nepřímo se projekt uskutečňuje v průběhu celého školního roku. V tematickém celku „Internet“ 
se studenti připravovali a učili pracovat s informacemi rozličného druhu (především 
v elektronické podobě). Pomoci referátů a domácích úkolů vyhledávali informace, třídili fakta 
a z nich vytvářeli ucelené zdroje informací. V tematickém celku „Kancelářský balíček“ získané 
informace zpracovávali do textové podoby a výsledky své práce prezentovali před spolužáky.  

Téma projektu je „Kaleidoskop, aneb geometrie v pohybu“. Projektu se účastní studenti 
druhého ročníku, kteří již absolvovali základy práce s grafickými programy – vektorové 
a rastrové. Dílčí úlohy projektu jsou: 

Dynamická geometrie – teoreticky vystihnout základní principy fungování dynamické 
geometrie; informace vyhledávat na internetu a zpracovávat do textové podoby; 
Kaleidoskop – seznámit se s principem fungování kaleidoskopu; jeho historií a inspirovat 
se již vytvořenými a hotovými konstrukcemi fungujících kaleidoskopů v programu 
dynamické geometrie;  
Geogebra – vytvořit geometrickou konstrukci objektů, která při pohybu objektu spustí 
pohybující se konstrukci; 
Video – zachytit obrazovku monitoru pomoci programu SmartNotebook; sestříhat 
a vytvořit závěrečné video kaleidoskopu; 
Prezentace – seznámit spolužáky se závěry projektu.  

 
IRT metoda 

IRT neboli teorie odpovědi na položku (Item Response Theory), je metodou pro analýzu 
a skórování testů a dotazníků pro měření žákových schopností či dovedností. IRT nabízí techniky 
testování latentních rysů probanda, které vychází z obecných principů adaptivního testování. IRT 
je souborem matematických modelů, které popisují pravděpodobnost správné odpovědi probanda 
na zvolenou položku. Modely IRT jsou používané pro statistické odhady parametrů, které jsou 
základem pro statistické testy určující, do jaké míry model koresponduje s daty (předpovídá 
odpovědi probandů).  

IRF neboli funkce odpovědi na položku (Item Response Funkction), je charakteristická 
funkce udávající vztah mezi výkonem probanda (pravděpodobnost) a množinou latentního rysu 
(danou schopností – dovedností).  
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Obrázek 1: IRF – charakteristická křivka 

 
Jednotlivé IRT modely se od sebe liší počtem parametrů představující charakteristiky 

položek. Jedná se o obtížnost položky, rozlišovací schopnost položky (jednotlivé odpovědi 
probandů na položku se liší) a uhádnotelnost (schopnost probandů s nízkou úrovní latentního rysu 
odhadnout správnou odpověď).  

Tuto metodu jsem si zvolila především proto, že měří pouze jednu studentovu dovednost. 
V mém případě jde o prostorovou představivost zkoumaných jedinců. Navíc orientace ve 
výsledných datech (grafy, tabulky) bude o to jednodušší.  
 
Výsledky předvýzkumu 

Na počátku každé vyučovací hodiny ICT řeší experimentální skupina studentů tzv. 
rozcvičky prostorové představivosti. Jednotlivá cvičení odpovídají konkrétní úloze 
standardizovaných testů studijních předpokladů – kategorie prostorová představivost.    

 

Obrázek 2: Ukázka rozcvičky prostorové představivosti z testů studijních předpokladů 

 
Věnuji se aplikaci znalostí z oblasti geometrie do prostředí počítačové grafiky pomoci úloh 

a projektů. Postupuji od dvourozměrné k trojrozměrné geometrie. Z průzkumu matematických 
schopností, který byl uskutečněn v roce 2008, vyplynulo, že studenti v dovednosti „prostorová 
představivost“ byli úspěšní v 46,80 %. Z čehož je možné vycházet (populace), přesto jsem 
provedla vlastní předvýzkum na studentech, se kterými budu v následujících letech na projektu 
pracovat. Jednalo se o 19 studentů 1. ročníku a 23 studentů 2. ročníku studující obor grafický 
design, animovaná tvorba a bytový dekoratér. Test zkoumající studentovu prostorovou 
představivost jsem použila z testů studijních předpokladů v rozsahu 10 otázek. Časový limit pro 
zvládnutí testu byla maximálně 1 vyučovací hodina, tj. 45 minut. Správná odpověď byla 
ohodnocena 1 bodem, chybná odpověď 0 body. Z testu mohl student získat maximálně 10 bodů, 
kterých žádný student nedosáhl. V procentuálním vyjádření byla úspěšnost studentů 1. ročníku 
49,74 % a úspěšnost studentů 2. ročníku 54,34 %. Což ve srovnání s celou populací odpovídá 
předpokladu, že studenti umělecky zaměřených oborů mají vyšší schopnost (dovednost) 
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prostorové představivosti. Samozřejmě mé závěry nejsou všeobecně platné, protože zkoumaný 
vzorek je malý.  

 

 

Obrázek 3: Graf – počty bodů studentů z pretestu 

 
Závěr 

Po skončení projektu bude původní test zopakován a výsledky pretestu porovnány 
s výsledky posttestu. Výsledky ukážou, zda navržené projekty a rozcvičky prostorové 
představivosti vedou ke zvýšení dané dovednosti. Analýza údajů bude provedena pomoci IRT  
metody. 
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Abstract  

Working with computers is an attractive activity for students and working with graphic objects 
leads from imagination to awareness of spatial relationships. This has been usedas the basis for the 
implementation of a project titled as „The Information and communication technology to support spatial 
imagination of students of secondary schools of art“. Thanks to the School Reform, a teacher has a free 
hand in choosing teaching methods and forms. The Project Methodoffers many variants of 
implementation, using various tools and a number of different outputs as well. The main advantages of 
this method include high motivation factor, teaching students to work in a team, discussing issues, 
developing creativity, searching for information to draw conclusions etc. The outcome of my work will be 
a detailed design of topical units and SEP for subjects Mathematics and  ICT, along with suggestions and 
examples of exercises, projects and tasks to ensure coherence of the subjects’ topics. To test students’ 
skills standard Learning Potential tests have been used - the category of spatial imagination, in particular. 
The data collected will afterwards be processed using IRT methods. 
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Abstrakt  
V príspevku chceme ukázať, ako sa dá jednoduchá úloha riešiť viacerými spôsobmi. 

V geometrickom dynamickom systéme GeoGebra ukážeme jedno riešenie. Ďalšie riešenia v skratke 
popíšeme. Je to spôsob akým sa na  riešení jednoduchých úloh dá ukázať, ako sa žiaci môžu naučiť 
základy práce s programom, osvojiť si riešenia základných úloh a potom ich využívať pri riešení 
náročnejších úloh. 

 
Kľúčové slová: GeoGebra, dynamický softvér, možnosti riešenia. 
 
Úvod  
         Momentálne najvýznamnejším pokrokom vo vyučovaní matematiky je využívanie 
moderných technológií vo vyučovacom procese. Existuje dostatočný počet programov, systémov, 
ale aj interaktívnych prvkov, pomocou ktorých vie učiteľ, jednoduchšie a názornejšie ukázať 
žiakom riešené problémy. Pre rozvoj týchto technológií vo vyučovacom procese je ale potrebné 
osvojiť si technológie na patričnej úrovni a správne vybrať vhodný systém. Osvojenie si 
počítačových zručností a práce so softvérom je nevyhnutné aj pre samotných žiakov, ktorým má 
vyučovanie pomocou jednotlivých prvkov IKT dopomôcť k zlepšeniu matematickej gramotnosti.  

Riešením úloh si žiak cibrí nielen vedomosti o danej problematike, ale učí sa vidieť riešenie 
už pri prvotnom styku s úlohou. Preto je veľmi dôležité rozvíjať schopnosť „vidieť“ u žiakov  
a podporovať ju. Dnes za pomoci rôznych geometrických softvérov žiaci dokážu aj bez 
vynikajúcich rysovacích zručností zostrojiť jednotlivé geometrické útvary. Napriek tejto  
pomôcke, alebo tým skôr, je potrebné klásť dôraz na rozvíjanie predstavivosti. Žiaci musia byť 
schopní predstaviť si ako asi bude daný objekt vyzerať a tiež mať predstavu aký majú zvoliť 
postup pri jeho konštrukcií. Vzhľadom na to, že v systémoch vytvárajú konštrukciu priamo, bez 
náčrtu, je nevyhnutné predstaviť si objekt v mysli, prípadne si ho načrtnúť na pomocný papier.  
 
Všeobecné riešenia úloh 

Konkrétne riešenie konštrukčnej úlohy vždy sprevádza diskusia o počte jednotlivých 
riešení. Žiaci sa často rôznia v názoroch. Postup riešenia, počet riešení, ovplyvňujú ich skúsenosti 
a šikovnosť pri rysovaní. Tiež priestorová a geometrická predstavivosť žiakov.  

V nasledujúcej úlohe ukážeme, ako je možné riešiť úlohu v dynamickom geometrickom 
systéme GeoGebra.  

 
Úloha  

List papiera formátu A4 má šírku 210 mm a výšku 297 mm. Zostrojte do jedného obrázku 
všetky formáty papiera: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Využite pri tom skutočnosť, že každý 
ďalší menší formát má polovičné rozmery predchádzajúceho formátu.  
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Riešenie 1:  
Prvým krokom riešenia je vypočítanie koeficientu, ktorý sa rovná pomeru výšky k šírke 

formátu. Vieme, že rozmery jednotlivých formátov sú rovné dvojnásobku predchádzajúceho 
formátu. Teda každý formát Ai, ktorý má šírku rovnú b, bude mať výšku b x k, kde k vypočítame 
pomocou koeficientov odvodených z rozmerov formátu Ab.  

Systém formátu papiera má jednu veľmi výhodnú vlastnosť. Ak prehneme papier 
ľubovoľného formátu A na polovicu, získame dva menšie obdĺžniky s rovnakými pomermi strán, 
ako mal obdĺžnik pôvodného formátu. 

Vieme, že formát A4 je obdĺžnik s rozmermi 210 mm x 297 mm, čiže pomer výšky k šírke 
je 297/210 = 1, 4142.  

Ďalší formát nasledujúci po formáte dostávame - výšku 
násobením k x b a šírku predstavuje výška z predchádzajúceho 
formátu. Pre formát A4 to znamená, že b = 210, k = 1,4142, 
teda rozmery nasledujúceho formátu vypočítame pomocou 
tohto koeficientu.  

Ostatné formáty + náčrt:  
 Šírka  Výška  
A0 841 841 x 1,4142 
A1 594 594 x 1,4142 
A2 420 420 x 1,4142 
A3 297 297 x 1,4142 
A4 210 297 
A5 210/1,4142  210 
A6 148/1,4142 148 
A7 105/1,4142 105 

 
V nasledujúcom kroku narysujeme obdĺžniky pomocou programu GeoGebra.  
V prvom kroku použijeme najjednoduchší spôsob riešenia, a to vytvorením vrcholov 

obdĺžnika, v ktorých si následne upevníme jednotlivé pozície (Obrázok 1). Používame 
súradnicovú sústavu, kde vrchol  A predstavuje súradnice [0, 0].  

 
Obrázok 1. Základné body formátov 



 119 

Následne spojíme všetky vrcholy príslušnými úsečkami podľa formátov. Dostávame 
postupne všetky formáty od najväčšieho po najmenší (Obrázok 2).                              

 

 
 Obrázok 2. Základné obdĺžniky 

 
Každý formát musíme označiť. Označujeme pomocou príkazu „vložiť text“ (Obrázok 3). 

V obrázku môžeme upravovať farbu jednotlivých čiar, pomenovaní, či textu. Môžeme meniť 
hrúbku čiar,  dopĺňať body a podobne.   

 

 
Obrázok 3. Vkladanie textu do obdĺžnikov. 
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Obrázok 4. Riešenie. 

Riešenie 2: 
Použijeme funkciu n-uholník. Zvolíme štyri body, prvý s posledným spojíme, následne 

vznikne obdĺžnik. Obdĺžnik upravujeme, aby mal rozmery požadovaného formátu A4. Vkladáme 
ďalšie n-uholniky.  
 
Riešenie 3: 

Klasické riešenie s vytvorením úsečky AB, pre formát A4; AB predstavuje šírku formátu 
A4. Pomocou kolmíc, vytvoríme obdĺžnik formátu A4 a potom postupne dokreslíme ďalšie 
formáty. 
 
Záver 

Pri riešení jednoduchej úlohy dokážeme využiť viacero funkcií programu GeoGebra.  Žiaci 
sa na riešení úloh dokážu naučiť ovládať program a neskôr dokážu nachádzať nielen ďalšie 
alternatívne riešenia, ale postupne dokážu aj riešiť oveľa náročnejšie úlohy. Príspevkom sme 
chceli poukázať na to, ako sa dá hravou formou rozvíjať geometrická predstavivosť, zručnosť pri 
konštrukcií a aj schopnosť si osvojiť dynamický softvér GeoGebra. 
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Abstract 
In the contribution, we show how an elementary problem can be solved in stand ways. We explain one of 
the solutions using dynamical software GeoGebra. Some other solutions are described briefly. By working 
with such elementary problem, it can be shown how students can learn the basic stills in using of the 
programme, acquire then and then use in salving more complicated problems.  
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Abstrakt  
Článok je venovaný kombinatorike a jej výskytu v učive strednej a základnej školy. Tiež uvádza 

niekoľko príkladov, ktoré môžu pomôcť rozvíjať kombinatorické myslenie.  
 

Klíčová slova: kombinatorika, kombinatorické myslenie 
 
Úvod  

Kombinatorika je učivo, ktoré je pre žiakov často ťažko pochopiteľné. Z pôvodnej snahy 
o to, aby žiaci pochopili lepšie zákonitosti usporiadaní sa pomerne zavčasu prejde k  používaniu 
vzorcov, čo vedie k formalizmu. Nie všetci žiaci však sú schopní tak skoro prejsť od konkrétnej 
manipulácie s objektmi k abstraktným pojmom. 

  Stáva sa, že žiaci úlohu síce pochopia, no vzorec ktorý použijú, nie je vhodný na riešenie 
zadanej úlohy.  
Kombinatorika na základnej škole 

S kombinatorikou sa podľa ISCED 2 [1.] žiaci prvýkrát stretávajú v 6. Ročníku, kde je jej 
vo vyučovaní venovaný odporúčaný počet 15 vyučovacích hodín. Mali by sa naučiť usporiadať 
prvky do radu s použitím rôznych systémov vypisovania, tvoriť dvoj-, troj-, štvorciferné čísla  z 
daného počtu číslic, rôznymi spôsobmi riešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou. 
Zároveň by sa na hodinách mal venovať čas aj propedeutike štatistiky. 

 V 7. ročníku je časová dotácia kombinatoriky približne 18 vyučovacích hodín. Žiaci sa 
učia riešiť úlohy na tvorbu skupín predmetov, úlohy o ich počte z rôznych oblastí života. Mali by 
ovládať rôzne spôsoby vypisovania na jednoduchých úlohách, pravidlo súčtu, pravidlo súčinu. 
Mali by tiež ovládať viac spôsobov riešenia kombinatorických úloh, stromový graf, tabuľka, 
systematické vypisovanie. 

V 8. ročníku sa v rámci odporúčaných 17 vyučovacích hodín venujú žiaci 
pravdepodobnosti a úvodu do štatistiky. 

Podľa ISCED 2 by mal žiak štúdiom získať kompetencie organizovať konkrétne súbory 
predmetov podľa istých kritérií, mal by vedieť vytvárať skupiny prvkov, vykonávať zber, zápis 
a interpretáciu údajov, vedieť ich graficky znázorniť. Mal by byť schopný orientovať sa 
v množine údajov a posudzovať realitu z pravdepodobnostného a štatistického pohľadu.  

S týmito kompetenciami by mal žiak vstupovať do ďalšieho štúdia na SŠ, kde sa podľa 
ISCED 3A stretne s kombinatorikou najmä v prvom ročníku.  

 
Jeden z prístupov k  vyučovaniu kombinatoriky 

Aby sme splnili všetky ciele, je v nutné naučiť žiakov vnímať rozdiely medzi 
permutáciami, variáciami a kombináciami. Musíme teda venovať čo najviac času určovaniu 
práve týchto rozdielov. Keď si budeme istí, že žiaci si rozdiely uvedomujú a správne ich určujú, 
potom môžeme zaviesť vzorce. Často sa podceňuje práve význam jednoduchých úloh, ktoré sa 
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dajú vypočítať aj vymenovaním prvkov. To, že žiak môže narábať s prvkami, tvoriť ich, 
systematicky ich usporadúvať a nakoniec dospieť k správnemu výsledku, je pre neho veľmi 
dôležité. Získava tak nové poznatky.  

Je tiež potrebné odhadnúť primeraný počet jednoduchých úloh.  Môže sa stať, že žiak už 
potrebnú istotu získal a jednoduché úlohy zvláda bez väčších problémov. To v ňom vzbudí 
záujem o náročnejšie úlohy. Ak učiteľ tento moment nepostrehne a bude sa držať jednoduchých 
úloh, môže žiakov záujem ustať a téma ho začne nudiť, čo povedie k tomu, že podcení 
náročnejšie úlohy.  

Rovnako ako Kureková [2.] si myslím, že úlohy by mali ísť od jednoduchých, cez 
zložitejšie až prídu k bodu, kedy sa už príklad nebude dať vyriešiť iba vymenovaním prvkov, 
resp. vymenovanie prvkov by bolo príliš zdĺhavé. Vtedy je vhodné, ak učiteľ nechá žiakov najprv 
postupovať spôsobom, ktorý sa dovtedy naučili. Žiaci sami prídu na to, že je to zdĺhavé a začnú 
sa pýtať, či neexistuje ľahší spôsob. Bolo by chybou poskytnúť im hneď vzorec na výpočet.  
Učiteľ by mal žiakov nasmerovať, aby sa snažili zistiť zákonitosti a skúsili ich matematicky 
vyjadriť a zapísať. Spoločnou prácou dospejú k vzorcu, ktorý si zapamätajú ľahšie, nakoľko naň 
prišli sami, vedia odkiaľ vyplynul a čo vlastne znamená.  

Na ukážku uvádzame niekoľko príkladov, ktoré sú vhodné pri odvodzovaní vzorcov. 
Príklad č.1: Na volejbalovom turnaji súťažilo 5 družstiev. Koľko je možností na obsadenie 

na prvých: 
a) dvoch miestach? 
b) troch miestach? 
c) štyroch miestach? 
 

Riešenie: 
Základom k riešeniu tohoto príkladu je označenie. Označme družstvá písmenami od A po 

E. 
 a)                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Možností na umiestnenie na prvých dvoch miestach je 20. 
 
 
 
b)   

1. 
miesto 

2. 
miesto 

A B 
A C 
A D 
A E 
B A 
B C 
B D 
B E 
C A 

C B 

1. 
miesto 

2. 
miesto 

C D 
C E 
D A 
D B 
D C 
D E 
E A 
E B 
E C 
E D 
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Možností na umiestnenie na prvých troch miestach je 60. 
Pozn. Už pri riešení zadania b) žiaci zistia, že sa jedná o zdĺhavý a náročný spôsob. 

 
c) Uvedomme si, že možností, ktorý tím obsadí 1. miesto je 5.  
Na obsadenie 2. miesta máme potom už len 4 družstvá, 3. miesta 3 družstvá a 4. miesta 2 

družstvá.  
 
Miesto:  1.  2.  3.  4. 
Počet možností:  5   * 4    * 3    * 2    = 120 
 

Možností na umiestnenie na prvých štyroch miestach je 120. 
 
Príklad č.2: Koľkými spôsobmi si môžu vedľa seba v kine sadnúť: 

a) traja kamaráti? 
b) štyria kamaráti? 
c) piati kamaráti? 

 
Riešenie:  
Kvôli lepšiemu rozlíšeniu si v prípade a) kamarátov označíme číslami od 1 po 3, resp. od 1 

po 4 v prípade b). 
a) môžeme vyriešiť vypísaním všetkých možností a ich spočítaním: 
123  132 
213  231 
312  321 

       
 

Traja kamaráti si môžu sadnúť šiestimi spôsobmi. 
b) môžeme ešte stále vyriešiť vymenovaním prvkov, no je to už zdĺhavejšie: 
1234 1243 1324 1342 1423 1432 
2134 2143 2314 2341 2413 2431 
3124 3142 3214 3241 3412 3421 
4123 4132 4213 4231 4321 4312 
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Štyria  kamaráti si môžu sadnúť 24 spôsobmi. 
 
c) Vypísanie všetkých možností, alebo riešenie pomocou grafov, úlohou na niekoľko 

desiatok minút a ľahko by mohla nastať chyba. Je teda dôležité nasmerovať žiakov, aby zistili 
princíp riešenia. 

 
  •  •  •  •  • 
  5  * 4 * 3 * 2 * 1 =  120 
 
Piati kamaráti si môžu sadnúť 5 . 4 . 3 . 2 = 120 spôsobmi. 
 

Záver 
V súčasnosti, keď kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika dostáva viac priestoru 

v školskej matematike je nutné naučiť žiakov nielen vzorce a ich použitie. Je potrebné naučiť 
žiakov rozmýšľať , analyzovať úlohy a spôsob ich riešenia. V tejto snahe nám môže pomôcť 
vhodne zvolená metóda a k nej odpovedajúce úlohy. 

V úvode článku sme spomínali jednu z najčastejších chýb, ktorých sa žiaci dopúšťajú pri 
riešení úloh z kombinatoriky. Myslíme si, že uvedeným spôsobom sa zníži počet žiakov, ktorí 
použijú nesprávny vzorec. 

 
 
Literatura 
 
 [1.] ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie [online] [cit. 15.března 2011]. Dostupné na World 
Wide Web: 
http://www.statpedu.sk/documents//16/vzdelavacie_programy/statny_vzdelavaci_program/isced2
_jun30.pdf  

[2.] KUREKOVÁ, Z. Spôsoby rozvoja matematického myslenia. In: Nové trendy v teórii 
vyučovania matematiky. Nitra: Edícia prírodovedec FPV UKF, 2010  

 
Abstract  

This paper is dedicated to Combinatorics and its presence in the curriculum of secondary and 
primary school. It also states few examples that should help develop combinatorial thinking.  
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Abstrakt  
V našom príspevku by sme chceli poukázať na to, že aj opakovanie si učiva môže byť zábavné. 

Radi by sme prezentovali hru s názvom Potulky matematikou, a priniesli reakcie žiakov na túto hru  a tiež 
na danú hodinu. 

 
Kľúčové slová: vyučovací proces, didaktická hra. 
 
Úvod  

Vyučovací proces sa skladá zo 4 fáz: motivačná, expozičná, fixačná a diagnostická. Každá 
z nich je dôležitá a každá si vyžaduje viacero metód. Spoločnou metódou, ktorú je možné 
uplatniť vo všetkých fázach vyučovacej jednotky, je hra. Vychádzame z vety: „Kdo si hraje 
nezlobí.“  

Všeobecne je správna motivácia považovaná za polovicu úspechu. A pri získavaní nových 
vedomostí, je potrebné u žiaka vzbudiť záujem o daný predmet.  

Pravidlo, že dieťa sa najviac naučí hraním, platí nielen v Materskej škole, ale dá sa 
aplikovať aj vyššie.  

Preto sme sa rozhodli, že si poideme naše tvrdenia overiť do praxe. Vybrali sme sa na 
základnú školu a jednu hodinu sme si opakovali so žiakmi netradičným spôsobom, hrou.  

V nasledujúcej kapitole ponúkame opis hry, a reakciu žiakov na opakovanie si týmto 
spôsobom. 

 
Opis hry Potulky matematikou 
CIEĽ : 

• sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100  
• rozlíšiť geometrické tvary: trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik, kocka, guľa, valec 
• vedieť vymodelovať z geometrických tvarov na základe obrázku nové tvary 
 

VEKOVÁ KATEGÓRIA:  deti od 6 do 8 rokov 
 
POMÔCKY: figúrky na človeče nehnevaj sa, hracie kocky, hrací plán (obr.1), dve sady kartičiek. 
Jedna sada bude mať 30 úloh a druhú bude tvoriť 10 kartičiek, na ktorej budú tresty a tiež bude 5 
kariet typu: postupuj o jedno políčko vpred alebo vzad, jedno kolo stojíš, ideš ešte raz alebo ideš 
na najbližšie políčko s otázkou, tieto budú vmiešané medzi 30 kartičiek s úlohami. Ďalej bude 
každý hráč potrebovať pomocný papier a ceruzu. 
 
PRAVIDLÁ HRY: Učiteľ je koordinátorom a rozhodcom hry. Rozdelí deti do skupín maximálne 
po 6. Každá skupina dostane svoj hrací plán a sady kartičiek.  
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Všetci hráči sa postavia na políčko štart, určia si medzi sebou poradie a jedného hráča, 
ktorý bude čítať úlohy a tresty na farebných kartičkách.  

Hráč hádže kockou a posúva sa po hracom poli o príslušný počet políčok. Ak sa postaví 
na farebné políčko, hráč, ktorý číta úlohy mu prečíta jeho úlohu. Ak odpovie nesprávne, prečíta 
sa mu trest. Víťazom je hráč, ktorý príde do cieľa ako prvý. 

 

 
Obrázek 1. Hrací plán k hre Potulky matematikou  

 
UKÁŽKY OTÁZOK: 

• Majka má tri mačky a niekoľko psov. Počet mačacích labiek je rovnaký ako počet psích 
uší. Koľko psov má Majka? 

• V kapele je 1 dirigent, 3 huslisti, 2 bubeníci, 5 klarinetisti, 4 gitaristi, 1 klavirista a 2 
speváci. Koľko hudobných nástrojov kapela potrebuje? 

• Nina mala na oslave svojich narodením čokoládovú a ovocnú tortu. Každú rozkrájala na 
12 kúskov.  Keď si každé z pozvaných detí vzalo 1 kúsok torty, zostali 4 kúsky 
čokoládovej a 5 kúskov ovocnej torty. Koľko  detí si Nina pozvala na oslavu? 

• Marek vymyslel tajné písmo. Každé písmeno nahradil nejakým znakom. Tu sú dve slová 
napísané pomocou neho: 

 

 
Ako vyzerá slovo KONIEC napísané pomocou Markovho tajného písma?  

 
• Ktorý diel puzzle potrebujete na to, aby ste zostavili obrázok? 
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• Zajko beží bludiskom podľa značiek takto: a opäť  … . Čo nájde na konci 

bludiska? 

 

 
 

 
• Koľko bodiek je treba dokresliť spolu všetkým motýľom, aby mali na oboch krídlach po 

štyri bodky? 

 
 
 

• Inštalatér opravoval vodovodné potrubie, keď skončil, ostalo po ňom niekoľko vybitých 
obkladačiek v kúpeľni (obrázok). Koľko modrých obkladačiek potrebujeme dokúpiť, aby 
naša kúpeľňa bola opäť pekná? 

 
 
Reakcie žiakov 

Celý náš pokus sme realizovali u žiakov 2 ročníka na Základnej škole v Dolných 
Krškanoch v mestskej časti Nitra . Keď sme prišli a oboznámili žiakov s priebehom hodiny, 
potešili sa, že sa nebudú učiť.  

Náš zámer, aby si opakovali bez toho aby o tom vedeli vyšiel.  
Keďže v ten deň bolo v škole prítomných 18 žiakov z 20, rozdelili sme ich do troch skupín 

po šiestich.  
Každej skupine sme dali rovnaký hrací plán a hraciu kocku, a každému žiakovi, hráčovi, 

sme rozdali jednu rôznofarebnú figúrku.  
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Vysvetlili sme im pravidlá hry a nechali, aby si v rámci skupiny určili jedného hráča, ktorý 
otáčal karty s úlohami a v prípade potreby s trestami. 

Boli sme milo prekvapení ako rýchlo a bez problémov žiaci spolupracovali a pracovali 
samostatne bez pomoci učiteľa aj nás. 

Celá hra nám zabrala 30 minút, pretože do konca vyučovacej hodiny nám zostalo približne 
5 minút, položili sme žiakom pár otázok. Zaujímalo nás ako sa im páči hrová forma vyučovania 
a tiež či  a ktoré predmety by sa chceli učiť podobnou formou. 

Odpovede žiakov nás veľmi neprekvapili. Väčšine sa opakovanie si prostredníctvom hier 
a rôznych aktivít veľmi páčili. Takmer všetci by si vedeli predstaviť, žeby sa podobne učili aj na 
hodinách iných predmetov, hoci predmety, ktoré žiaci vymenovávali boli rôzne. 

 
 

Záver 
Myslíme si, že zavádzanie hier ako formy na zopakovanie si učiva, alebo aj na samotné 

učenie môže byť pre žiakov motivujúce a môže prehodnotiť ich doterajší názor k danému 
predmetu, v našom prípade k matematike. 
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Abstract  
In this paper we wanted to show how can be repetition entertainment. We wanted to present one 

game, called Potulky matematikou, and show the children’s reaction for this game, and also for the lesson. 
 
Key words: teaching process, didactic game 
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Abstrakt 
Článok sa venuje problematike vizualizácie v súvislosti s jej využitím vo vyučovaní matematiky. 

Analyzuje historické, spoločenské, pedagogické a psychologické aspekty vizualizácie a na ich pozadí 
zdôrazňuje význam vizualizácie pre pochopenie a riešenie matematických problémov.  

 
Kľúčové slová: vizualizácia; riešiteľský prístup; vyučovanie matematiky; úloha 
 
1. Vizualizácia a jej miesto vo vyučovaní matematiky 

 „ Matematická úloha je séria logicky prepojených vstupných údajov. Súčasťou matematickej úlohy 
je otázka, ktorá logicky súvisí so vstupnými alebo aj ďalšími údajmi.“ pozri  [3] na strane 11. 

 Zmyslom matematickej úlohy je nájsť, formulovať, prípadne interpretovať jej riešenie. Riešenie 
možno chápať procesuálne i konceptuálne.  

Matematickú úlohu možno riešiť využitím rôznych prístupov (trik, metóda, stratégia...), ktoré sa 
líšia svojou organizáciou a mierou všeobecnosti ich účinnosti.  

Význam pojmu vizualizácia vykladá Slovník cudzích slov nasledovne: „dodanie alebo 
nadobudnutie vizuálneho, zrakového, zrakom vnímateľného rázu; zviditeľnenie“ pozri [2] na strane 929. 
Pre potreby tohto článku zavádzame nasledovnú definíciu: „Vizualizácia je proces (výsledok tohto 
procesu) transformácie matematického problému do grafickej podoby. Jej cieľom je vytvorenie názornej 
predstavy o tomto probléme a následné uľahčenie  riešenia problému“.  

Efekt vizualizácie si ukážeme na žiackom riešení nasledovnej úlohy: 
Úloha: Odvoďte vzorec pre výpočet obsahu lichobežníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 1. Výpočet obsahu lichobežníka 

 
Komentár: Kvalitná a premyslená vizualizácia problému, vychádzajúca zo znalosti faktov a vzťahov, 
viedla ku kreatívnemu počinu – objaveniu bodu S a následným úvahám.  

 
2. Aspekty vizualizácie 

2.1 Historické aspekty 
Historické záznamy nám poskytujú svedectvo o formovaní matematických predstáv a poznatkov. 

Za jeden z najstarších matematických artefaktov sa považuje kosť paviána s 29 ľudskou rukou 
vytvorenými zárezmi z obdobia mladého paleolitu (približne 35 000 rokov pred Kr.). Môžeme sa 
domnievať, že išlo o vizualizáciu istého problému, ktorá mala slúžiť na uchopenie, riešenie tohto 
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problému resp. jeho záznam. V období antiky dosiahla matematika jeden zo svojich vrcholov. Napriek 
tomu, že urobila významný krok ku abstrakcii, takmer výlučne vychádzala z reálnych objektov, situácií, či 
potrieb. Hoci sa antická matematika formovala v pomerne úzkych kruhoch zasvätených, ďalší vývoj 
ukázal, že nemôže existovať bez využitia akumulovaných poznatkov v širšej spoločnosti. Práve 
vizualizácia je možnou cestou sprístupnenia matematiky. Možno povedať, že v histórii matematiky bola 
konkrétna predstava často predchodcom abstraktnej nadstavby. V modernej matematike je vizualizácia 
výzvou a príležitosťou na „uzemnenie“ abstraktných poznatkov.  

Rolu obrazu v historickom vývoji matematiky môžeme premietnuť aj do individuálneho vývoja 
jednotlivca. Toto premietnutie nazýva Hejný [1, 25] metódou genetickej paralely. Preskočenie etapy 
vzniku konkrétnych predstáv, teda podcenenie vizualizácie môže viesť k formalizmu matematických 
poznatkov. 
 

2.2 Spoločenské aspekty 
Na nasledovných príkladoch zo spoločenského života ukážeme, že vizualizácia je jav, s ktorým sa 

aktívne či pasívne konfrontuje každý človek.  
Umenie. Z hľadiska typu informácií, ktoré prenášajú, dominujú vizuálne formy (výtvarné umenie) 

a aj pri formách, ktoré pôsobia prioritne na iné zmysly, môžeme v ich tieni pozorovať vizualizáciu. Diela 
gurmánskeho umenia pôsobia aj cez vizuálny kanál, prítomnosť na koncerte vyvoláva hlbší zážitok, než 
počúvanie zvukovej nahrávky aj kvôli vizuálnej dimenzii, ku slávnemu parfumu patrí nepochybne 
esteticky pôsobiaci flakón. 

Fotografia. Okrem informácií môže komunikovať aj emócie. Presadila sa v športe,  profesiách 
i bežnom živote. Vytvoriť a poslať niekoľko fotografií z dovolenky bude pravdepodobne účinnejšie, 
jednoduchšie a pohotovejšie ako rozsiahly denník z dovolenky.  

Reklama je mohutným nástrojom ekonomiky. Na cieľovú skupinu pôsobí sprostredkovaním 
prioritne vizuálnej a emocionálnej informácie. Obrazy, značky, symboly, logá, tvary, farby - to je 
operačný priestor reklamy. 

Piktogram je grafický znak so všeobecne známym obsahom. Je nositeľom koncíznej obrazovej 
informácie. Príkladom sú turistické, dopravné, kartografické značky, ikony nástrojov alebo programov, 
informačné piktogramy na verejných miestach, výrobkoch a podobne. Účinnosť ich pôsobenia lepšie 
pochopíme, keď si ich informačné posolstvo predstavíme napr. v textovej podobe. 

Profesie. V mnohých profesiách hrá vizualizácia strategickú úlohu. Fyzika, ekonómia, sociológia, 
poisťovníctvo (tabuľky, grafy), geografia, kartografia (mapy), medicína (snímky vytvorené vďaka 
magnetickej rezonancii, počítačovej tomografii, RTG, ultrazvuku), architektúra (projekty), meteorológia 
(barické, termické, ombrografické mapy), história (časové osi, historické hodiny), súdnoznalectvo 
(vizualizácia dopravných nehôd) a pod.  

Bežný život. Manuály k rôznym zariadeniam okrem textovej informácie nesú takmer vždy aj 
obrazovú (niekedy len obrazovú). Detské hračky okrem taktilnej informácie aj informáciu 
zakomponovanú do tvaru. Dokonca taká doména zvukovej informácie akou je hudba sa v modernej dobe 
stala neúplnou bez videa. Propagačné letáky, knihy a hry pre deti, podobizeň v osobnom identifikačnom 
doklade, ručičkové hodiny na kostolnej veži sú ďalšími príkladmi významu informácie zakódovanej 
v obraze.  

 
2.3 Pedagogické aspekty 

2.3.1 Vizualizácia a moderné koncepcie edukácie 
V súčasnosti v rámci edukačných stratégií mnohých štátov sveta silnie snaha pozdvihnúť úroveň 

vzdelávania. Edukačný proces má byť efektívny a na jeho výstupe má stáť vysoko vzdelaný človek, ktorý 
bude kvalitou svojho poznania úspešne riešiť aj najnáročnejšie výzvy spoločnosti, ktorá mu vzdelanie 
poskytla. Výsledkom tejto snahy je produkt v podobe nových koncepcií edukácie. Zo všetkých spomeňme 
konštruktivizmus, mozgovo-kompatibilné učenie, problémové vyučovanie, globálnu výchovu, integrované 
tematické vyučovanie atď. Partikulárnym cieľom viacerých z týchto koncepcií je senzorická intermodalita 
a aktivácia emócií.  
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Naplnenie zmyslov a zapojenie emócií edukanta sleduje dosiahnutie maximálnej aktivity mozgu 
a intenzívne osobné zainteresovanie na výsledku edukačného procesu. Jedným zo základných východísk 
koncepcie mozgovo-kompatibilného učenia sú závery výskumov neurovedy formulované do tvrdenia, že 
„mozog je paralelný procesor“ pozri [5] na strane 446. Znamená to, že pamäťová i operačná kapacita 
mozgu je dostatočne vysoká na to, aby dokázala spracovať prísun informácií zo všetkých informačných 
kanálov bez ujmy na simultánnosti, spoľahlivosti, kvalite. Opačne, hlavne vizuálny informačný kanál má 
potenciál saturovať kapacitu, ktorou mozog disponuje.  

 
2.3.2 Vizualizácia a systém didaktických zásad 

Obrazom vizualizácie v systéme didaktických zásad je zásada názornosti. Slovník slovenského 
jazyka definuje pojem „názorný“ nasledovne: „prístupný zmyslovému vnímaniu (najmä zrakovému), 
obrazný, ľahko pochopiteľný.“  pozri [6].  Názornosť v rôznych fázach vyučovacieho procesu umožňuje 
žiakovi prepojiť zadanie problému s reálnou predstavou, resp. osobnou skúsenosťou, ktorú má s objektmi, 
vzťahmi či údajmi pertraktovanými v probléme. Názornosť často otvára dvere do podstaty problému, 
podporuje predstavivosť a rozvoj logickej argumentácie. Pridanou hodnotou názornosti je jej motivačný 
efekt. Aj matematicky menej zdatní žiaci môžu vďaka účelne zvolenej vizualizácii daný problém vyriešiť 
(aspoň čiastočne) alebo aspoň získať či nestratiť záujem o riešenie tohto problému. 

S vizualizáciou súvisia aj didaktické zásady od jednoduchého k zložitému, od konkrétneho 
k abstraktnému, zásada prepojenia teórie s praxou.  
 

2.3.3 Vzťah vizualizácie k premenným edukačného procesu (EP) 
Pre potreby tohto článku budeme pod premennými edukačného procesu rozumieť subjekt EP a jeho 

charakteristiky, objekt EP a jeho charakteristiky, kurikulum a jeho charakteristiky, organizačné formy 
a metódy EP a fázy EP. 

Subjekt. Zmysel súčasnej školy a vyučovania spočíva v prúdení vedomostí, schopností, zručností, 
návykov, pocitov smerom k žiakovi. Najčastejším, ale nie jediným zdrojom tohto prúdenia, je učiteľ. 
Preto je použitie vizualizácie zamerané na žiaka a výber  foriem vizualizácie a jej načasovania záleží 
hlavne na charakteristikách žiaka. Jednou z charakteristík je vek žiaka. Je zrejmé, že použitie vizualizácie 
je rozhodujúce v nižších ročníkoch, pretože kompenzuje nejasnosť predstáv o objektoch, ich vlastnostiach 
a vzťahoch. S vekom nemusí súvisieť individuálna úroveň schopností, ktorá sa prejaví medzi žiakmi 
rovnakej triedy. Kým šikovnejší žiak rýchlo pochopí alebo vyrieši problém, slabší potrebuje získať 
náležitý vhľad, napr. vďaka vizualizácii. Vizualizáciou je možné osloviť aj žiakov s nižšou úrovňou 
vnútornej motivácie. Existujú aj ďalšie charakteristiky žiaka, napr. vzťah k predmetu, individuálny učebný 
štýl, pohlavie a pod. 

Objekt. V súčasnom školstve je v najväčšej miere práve učiteľ donorom vizualizácie. Jej miera, 
forma a časovanie súvisí s vyučovacím štýlom učiteľa. Aby mohol učiteľ viesť žiakov k používaniu 
vizualizácie, mal by byť sám tvorivý a kauzálny a tieto vlastnosti podporovať aj u žiakov. Mal by mať istú 
úroveň pedagogického majstrovstva, mal by byť dobrým odborníkom, tolerantný voči alternatívnym 
žiackym riešiteľským prístupom atď. 

Kurikulum. O rozhodnutí učiteľa zaradiť vizualizáciu môže rozhodnúť obsah, rozsah, resp. hĺbka 
preberaného učiva. Implicitnou doménou vizualizácie je geometria, ale jej použitie v neočakávaných 
témach môže byť osviežujúce, prekvapivé a motivujúce. 

Formy a metódy. Vo všeobecnosti možno povedať, že formy a metódy použité v rámci 
edukačného procesu neobmedzujú nasadenie vizualizácie. Možno s ňou pracovať individuálne, skupinovo 
i frontálne, samostatne i interaktívne. K vizualizácii možno pristupovať analyticky i synteticky, klasicky 
i alternatívne. V súvislosti s vizualizáciou môže učiteľ použiť brainstorming, dramatizáciu, pozorovanie, 
experiment a pod. 

Fázy. Podobne ako v prípade foriem a metód, je možné používať vizualizáciu prakticky v každej 
fáze edukačného procesu (motivácia, expozícia, fixácia, diagnostika). Rozhodnúť môže premyslená 
úvaha, momentálna inšpirácia alebo podmienky v triede. 
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2.4 Psychologické aspekty 
Stará ľudová múdrosť hovorí: „Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.“ Tieto slová potvrdzujú 

vedecké výskumy. Podľa Tureka [5, 106] si priemerný človek zapamätá 10 % z toho, čo číta, 20 % z toho, 
čo počuje, 30 % z toho, čo vidí v obrazovej podobe, 70 % z toho, čo súčasne vidí a počuje, 80 % z toho, 
čo vidí, súčasne aj počuje a o čom rozpráva a 90 % z toho, čo sám aktívne vykonáva. Ak tieto údaje len 
mechanicky porovnáme, potom si vo vizuálnej forme zapamätáme o 50 % viac informácií ako vo 
zvukovej a dokonca o 200 % viac ako v textovej.  

O inom pohľade na prijímanie informácií sa dočítame v článku Počítačom podporované vyučovanie 
jazykov [4, 2]: „Všeobecne je známe, že úloha jednotlivých zmyslov v osvojovacom procese nie je 
rovnaká. Najväčšia dôležitosť sa pripisuje zrakovému receptoru. To je spôsobené tým, že zrakom človek 
prijíma až 83 % všetkých informácií. Z hľadiska významu hneď za zrakovým receptorom nasleduje 
sluchový receptor. Podiel sluchu na prijímaní informácií je okolo 11 %.“ 

Prostredníctvom vizualizácie môže žiak dosahovať všetky kognitívne ciele v spektre Bloomovej 
taxonómie. Ilustráciou tohto tvrdenia je žiacke riešenie z obr.1. 

 
3. Záver 

V našom článku sme sa pokúsili odôvodniť používanie vizualizácie vo vyučovacom procese. 
Vizualizácia je silným nástrojom v rukách kreatívneho a kauzálneho učiteľa, ktorým môže prekonávať 
bariéru náročnosti a abstraktnosti vo vedomí žiaka. Za hlavné ciele vyučovania matematiky považujeme 
vybudovať u žiakov pozitívny vzťah k matematike (hlavne na nižšom stupni vzdelávania) a naučiť žiakov 
riešiť matematické problémy (v rámci vyučovacieho procesu i v praktickom živote). Súdime, že 
vizualizácia má potenciál pomôcť tieto ciele napĺňať. 
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Abstract 

The paper deals with the problems of visualization in teaching mathematics. It analyses historical, 
social, pedagogical and psychological aspects of visualization and on their background it emphasizes the 
importance of visualization for understanding and solving mathematical problems.  
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Abstrakt   
Příspěvek je zaměřen na  průřezové téma Environmentální výchova ve fyzice na základní škole 

v České republice. V rámci pedagogického experimentu žáci absolvovali dotazníkové šetření a řešili testy 
z environmentální problematiky ve fyzice. Výzkumem bylo zjištěno, že práce s výukovým a metodickým 
materiálem modulu č. 1 „Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“ pozitivně ovlivnila změnu postoje 
žáků k environmentální problematice ve fyzice. Výzkum potvrdil, že výsledky environmentální výchovy 
ve fyzice jsou lepší v experimentálních třídách, kde byl využíván ve výuce fyziky environmentální modul 
č. 1 „Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“. 

 
Klíčová slova: výukový a metodický materiál environmentální výchovy ve fyzice; tematické okruhy 
environmentální problematiky ve fyzice; moduly environmentální výchovy ve fyzice; znečišťování 
atmosféry a jevy v atmosféře; pedagogický výzkum na základních školách 
 
Úvod  

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta [7, 2], dále jen EVVO se provádějí tak, aby 
vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí 
odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu 
ve všech jeho formách. EVVO je také preventivním nástrojem ochrany životního prostředí. 
V České republice je environmentální výchova součástí šesti průřezových témat v rámci 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání [6, 81], dále jen RVP ZV. Průřezová 
témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání,  reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních 
problémů současného světa a jsou důležitým formativním prvkem. Pomáhají také rozvíjet 
osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Environmentální výchova vede žáka 
k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k pochopení 
důležitosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu 
odpovědnosti za jednání společnosti i jedince v ní. 

Pro environmentální výchovu ve fyzice na základní škole je vytvářen ucelený soubor 
výukových a metodických materiálů, kde inspirací při tvorbě byly publikace [1], [2], [3], [4], [5]. 
Připravované výukové a metodické materiály jsou rozděleny do sedmi samostatných modulů, 
které jsou postupně připravovány,  ověřovány a implementovány ve výchovně vzdělávacím 
procesu na základních školách v České republice. Systematické zpracování této aktuální 
problematiky pro environmentální výchovu ve fyzice na ZŠ dosud nebylo komplexně připraveno, 
zpracováno a publikováno. Byl realizován předvýzkum, pilotní výzkum a pedagogický 
experiment s aplikací modulu č. 1 „Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“ do výuky fyziky 
na základní škole. Koncepce připraveného výukového a metodického materiálu pro sedm modulů 
environmentální výchovy ve fyzice je pro jednotlivé moduly jednotná a obsahuje učební texty pro 
žáky, rozšiřující učební texty pro žáky, pracovní listy pro žáky a metodická doporučení pro 
učitele. Učební texty pro žáky obsahují např. otázky, úkoly, úlohy a environmentální kompetence 
pro žáky. Rozšiřující učební texty obsahují např. projekty, měření pomocí počítače a komiks. 
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Materiál a metody  
Pedagogický výzkum byl postupně realizován předvýzkumem, pilotním výzkumem a 

pedagogickým experimentem. Předvýzkum byl zaměřen na zjištění skutečného rozsahu 
vědomostí, dovedností a postojů žáků základní školy k environmentální výchově ve fyzice, 
formou byly dotazníky, vědomostní a dovednostní testy pro žáky. Pilotní výzkum proběhl formou 
tzv. akčního výzkumu ve  dvou třídách ZŠ při aplikaci modulu č. 1 „Znečišťování atmosféry a 
jevy v atmosféře“. Pedagogický experiment byl realizován na šesti základních školách při 
implementaci modulu č. 1„Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“. Na základě výsledků 
pilotního výzkumu byly didaktické materiály dílčím způsobem upraveny. V tomto školním roce 
2010/2011 byl realizován komplexní pedagogický experiment, což je přirozený experiment 
zaměřený na změny (formující experiment). Byly použity kvantitativní metody výzkumu. Na 
každé škole pracovala jedna třída experimentální, kde probíhala výuka podle navržených 
výukových a metodických materiálů a srovnávací třída, kde nebyly tyto nové materiály 
k dispozici a obě třídy vyučoval tentýž učitel fyziky. V úvodu pedagogického experimentu byl 
zadán žákům upravený dotazník, jehož prostřednictvím byly zjišťovány postoje žáků 
k environmentální problematice ve fyzice na základní škole. Upravený dotazník obsahoval 19 
položek, které vyplňovali žáci experimentálních a srovnávacích tříd. Následně vypracovali žáci 
obou tříd test o 21 položkách s problematikou environmentální výchovy na téma „Znečišťování 
atmosféry a jevy v atmosféře“. Pedagogického experimentu se zúčastnilo 12 devátých tříd ze 6 
základních škol z ostravské průmyslové oblasti v Moravskoslezském kraji. Pedagogického 
experimentu se zúčastnilo 231 žáků, kteří vypracovali vstupní dotazník a vstupní test (pretest) 
z environmentální problematiky ve fyzice. V experimentálních třídách žáci pracovali s výukovým 
a metodickým materiálem modulu č. 1 „Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“. Srovnávací 
třídy tento nový výukový a metodický materiál modulu č. 1 nepoužívaly v hodinách fyziky. 
Potom žáci v rámci pedagogického experimentu vypracovali výstupní dotazník a výstupní test 
(posttest), po kterém následoval retenční test za dva měsíce bez opakování. Na závěr 
pedagogického experimentu učitelé zpracovali evaluační dotazník a interwiev. 

Pilotně připravený a zpracovaný modul č. 1 „Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“ 
byl ověřen ve školní praxi na základní škole metodou pedagogického experimentu, jehož dílčí 
cíle byly:  

A.  zjistit, zda se mění postoje žáků k environmentální výchově ve fyzice při využívání  
pilotního modulu č. 1 „Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“  
B. zjistit, zda výsledky environmentální výchovy ve fyzice jsou lepší 
v experimentálních třídách, kde je využíván pilotní modul č. 1 environmentální  
výchovy ve fyzice 
C. zjistit, zda vědomosti žáků z environmentální výchovy ve fyzice získané  
prostřednictvím pilotního modulu č. 1 environmentální výchovy ve fyzice mohou  
mít trvalejší charakter 
 

Výsledky a diskuze  
V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky vstupních a výstupních testů environmentálních 

vědomostí a dovedností v rámci pedagogického experimentu u kontrolních a srovnávacích tříd. 
Každá správná odpověď byla hodnocena jedním bodem a žáci mohli získat maximálně 29 bodů. 
Vstupní test (pretest) a výstupní test (posttest) řešili žáci experimentálních a srovnávacích tříd 
šesti základních škol, které byly označeny jako škola A, B, C, D, E a F. Relativní přírustek 
environmentálních vědomostí a dovedností žáků jsem hodnotil pomocí druhého Huberova 
kritéria G(II) a ověřil pomocí programu NCSS 2007. Škola A měla u experimentální třídy 
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přírustek vědomostí a dovedností žáků pouze 3,8% a u srovnávací třídy -5%. U experimentální 
třídy školy B byl zjištěn přírustek vědomostí a dovedností žáků 8,5 % a u srovnávací třídy -1%. 
Škola C měla u experimentální třídy přírustek vědomostí a dovedností žáků 14,2% a u 
srovnávací třídy 2,4%. Experimentální třída školy D vykázala přírustek vědomostí a dovedností 
žáků 14,7% a srovnávací třída -2,6%. Škola E měla u experimentální třídy přírustek vědomostí a 
dovedností žáků 23,8% a u srovnávací třídy -2%. U experimentální třídy školy F byl zjištěn 
přírustek vědomostí a dovedností žáků 16,3% a u srovnávací třídy -3,2%. U pěti škol pro 
srovnávací třídy  byl zjištěn záporný přírustek vědomostí a dovedností, který byl způsoben 
především opakovaným testováním stejného testu a přístupem žáků k vypracování  tohoto 
environmentálnímu testu.  Na škole E byly  zjištěny  nejzajímavější  výsledky vstupního i 
výstupního testu pro experimentální a srovnávací třídu. Celkové výsledky vstupních a výstupních 
testů školy E jsou  uvedeny v tabulce 1. a v grafu 1. (v grafu již členění na děvčata a chlapce není 
zahrnuto). 

 
   Tabulka 1. Výsledky vstupního a výstupního testu školy E (pro experim. a srov. třídu) 

 
Školní rok 2010/2011 
listopad 2010 

Školní rok 2010/2011 
leden 2011 

Škola E 

Žáci Chlapci Dívky Žáci Chlapci Dívky 

Přírustek 
vědomostí a 

dovedností žáků 
G(II) 

Experimentální 
třída 36,3% 37% 34,9% 60,1% 59,5% 62,1% 23,8% 

Srovnávací 
třída 

39,9% 43,1% 37,9% 37,9% 43,1% 34,8% -2% 

 

 
 

   Obrázek 1. Graf výsledků vstupního a výstupního testu školy E (pro experim. a srov. třídu) 
 

        V průběhu pedagogického experimentu byla sledována implementace  a  způsob využití 
výukových a metodických materiálů modulu č. 1 „Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“ ve 
výuce fyziky, zjišťovány  environmentální vědomosti a dovednosti žáků. Především bylo 
pozorování zaměřeno na postoje žáků k environmentální problematice ve fyzice. Výzkumem 
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bylo zjištěno, že práce s výukovým a metodickým materiálem modulu č. 1 „Znečišťování 
atmosféry a jevy v atmosféře“ pozitivně ovlivnila změnu postoje žáků k environmentální 
problematice ve fyzice. Zvláště pokud učitel sám projevil ve vyšší míře  intenzivní zájem o 
environmentální problematiku ve fyzice a žáci spolu s ním tento zájem na základě 
environmentální motivace sdíleli. Výzkum potvrdil, že výsledky environmentální výchovy ve 
fyzice jsou lepší v experimentálních třídách, kde byl využíván ve výuce fyziky environmentální 
modul č. 1 „Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“. Výzkum také ukázal, že vědomosti a 
dovednosti žáků z environmentální problematiky ve fyzice, získané prostřednictvím modulu č. 1 
„Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“, mají trvalejší charakter. Uvedené výsledky 
výzkumu platí pro experimentální a kontrolní třídy, které se zúčastnily pedagogického 
experimentu. Výzkum také prokázal, že výukové a metodické materiály modulu č. 1 mohou ve 
výuce  zcela nahradit učebnice fyziky, ve kterých je obsažena environmentální problematika jen 
okrajově nebo není uvedena vůbec.  
 
Závěr 
         Cílem výzkumu bylo vytvoření výukového a metodického materiálu modulu č. 1 
„Znečišťování atmosféry a jevy v atmosféře“ a jeho ověření v praxi, které realizovali učitelé 
fyziky šesti základních škol. Dílčími cíli byla příprava a zpracování modulu č. 1 na základě 
poznatků z předvýzkumu a jeho ověření pilotním výzkumem v hodinách fyziky na základní 
škole, realizace pedagogického experimentu, vyhodnocení výsledků a ověření hypotéz výzkumu, 
interpretaci výsledků včetně doporučení pro implementaci všech sedmi modulů environmentální 
problematiky ve fyzice. Nejobecnějším cílem žáků experimentálních a kontrolních skupin v 
rámci výzkumu bylo utváření, aktualizace a rozvoj environmentálních vědomostí a dovedností 
z environmentální problematiky ve fyzice. Všechny výše uvedené cíle byly splněny.   
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Abstract  
 Paper deals with the Cross-curricular subject Environmental Education in teaching/learning 
physics in the Czech Republic. The pupils solved the tests dealing environmental problems and passed the 
questionnaire. The research found out positive change of pupils´ attitude to environmental problems in 
Physics after using new educational and methodological material – module N1 “Air pollution and 
processes in the atmosphere” within Physics lessons. The research confirmed that results of environmental 
education in Physics are better in experimental classes where the special material was used.   
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Abstrakt  

Článek se tematicky zaměřuje na ověření znalostí a dovedností žáků gymnázií v oblasti anorganické 
chemie. Pro zjištění dané úrovně vědomostí byl sestaven test, jenž byl specializován na 2. skupinu 
periodické soustavy prvků. Testování vědomostí žáků proběhlo na pěti gymnáziích v Moravskoslezském 
kraji. Výsledky potvrdily, že úroveň znalostí a dovedností žáků uvedených gymnázií jsou velmi průměrné 
až podprůměrné. Lze říci, že zájem o přírodní vědy, do nichž je chemie právoplatně řazena, upadá, a s ním 
i vědomosti žáků. Obojího je škoda.  

 
Klíčová slova: kurikulární dokumenty; vědomosti žáků gymnázií; anorganická chemie; prvky 2. 

skupiny. 
 
Úvod  

V roce 2004 byl zaveden do vzdělávací soustavy nový systém tzv. kurikulárních 
dokumentů, které vymezují „komplexním způsobem koncepci, cíle, obsah a případně i další 
parametry vzdělávání.“ viz [1]. Na základě této nové soustavy dokumentů byla rozlišena jejich 
dvojí úroveň – státní a školní. Státní úroveň zahrnuje Národní programy vzdělávání a Rámcové 
vzdělávací programy, které jsou rozlišeny dle daných úrovní vzdělávání. Rámcový vzdělávací 
program pro gymnázia (RVP G) zásadním způsobem určuje strukturu školního vzdělávacího 
programu pro gymnázia, jež zároveň představuje školní úroveň těchto dokumentů.  

Vzdělávací obsah pro čtyřletá gymnázia je diferencován v osmi vzdělávacích oblastech: 
Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, 
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie. 
Vzdělávací předmět Chemie je řazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávací obsah 
vyučovacího předmětu chemie je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Obecnou chemii, 
Anorganickou chemii, Organickou chemii a Biochemii.  

„Pro anorganickou chemii jsou předepsány následující očekávané výstupy: využívání 
názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin; charakterizování významných zástupců 
prvků a jejich sloučenin, zhodnocení jejich surovinového zdroje, využití v praxi a vliv na životní 
prostředí; předvídání průběhu typických reakcí anorganických sloučenin; využívání znalostí 
základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich praktických významů 
v anorganické chemii.“ viz [2].  

Učivo anorganické chemie pro čtyřletá gymnázia obsahuje následující celky: vodík a jeho 
sloučeniny, s-prvky a jejich sloučeniny, p-prvky a jejich sloučeniny a d- a f-prvky a jejich 
sloučeniny.  

Pro ověření znalostí a dovedností žáků gymnázií v oblasti anorganické chemie bylo zvoleno 
učivo s-prvků a jejich sloučenin, konkrétně se zaměřením na 2. skupinu periodické soustavy 
prvků. 
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Metody 
Informace o znalostech a dovednostech žáků gymnázií byly získány na základě 

dotazníkového šetření. Za tímto účelem byl vytvořen soubor otázek, jenž byl koncipován tak, aby 
pokryl očekávané výstupy definované v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.  
Rovněž byla provedena cílená studie středoškolských učebnic se zaměřením na učivo prvků 2. 
skupiny periodické soustavy prvků. Ke srovnání tohoto učiva byly zvoleny následující 
středoškolské učebnice: 

 KOVAL ČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie. Ostrava: Pavel Klouda, 
2001. 120 s. 

 MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia - 2.díl 
Olomouc: Olomouc, 2005. 231 s. 

 Odmaturuj! z chemie. Brno: Didaktis spol. s.r.o., 2002. 208 s. 
 VACÍK, Jiří, et al. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN - pedagogické 

nakladatelství, a.s., 1999. 368 s. 
Dle stupně korelace bylo sestaveno 9 otázek, jejichž cílem bylo prověřit míru znalostí 

a dovedností cílové skupiny žáků.  
Dotazníkového testového šetření se zúčastnili žáci čtyřletých gymnázií, kteří v rámci 

daného ročníku probrali učivo prvků 2. hlavní skupiny. Test byl vždy napsán nejvýše do 3 měsíců 
od probrání této látky.  
 
Výsledky a diskuse 

Pro získání dat byly použity testy žáků následujících gymnázií Moravskoslezského kraje: 
 Gymnázium Mikuláše Koperníka (GMK) 
 Gymnázium a SOŠ Orlová-Lutyně, příspěvková organizace (GOL) 
 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

(JGPT) 
 Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. (SOŠUG) 
 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba (WG) 

 
Výsledky dotazníkového testovacího šetření jsou demonstrovány následujícími grafy 

a souhrnnou tabulkou. 
 

Graf 1. Výsledky žáků Gymnázia Mikuláše Koperníka.  
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Graf 2. Výsledky žáků Gymnázia a SOŠ Orlová-Lutyně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3. Výsledky žáků Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4. Výsledky žáků Střední odborné školy umělecké a gymnázia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 5. Výsledky žáků Wichterlova gymnázia. 
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Tabulka 1. Souhrnný přehled výsledků žáků uvedených gymnázií 
Gymnázium /Známka 1 2 3 4 5 
GMK 3 5 3 11 0 
GOL 0 0 5 13 0 
JGPT 5 3 13 4 0 
SOŠUG 0          0 1 8 0 
WG 5 10 8 0 0 
CELKEM 13 18 30 36 0 

Celkově bylo zpracováno 97 testů od žáků uvedených gymnázií. Z výsledků vyplývá, 
že nejlepšího hodnocení dosáhli žáci Wichterlova gymnázia. Naopak nejhůře byli hodnoceni žáci 
Střední odborné školy umělecké a gymnázia. Hodnocení známky výborně dosáhlo celkově 13 
studentů (12,61%), známkou chvalitebně bylo hodnoceno 18 studentů (17,46%), 30 studentů 
(29,10%) dostalo známku dobře, známky dostatečně dosáhlo 36 studentů (34,92%) a známkou 
nedostatečně nebyl ohodnocen žádný student (0%).  

Je evidentní, že nejčastější známkou, jež byla udělena, je známka dostatečně, což vypovídá 
o velmi nízké míře znalostí studentů gymnázií.   
Závěr 
 Na základě dotazníkového šetření, jež bylo provedeno formou testu, byly získány 
výsledné známky, které odpovídají výkonům studentů jednotlivých gymnázií. Tyto známky 
slouží především jako měřítko znalostí a dovedností žáků gymnázií. Z obdržených výsledků je 
zřejmé, že úroveň vědomostí není velmi vysoká. Je ovšem nutné poukázat na fakt, že test byl 
vyplňován žáky v delším časovém horizontu od probrání daného učiva a značný faktor zde tedy 
hraje proces zapomínání.  
 Za těmito poměrně neuspokojivými výsledky stojí jistě výkony žáků. Nesmíme ovšem 
zapomínat, že proces vyučování je oboustranná interakce mezi učitelem a žákem a tudíž výsledky 
žáků jsou také do jisté míry výsledky učitelů.  
 V současné době je jedním z velkých problémů nemotivovanost žáků k předmětům 
obecně, přírodní vědy nevyjímaje. Je tedy dobré mít na paměti slova učitele národa: „K tomu, co 
mají žáci znát, třeba připojit to, co mají konat, a v tom nechť jsou naši žáci cvičeni - to je ke 
znalosti věci budiž přidána práce. Naše práce tvoří nás. “ viz [3]. 
Poděkování 
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Abstract  

The article focuses on checking of knowledge of grammar school students in the field of inorganic 
chemistry. For this purpose, a test was prepared and it specialized in 2nd group of periodical chart of 
elements. Testing of the students took place at 5 grammar schools in Moravian-Silesian Region. The 
results showed that the level of knowledge and skills of the students rate from average to below average. 
Thus, we could say that interest in natural science, in which chemistry is rightfully included, and therewith 
the knowledge of this discipline among students is declining. How unfortunate. 
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Abstrakt 
Celoevropský problém poklesu zájmu naprosté většiny žáků o přírodní vědy je přisuzován, 

zejména způsobům, kterými se přírodní vědy ve školách vyučují [1]. Řešením tohoto problému je aplikace 
nových pedagogických metod do výuky přírodovědných předmětů a to zejména badatelsky orientovaných 
metod a způsobů práce s žáky [1]. Bohužel podle Papáčka [2] nejsou v České republice zatím k dispozici 
učebnice ani metodické příručky zabývající se badatelsky orientovaným vyučováním (BOV) v přírodních 
vědách, které by sloužily např. studentům učitelství a začínajícím či pokročilým učitelům v praxi. Soubor 
deseti námětů k badatelským činnostem využitelným v biologickém vzdělávání na gymnáziu byl vytvořen 
v rámci diplomové práce, ověřen v biologické praxi na gymnáziu a může posloužit k rozšíření literatury 
zabývající se BOV, výukových úloh a metodických postupů, čehož mohou využít zejména studenti 
učitelství a učitelé z praxe, kteří se rozhodnou začlenit badatelsky orientované činnosti do výuky biologie 
na gymnáziu. 

 
Klí čová slova: Badatelsky orientované vyučování; Badatelská metoda; výuka biologie na gymnáziu; 
praktické badatelské činnosti; pracovní list žáka 
 
Úvod 

Badatelská metoda je podle Papáčka [2] jednou z aktivizujících metod výuky. Je základem 
badatelsky orientovaného vyučování, během kterého si žáci vytváří znalosti cestou řešení 
problému, pracují samostatně ve skupinách (učitel je zde pouze rádcem, zasvěceným 
průvodcem), což podporuje a rozvíjí komunikaci a kooperaci, stanovují výchozí hypotézu, hledají 
a navrhují cesty, metody a postupy řešení problému, zkoumají, pozorují, experimentují, získávají 
data, která zpracovávají a vyhodnocují, formulují závěry, které prezentují, obhajují a 
argumentují, na základě svých výsledků a zjištění potvrzují či vyvracejí výchozí hypotézu, 
diskutují s ostatními. Očekává se, že zavádění badatelsky orientovaného vyučování a 
badatelských výukových úloh do vyučování povede ke zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy. 
Cílem práce bylo vytvořit soubor praktických badatelských činností, které by bylo možné využít 
v biologickém vzdělávání na gymnáziu a podpořit tak řešení celoevropského problému poklesu 
zájmu žáků o přírodní vědy. Pilotní verze deseti námětů k praktickým badatelským činnostem 
byla ověřena v praxi na gymnáziu, následně proběhly korekční úpravy, které vedly k vytvoření 
finální verze souboru badatelských činností pro žáky gymnázia.  
 
 
Materiál a metody 

Metodický postup tvorby byl rozdělen do dvou etap: etapa studia učebních dokumentů a 
sběru dat, která spočívala v prvotním prostudování pedagogických dokumentů, učebnic a 
cvičebnic určených pro výuku biologie na gymnáziu a etapa tvorby praktických badatelských 
činností využitelných v biologickém vzdělávání na gymnáziu, ve které byla vybrána vhodná 
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témata, konkrétně z biologie rostlin a biologie člověka a byly vytvořeny jednotlivé praktické 
badatelské činnosti. K tvorbě praktických badatelských činností byly vybrány již existující úlohy 
z biologie, které byly přepracovány z pohledu badatelsky orientovaného vyučování, doplněny 
a rozšířeny tabulkami, nákresy, dalšími úkoly a otázkami. Druhá etapa byla rozdělena do tří fází: 

 
Přípravná fáze: v této fázi byla vytvořena základní „kostra“ badatelských činností a každá 

z badatelských činností byla rozpracována do tří částí: 
• cíle – pro každé téma byly vytyčeny takové cíle, které povedou žáky k rozvíjení 

oborových kompetencí a kompetencí klíčových. 
• pracovní list žáka – je určen žákům, obsahuje název tématu, vstupní otázky zjišťující 

znalosti žáků týkající se dané problematiky, následuje teoretická část a dále již 
konkrétní úkoly, které zahrnují stanovení výchozí hypotézy, výčet pomůcek a 
materiálu, popis pracovního postupu, prostor pro vlastní pozorování a výsledky, závěr 
a diskusní otázky. Pracovní list žáka je doplněn grafickými znaky (pro snadnější 
orientaci žáků v textu) a dostává tak podobu strukturovaného textu. 

• metodické poznámky pro učitele – jsou určeny učitelům a představují nejdůležitější 
pokyny, poznámky a návrhy (pro projektovou výukU, metodu I. N. S. E. R. T. U.) pro 
úspěšnou realizaci úlohy. 

 

Realizační fáze: pilotní verze badatelských činností byla ověřena v biologické praxi se 
žáky čtyřletého Mendelova gymnázia v Opavě. Realizace úloh probíhala jak v klasických 
vyučovacích hodinách, tak v dvouhodinových seminářích a cvičeních z biologie s polovičním 
počtem žáků. 
 

Korekční fáze: s využitím poznatků, pozorování a zkušeností získaných během realizace 
byla provedena korekce pilotní verze souboru badatelských činností zejména v části pracovního 
listu žáků a metodických poznámek pro učitele a následně byla vytvořena finální verze souboru 
deseti námětů k praktickým badatelským činnostem z biologie pro žáky gymnázia. 
 
 
Výsledky 

Výsledkem práce byl soubor deseti námětů k praktickým badatelským činnostem z biologie 
pro žáky gymnázia. Témata jednotlivých praktických badatelských činností 
byla vybrána z oblasti biologie rostlin a biologie člověka. Pro výuku biologie rostlin bylo 
vytvořeno sedm praktických badatelských činností řazených do oblasti látkového složení 
rostlinného těla, fyziologie rostlin a ekologie rostlin. Pro výuku biologie člověka byly vytvořeny 
tři praktické badatelské činnosti tematicky vázané na trávicí, dýchací a nervovou soustavu 
člověka. Jednotlivé badatelské úlohy jsou rozčleněny na tři části: cíle, pracovní list žáka, 
metodické poznámky pro učitele a lze je využít k prezentaci nového učiva, k verifikaci či fixaci 
teoretických znalostí žáků a k motivaci žáků. Vytvořený soubor praktických badatelských 
činností byl koncipován pouze jako jakýsi námět, návrh úloh pro BOV. Jednotlivé úlohy 
tak mohou být dále upravovány, rozšiřovány a doplňovány o další otázky, informace a úkoly 
např. úkoly s využitím ICT pomůcek a jiných přístrojů. 
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Závěr  
Byl vytvořen soubor deseti námětů k praktickým badatelským činnostem z biologie pro 

žáky gymnázia, čímž byl splněn stanovený cíl práce. Jednotlivé badatelské činnosti 
jsou tematicky vázány na výuku biologie rostlin a biologie člověka. Komplexní soubor 
badatelsky orientovaných činností je výjimečný svým didaktickým zpracováním, dominantním 
postavením pracovního listu žáka a jeho strukturovaností usnadňující orientaci žáků v pracovním 
listu a vedoucí žáky k úspěšnému rozvíjení oborových kompetencí a neposlední řadě také 
zařazením souboru metodických pokynů pro učitele k úspěšné realizaci badatelských činností. K 
výjimečnosti a netradičnosti celého souboru přispívá také zařazení námětů pro využívání dalších 
aktivizujících metod výuky, jako je projektová výuka či metoda I. N. S. E. R. T. U. 
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Abstract 

Europe-wide problem of declining interest of the vast majority of pupils in science is attributed, in 
particular, ways in which science is taught in schools [1]. The solution to this problem is the application 
of new teaching methods in science teaching and inquiry interesting mainly oriented methods and ways of 
working with pupils [1]. Unfortunately, according Papáčka [2] in the Czech Republic are not yet 
available textbooks or manuals dealing with the inquiry-based education (IBE) in the natural sciences, 
which serve as student teachers and beginning teachers and advanced practice. A set of ten topics for 
practical inquiry activities usable in the biological education of students of grammar school was created 
within the thesis, the validation of biological practice at grammar school and may serve to extend the 
literature on the IBE, teaching and methodological problems, which can be used especially for student 
teachers and teachers from experience who choose to integrate inquiry interesting activities oriented to 
teaching biology in high school. 

 
Key words: inquiry-based education; inquiry method; education of biology at grammar school; 
practical inquiry activities; student´s worksheet 
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Abstrakt  
Príspevok sa orientuje na kladenie otázok, ktoré podporujú implementáciu objavného vyučovania 

do matematiky a prírodovedných predmetov. Venuje sa objavnému vyučovaniu matematiky 
a prírodovedných predmetov, jeho úlohe, cieľom. Predstavuje projekt 7RP PRIMAS zameraný na 
implementáciu objavného vyučovania, ciele i výstupy tohto projektu. Zaoberá sa dôvodmi, prečo učitelia 
dávajú svojim žiakom počas vyučovacej hodiny otázky, i najčastejšími chybami, ktorých sa učitelia pri 
kladení otázok dopúšťajú. Príspevok ďalej popisuje päť základných princípov efektívneho kladenia otázok 
tak, aby rozvíjali vedecké myslenie žiakov, ich schopnosť dôvodiť a argumentovať. 

 
Kľúčové slová: objavné vyučovanie; 7RP PRIMAS; kladenie otázok; chyby, princípy.  
 
Objavné vyučovanie  
 Wells [7] charakterizuje objavovanie ako prístup, pri ktorom je podporované pýtanie sa, 
a to kedykoľvek počas vyučovacej hodiny a kýmkoľvek (žiakom, učiteľom). Rovnako dôležité sú 
odpovede na položené otázky, ktoré sa berú vážne a skúmajú sa tak starostlivo, ako to len 
okolnosti dovolia. Coffman [2] považuje objavovanie za dôležité, pretože sa žiaci nielen naučia 
požadovanú informáciu a zapamätajú si ju, ale učia sa tiež tieto informácie aplikovať, aby mohli 
tvoriť zmysluplné otázky a tiež budovať svoje vlastné porozumenie.   
 Objavné vyučovanie (Inquiry Based Learning = IBL) je teda spôsob vyučovania 
orientovaný na žiaka. Je zameraný na obsah vzdelávania, stratégie a samostatné učenie sa. Počas 
vyučovacích hodín, do ktorých je IBL implementované, žiaci rozvíjajú vlastné výskumné otázky, 
skúmajú problémy samostatne alebo v skupinách, formulujú hypotézy, zbierajú údaje, 
interpretujú výsledky a diskutujú o nich.  
 Cieľom IBL je podnietiť žiakov, aby si osvojili kritické myslenie, prístupy a metódy 
špeciálne zamerané na riešenie problémov a aby získali priame skúsenosti s vedeckým 
výskumom. Týmto chce IBL napomáhať pri prekonávaní problémov s vnútornou motiváciou 
žiakov. 
 
Projekt 7 RP PRIMAS 
 PRIMAS je medzinárodný projekt v rámci 7. rámcového programu financovaný zo zdrojov 
Európskej únie. Spolupracujú v ňom odborníci na teóriu vyučovania štrnástich univerzít 
z dvanástich krajín. „Základným cieľom projektu je implementácia objavného vyučovania 
matematiky a prírodovedných predmetov do každodennej školskej praxe.“ pozri [1]. Projekt sa 
zameriava aj na podporu medzipredmetových vzťahov matematiky a ostatných prírodovedných 
predmetov. 
 Počas doby trvania projektu (2010 - 2013) riešitelia zostavia učebné texty pre žiakov vo 
veku 6 – 16 rokov, ktoré by mali doplniť učebnice a iné materiály používané v školách počas 
vyučovania. Pre učiteľov budú pripravené kurzy ďalšieho vzdelávania a podporné materiály, 
ktoré sú zamerané na rozvíjanie a implementáciu objavného vyučovania matematiky 
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a prírodovedných predmetov. Jednou z úloh projektu je tiež podporiť spoluprácu školy, rodiny 
i spoločnosti. 
  
Prečo sa pýtame? 
 Učitelia sa pýtajú počas vyučovacích hodín neustále. Otázky kladú z rôznych dôvodov: aby 
svojich žiakov zaujali, ohodnotili ich predchádzajúce vedomosti, stimulovali pamäť k vytváraniu 
nových poznatkov, či zamerali myslenie na najdôležitejšie myšlienky a problémy. Pýtajú sa tiež 
preto, aby pomohli žiakom rozšíriť ich myslenie z faktického na analytické, podporili 
uvažovanie, hodnotenie a formuláciu hypotéz, príp. pomohli žiakom pri hľadaní súvislostí. 
 Nanešťastie sa pre nich tento proces stáva poloautomatický, a pri kladení otázok sa učitelia 
dopúšťajú mnohých chýb, ktoré žiakov demotivujú. Swan [6] uvádza najčastejšie z nich, a to 
kladenie otázok bez zjavného dôvodu, kladenie niekoľkých otázok súčasne, nesprávna 
postupnosť otázok, kladenie rečníckych otázok či množstva uzavretých otázok, ktoré umožňujú 
odpovedať jediným spôsobom správne alebo nesprávne. Mnohokrát učitelia kladú otázky typu 
„hádaj, na čo myslím“, t.j. vedia, akú odpoveď chcú počuť a ignorujú alebo odmietajú ostatné 
odpovede; alebo sa pýtajú len tých najšikovnejších, prípadne sympatickejších žiakov. 
 
Ako sa pýtať objavne? 
 Autori materiálov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci projektu PRIMAS [8] uvádzajú 
päť základných princípov efektívneho kladenia otázok, medzi ktoré patrí plánovanie otázok 
vopred, zapájanie všetkých žiakov do riešenia problému a do diskusie o probléme, ponechanie 
času žiakom na premyslenie si odpovede, vyhýbanie sa posudzovaniu odpovedí žiakov 
a podporovanie hlbšieho uvažovania. 
 
Plánovanie otázok 
 Naozaj efektívne otázky sa plánujú vopred a majú súvisieť s cieľmi vyučovacej hodiny. 
Otázky by mali byť otvorené, aby umožňovali rozmanité odpovede, a ich náročnosť by mala 
postupne narastať. Je dôležité si uvedomiť, že učiteľ si musí pripraviť otázky pre rôzne časti 
vyučovacej hodiny, a to pre fázu pred objavovaním, počas objavovania, pri interpretácii 
a hodnotení výsledkov objavovania i pri diskusii o záveroch a reflexii. 
 Na začiatku objavovania sa otázky týkajú analýzy problému, učiteľ sa pýta, aby zistil, ktoré 
zo svojich predchádzajúcich vedomostí môžu žiaci pri riešení problému využiť, ako ho vedia 
zjednodušiť, či ho dokážu matematicky zapísať, svojimi otázkami nabáda žiakov k vytváraniu 
predpokladov, napr. „Čo poznáme, čo nepoznáme?“, „Aký druh diagramu nám môže pomôcť?“. 
 Počas fázy objavovania sa učiteľ pýta na závislé a nezávislé premenné, hypotézy, 
kontrapríklady, alternatívne spôsoby riešenia, kladie otázky typu: „Viete sformulovať nejaké 
hypotézy?“, „Viete navrhnúť iný spôsob, ako by sme to mohli urobiť?“. 
 Otázky kladené pri interpretácii a hodnotení výsledkov objavovania by mali podnecovať 
žiakov k obhajovaniu vlastného názoru či výsledku, k dôvodeniu i argumentácii, napr. „Viete 
uviesť presvedčivý argument pre uvedené tvrdenie?“, „Čo si myslíte o tvrdení vášho 
spolužiaka/vašej spolužiačky?“. 
 Otázky typu: „Ktorá z vami použitých metód riešenia problému bola najlepšia? Prečo?“, 
„Ktorá metóda riešenia bola najrýchlejšia?“, „Aké užitočné stratégie ste sa do budúcnosti 
naučili?“ vyvolávajú diskusiu o záveroch problému. Žiaci analyzujú použité metódy, stratégie, 
hodnotia ich efektivitu.  
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Zapájanie všetkých žiakov 
 Aby učiteľ mohol do práce na probléme a do diskusie zapojiť všetkých žiakov, je dôležité, 
aby na seba všetci videli a aby sa navzájom počuli. Jedným z najlepších spôsobov organizácie 
triedy je usadiť žiakov do lavíc v tvare písmena U. Toto rozsadenie je vhodné pre rôzne formy 
práce žiakov vo vyučovacom procese: individuálnu prácu žiakov, skupinovú prácu i frontálnu 
prácu. Keď učiteľ položí otázku, počujú ho všetci žiaci a môžu reagovať.  
 O odpovedi na položenú otázku by mal premýšľať každý žiak. „Keď už raz žiaci zodvihnú 
ruky, prestanú premýšľať o matematike a začnú súperiť o to, kto zaujme pozornosť učiteľa“ pozri 
[3] na strane 25. Niektorí žiaci zasa prestanú rozmýšľať, pretože vedia, že učiteľ vyvolá niekoho, 
kto sa hlási, a ich sa neopýta. Pravidlo „Nehlásiť sa“ je dobrým riešením tejto situácie; žiaci si 
uvedomia, že učiteľ môže požiadať kohokoľvek z nich, aby odpovedal, a preto neprestávajú 
premýšľať. 
 
Čas na premýšľanie 
 Časový interval medzi položením otázky učiteľom a jej zodpovedaním žiakmi sa zvyčajne 
nazýva „doba čakania“. Mnohí učitelia tomuto intervalu neprikladajú potrebnú dôležitosť a tento 
pojem pre nich znamená menej ako jednu sekundu. Rowe [4] zistil, že ak učitelia predĺžia túto 
dobu čakania na tri až päť sekúnd, žiaci odpovedajú sebavedomejšie a ich odpovede sú dlhšie, 
pokúšajú sa o hľadanie alternatívnych možností, nadväzujú na odpovede svojich spolužiakov.  
 V niektorých prípadoch je dokonca vhodné nechať žiakom ešte 30 sekúnd navyše, ktoré 
využijú na diskusiu so svojim spolužiakom. Potom by už každý žiak mal mať pripravenú 
odpoveď na zadanú otázku.   
  
Posudzovanie odpovedí žiakov 
 Rowe [5] skúmal tiež vplyv slovných odmien na  žiakov a spozoroval, že ak učitelia 
komentármi posudzovali odpovede žiakov, dokonca aj pozitívnymi, ako napríklad „Výborne!“, 
malo to negatívny vplyv na ústny prejav žiakov. Vytrvalosť pri riešení úlohy bola najväčšia pri 
menšom počte slovných odmien. Pre žiakov je teda prijateľnejšia odozva komentármi, ktoré 
nevylúčia alternatívne myšlienky a návrhy, napr. „Ďakujem za odpoveď, bola naozaj zaujímavá. 
Aké iné nápady máte?“. 
 
Nadväzovanie na odpovede žiakov spôsobmi, ktoré podporia ich uvažovanie 
 Myslenie žiakov je potrebné počas celého procesu riešenia problému podporovať a nútiť 
ich k tomu, aby sa zaoberali problémom či úlohou do väčšej hĺbky. Učiteľ by mal svojich žiakov 
napríklad požiadať, aby svoje vysvetlenie zopakovali, príp. rozvinuli, aby uviedli príčinu („Viete 
vysvetliť, prečo to funguje?“), narážať na alternatívne odpovede, podporovať ich v špekuláciách 
(„Čo by sa stalo, ak ... ?“), dať žiakom najavo záujem verbálnym i neverbálnym spôsobom. 
Žiakom tiež pomáha, ak ich učiteľ povzbudzuje v kladení otázok, v hľadaní súvislostí, ak ich 
žiada, aby premýšľali nahlas, premýšľa nahlas s nimi („Poďme si to premyslieť spolu.“). 
  
Záver 

J. A. Komenský hovorí: „Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, nechaj ma 
konať a pochopím.“ V srdci objavného vyučovania leží viera, že učenie sa matematiky 
a prírodovedných predmetov nespočíva len v osvojovaní si faktov a informácií. Je to tiež nový 
spôsob spoznávania sveta a prístupu k riešeniu problémov, kde formálne vysvetlenie myšlienok 
skôr nasleduje než predchádza praktické skúmanie. 
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Pri implementácii objavného vyučovania do vyučovacieho procesu má učiteľ 
proaktívnejšiu rolu, ako je rola obyčajného facilitátora. Okrem iného je jeho úlohou vytvárať 
uvoľnenú atmosféru na objavovanie, skúmanie i výmenu nových myšlienok a vedomostí 
a vyzývanie žiakov k aktívnemu poznávaniu cez efektívne kladenie otázok. Kladenie otázok, 
ktoré podporujú objavovanie a skúmanie, je základnou pedagogickou zručnosťou, ktorú by si mal 
každý učiteľ osvojiť a zdokonaľovať sa v nej, aby dokázal sprevádzať svojich žiakov celým 
objavným procesom, od získania informácie až po osvojenie nového poznatku. 
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Abstract  
The article is focused on asking questions that encourage the implementation of Inquiry Based Learning 
into Mathematics and Science. It deals with the Inquiry Based Learning of Mathematics and Science, its 
function, aims. It introduces the project 7RP PRIMAS which is aimed at the Inquiry Based Learning 
implementation, aims and outputs of the project. It refers to the reasons why teachers ask their students 
questions during lessons and to the most common mistakes teachers make when asking questions. 
Moreover, the article describes five basic principles for effective questioning, so that the questions 
develop scientific thinking of students, their ability of reasoning and argumentation.   
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Abstrakt  
Příspěvek se zabývá zjišťováním úrovně žákovských prekonceptů v tematickém celku Molekulová 

fyzika a termika u žáků druhého stupně základní školy a návrhem, jakým způsobem odstranit 
miskoncepty. Pro správnou tvorbu žákovských pojmů je použita metoda dvou typů skupinových 
experimentů. Jedná se o dva experimenty podporované ICT a o jeden experiment vycházející z přímého 
prožitku a pocitu žáků doplněný o srovnání vlastní zkušenosti s výsledky  fyzikálního měření.  

 
Klíčová slova: prekoncept, miskoncept,  tepelná vodivost, tepelný vodič, tepelný izolant 
 
Úvod  

Podle Mandíkové [4] jsou za prekoncepty považovány subjektivní intuitivní představy žáků 
o tom, jak a proč okolní svět funguje. Doulík a Škoda [1] uvádějí, že prekoncepty jsou utvářeny 
všemi dosavadními vlivy a zkušenostmi, které na jedince působily po celý jeho předchozí život. 
Jedná se jak o vlivy školní, tak také o vlivy mimoškolní, přičemž míra jejich působení závisí na 
věkové úrovni žáka, na jeho sociálním prostředí a na jeho schopnosti zpracovávat všechny 
předchozí zkušenosti.  

Úroveň tvorby prekonceptů v tematickém celku Molekulová fyzika a termika  je mimo jiné 
ovlivněn smyslovým vnímáním okolního světa, jehož je každodenní součástí. Protože chování 
částic v látce žák nezná a nemá ani možnost ho podrobně pozorovat, zniká tak prostor k utváření 
miskonceptů (za miskoncept  považujeme chybně utvořený prekoncept), které často přetrvávají i 
do dospělosti a vytvářejí tak pokřivený obraz fyzikálních dějů kolem nás.  
V dotaznících zaměřených na zjišťování úrovně prekonceptů v tematickém celku Molekulová 
fyzika a termika byla sledována kognitivní dimenze žákovských představ. Byly zjišťovány 
vědomosti a dovednosti žáků prostřednictvím dvanácti uzavřených a otevřených otázek 
v didaktickém testu.  

Testování probíhalo u 115 žáků osmých ročníků (60 chlapců a 55 dívek) na třech 
základních školách od 7. 1. 2011 do 19.1. 2011.  Škola A je školou sídlištního typu se specifiky, 
jež jsou dány především častější migrací rodičů za prací do oblasti města s padesáti tisíci 
obyvateli. V osmých ročnících jsou paralelně vyučovány běžné třídy podle klasického ŠVP a 
vždy jedna sportovní třída – třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (volejbal dívky, házená 
chlapci). Struktura třídy 8.A je různorodá, část dětí přešla do sportovní třídy z prvního stupně, 
část byla vybrána z jiných škol a do školy dojíždí. Třída 8.B je třídou nesourodou, kde vládne 
šikana, projevují se negativní jevy (užívání drog, krádeže, časté neomluvené absence). Třída 8.C 
je prospěchově velmi slabá. Ve třídě je pouze jedna všestranně nadaná žákyně, zbytek třídy se 
pohybuje v průměru až hlubokém podprůměru. Škola B je školu s dlouholetou tradicí ve městě 
s padesáti tisíci obyvateli, která je zaměřena na rozšířenou výuku jazyků a rozšířenou výuku 
informačních a komunikačních technologií. Šetření proběhlo u 22  žáků ve specializované třídě s 
rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií. Jde o výběrovou třídu, do které 
dojíždějí žáci i z okolí města. Město, v němž se nachází škola C, má přibližně patnáct tisíc 
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obyvatel. Ve městě jsou dvě úplné základní školy. Do obou škol docházejí zejména na druhý 
stupeň nejen děti ze samotného města, ale i z okolních spádových obcí. Šetření bylo prováděno 
ve třídě, kde bylo přítomno 29 žáků. Třída se vyučuje podle běžného ŠVP, nemá žádnou 
specializaci.  
 
Výsledky vyhodnocení zjišťování prekonceptů 

Téměř u všech otázek 1 až 12 byla byla míra tvorby chybných prekonceptů, tak zvaných 
miskonceptů, odpovídající věku a znalostem žáků. Jako problematická se jeví odpověď na otázky 
5 a 6, které spolu úzce souvisejí. 
Otázka č. 5 
V místnosti o stálé teplotě 22 ˚ C je část podlahy pokryta kobercem a část dlaždicemi bez 
podlahového vytápění. Mají koberec a dlaždice stejnou teplotu? 
a) ano            b) ne                c) nevím 
 

Celkové hodnocení otázky 5

0,0%

100,0%

Chlapci 6,7% 90,0% 3,3%

Dívky 5,5% 92,7% 1,8%

Celkem 6,1% 91,3% 2,6%

a b c

 
Obrázek 1. Vyhodnocení odpovědí na otázku č.5. 

Protože se tradičně tento prekoncept vytváří chybně, byla zvolena jeho dvojí kontrola v 
otázce č.5 I 6. Žáci nebrali v potaz dlouhodobou teplotu v místnosti, tedy fakt, že všechny 
předměty v místnosti by měly mít stejnou teplotu. Rozhodujícím byly jejich vlastní pocity. 
Chybně odpovídá 91,3 % žáků. 
 
Otázka č. 6 
Bosou nohou si stoupneš na tyto dlaždice v místnosti. Liší se jejich teplota od teploty 
koberce? 
a) ano            b) ne                c) nevím 
 

Celkové hodnocení otázky 6

0,00%

100,00%

Chlapci 93,30% 1,70% 5,00%

Dívky 92,70% 3,65% 3,65%

Celkem 93,00% 2,60% 4,40%

a b c

 
Obrázek 2. Vyhodnocení odpovědí na otázku č.6. 
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Odpověď na otázku 6 je typickým příkladem špatně vytvořeného prekonceptu, který často 
přetrvává po celý život a školní vzdělání ho jen těžce přeměňuje. Pocitové vnímání chladu 
dlaždic oproti „teplému“ koberci  vede k přesvědčení, že i když je teplota v místnosti dlouhodobě 
stejná, mají dlaždice zcela jistě nižší teplotu, protože to každý pociťuje „na vlastní kůži“. 
Vlastnosti látek jako tepelných vodičů a izolantů zde nehrají roli a respondenti je neberou 
v úvahu.  Špatně odpovědělo 93 % dotázaných žáků. 

O variantě b jako správné odpovědi vůbec neuvažovali žáci tříd A – 8.A, A – 8.B a  A – 
8.C. Třída A – 8.C ve 100% odpovědí uvádí chybnou variantu a. Třídy A – 8.A a A – 8.B jako 
další možnost udávali variantu c – nevím (4,3%, 4,5 % - v obou případech 1 žák). 
 
Tvorba žákovských konceptů prostřednictvím pokusů podporovaných ICT 

Ke správnému utváření žákovských pojmů v tematickém celku Molekulová fyzika a 
termika  na 2. stupni ZŠ byla zvolena metoda pokusů podporovaných ICT pracujících s měřicícm 
systémem EdLaB a se softwarem eProLab, které doplní vlastní pocitový popis situace žáky 
spojený s měřením infračidlem.  
Žáci by v rámci jedné vyučovací hodiny nazvané Změna teploty tělesa tepelnou výměnou měli 
pracovat ve čtyřčlenných skupinách vybavených notebooky a sadami EdLaB obsahujícími dva 
zelené teploměry, jeden žlutý teploměrjeden infrateploměr a základní deskou pro připojení čidel. 
Pokus č. 1: 
Zahřívání hliníkového drátu plamenem 
Pokus č. 2: 
Tepelná výměna mezi tepelnými vodiči a izolanty 
Pokus č. 3: 
Teplota různých materiálů v místnosti 
Úlohy jsou zpracovány do pracovního listu, v němž žák zapisuje výsledky měření do 
připravených tabulek, na základě vlastních zjištění vyvozuje učivo a v závěru odpovídá na otázky 
týkající se dané kapitoly. 

 
Popis pokusů 
Pokus č. 1: 
Zahřívání hliníkového drátu plamenem 
Do stojanu žáci upevní hliníkový drát. Na jeden jeho konec připevní  žlutý teploměr zapojený do 
základové desky měřicího systému EdLaB. Druhý konec zahřívají plamenem. Při spuštění měření 
sledují ve skupinách změnu teploty druhého konce hliníkového drátu, který není vystaven 
přímému působení plamene. Výsledky měření žáci uloží, vytisknou grafické vyjádření změny 
teploty, hodnoty z grafu odečítají v pravidelných intervalech a zapisují do tabulky. 
Po ukončení měření žáci vyvozují prostřednictvím návodných otázek z pracovního listu učivo – 
tepelnou výměnu vedením. 
Pokus č. 2: 
Tepelná výměna mezi tepelnými vodiči a izolanty 
Do dvou stejných kádinek umístí žáci hliníkovou lžičku a pásek polystyrenu. Na polystyren i na 
hliníkovou lžičku připevní zelené teploměry zapojené do základní desky. Obě nádoby naplní 
stejným množstvím stejně horké vody. Po spuštění měření sledují skupiny na dvou oddělených 
grafech změny teploty hliníkové lžičky a polystyrenového pásku. Výsledky měření uloží, 
vytiskou a z grafů nalepených do pracovního listu odečtou a zapíší do tabulky naměřené hodnoty 
v minutových časových intervalech. 
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Po ukončení měření žáci opět prostřednictvím otázek vyvodí do pracovního listu učivo – tepelné 
vodiče a tepelné izolanty. 
Pokus č. 3: 
Teplota různých materiálů v místnosti 
Pokus číslo 3 je založen na spojení vlastních pocitů žáka a aplikace získaných poznatků do 
praktického života. Pokus probíhá dvakrát, vždy  ve čtyřech fázích, které jsou zapisovány do 
tabulky: 
První fázi představuje žákovská intuice – předpoklad, vyslovení hypotézy (myslím si, že..) 
Druhá fáze pokusu využívá hodnocení vlastního tepelného pocitu žáka ze dvou různých 
materiálů, který získal při jeho průběhu. 
Ve třetí fázi skupina exaktně pomocí infrateploměru zjišťuje teplotu materiálů a hodnotu 
zapisuje. 
Čtvrtá fáze slouží k ověření či vyvrácení hypotézy a k vysvětlení důvodu omylu. 
PokusA) – Porovnej teplotu hliníkového hrnku a porcelánového hrnku, které jsou dlouhodobě 
umístěny v místnosti o stálé teplotě. 
Pokus B) – Porovnej teplotu dlažby a koberce v místnosti se stálou teplotou. 
Vyústěním pokusu číslo 3 je vysvětlení, proč vnímáme tělesa se stejnou teplotou odlišně. Jedná 
se o aplikaci pojmu tepelný vodič a tepelný izolant v praxi. Na pokus by měla navázat žákovská 
diskuse o dalších tepelných vodičích a izolantech, které z praxe žáci znají. 

 
Závěr 

Uvedené experimentální úlohy jsou zaměřeny na rozvíjení žákovských klíčových 
kompetencí k učení, k řešení problému, k rozvoji komunikace a interpersonálních vztahů mezi 
žáky. Cílem pokusů je vytvořit správné pojetí pojmu tepelná vodivost a pochopení jejích 
praktických důsledků. Důraz je kladen na rozdíl mezi tělesným vnímáním teploty různých 
materiálů a jejich skutečnou teplotou, na schopnost vysvětlit fyzikální příčinu tohoto „klamného“ 
vnímání a na praktické důsledky tohoto jevu. 
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Abstract  

The addition deals with finding out the level of pupil preconceptions in the thematic unit Molecular 
Physics and thermodynamics for students of upper primary schools and a suggestion, how to remove 
miskonceptions. To create the right pupil terms, the method of two types of group experiments. There are 
two experiments supported by ICT and another one based on direct experience and feeling of students 
accompanied by their own experiences compare with the results of physical measurements. 
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Abstrakt 

Motivace je v chemie velmi důležitá, jelikož chemie bohužel patří mezi méně oblíbené předměty. 
Kromě klasických motivačních prvků, jako je hra nebo pokus, existují i netradiční prvky, kterými se dá 
v hodině motivovat. Tento článek je zaměřen na netradiční motivační prvky jako je chemické video, 
chemická pohádka (besídky), chemie ve filmu a korespondenční soutěž KORCHEM.     

 
Klíčová slova:  motivace; chemické video; chemická besídka; korespondenční soutěž   
 
Úvod  

Motivace je hnacím motorem celého vzdělávání. Abychom žáky něco naučili, musíme je 
nejprve zaujmout. Každý učitel by se tedy měl, kromě odborné přípravy na hodinu, zaměřit na to, 
čím bude žáky motivovat. K motivaci můžeme použít klasické prvky, ale můžeme využít i  
netradiční motivace (příklady jsou obsahem článku). 

Mezi netradiční motivační prvky může patřit chemické video, tvorba nové chemické 
pohádky nebo využití pohádky (filmu) klasické s důrazem ne chemické jevy, tvorba zajímavých 
chemických úkolů a příkladů formou chemických soutěží, vyhledávání chemie tam, kde by ji žáci 
na první pohled nehledali.  

Podle Solárové [1] je vhodná motivace ve výuce je zárukou zvýšení zájmu žáků o výuku a 
tendence přistupovat  k učivu chemie se snahou se mu přiblížit a pochopit ho.  
 
Ukázky motivačních aktivit  
 V rámci pregraduálního studia učitelství se studenti připravují také na využití motivačních 
prvků ve výuce chemie. Významným faktorem je, že se oni sami snaží o sestavení netradičních 
motivačních aktivit. Všechny níže popsané aktivity jsou výsledkem mých vlastních výstupů, 
které jsem realizovala během pregraduálního studia učitelství chemie na KCH PřF OU v Ostravě. 
 
a) Chemická pohádka 
 Chemické pohádky nemusí být nutně určeny nižším ročníkům, ale mohou motivovat I 
starší žáky. Pohádky slouží hlavně k motivaci a dají se sehrát při školních besídkách, maturitních 
představeních atd. Pohádky mohou sehrát i učitelé. (Pohádka O ohni a vodě, Jak spadl anděl do 
pekla; pro starší např.  Limonádový Joe).  

Námět  a scénář pohádky Jak spadl anděl do pekla byl použit jako předloha na 
chemickou besídku. Pohádka pojednávala o andělovi, který neuměl udělat obláčky ani duhu, 
andělské pokusy se mu nedařily, ani je nechtěl dělat, a tak byl ostatním andělům jen pro smích. 
Jednou, když udělal špatný obláček, spadl z něj přímo do pekla. V pekle se mu nejprve taky 
všichni smáli, ale postupně začali anděla učit jak to v pekle chodí. Učili ho čertovské pokusy a 
předělávali ho postupně na čerta a andělovi narostly rohy. Anděl byl smutný, že se nemůže 
pochlubit ostatním andělům v nebi, jak se mu daří čertovské pokusy, tak spolu s čerty vyrobil 
obláček, který ho do nebe odnesl. V nebi se mu ostatní andělé smáli za ty čertovské rohy, když 
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ale propojil anděl s rohama andělské pokusy s čertovskými, začali si ho ostatní andělé v nebi 
vážit. Pohádka byla prezentována studenty učitelství chemie  pro žáky talentované v chemii 
v rámci tradiční akce pořádané na KCH PřF OU – Mikulášská besídka.  
 Pohádka byla napsána v roce 2010 u příležitosti tradiční akce „Chemie na 
Slezskoostravském hradě“. O ohni a vodě ukazuje, jak to vypadá, když se vodník „šprt“ zamiluje 
do čertice, která školu zrovna v lásce nemá. A jak jim to navíc může zkomplikovat otec čertice, 
který je ředitelem na jejich škole. Láska ale nakonec přemůže všechno a vodník s čerticí ukážou, 
že oheň  voda nemusí soupeřit, ale mohou být spolu v míru. Pohádka byla nacvičena vyučujícími 
KCH PřF OU v Ostravě a realizována na mnoha akcích jak pro žáky, tak dospělé.    
 
b) Chemie ve filmu 
 Pro starší žáky je vhodným motivačním prvkem take sledování  běžného (nejlépe 
známého)  filmu. Stačí vyhledat, kde se ve filmech vyskytuje chemie jako taková nebo chemické 
jevy a ty okomentovat. Úkolem žáků je dané jevy popsat, najít chemické chyby, které se případně 
v textu objevily apod.  Jako příklad uvádím film Marečku, podejte mi pero, ve kterém je přímo 
uvedena hodina chemie. Pokud ji žáci pozorně sledují, mohou najít chybu v podobě   špatně 
napsaná rovnice 2Na +2H2O → 2NaOH.   

Mezi další ukázky patří film Pelíšky, ve kterém se vyskytuje hned několik „chemických 
záhad“. Jako příklad některé z nich uvádím: 
 1, „Taky ta slavná Polka, madam Curie-Sklodowska, sklo!“ Marie Curie nemá se sklem nic 
společného. Zabývala se radioaktivitou a objevila Polonium  a Radium 
 2, „Maršal Malinovsky“ Chyba ve filmu - Když Miroslav Donutil “chrlí” oheň, měl by mít 
modrou barvu, ethanol hoří modře.  Když „panáky“ zapaloval, měl ethanol modrou barvu, což je 
správně.  
 3, Prskavka ve vlasech Simony Stašové Schopnost prskavky prskat, je založena na okysličovadle 
– dusičnan, chlorečnan 
 4, „To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR“ „A skláři nebudou mít co žrát“ Umělá 
hmota, vinylový plast, je syntetický nebo polosyntetický polymerní materiál. Plasty často 
obsahují látky, které zlepšují jejich vlastnosti, jako lehkost a pružnost.  
5, „V naší elektrické troubě?“ „Co to tady smrdí? - Karma, to je osud, víš?“ Plynová trouba 
obsahuje zemní plyn (stejně jako karma), hlavní složkou je methan a ethan. Dříve se používal 
svítiplyn, který je tvořen převážně H2, CO a CO2. Při otravě CO vzniká karbonylhemoglobin. 
Tato vazba je mnohem pevnější než vazba s kyslíkem. Otrava se projevuje celkovou únavou, 
ospalostí, závratěmi, bolestmi hlavy a bolestmi hrudníku.  
6, „Uvědomuje si vůbec ten spratek, že jsem na nitroglycerinu?“ Nitroglycerin, je chemická látka 
sloužící jako trhavina, ale také jako chemická látka používaná v lékařství na snížení krevního 
tlaku.  
6, „Jindřiško, ještě jsme nelili olovo!“ Teplota tání olova je 327,5 °C. Nalitím do studené vody se 
teplota olova ochladí a olovo přejde z kapalného stavu do pevného. Podle tvaru olova ve studené 
vodě se věští osud.  
7, „Mám tady šedesátiprocentní slivovici od doktora Vacenovského z Dolan“ Při výrobě pálenky 
dochází nejprve ke kvašení. Po zakončeném kvašení proběhne destilace, aby se oddělil vzniklý 
alkohol od ostatních látek v kvasu. 
 
c) Korchem  

Korchem je zkratka pro korespondenční soutěž, což  je mimoškolní aktivitapro žáky 8. a 
9. tříd ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Korespondenční soutěž spočívá v sestavení 
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úkolů (teoretických i praktických), které jsou zařazeny do několika kol. Úkoly jsou jednotně 
tématicky zaměřeny. V loňském roce byl příběh zasazen do války mezi živly. Studenti pomáhali 
jednotlivým živlům plnit úkoly a zachraňovat jejich ostrov. V letošním roce je KORCHEM  
zaměřen na dobu Rudolfa II. Účastní se ho více než 60 dětí. Tři kola jsou rozdělena na 
alchymistickou laboratoř, golema a elixír mládí-hodina Sirael. Jako příklad je uvedena ukázka 
úkolů: 

Když císař Rudolf a Edward Kelly došli do laboratoře, zastavili se u vědce s knírem.  
„Tak tu vyrábíme zlato ze švestek,“ prozradil císař magistru Kellymu, „ale to nerozšiřujte, to 
ještě nikoho nenapadlo, dělat zlato ze švestek!“ 
Potom se obrátil na  alchymistu: „Vysvětli magistru Kellymu!“ 
„Chamalalicha, chamalalicha, paprťala, ajchanu, ajchanu, ajchanu, džalala, paprťala, piskurti, 
jarda piskurti, patlama, patlama, patlama a žbluch.“ 
„Tak vidíte, my mu nerozumíme, ale my mu věříme. No co máme dělat, když nemáme 
tlumočníka.“ 
Kdybychom alchymistova slova přeložili, dostali bychom překlad: 
„No prostě, nahoru dám švestky, zkvasí to, spálím to, zchladím to, skapu to.“ 
(1) Je tedy jasné, že zlato, jako takové, ze švestek alchymista nepřipravil. Nicméně se mu 
podařilo připravit tzv. Rudolfovo tajemství. Co bylo ve skutečnosti připraveno? (0,5  bodu) 
 
 (2) Jak se nazývá metoda, kterou alchymista použil při přípravě Rudolfova tajemství ze švestek? 
          (0,5 bodu) 
 (3) Aby alchymista mohl Rudolfovo tajemství touto metodou připravit, potřebuje k tomu 
speciální aparaturu. Nebyl si však jistý, které náčiní má použít. 
Pomozte alchymistovi aparaturu dokončit. Které 3 části v aparatuře chybí zjistíte, pokud správně 
odpovíte na 3 jednoduché otázky. Číslo u odpovědi (ANO/NE) znamená, o kolik políček dopředu 
se máte posunout na herním poli. Pole, na kterém se zastavíte, zvýrazněte a dané nádobí pak 
postupně doplňte do aparatury.  
 
Doplněné chemické náčiní pojmenujte........................................................................(3 body) 

    
1. Metoda, kterou alchymista použil k přípravě Rudolfova tajemství je 

založena na rozdílném bodu varu látek. 
 

3 6 

2. Tato metoda se používá k oddělení směsi látek pevného skupenství. 
 

5 2 

3. Ze směsi alkoholu a vody se jako první začne touto metodou oddělovat 
voda. 

8 6 
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Obrázek 1. Ukázka úlohy KORCHEMu 
 
 
d) Tvorba  videa z chemickou tématikou 

Chemické efektní pokusy lze také použít na sestavení videoshow (většinou doprovázené 
hudbou). Chemické video umožňuje ukázat žákům i ty pokusy, které nemohou žáci ve třídě 
z důvodu bezpečnosti nebo z časových důvodů  realizovat. Nemusí jít pouze o strohý záznam 
samotného pokusu. Ten se dá vložit do příběhu (například o pirátech) nebo je lze natočit 
netradičním způsobem (např. s pomocí výtvarného umělce). Sestavení videopokusu žáky nejen 
motivuje, ale ukazuje jim i estetickou stránku chemických dějů. I když je sestavení  chemického 
videa náročné, jeho výsledný efekt má většinou velmi pozitivní dopad .  
 
Závěr 

Motivace je důležitou součástí vzdělávání. Jestliže se nám podaří vhodně studenty 
zaujmout, máme větší pravděpodobnost, že si z naší hodiny něco zapamatují. Proto je potřeba 
využívat všech dostupných motivačních prvků a neustále je také obměňovat.   
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Abstract  

Motivation is very important in chemistry, because chemistry is unfortunately one of the less 
popular items subjects. In addition to traditional motivational elements, such as game or experiment, there 
are unusual features, which can motivate students to participate in the lesson the hour. In This article I 
would like to focus on non-traditional elements such as chemical videoclips video chemical, chemical 
Tale (friendly), chemistry in movies  the film and the corresponding competition KORCHEM. 
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Abstrakt  
V článku sa zmieňujeme o potrebe hľadania ciest k efektívnejšiemu vzdelávaniu žiakov, ktorých 

poznatky predstavujú zdroj rozvoja každej vedy. V článku ponúkame jednu z možností ako zefektívniť 
vyučovací proces – a to použitím didaktických hier. Uvádzame didaktickú hru Farebné pexeso, ktorú 
môžeme použiť na hodine matematiky v tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť 
a štatistika, ktorého význam príchodom novej školskej reformy vzrástol. 

 
Klíčová slova: didaktická hra vyučovací proces Kombinatorické myslenie 
 
Úvod  

Hlavný zdroj rozvoja každej vedy tkvie v poznaní, ktorého základným pilierom je 
kvalitné vzdelanie. Podstatnou súčasťou vzdelávania je vyučovací proces, a  preto sa 
domnievame, že pokroky v teórii vyučovacieho procesu (didaktike) znamenajú pokrok pre každú 
ďalšiu vednú disciplínu. Kvalitnou vzdelanostnou prípravou študujúcej mládeže zabezpečíme 
lepšiu budúcnosť pre vedu ako takú. 

Turek [1] o vzdelaní hovorí ako o zdroji rozvoja , ktorý máme k dispozícii v prakticky 
neobmedzenom množstve.  Je naším najväčším bohatstvom, ale, žiaľ, do značnej miery skrytým, 
nevyužitým. 

Cieľom tohto článku je upriamiť pozornosť čitateľa – učiteľa na snahu o zlepšenie kvality 
vyučovacieho procesu, snahu pričiniť sa o lepšiu budúcnosť každého žiaka, a tým zaručiť lepšiu 
budúcnosť pre vedu. V článku ponúkame jednu z možností ako vynoviť, oživiť,  zefektívniť 
vyučovací proces – a to použitím didaktických hier. Uvádzame didaktickú hru Farebné pexeso 
a spôsob jej použitia na vyučovacej hodine matematiky u žiakov 5. ročníka ZŠ.   

 
Materiál a metódy 

Otázkami učenia a vyučovania sa zaoberali viacerí myslitelia už v staroveku (Sokrates, 
Platón, Aristoteles, Qintilianus). Nemecký pedagóg W. Ratke, ktorý zaviedol pojem didaktika (r. 
1613), chápal didaktiku ako umenie vyučovať náuky, jazyky a umenia. Významné pokroky vo 
vývoji didaktiky patria aj českému pedagógovi J. A. Komenskému. Didaktiku chápal ako 
všeobecné umenie učiť všetkých všetko. Požadoval humanizáciu vyučovania- školy by sa mali 
stať dielňami ľudskosti. Výchovu a vzdelávanie považoval za jednu z ciest nápravy spoločnosti. 
Nové pokroky v tejto vede ovplyvnil aj Francúz J.J. Rousseau , ktorý sa považuje za zakladateľa 
slobodnej výchovy, ktorá inšpirovala viacerých pedagógov k tvorbe alternatívnych škôl [2].   

Tradi čné školstvo svojím donucovaním, presne organizovaným systémom a riadeným 
procesom učenia dosahuje relatívne dobré výsledky v tom, že sa žiaci veľa naučia, veľa vedia, sú 
vzdelaní v tradičnom zmysle, ale ako hovorí Zelina [3], cenou za to je veľa stresovaných žiakov 
množstvom látky, žiaci sú preťažovaní, motivácia sa dosahuje vonkajšími prostriedkami, 
donucovaním, výkony žiakov závisia od pamäti a pozornosti.  
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Kritika tradičného školstva a snaha o lepšiu budúcnosť pre vzdelanie,  podnietila vznik 
alternatívnych škôl a s tým súvisiacich aj alternatívnych pedagogických koncepcií vyučovania. 
Spoločnými črtami týchto nových koncepcií, je  dobrá atmosféra a klíma, dobré medziľudské 
vzťahy, veľa osobnej interakcie medzi učiteľom a žiakom, kooperácia, dobre sa rozvíjajúca 
tvorivosť, budovanie vnútornej motivácie.   

Podľa Zelinu [3], alternatívne školy predstavujú hľadanie lepších, efektívnejších 
spôsobov edukácie. Alternatívne školstvo je nevyhnutnosťou ako z ľudského hľadiska, tak aj 
z hľadiska pokroku.   

Preštudovaním viacerých alternatívnych koncepcií a snáh ich budovateľov o skvalitnenie 
vyučovaciu procesu, nachádzame vo väčšine z nich uplatnenie didaktickej hry . Hra je 
všeobecne v prácach teoretikov a praktikov chápaná ako jedna zo základných foriem ľudskej 
aktivity, ktorá sa s človekom spája od útleho detstva a pretrváva v jeho záujmových aktivitách 
počas celého ľudského života. 

Pedagogický slovník [4] podáva nasledujúcu charakteristiku didaktickej hry: „Didaktická 
hra: Analógia spontánnej činnosti detí, ktorá sleduje (pre žiakov nie vždy zjavným spôsobom) 
didaktické ciele. Môže sa odohrávať v učebni, v telocvični, na ihrisku, v prírode. Má svoje 
pravidlá, vyžaduje priebežné riadenie a záverečné vyhodnotenie. Je určená jednotlivcom aj 
skupinám žiakov, pričom rola pedagogického vedúceho má široké rozpätie od hlavného 
organizátora až po pozorovateľa. Jej prednosťou je stimulačný náboj, lebo prebúdza záujem,  
zvyšuje angažovanosť žiakov na vykonávaných činnostiach, podnecuje ich tvorivosť, spontánnosť, 
spoluprácu aj súťaživosť, núti ich využívať rôzne poznatky a schopnosti, zapájať životné 
skúsenosti. Niektoré didaktické hry sa približujú modelovým situáciám z reálneho života.“ viď  
[4]  na strane 48. 

Podľa terminologického a výkladového slovníka, Pedagogická psychológia [5], cieľom 
didaktickej hry je  zábavnou formou rozvíjať poznávacie procesy a intelektové schopnosti 
dieťaťa, rozširovať jeho poznatky. 

Petty [6] vo svojom diele, Moderné vyučovaní, zdôrazňuje, že hry môžu zapájať žiakov 
veľmi intenzívne do výučby a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nedosiahneme pomocou 
žiadnej inej metódy. Vďaka zvýšenému záujmu a motivácii, ktoré sú vyvolané hrou, môžu žiaci 
získať k predmetu (a k učiteľovi) kladný vzťah [6]. 

Aj Vankúš [7] vo svojej práci zdôrazňuje používanie didaktických hier, ako vhodnej 
metódy na komplexný rozvoj osobnosti žiaka a aktívnu prácu žiaka na hodinách.  

Volfová [8]  je toho názoru, že didaktická hra je zdrojom motivácie, zvyšuje aktivitu 
myslenia, rozumové úsilie, zlepšuje koncentráciu pozornosti. Vyvoláva radosť, práceschopnosť, 
pocit kolektívnosti a záujem o podobné činnosti, ktorý môže prispievať ku vzniku poznávacieho 
záujmu o daný predmet .  

Vasková [9] poukazuje na význam didaktickej hry ako metódy, ktorá umožňuje udržať si 
osvojené učivo v pamäti dlhšie a sú dobrým prostriedkom v boji proti zabúdaniu a v boji proti 
formálnym vedomostiam. V porovnaní s inými učebnými metódami, ich prednosťou je 
skutočnosť, že proces upevňovania a prehlbovania učiva prebieha v hravej zábavnej činnosti.  
 
Výsledky a diskusia 

Na základe skúmania názorov odborníkov na didaktickú hru, doceňujeme aj my jej 
význam vo vyučovacom procese. V nasledujúcom priblížime didaktickú hru Farebné pexeso, 
ktorú môžeme použiť na hodine matematiky v tematickom okruhu Kombinatorika, 
pravdepodobnosť a štatistika, ktorého význam príchodom novej školskej reformy vzrástol. Tento 
tematický okruh je neobľúbený u učiteľov základnej i strednej školy ako vyplýva aj z prieskumu 
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Vrábelovej-Kneipovej z roku 2007 [10]. A práve použitím didaktickej hry môže nielen samotný 
učiteľ zmeniť názor na neobľúbenosť tohto tematického okruhu, ale môže pozitívne ovplyvniť 
obľúbenosť, nielen tohto tematického celku, ale matematiky vôbec, u samotných žiakov.  
Didaktická hra Farebné pexeso 

Cieľ hry : Rozvoj logického a kombinatorického myslenia. Vedieť utvárať dvojice prvkov 
z určitého počtu prvkov. Vedieť rozlíšiť, kedy na poradí prvkov nezáleží, resp. záleží.   

Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ 
Tematický okruh: Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
Pomôcky: 30 kusov farebných kartičiek - po 5 kusov zo šiestich rôznych farieb (napríklad 

žltá, oranžová, červená, modrá, zelená, hnedá). Kartičky si vyrobíme z tvrdého farebného papiera 
v ľubovoľnej veľkosti- napríklad 5 cm x 5 cm, pričom z jednej strany musia byť všetky kartičky 
rovnakej farby (napríklad bielej- nalepením bieleho papiera). 

Pravidlá hry: Hru hrajú dvaja hráči. Pexeso kartičky sa pomiešajú a zadnou stranou 
otočené (napríklad bielou) sa poukladajú na stôl do tvaru obdĺžnika (5x6). Úlohou hráčov je 
nachádzať medzi kartičkami páry. Za pár sa považuje ľubovoľná kombinácia dvoch nerovnakých 
farieb. Teda za pár sa nepovažujú dve modré kartičky, ale modrá a zelená kartička.  Hráč, ktorý je 
na ťahu, otočí ľubovoľné dve kartičky, a ak nemá on, alebo jeho spoluhráč, danú dvojicu 
farebných kartičiek, vezme si túto dvojicu kartičiek a položí na stôl pred seba. Hráči sa po 
každom ťahu striedajú. Ak hráč otočí takú dvojicu kartičiek, akú má on, alebo jeho spoluhráč, 
nesmie si vziať túto dvojicu a otočí kartičky naspäť zadnou stranou hore. Hra končí, keď sa minú 
všetky kartičky z hracieho pola. Vyhráva hráč, ktorý má pred sebou viac dvojíc kartičiek - párov. 

Obmena: Hru môžeme hrať s číselnými kartičkami, teda kartičky nerozlíšime farbou, ale 
číslicami od 1 po 6. Úlohou žiakov bude nachádzať všetky možné dvojciferné čísla  zo 6 číslic, 
pričom sa prvky nemôžu opakovať. 

Metodické pokyny: Táto hra sa od klasickej hry pexeso líši tým, že hráči nehľadajú 
rovnaké, ale rôzne páry kartičiek. Teda za pár sa nepovažujú dve modré kartičky, ale modrá 
a zelená kartička. Pomocou farebných pexeso kartičiek hráči vytvárajú všetky možné kombinácie 
dvoch prvkov zo šiestich prvkov, pričom prvky sa nemôžu opakovať a na poradí prvkov nám 
nezáleží. Jedná sa teda o kombinácie bez opakovania dvoch prvkov zo 6  prvkov a tých je C2(6)= 
15, teda na záver budú mať hráči vytvorených spolu 15 dvojíc kartičiek. Hra je určená na hravý 
spôsob hľadania a vytvárania dvojíc prvkov zo štyroch rôznych prvkov. Odporúčame, aby si 
každá dvojica zahrala dve hry (vždy začne iný hráč). Po skončení hry povieme žiakom, aby si 
dané dvojice kartičiek logicky usporiadali a pomocou symboliky si tieto možnosti spíšeme na 
tabuľu i do zošita. Odporúčame zahrať si so žiakmi aj obmenu hry – s číselnými kartičkami.  

Táto hra rozvíja logické a kombinatorické myslenie žiakov a rozvíja aj  pamäť žiakov 
(pamätanie si uložených kartičiek v hracej ploche). Žiak by si mal touto hrou uvedomiť rozdiel 
medzi pojmami – záleží a nezáleží na poradí prvkov – čo je náročný, ale rozhodujúci poznatok 
pre budovanie kombinatorického myslenia. 

Didaktická hra je málo náročná na pomôcky, keďže farebné kartičky si môže vyrobiť 
každý učiteľ sám, prípadne ich môže vyrobiť so žiakmi, napríklad na výtvarnej výchove. Túto 
hru odporúčame použiť pri preberaní nového učiva tak, aby žiaci sami manipuláciou s kartičkami 
a skúmaním svojich a spoluhráčových párov, prichádzali na možnosti vytvárania dvojprvkových 
kombinácií zo šiestich prvkov a uvedomenie si, že na poradí prvkov nezáleží, pretože ak má 
spoluhráč vyložené kartičky – červenú a modrú a ja vytiahnem modrú a červenú- je to tá istá 
možnosť.  
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Hra je určená pre dvojice hráčov, ktoré môžeme vytvoriť prirodzeným rozsadením hráčov 
v laviciach. Ak máme v triede nepárny počet žiakov, vystávajúci žiak si môže zahrať hru 
s vyučujúcim. Hra nám umožňuje aktívne zapájať celú triedu.  

Hra nie je náročná na čas, keďže žiaci poznajú pravidlá klasickej hry pexeso. 
Predpokladaný čas na realizáciu a zhodnotenie hry je 15 minút. 
 
Záver 

V článku sa zmieňujeme o potrebe hľadania ciest k efektívnejšiemu vzdelávaniu žiakov, 
ktorých poznatky predstavujú zdroj rozvoja každej vedy. Zdôrazňujeme nezastupiteľné miesto 
didaktickej hry ako efektívnej edukačnej metódy. V článku ponúkame príklad uplatnenia nami 
vytvorenej didaktickej hry z matematiky, s názvom Farebné pexeso, prostredníctvom ktorej 
môžeme rozvíjať poznatky z tematického okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 
ktorého význam príchodom Novej školskej reformy vzrástol.    
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Abstract  
The article focuses on the need of finding ways to more effective education of students whose knowledge 
is a source of development of each science. In the article, we offer a possibility to make the learning 
process more effective with the use of didactic games. We offer a didactic game – Colours Pairs which 
can be used in mathematical topical unit – Combinatorics, Probability and Statistics which importance 
have grown since the arrival of the new educational reform. 
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Abstrakt 
Motivaci považujeme za onu hybnou sílu veškerého lidského chování a jednání. Velmi 

důležitou roli, mnohdy společností opomíjenou, hraje ale motivace, která se podílí na utváření 
jedince, tedy motivace která řídí chování a jednání dětí, žáků a studentů.  

Článek  s názvem Postoje studentů k biologickému vzdělávání na SŠ si klade za cíl zjistit 
úroveň motivace studentů středních škol ke studiu přírodovědných předmětů, konkrétně pak 
biologie. V této práci je stručně popsán současný vzdělávací program České republiky se 
zaměřením na přírodovědnou oblast, zmíněny jsou také nové výukové metody a dva projekty 
přírodovědného vzdělávání probíhající v některých evropských zemích. Další část práce se 
věnuje mezinárodním srovnávacím výzkumům v rámci přírodovědných oborů PISA a TIMSS a 
jejich výsledkům. Klíčovou části práce je hodnocení dotazníkového šetření, realizovaného mezi 
studenty středních škol, které je určeno k zjišťování úrovně motivace studentů k biologickému 
vzdělávání a možností jejího zvyšování. 
 
Klíčová slova: biologické vzdělávání; výuka studentů SŠ; motivace; zájem o přírodní vědy; 
 
Úvod 

„Má-li být přírodovědné vzdělávání na gymnáziu kvalitní a pro žáky prakticky využitelné, 
je zapotřebí, aby je orientovalo v první řadě na hledání zákonitých souvislostí mezi poznanými 
aspekty přírodních objektů či procesů, a nikoli jen na jejich pouhé zjištění, popis nebo klasifikaci. 
Takový přístup v žácích podněcuje touhu po hlubším poznávání řádu okolního světa a nabízí jim 
možnost intenzivního prožitku z vlastních schopností tento řád hledat a poznávat“ (RVP G, s. 
25). 

Snahou nového systému vzdělávání tedy je, aby se studenti zdokonalovali ve svých 
dovednostech a schopnostech a své vědomosti a znalosti byli schopni používat v běžném životě. 

S přibýváním nových poznatků, s jejich změnou a ucelováním, se mění i potřeby lidí a celé 
lidské společnosti. K jejich uspokojení vedou lidské schopnosti a dovednosti, které člověk 
získává a vylepšuje právě díky vzdělání. Vzdělání je základní kámen společnosti, proto i zde 
existuje řada různých výzkumů. Stejně jako v jiných vědních oborech a disciplínách, i v oblasti 
vzdělávání je neustále co získávat a zlepšovat.  

Současné výzkumy se zabývají především srovnáváním všech možných částí rozsáhlého 
procesu vyučování – učení se. Srovnává se úroveň vzdělávání, tedy množství získaných poznatků 
a informací, schopnosti a dovednosti žáků a studentů při práci s nimi, počty studentů s různými 
dosaženými stupni vzdělání, možnosti uplatnění v praxi, ale také způsoby výuky, úroveň 
vybavení a přístupy k žákům a studentům. A to vše jak na úrovni národní, tak mezinárodní. 

V současné době existují dva důležité mezinárodní výzkumy, které se zabývají 
srovnáváním žáků a to výzkumy PISA a TIMSS. Výsledky těchto výzkumů poukazují na 
klesající zájem o studium přírodních věd a technických oborů. Možnými důvody mohou být např. 
působení vyučujícího, samotný postoj k oborům a jejich preference v rámci budoucího povolání 
či prospěch v daném předmětu. Předpokládá se také, že klesající zájem o studium těchto věd je 
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dán působením společnosti na studenty, přičemž dostatečně neznají možnosti uplatnění v 
technických a přírodovědných oborech (PAPÁČEK 2010, s. 3).  

Problém s klesající efektivitou tradičního vzdělávání si v USA uvědomili již v 60. letech 
minulého století, přičemž výsledkem snah o zvrácení tohoto trendu byl vznik 
konstruktivistického vzdělávacího a vyučovacího směru, v anglickém jazyce nazývaného Inquiry 
based education (PAPÁČEK 2010, s. 8). V Evropě se tento nový pedagogický směr objevil v 90. 
letech a v češtině se termín objevuje od přelomu století jako Badatelsky orientované vyučování 
(BOV). 

„BOV v oblasti přírodních věd je charakteristické přístupem, kdy učitel má funkci 
zasvěceného průvodce při řešení problému a vede přitom žáka postupem obdobným, jaký je běžný 
při reálném výzkumu. Od formulace hypotéz, přes konstrukci metod řešení, přes získání výsledků 
zjištěných metodikou, na které se žáci s učitelem dohodli a jejich diskusi až k závěrům. To 
umožňuje žákovi relativně samostatně a v kooperaci se spolužáky formulovat problém, navrhnout 
metodu jeho řešení, vyhledávat informace, řešit problém prodiskutovaným způsobem, a tak 
aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti“ 
(PAPÁČEK 2010, s. 8). 

Trend klesajícího zájmu o přírodní vědy vedl Evropskou komisi k sestavení skupiny 
odborníků z různých zemí Evropy, kteří analyzovali probíhající iniciativy v oblasti této 
problematiky a získávali prvky, které by mohly vyvolat pozitivní změnu (JANOUŠKOVÁ, 
MARŠÁK 2008). Výsledky šetření ukázaly, že hlavní příčinou klesajícího zájmu o přírodní vědy, 
jsou tradiční způsoby výuky, přičemž efektivními metodami bojující s nezájmem o studium 
přírodovědných oborů jsou právě badatelsky orientované metody. Bohužel také ukázaly, že 
navzdory zřejmé efektivitě badatelsky orientovaných metod, se výuka pomocí těchto metod na 
školách téměř nerealizuje. Pozitivním výsledkem šetření byla skutečnost, že základní prvky 
inovace metod v přírodovědném vzdělávání podporují projekty Pollen a Sinus-Transfer 
(JANOUŠKOVÁ, MARŠÁK 2008).  

 
Materiál a metody 

Výzkumnou metodou v rámci problematiky motivace a zájmu o studium biologie, resp. 
přírodních věd, se stalo dotazníkové šetření. Šetření se zúčastnili studenti středních škol, 
především pak gymnázií města Ostravy. Internetovou cestou se na dotazníkovém šetření podíleli i 
studenti z jiných měst České republiky, přičemž nejvíce respondentů pocházelo 
z Moravskoslezského kraje.  
 
Výsledky a diskuse 

Dotazníkové šetření pravděpodobně ukáže zvyšující se oblíbenost humanitních věd na úkor 
věd přírodních. 

Tato hypotéza nebyla dotazníkovým šetřením jasně prokázána. V rámci měření oblíbenosti 
jednotlivých předmětů, jak na škole základní, tak střední, byla zjištěna nízká oblíbenost, mnohdy 
až neoblíbenost předmětů chemie a fyziku. Vzhledem k tomu, že ale mezi přírodovědné předměty 
patří i biologie (přírodopis) a zeměpis, které se naopak oblibě těší, lze s určitostí potvrdit pouze 
nízkou oblibu předmětů fyziky a chemie.  

Mezi velmi oblíbené předměty patří také anglický jazyk, přesto jeho úspěšnost v tomto 
měření nemůžeme přičítat na vrub obliby humanitních předmětů, protože jazyky studují na 
střední (a v dnešní době i základní) škole ve stejné míře všichni studenti a to z důvodu 
praktického využití ve svém životě.  
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Šetření také ukázalo na souvislost mezi předměty oblíbenými na základní a střední škole, 
z čehož vyplývá, že opatření týkající se oblíbenosti předmětů, a tedy i zájmu o ně, by měla být 
přijímána již na škole základní. 

Očekává se, že stálé používání tradičních vyučovacích metod je jedna z příčin poklesu 
zájmu o přírodovědné předměty. 

Tuto hypotézu opět nelze s jistotou potvrdit. Výsledky šetření ukazují, že studenti mají 
zájem o častější zařazování moderních výukových metod, přesto se tyto metody neobjevovaly na 
předních příčkách žebříčku. Studenti uváděli osobnost vyučujícího, způsob vysvětlování učiva, 
pozitivní atmosféru ve výuce, obsah učiva a dlouhodobý zájem o předmět jako mnohem 
důležitější faktory určující oblíbenost předmětů či zvyšující zájem o jejich studium. 

Samozřejmě otázkou zůstává, nakolik jsou studenti informování o možnostech a principech 
moderních metod, např. badatelsky orientované či problémové výuky.  

Dotazníkové šetření pravděpodobně ukáže, že studenti považují biologii za složitý a 
nezajímavý předmět. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Jak již ukázala analýza hypotézy týkající se poklesu zájmu o 
studium přírodních věd, patří biologie na středních školách ke třetímu nejoblíbenějšímu předmětu 
a v rámci přírodních věd je z hlediska oblíbenosti na místě prvním. Samozřejmě z hlediska 
jedinců je stále velké množství studentů, kteří s touto hypotézou souhlasí. 

V rámci dotazníkového šetření se mohli studenti vyjádřit k problematice oblíbenosti a 
důležitosti jednotlivých biologických disciplín. Mezi nejoblíbenější disciplíny biologického 
vzdělávání studenti řadí biologii člověka a zoologii. Naopak neoblíbené jsou ekologie a botanika, 
přičemž k faktorům snižujícím oblíbenost jednotlivých disciplín studenti řadí, že je dané učivo 
prostě nebaví či obsahuje velké množství odborných pojmů. Studenti měli také možnost uvést 
konkrétní biologická témata, která je zajímají. Opět nejčastějšími tématy byla anatomie a 
fyziologie člověka a zoologická témata savci a rozmnožování živočichů. 

Všechna tato zjištění vedou k závěru, že studenti preferují studium biologie člověka a 
zoologie před všemi ostatními disciplínami, přikládají jim větší důležitost a jsou ochotni se jím 
více věnovat, pravděpodobně z toho důvodu, že se jedná o disciplíny, které popisují je samotné a 
jejich bezprostřední okolí. Rozhodně není správné vynechat některé disciplíny, ale myslím si, že 
je možné některá jejich témata omezit ve prospěch disciplín a témat, které studenty může více 
motivovat ke studiu biologie a následně se k nim vrátit, např. formou seminářů. 

Dle mého názoru dotazníkové šetření poukázalo na celkový problém vzdělávacího systému 
České republiky. Není důležité, které předměty jsou či nejsou oblíbené, ale to, že celkově klesá 
zájem o studium jako takové. Studenti se zaměřují především na hmatatelný profit ze studia, tedy 
zda získané informace uplatní v zaměstnání, případně při dalším studiu. I když v první položce 
studenti často uváděli, že chtějí být vzdělanými lidmi, v dalších položkách se již tento postoj 
neopakoval. 

Výzkum dále ukázal, že není nutné násilně měnit tradiční vzdělávací systém, ale pouze ho 
upravit. Stejně jako není nutné stále hledat nové a zábavné metody, když by stačilo častěji 
zavádět praktická cvičení a exkurze a více se věnovat aktuálním společenským problémům, což 
jsou metody výuky, o jejichž efektivitě se ví již dlouho, jen pořád nejsou stálou a pravidelnou 
součástí reálného vzdělávání. 

Dále si myslím, že velký problém ovlivňující postoje studentů ke vzdělávání je dán 
neschopnosti spolupráce všech složek vzdělávacího systému. Přístupy vyučujícího mohou být 
zbytečné, když nemají podporu v zázemí a vedení školy a negativní postoje studentů jsou 
pochopitelné, když je přebírají od rodičů a společnosti. 
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Závěr 
Práce na téma Postoje studentů k biologickému vzdělávání na SŠ si klade za cíl zjistit 

postoje studentů k biologickému, resp. přírodovědnému, vzdělávání a určit faktory a prostředky 
zvyšující zájem o studium těchto věd. Výzkumnou metodou se stalo dotazníkové šetření. 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly na nízkou oblibu předmětů fyziky a chemie, 
avšak, vzhledem k vysoké oblíbenost biologie a geografie nelze prokázat klesající zájem o 
studium přírodních věd. Také v rámci výběru povinně volitelných předmětů není mezi 
humanitními a přírodními vědami výrazný rozdíl. 

Mezi faktory, které se podílí na míře oblíbenosti jednotlivých předmětů, studenti nejčastěji 
řadí osobnost vyučujícího, pozitivní atmosféru ve výuce, způsob vysvětlování učiva a 
dlouhodobý zájem o daný předmět. Z těchto poznatků vyplývá, že není nutné za každou cenu 
měnit tradiční metody výuky za moderní, ale že záleží na vyučujícím, jaký postoj k výuce zaujme 
a jak se mu podaří tradiční a moderní metody ve výuce sloučit. 

Pro mnoho studentů jsou důležité pouze informace, které uplatní v budoucím studiu či 
povolání, přičemž nevidí význam ve vzdělávání, jako v prostředku k získání a ovlivnění hodnot a 
postojů. Tato skutečnost se odráží i v jejich nelibosti zapojit se do vzdělávacího procesu mimo 
rámec povinností. 

Aby byly vzdělávací systém státu a výuka efektivní, měly by, mimo jiné, také odrážet 
postoje, názory a přání studentů. Dotazníkové šetření a jeho výsledky některé z nich nabízí. 
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Abstract 

Motivation, is considered as the momentum of all human behaviour and activities. A very important 
role, though often overlooked by the society is played by motivation which participates on shaping the 
individual; it means the motivation which leads the behaviour and activities of children pupils and 
students. 

The thesis titled Student´s attitude towards biology education at high schools aims to determine the 
level of high school students’ motivation to study science subjects, namely biology. This work briefly 
describes the current educational program in the Czech Republic, focusing on the natural science field; the 
new educational methods as well as two projects of the science education currently running in some of the 
European countries are also mentioned. Another part of this work is devoted to international comparative 
research within the PISA and TIMSS science fields and their results. The key part of this work, realized 
between high school students, is evaluation of a questionnaire which was meant to identify the level of 
students’ motivation to biology education and the possibility of its increasing. 
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Abstrakt  

V současném školství se usiluje, aby každý žák měl strukturalizovaný systém poznatků a ten se 
v průběhu vzdělávání rozšiřoval a propojoval nejen v rámci jediného předmětu, ale v rámci všech školních 
předmětů. Tímto propojováním si žák vytváří mezipředmětové vazby mezi předměty. V tomto článku 
naleznete několik možností uplatnění mezipředmětových vazeb ve výuce fyziky a biologie. Fyzikálním 
tématem je tlak, který je převeden na biologické téma lidského těla. Lidské tělo patří v biologii 
k zajímavým tématům, proto by se mohlo stát stimulem ve výuce fyziky.  
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Úvod  

Dnešním smyslem vzdělávání už není předávání co největšího objemu poznatků, faktů a 
dat, ale předávání poznatků žákům takovým způsobem, aby žáci uměli získané poznatky 
strukturalizovat a zařazovat informace do souvislostí s životní praxí. Životní praxe je důležitý 
faktor, který hraje zásadní roli v motivaci studentů.  Mezipředmětové vazby jsou prostředkem, 
kterým studenti získají z různých pohledů obraz vědy.  Nejedná se jen o mezipředmětové vztahy 
v rámci učiva jednotlivých školních vyučovacích předmětů, ale i z hlediska postupů a metod, 
které využívají učitelé ve výuce. „Mezipředmětové vazby znamenají propojení samostatných 
poznatků jednotlivých vyučovaných předmětů v jeden souvislý celek, a tím pomáhají rozvoji cíle 
procesu vzdělávání - komplexnímu rozvoji osobnosti žáka.” viz [1] 

Zaměříme-li se na téma tlaku v kapalinách a plynech, můžeme říci, že ve středoškolských 
učebnicích, které se v současné době používají na školách ve výuce fyziky [2], nejsou pojmy 
s biologií člověka provázány. Téma tlaku v lidském těle můžeme najít např. v zahraniční 
literatuře [3, 4], v české literatuře najdeme poznatky v lékařských učebnicích fyziologie [5, 6]. 
V následujících odstavcích je uvedeno, jak by se dalo ve výuce fyziky téma tlaku 
zpestřit.V možnostech oživení výuky se zaměřím na základní životní funkce člověka, a to 
dýchání a funkce srdce a krevního oběhu. 
 
Materiál a metody- tipy do výuky 
 Ve výuce fyziky se zabýváme ideálně stlačitelným plynem a ideálně nestlačitelnou 
kapalinou, v lidském těle však toto neplatí. Proto děje zjednodušujeme tak, aby se daly popsat 
prostřednictvím středoškolské fyziky. 

Jakou fyziku najdeme v procesu dýchání? 
Při procesu dýchání získává tělo kyslík, který je základní potřebou lidského organismu. 

Za dýchání jsou odpovědné dýchací svaly, které zvětšují, zmenšují objem hrudní dutiny. 
Při nádechu je v plicích nižší tlak, než tlak atmosférický (při vdechu o 0,6-0,9 kPa, při výdechu o 
0,4 kPa). Nádechem se objem hrudní dutiny zvětší, tím klesne tlak v plících a vzniklým 
podtlakem je nasáván vzduch. Plíce si můžeme představit jako elastický vak v hrudní dutině. 
Když klesne bránice, objem plic se zvětší, což způsobí pokles tlaku v plicích a vzduch je nasáván 
přes průdušnici, průdušky, průdušinky až k plícním sklípkům. Naopak při zmenšování dutiny 
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hrudní, vzduch z plic proudí ven. V plicích probíhá výměna plynu v plicních sklípcích. 
Spočteme-li si jednotlivé parciální tlaky vydechovaného a vdechovaného vzduchu zjistíme, že 
parciální tlak vdechovaného vzduchu je větší, než vzduchu vydechovaného. „Parciální tlak je 
rovný tlaku, který by plyn měl, kdyby zaujímal sám celý objem směsi za téže teploty.“viz. [6] s. 
21. Krev procházející plicními sklípky nasává kyslík, podle směru tlakového gradientu. Rozdíly 
mezi atmosférickým tlakem a tlakem v plicích mají zásadní význam při horolezeckých 
výstupech, potápění, nebo souvislost s  Kesonovou nemocí. 

Ve výuce můžeme v souvislosti s dýchání použít například tyto motivační (problémové) 
úlohy: 
Př: Potápěč při potápění dýchá vzduch z kyslíkové bomby. Kyslíková bomba reguluje tlak a 

nastavuje tlak podle okolního tlaku. Pokud potápěč klesne do hloubky 50 m pod hladinu 
jezera, nadechne se na kapacitu plic 6l. Jestliže se rychle vrátí na povrch, na jaký objem 
budou jeho plíce expandovat? Co je to Kesonova nemoc? 

Př: Proč potřebují horolezci ve větších nadmořských výškách kyslíkové bomby? V jaké 
minimální nadmořské výšce by měl člověk používat kyslíkové bomby? Proč? 
Jakou fyziku najdeme v krevním oběhu? 
V roce 1628 William Harvey prohlásil, že v těle krev obíhá a že hlavním čerpadlem je 

srdce. Je zajímavé, že člověk věděl, jak se pohybují planety (Kepller, 1609), ale o pohybu krve ve 
svém těle neměl tušení.  

Zjišťujeme-li, zda srdce funguje, tak prvním znakem je tep. Tepem se projevuje práce 
srdce. Nahmatáme-li si na zápěstí, nebo na krku tepnu, ucítíme pulsové vlny v rytmu vypuzování 
krve našeho srdce. Srdce je mechanická pumpa, která je řízena elektrickým signálem z mozku. 
Elektrický signál řídí stahování srdce, diastolu a systolu. Srdeční frekvence v klidu je 60-80 
tepů/min. Krev, kterou srdce vypudí během jednoho cyklu, má objem 80-120 ml. 

Srdeční cyklus má celkem 4 fáze: napínací, vypuzovací, relaxační a plnící. Celý cyklus 
proudění krve v srdci je řízen tlakovými změnami v srdečním svalu. Směr proudu krve řídí 
srdeční chlopně. Ve fázi napínací a relaxační jsou chlopně zavřeny. Zavírání a otevírání chlopní 
funguje na základě tlaků v komorách a síních. Na Obrázku 1 můžeme vidět průběh jednoho 
srdečního cyklu.   

 
Obrázek 1: Fáze srdeční činnosti, převzato z [7] 
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Křivky v obrázku 1 nám ukazují změny tlaků v jednotlivých částech srdce, změny rychlosti 
průtoku krve aortou, nebo průběh změny objemu krve v levé komoře. Z tabulky je možno 
v hodinách fyziky vytvořit graf závislosti tlaku v  levé komoře na objemu levé komory a pracovat 
s grafem jako s pracovním diagramem. 

V lidském těle pozorujeme i vliv hydrostatického tlaku. „Hydrostatický tlak je 
přímoúměrný hustotě kapaliny a hloubce povolným povrchem kapaliny.“ viz [2] s.185. Pokud 
člověk leží, krevní tlak je přibližně ve všech místech těla stejný. Pokud stojí ve vzpřímené 
poloze, můžeme tlak v daném místě vypočítat:  

 p = psrdce – hρg, (1) 
 kde hρg je hydrostatický tlak ve výšce od srdce (h vztahujeme k srdci). V nohách bude tedy 
krevní tlak vyšší než v hlavě. Proto při dlouhém stání nohy otékají, nebo při rychlém stoupnutí se 
objeví mdloby. Hodnota krevního tlaku patří mezi základní informace o pacientovi při lékařské 
prohlídce. Krevní tlak je výsledkem hydrostatického tlaku krve a dynamického tlaku proudění 
krve. Hodnota krevního tlaku se během srdečního cyklu mění. Nejvyšší hodnotu při vypuzování 
krve do aorty nazýváme systolickým tlakem, nejnižší hodnota krevního tlaku je diastolický tlak. 
Krevní tlak se neudává v základních jednotách tlaku Pascalech (Pa), ale v torrech, milimetr 
rtuťového sloupce (torr = mm Hg). Jednotka je specifická pro medicínu, protože lékaři dříve 
používaly pro měření krevního tlaku rtuťové tonometry. Převodní vztah je 

 1 Pa = 7,5·10-3 mm Hg  (2) 
Normální hodnota systolického/diastolického krevní tlaku zdravého pacienta se pohybuje kolem 
120/80 mmHg.[5] 

Metody zjišťování krevního tlaku můžeme rozdělit na invazivní a neinvazivní, spojité a 
nespojité. Při invazivním měření tlaku se do krevního oběhu zavede snímač tlaku. Naopak při 
neinvazivní měříme tlak tak, aniž bychom zasáhli do krevního oběhu. U nespojitého měření 
zjišťujeme jen charakteristické hodnoty, kdežto u spojitého zjišťujeme informace o pulsové vlně 
v závislosti na čase. Nejužívanější měřením krevního tlaku je okluzivní měření, patří mezi 
metody neinvazivní a nespojité. Tuto metodu jistě všichni známe z návštěvy u praktického lékaře, 
proto by určitě žáky zaujal princip této metody. Princip měření tlaku okluzivní metodou je 
vysvětlitelný pomocí učiva pro SŠ. Mohli bychom ho využít ve výuce mechaniky kapalin a 
plynů. Princip této metody je založen na vlastnostech proudění krve v tepnách. Měření krevního 
tlaku můžeme uplatnit při vysvětlování pojmů rovnici kontinuity, či typy proudění- laminární, 
turbulentní.  

Princip měření tlaku 
Uvažujme krev jako nestlačitelnou kapalinu, která v krevním oběhu proudí ustáleně. 

Proudnice krve v tepně můžeme považovat za rovnoběžné a také proudění můžeme považovat za 
laminární. K měření tlaku potřebujeme tonometr a fonendoskop (běžné lékařské přístroje). 
Nafukovací manžetu nasuneme na paži a upevníme. Na obrázku 2 vidíme situaci měření krevního 
tlaku. 

  
Obrázek 2: Měření tlaku, převzato z [8] 
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Fonendoskopem sledujeme po celé měření srdeční ozvy. Nafukování manžety má 
za následek zmenšování průměru tepny. Z rovnice kontinuity plyne, že se zmenšujícím průměrem 
vzrůstá rychlost krve. V závislosti na hustotě, průměru tepny, viskozitě a rychlosti, se laminární 
proudění mění na turbulentní. Přechod od laminárního k turbulentnímu proudění udává 
Reynolsovo číslo R. Podle Hálka [6] je u laminárního proudění hodnota Reynoldsova čísla u krve 
menší než 1000, je-li hodnota větší, vznikají v proudění víry a proudění se stává turbulentním. 
Manžetu tonometru nafukujeme nad hodnotu systolického tlaku, a tím přerušíme proudění krve 
k tepně. Ve fonendoskopu neuslyšíme tep. Poté začneme upouštět tlak v manžetě a v tepně se 
znovu obnovuje tok krve. Uvnitř zúžené tepny vzniká turbulentní proudění, které je doprovázeno 
charakteristickými zvuky slyšitelné fonendoskopem, tyto zvuky nazýváme Korotkovovy zvuky 
(ozvy). Při první registraci Korotkovových zvuku odečteme na tonometru tlak systolický, poté až 
ozvy utichnou, proudění se stane opět laminárním, odečteme z tonometru tlak diastolický. Měření 
tlaku touto metodou je zatíženo chybou vnímání zvuku lékařem. 
Závěr 

Na jeden jev se nemusíme dívat z pohledu jednoho předmětu, můžeme nazírat na problematiku dějů 
z různých směrů, proto jsou mezipředmětové vztahy důležité. Cílem přírodních věd je naučit žáka 
pozorovat okolní světa nacházet kolem sebe jevy, které lze vysvětlit zákony, o kterých se učí ve škole. 
V rámci výuky fyziky lze tyto témata použít v učivu mechaniky kapalin a plynů. V tomto tématu použít 
termíny: rovnice kontinuity, Reynoldsovo číslo, dynamický tlak, hydrostatický tlak, laminární, turbulentní 
proudění.  
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Abstract   

 In the schools in the present make an effort to every student had a system of structured 
data and knowledge that is in process of education disseminated and linking  in all school subjects and 
create contexture between school subject. In this article you will find some tips for integrated relationship 
in the teaching of physics and biology. The physics theme is pressure that converted to a biological topic 
of human body. The human body belong in the biology to interesting topics, and could therefore become 
a stimulus for learning physics. 
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Abstract  
The study of  J/ψ production provides the information about character and properties of the 

matter originated in high energy collisions. It is supposed that due to the color screening the 
production is suppressed when QGP is formed. Recent J/ψ measurements at mid-rapidity in p+p, 
Cu+Cu and d+Au collisions at  GeV at STAR are reported.  At high-pT 
measurement in Cu+Cu no suppression was observed. The J/ψ – hadron azimuthal correlations 
allow to extract the fraction of J/ψ that originates from B-meson. This contribution has been 
established as 13±5%. The J/ψ  production in d+Au collisions at  GeV was analyzed 
and the nuclear modification factor was computed.  
 
Key words: high energy physics; STAR; quark gluon plasma; quarkonia; J/ψ 
 
Introduction 

The strongly interacting matter at sufficiently high density undergoes a phase transition 
from the hadronic matter to a new state, so-called quark gluon plasma (QGP), in which quarks 
are no longer confined into color neutral bound states. QGP is believed to exist in the early 
universe, shortly after the Big Bang. Current experiments as RHIC or at LHC provide a 
possibility to produce QGP in a laboratory in nucleus-nucleus collisions and the experimental 
detection of QGP represents one of the greatest challenges of present high energy physics. The 
cardinal question is what observable signatures can the predicted new form of the matter provide. 
One of the probes, proposed by Matsui and Satz [1], for searching for QGP and for investigating 
its properties is a study of the quarkonia production. It is predicted that due to the color screening 
the quarkonia production is suppressed when QGP is present at sufficiently high temperature. 
Before resolving whether QGP was formed or not, it is necessary to study the production of J/ψ 
in hadron-hadron, hadron-ion and ion-ion collisions separately to distinguish cold nuclear matter 
effects from the suppression due to the formation of QGP. The STAR allows to study J/ψ meson 
in e+e- channel. The summary of the  measurements in p+p, d+Au, Cu+Cu collisions at 

GeV  are presented in this contribution. 
 

STAR experiment 
The Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) is located at the Brookhaven National 

Laboratory in Upton, New York. The RHIC is an intersection storage ring particle accelerator 
composed of two independent rings in the same tunnel. It is designed to collide light nuclei like 
proton and heavy nuclei such as Cu, Au as U. Also d+Au collisions can be measured. The 
maximum available energy is in p+p collisions 500 GeV and in heavy ion systems 200 GeV per 
nucleon-nucleon pair in center of mass system.  
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The Solenoidal Tracker at the RHIC (STAR) is a massive detector that was designed 
especially for a study of the hadron production and search for signatures of the quark gluon 
plasma formation and its properties. Most detectors of the STAR experiment are inside a large 
solenoidal magnet with an approximately uniform magnetic field, B=0.5 T maximally, parallel to 
the beam pipe. The major parts are the Time Projection Chamber (TPC) [7], Barrel 
Electromagnetic Calorimeter (BEMC) [8]. The general STAR detector schema is shown in Fig.1. 
 

 
 
 
 
 
STAR results 

Let us first discuss the J/ψ production at high transverse momentum in p+p and Cu+Cu 
collisions at  . The Cu+Cu data are from year 2005 measurements and the p+p data 
are from years 2005 and 2006. The Cu+Cu data were analyzed in two centrality classes, 0-20% 
and 0-60% most central collisions. J/ψ were reconstructed via dielectron decay channel with 
branching ratio 5.9%. Using TPC and BEMC the electrons and positrons were identified and the 
J/ψ yield was extracted by subtracting like-sign pairs invariant mass spectrum from unlike-sign 
pairs. J/ψ mass spectrum is shown in Fig.2 [9]. After that the J/ψ reconstruction efficiency was 
calculated by embedding simulated J/ψ into the real events [9]. 
  

Figure 1: The experimental setup of the STAR detector. 
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The nuclear modification factor 
RAA is the ratio of the yield in nuclear 
collisions to that in p+p collisions scaled 
to the one nucleon-nucleon collision. 
This factor is used to quantify medium-
induced effects on particle production. 
The RAA factor for J/ψ at higt-pT is 
shown in Fig.3. The dashed line, solid 
line, dash-dotted and the dotted one 
represent different theoretical 
predictions. The average RAA  measured 
at STAR in Cu+Cu collision is 
1.4±0.4(stat.)±0.2(syst.). This suggests 

that there is no significant suppression 
observed at high pT. This can be related 
to the fact that initial state effects such 
as anti-shadowing play appreciable role 
and may lead to the increasing J/ψ 
production with increasing pT [9].  

In Fig.4 is shown the azimuthal correlation between high-pT J/ψ and charged hadrons with 
pT > 0.5 GeV/c in p+p collisions at 200 GeV. Lines denote simulations from PYTHIA of prompt 
J/ψ, feed down from B-meson and their sum. This gives the contribution of B-mesons decays to 
the inclusive J/ψ production of 13±5% [9]. 

Figure 2: The dielectron mass spectrum in p+p 
(up) and  Cu+Cu (down) collisions, the solid line 
denotes the unlike sign signal and the gray zone 
is the like-sign background on the left and the 
J/ψ  pT distributions in p+p and Cu+Cu collisions 
at  GeV on the right [9]. 
 

Figure 3: The J/ψ RAA factor in Cu+Cu 
collisions at  GeV  as a 
function of J/ψ pT  [9]. 
 

Figure 4: J/ψ - hadron azimuthal correlations. 
Dashed line and dash-dotted line denote prompt 
and B-meson feeddown contributions (PYTHIA) 
and solid line shows theirs sum [9]. 
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Further we would like report on J/ψ 
production in d+Au collisions at  

 GeV (year 2008) shown in 
Fig.5 before (left) and after (right) 
background subtraction. Finally, Fig.6 
shows the RdA factor for 0-20% most central 
collisions compared to other RHIC 
measurements. They are consistent with 
each other. 
 
Summary 

The STAR collaboration reported 

measurements of J/ψ  production in √s=200 
GeV in p+p and Cu+Cu collisions at high 
pT. The J/ψ  nuclear modification factor 

RAA in Cu+Cu is consistent with no suppression. The yield from d+Au collisions was also 
extracted. The results are consistent with other RHIC measurements. 
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Figure 5: The J/ψ mass spectrum  in d+Au collisions at   GeV before background 
subtraction on the left and after on the right. The peak is fitted by the Crystal Ball function [10]. 

Figure 6: The RdA factor  in d+Au collisions at  
 GeV [10]. 
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Abstrakt  

Chirální modely ukazují, že některé z rezonancí uvedené v Particle Data Group PDG je možné 
generovat dynamicky jako důsledek vázaných mezon-baryonových kanálů. V níže uvedeném modelu se 
využívá efektivního potenciálu v separabilním tvaru, který je určen chirální SU(3) symetrií. Dynamicky 
generované rezonance jsou spojovány s póly amplitud na nefyzikálních Riemannových listech 
v komplexní rovině energie. Nejznámější z nich je rezonance Λ(1405). V chirálních modelech má tato 
rezonance obvykle dvoupólovou strukturu. V této práci diskutujeme přiřazení nalezených pólů  
rezonancím   Λ(1405), Λ(1670) a  Λ(1800). 
 
Klíčová slova: mezon-baryonová interakce; chirální Lagrangián; dynamicky generované 
rezonance;  Λ (1405)  
 
Úvod 

Interakce mezonů a baryonů jsou silně omezeny chirální symetrií [1,2]. Pokud by tato 
symetrie platila přesně, tak bychom v SU(2) oblasti dostali existenci nehmotného Goldstoneova 
bosonu. Reálně je tato symetrie pouze přibližná, protože je spontánně narušena, a proto za 
Goldstoneův boson považujeme pion, jehož hmotnost je velmi malá ve srovnání s typickou 
hadronovou škálou 1 GeV. Pro SU(2) je tato symetrie velmi dobrou aproximací a lze zde použít 
chirální poruchovou řadu. Problém nastává pokud začneme uvažovat i podivný s kvark, který je 
asi o 100 MeV težší než u a d kvark. Jako důsledek spontánního narušení se objevuje 8 
Goldstoneových bosonů: piony, kaony a eta.  

V této práci se zabýváme sektorem s podivností S=-1, tedy kaon-nukleonovou interakcí. V 
této oblasti, chirální poruchová řada nekonverguje, díky přítomnosti rezonance Λ(1405). Řešením 
se ukázalo zavedení efektivního potenciálu a generování této rezonance dynamicky pomocí 
Lippmann-Schwigerovy rovnice. Modely založené na stejném principu byly již dříve použity 
autoy [3,4,8,10]. 

Jednou z motivací pro zkoumání této oblasti je dosud neobjasněná podstata rezonance 
Λ(1405), která byla některými autory vysvětlována jako excitovaný qqq baryon, jinými zase jako 
pentakvark. 
 
Experimentální výsledky 

Nejzajímavějším výsledkem chirálních modelů je dvoupólová struktura rezonance 
Λ(1405). Pokud tomu tak je, tak pík který je pozorován ve spektru πΣ je superpozicí dvou 
rezonančních stavů, přičemž každý přísluší určité přechodové amplitudě.  

Způsob jak to ověřit v experimentu, je využít reakcí, které jsou dominovány určitou 
rozptylovou amplitudou. Srovnání výsledků z takových reakcí je uvedeno v práci Oset, Magas a 
Ramos [7] a zobrazeno na obrázku 1. 
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Obrázek 1. Dva experimentálně naměřené tvary rezonančního píku Λ(1405) [8], 
                    (účinný průřez je uveden v mb).  
  

 V experimentu Crystall Ball Collaboration [5] bylo využito reakce π-p→K0πΣ, která dává 
větší váhu amplitudě πΣ→πΣ a tudíž resonanční pík je širší a je vidět při energii okolo1390 MeV. 

Naopak využitím reakce K
-
p→π0π0Σ0 [6] získáme rezonanci při 1420 MeV s rezonanční šířkou, 

která odpovídá amplitudě KN→πΣ.  
Parametry rezonancí, kterým přiřazujeme nalezené rezonanční póly, jsou uvedeny v tabulce 1. 

 
Tabulka 1. Přehled s-vlnových resonancí pro izospin 0  podle Particle Data Group  [9].   
Resonance Γ [MeV] Rozpadové kanály 

Λ(1405) **** 50 πΣ(100%) 
Λ(1670) **** 20-50 πΣ (25-55 %), NK(20-30%), ηΛ(10-25%) 

       Λ(1800) *** 200-300 NK(25-40%), πΣ 
 

Model 
V našem modelu se využívá efektivního Lagrangiánu založeného na chirální 

SU(3)L×SU(3)R symetrii, který řídí vazbu oktetu pseudoskalárních mesonů (π,K,K,η) s oktetem 
baryonů (N,Λ,Σ,Ξ). V modelu značeném WT je použit pouze první řád chirálního Lagrangiánu 
tzv. Weinberg-Tomozawův člen. V modelu CS30 je zahrnut i druhý řád Lagrangiánu. Parametry 
modelu jsou fitovány na data z prahu K-p interakce. Detaily modelu jsou uvedeny v práci  [10]. 

Pro mezon-baryonovou interakci s nábojem Q=0 uvažujeme deset vázaných kanálů: π0Λ, 
π0Σ, π-Σ+, π+Σ-, K-p, K0n, ηΛ, ηΣ0, K0Ξ0, K+Ξ-. Potenciál mezi jednotlivými kanály je uvažován 
v separabilním tvaru. Vazba mezi jednotlivými kanály je určena chirální symetrií. 

S-vlnové amplitudy potom získáváme řešením Lippmann-Schwingerovy rovnice, přičemž 
rezonanční póly nacházíme jako póly T-matice v komplexní rovině energie na nefyzikálních 
Riemannových listech. 
                                                                                                                    
Výsledky a diskuse 

Rezonanční póly, jak je vidíme pro Λ(1405) jsou zobrazeny na obrázku 2. Rezonanční 
póly jsou v dolní polorovině komplexní roviny na pozicích 1360-54i a 1431-20i. Pozice pólů 

určují šířku rezonance Γ a její energii ER v MeV podle vztahu �E=E R− iΓ /2 . Každému z těchto 
pólů odpovídá sdružený pól v horní polorovině. Symbol [4-,6+]  značí, že póly jsou nalezeny na 



 175 

nefyzikálním Riemannově listu, na který se dostaneme z fyzikálního listu překročením reálné osy 
nad prahem 4. kanálu.  

V modelu CS30 vidíme póly pro rezonanci Λ(1405) na pozicích 1398-51i a 1441-76i na 
stejném Riemannově listě jako ve WT modelu. 

 

 
Obrázek 2. Dvoupólová struktura rezonance Λ(1405). Rezonanční póly v komplexní rovině 
energie na Riemannově listě [4-,6+] v amplitudě  πΣ→πΣ na pozicích 1360-54i a 1431-20i. 

  
 Přehled všech nalezených pólů z WT modelu je uvedený v tabulce 2. Rezonanční pól na 
pozici 1759-23i nebudeme uvažovat, protože se nachází na vzdálenějším Riemannově listě a 
tudíž by neměl ovlivnit fyzikální pozorovatelné.  

 
Tabulka 2. Pozice rezonančních pólů v komplexní rovině energie pro izospin 0 

Pozice Amplituda Riemannův list 
1360-54i  & 1431-20i πΣ→πΣ  & KN→ πΣ [4-, 6+] 

1795-42i ηΣ0→ηΣ0 [7-, 3+] 
                 1759-23i KN→KN [6+,-, 3+] 

 
 

 
Obrázek 3. Pohyb pólů 1795-42i a 1759-23i     Obrázek 4. Pohyb pólů 1795-42i a 1759-23i    

 k limitě nulové vazby  v komplexní       při obnovení SU(3) symetrie v komplexní  
 rovině energie        rovině energie  
   

   Abychom přiřadili rezonanční pól určitému kanálu, sledujeme limitu nulové vazby mezi 
kanály. Tímto způsobem lze určit na jaké kanály se bude rezonanční stav rozpadat. Z obrázku 3 
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je vidět, že pól 1795-42i skončí v limitě nulové vazby na reálné ose na energii E=1808 MeV 
těsně pod prahem KΞ. Jde tudíž o vázaný stav KΞ, který se může rozpadat na kanály s nižší 
prahovou energií. Podle zjištěných vlastností tento pól odpovídá nejlépe rezonanci Λ(1800). 

Pro porovnání naší práce s jinými autory, zkoumáme pohyb pólů při obnovení symetrie, 
tedy v limitě, kdy je hmotnost mezonů v celém oktetu stejná a stejně tak hmotnost baryonů. Z 
pozice pólu v této limitě vidíme, že pól na 1795-42i  odpovídá pólu, který byl nalezen v práci [8] 
na pozici 1680-20i, a který byl přiřazen rezonanci Λ(1670). 

Model CS30 nám pro tuto rezonanci dává pól na 1733-9i na Riemannově listě [10-] v 
amplitudě KΞ→KΞ. 

 
Závěr 
   Zjistili jsme, že poloha pólů je silně závislá na použitém modelu. Pól, který jsme získali 
ve WT modelu na pozici 1795-42i odpovídá svými vlastnostmi spíše rezonanci Λ(1800). Další 
pól, který by mohl odpovídat  rezonanci Λ(1670) v tomto modelu nenacházíme. CS30 model nám 
dává pól, který lépe odpovídá vlastnostem rezonance Λ(1670). Výsledky pro rezonanci Λ(1405) 
jsou ve shodě s pracemi jiných autorů [8] i s měřením experimentů  [9] pro WT model i pro 
model CS30.  
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Abstract 

Chiral models explain some resonances reported in Particle Data Group PDG as dynamically 
generated in a consequence of coupled-meson baryon channels. The model discussed below uses an 
effective separable potential, which is determined by SU(3) chiral symetry.  The resonances are related to 
poles on unphysical Rimenann sheets in the complex energy plane. The best known example of 
dynamically generated resonance is the Λ(1405). Two poles are usually assigned to this resonance in 
chiral models. We discuss in this work assignment of found poles to resonances Λ(1405), Λ(1670) and  
Λ(1800). 
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Abstrakt 
V práci jsme se zabývali teoretickým studiem hexameru vody, především získáním 

termodynamických vlastností metodami Monte Carlo. Termodynamické simulace byly provedeny 
metodou parallel tempering Monte Carlo  v kombinaci s metodou multiple histogram. Použili jsme vlastní 
interakční modely, které byly fitovány přímo na DFT energie hexameru vody. Pomocí počítačových 
simulací jsme obdrželi závislost tepelné kapacity klastru na teplotě. Křivku tepelné kapacity jsme pak 
porovnávali s dostupnou literaturou. Porovnáním výsledků ověřujeme funkčnost a použitelnost uvedených 
metod.  Na závěr uvádíme budoucí možnosti Monte Carlo  simulací v kombinaci s metodou Boltzmann 
reweighting.  

Klíčová slova: termodynamika, interakční model, Monte Carlo , multiple histogram, parallel tempering  
 
Úvod 

Klastr znamená shluk několika atomů nebo molekul. Obvykle se jedná o několik jednotek 
až několik stovek miliónů částic. Svou povahou patří na rozhraní mezi mikrosvětem izolovaných 
atomů a malých molekul a makrosvětem kondenzované fáze. Mezi základní charakteristiky 
klastrů patří jejich stabilní konfigurace, to je takové uspořádání jejich atomů nebo molekul,  
kdy rozštěpení klastru s tímto uspořádáním je energeticky nejnáročnější. Snad nejaktuálnějším 
tématem dnešní doby je globální oteplování a s ním spojené znečištění atmosféry, proto jsou 
klastry vody pro výzkum velmi atraktivní. Studiem stabilních struktur jsme se již zajímali v [1].  

V této práci se věnujeme zkoumání termodynamických vlastností hexameru vody. Zajímá 
nás především jeho tepelná kapacita. K výpočtu jsou k dispozici různé empirické potenciály, 
které se používají v mnoha teoretických výpočtech a částicových simulacích, ukázalo se však,  
že mohou selhat – přinášejí velmi lišící se křivky tepelné kapacity. Naším cílem je pokus o 
utřídění dřívějších lišících se výsledků pro klastry šesti molekul vody, viz obrázek 1.   

 

Obrázek 4 - Tepelná kapacita hexameru vody při použití různých interakčních modelů [2] 
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Materiál a metody 
Pro popis interakcí v klastrech jsme použili metody kvantové chemie.  Je známo, že tyto 

metody mohou být velmi přesné, ovšem také dosti výpočetně a časově náročné, a proto se hledá 
jiný způsob, který by byl dostatečně přesný, ale výpočetně a časově méně náročný. Mezi 
kvantově chemické metody se řadí například metoda Coupled Clusters, která je založena  
na výpočtu energie z vlnové funkce. Je výpočetně velmi náročná, a proto ji používáme jen jako 
referenční výpočet. Zvolenou metodou jsou metody DFT (Density Functional Theory). Jsou 
založeny na výpočtech energie systému z jednoelektronové hustoty. Nevýhodou této metody je 
však to, že různé korelační funkcionály přinášejí různě přesné výsledky.  

K výpočtu termodynamických  a strukturních vlastností klastrů vody používáme metody 
Monte Carlo  simulace, parallel tempering Monte Carlo , multiple histogram, Boltzmann 
reweighting a simulované žíhání. Ve statistické fyzice znamená metoda Monte Carlo  simulování 
statistického souboru pomocí generátoru náhodných čísel [3]. Metoda parallel tempering nám 
dovolí simulovat systém současně při několika teplotách, přičemž během simulace ještě navíc 
dochází k prohazování systémů různých sousedních teplot. Během simulace parallel tempering 
Monte Carlo  se naměří histogramy energie ),( TEh  zvlášť pro každý systém. A my jsme tak 
schopni zjistit hodnotu veličiny, která nás zajímá, i pro teplotu pro kterou simulace neproběhla. 
Metoda Boltzmann reweighting je metoda, jenž nám pomáhá vypočítat střední hodnotu veličiny E 
pomocí potenciálu VL s přesností stejnou, jaká by byla v případě použití potenciálu VD, který je 
výpočetně mnohem náročnější, jak vidíme v níže uvedeném vztahu.    
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Výsledky a diskuse 
Nejdříve se věnujeme výběru vhodného funkcionálu. Zvolili jsme metodu DFT jako 

kompromis mezi přesností a rychlostí výpočtu. Nezapočítávali jsme superpoziční chybu.  
Testovali jsme několik funkcionálů na konfiguracích „natahované“ a „stlačované“ rovnovážné 
konfigurace dimeru. Testovali jsme tyto funkcionály: PBE, BLYP, B3LYP, B97R za použití 
Dunningovy korelačně konzistentní báze aug-cc-pVTZ, u některých jsme měli k dispozici 
korekce pro van der Waalsovy interakce. Referenčním výpočtem je metoda Coupled Clusters 
(CCSD (T)) v bázi aug-cc-pV5Z se započtením superpoziční chyby.  

 
Obrázek 5 - E(funkcionál) - E(CCSD(T)) 

Z obrázku 2 vidíme, že nejblíže referenčnímu výpočtu je křivka získaná pomocí funkcionálu 
B97R, proto byl tento funkcionál vybrán pro další výpočty. Dalším krokem bylo vytvoření 
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vlastních interakčních modelů, které byly fitovány přímo na DFT energie hexameru vody. Jedná 
se o interakční modely TIP6Pm_nepol, TIP6Pm_pol, TIP8Pm_nepol a TIP8Pm_pol. Snažili jsme 
se parametry nafitovat na DFT energie tak, aby suma čtverců odchylek energií našich 
interakčních modelů od energií DFT byla minimální. K minimalizaci sumy čtverců jsme použili 
metodu simulovaného žíhání. 

A poté jsme již přikročili k termodynamickým výpočtům. Ty probíhaly pro všechny naše 
interakční modely a v bázích aug-cc-pV2Z (O2H2) a aug-cc-pV3Z (O3H3). V obrázku 3 jsou 
znázorněny získané tepelné kapacity a porovnány s literárními interakčními modely.  

 

Obrázek 6 - Celkové porovnání 

Jedním z kritérií vhodnosti funkcionálu B97R bylo porovnání strukturních izomerů 
s dostupnou literaturou [6].  

Tabulka 3 - Strukturní izomery  

 
V tabulce 1 porovnáváme izomery hexameru vody s výsledky z práce [6]. Naše hodnoty 
v porovnání s prací [6] se značně liší. Je to dáno tím, že v práci [6] energie zahrnuje kromě 
mezimolekulové interakční energie také interakční energii šesti izolovaných molekul, kdežto náš 
model nám dává pouze mezimolekulovou interakční energii. Z porovnávání jednotlivých izomerů 
jsme zjistili, že námi použitý funkcionál B97R není pro hexamer vody příliš vhodný, neboť 
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přináší špatné pořadí lokálních minim, a to navzdory tomu, že při použití ve výpočtu pro dimer 
dával energie velmi blízké referenčnímu výpočtu pomocí metody CCSD(T).  

Závěr  
Cílem této práce bylo utřídění lišících se výsledků v oblasti termodynamických vlastností 

hexameru vody a zvolení vhodné metody. Nejdříve jsme vybírali vhodný funkcionál a poté 
fitovali náš interakční model. Z obdržených izomerů jsme zjistili, že funkcionál B97R není pro 
hexamer vody vhodný. Východiskem je tedy použití jiného funkcionálu, na jehož výběru se v 
současné době pracuje. Jelikož se funckionál B97R ukázal nevhodný, nepoužili jsme již metodu 
Boltzmann reweighting. Tato metoda bude použita v připravovaných výpočtech pomocí nově 
vybraných funkcionálů.  
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Abstract 

In this work we focus on theoretical study of the water hexamer, especially  
on calculating its thermodynamic properties by Monte Carlo  methods. Thermodynamic simulations have 
been performed by a parallel tempering Monte Carlo  method combined with the multiple histogram 
approach. We have used our own interaction models fitted to DFT energies of the water hexamer. By 
using computer simulations we have obtained the heat capacity dependence on the cluster temperature. 
The heat capacity curves are compared with data available in literature. We have verified performance of 
these methods for the water hexamer clusters by comparison of DFT results with benchmark CCSD(T) 
calculations. Finally, we analyze the possibility of future Monte Carlo  simulations combined with the 
Boltzmann reweighting method.  
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Abstrakt  
Tato práce je zaměřena na určení strukturních změn protonovaných klastrů vody 

v závislosti na teplotě. Byly zkoumány klastry H+(H2O)n o velikosti n = 3 – 13 simulační 
metodou parallel tempering Monte Carlo v kombinaci s metodou multiple histogram. Pro 
vybrané velikosti jsou výsledky srovnány s daty dostupnými v literatuře.  

 
Klíčová slova: tepelná kapacita; fázový přechod; Monte Carlo simulace; protonovaný klastr 
vody; interakční model 
 
Úvod  

Klastry jsou dle definice shluky atomů nebo molekul. Představují propojení mezi volnými 
atomy a molekulami a makroskopickou látkou (bulk). Klastry vody jsou podrobeny velmi 
intenzivnímu teoretickému a experimentálnímu zkoumání. Výsledky těchto zkoumání jsou 
prvním krokem k pochopení vody jako takové. Protonované klastry jsou klastry vody s dodaným 
protonem H+. Proton s molekulou vody tvoří hydroniový ion H3O

+, avšak mezi více molekulami 
se umístění protonu neustále mění, převážně v rozmezí dvou strukturních forem: Eigenova iontu 
H9O4

+ = H3O
+(H2O)3, a Zundelova iontu, H5O2

+ = H2O…H+…H2O. [Str2011] 
U molekulových klastrů můžeme pozorovat vlastnosti vztahující se k fázovým přechodům. 

Makroskopické systémy mají přesně definovaný bod, kdy probíhá fázový přechod, např. 
tání/tuhnutí, kdy bod tání (Tm) a tuhnutí (Tf) je shodný, avšak u klastrů rozlišujeme jednotlivé 
body daného fázového přechodu s nenulovým rozdílem 

fm TTT −=∆  (1) 

Stav pod bodem Tf můžeme označit jako pevnou fázi, nad bodem Tm jako kapalnou fázi. 
Oblast mezi Tf a Tm koresponduje stavu s dynamickou rovnováhou mezi fázemi tzv. interval 
koexistence. [Shi2004] 

Tepelná kapacita C je definovaná vztahem 
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d=   (2) 

kde dq je elementární teplo dodané systému a dT přírůstek teploty systému. Pro systém 
s jednoznačně určeným objemem V a teplotou T  můžeme vnitřní energii transformovat na 
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Pro izochorický systém pak platí 
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Pro splnění podmínky izochorického systému využíváme ve statistické termodynamice 
kanonického Gibbsova souboru. [Mal1998] 
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Z rovnice 4 plyne, že při fázovém přechodu 1. druhu, kdy se teplota systému nemění, avšak 
vnitřní energie roste, má tepelná kapacita v místě fázového přechodu singularitu (tepelná kapacita 
je nekonečná). U molekulových klastrů však existuje interval koexistence, který zaručuje během 
fázového přechodu určitý vzrůst teploty, proto se singularita tepelné kapacity mění na více či 
méně výrazné lokální maximum. 
Metody 

V této práci jsme použili dva interakční modely vytvořené R. E. Kozackem 
a P. C. Jordanem. V prvním, tzv. hydroniovém modelu, je brán iont H3O

+ jako tuhá částice, která 
interaguje s n – 1 molekulami vody. V druhém, protonovém modelu, se systém skládá z jednoho 
protonu a n molekul vody, které rovněž považujeme za dokonale tuhé. V obou modelech se 
k popisu mezimolekulových interakcí používá čtyřnábojový polarizovatelný model pro molekulu 
vody. [Koz1992] 

Monte Carlo (MC) je široká třída výpočetních metod založená na využití generátorů 
pseudonáhodných čísel a teorii pravděpodobnosti. Hlavní myšlenkou metod Monte Carlo je 
výpočet souborových středních hodnot pomocí Markovových řetězců. Metody Monte Carlo jsou 
svázané s konceptem Gibbsových statistických souborů, případně s pravděpodobnostní 
interpretací vlnových funkcí v kvantové mechanice. [Nez2003] 

Metoda parallel tempering je simulační metoda, která má za cíl urychlit konvergenci 
výpočtu termodynamických vlastností systémů počítaných pomocí metod Monte Carlo a obecně 
zlepšit vzorkování Markovových řetězců v metodě Monte Carlo. Hlavní myšlenkou parallel 
tempering je simulovat M replik studovaného systému současně při jiné teplotě. [Ear2005] 
Výsledky 

 
Obrázek 1. Závislost tepelné kapacity na teplotě systému H+(H2O)n pro n = 3 – 13 

vztažená na jednu molekulu H2O, hydroniový model 
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Nízkoteplotní fázové přechody pozorujeme od velikosti klastru H+(H2O)5, který je tvořen 

centrálním hydroniovým iontem a je obklopen 4 molekulami H2O – třemi v první a jedním 
v druhé solvatační vrstvě. Fázový přechod zřejmě odpovídá procesům ve druhé solvatační vrstvě. 
Jelikož se tepelná kapacita zvyšuje spolu s rostoucí velikostí klastru, vztahujeme ji na jednu 
molekulu vody. Výška jednotlivých píků v rozmezí intervalu coexistence také indikuje počet 
solvatačních vrstev hydroniového iontu. Pro velikosti klastru H+(H2O)n n = 6 a 7 je počet 
solvatačních vrstev roven 2, pro n = 8 – 13 je roven 3. 

Srovnáme-li průběhy tepelných kapacit pro vybrané velikosti klastrů a různé interakční 
modely – OSS2 v [Sin2000], MSEVB v [Chr2002], zjistíme, že průběhy si kvalitativně 
odpovídají. Pro velikost klastru H+(H2O)8 se lokální maximum objevuje v okolí 140 K pro 
všechny modely – OSS2, MSEVB, Kozack a Jordan (KJ). Z modelů KJ lépe odpovídá umístění 
lokálního maxima hydroniový model. Z kvantitativního hlediska dosahují modely KJ vyšších 
hodnot tepelné kapacity než modely OSS2 a MSEVB, což bude způsobeno tuhostí molekul. 
Závěr 

Rozhodli jsme se identifikovat fázové přechody 1. druhu na základě průběhu tepelných 
kapacit při stálém objemu. Jedná se hlavně o přechod mezi pevnou a kapalnou fází. Z rovnice pro 
výpočet tepelné kapacity při stálém objemu vyplývá, že tepelná kapacita v makrosvětě má 
v místě fázového přechodu singularitu, avšak u molekulových klastrů, kde existuje tzv. interval 
koexistence, se tato singularita mění na méně či více výrazné lokální maximum. Právě tento fakt 
slouží k identifikaci fázového přechodu. 

Druhý fázový přechod, přechod mezi kapalnou a plynnou fází, jsme se rozhodli 
identifikovat na základě pokusů jednotlivých molekul opustit prostor kontejneru, ve kterém je 
klastr umístěn. Jako mezní četnost, pro kterou ještě vypařování zanedbáváme, byla zvolena 
hodnota 0,001. Souhrnné výsledky pro fázové přechody jsou uvedeny v tabulce 1. 

 
Tabulka 1. Souhrnné výsledky pro fázové přechody (v kelvinech) 

hydroniový model 
systém H+(H2O)3 H+(H2O)4 H+(H2O)5 H+(H2O)6 H+(H2O)7 H+(H2O)8 
interval 

koexistence 
- - 50 - 120 60 - 160 50 - 160 90 - 180 

vypařování 885 756 587 529 490 463 
systém H+(H2O)9 H+(H2O)10 H+(H2O)11 H+(H2O)12 H+(H2O)13  
interval 

koexistence 
110 – 
220 

120 - 250 70 - 270 90 - 300 120 - 310  

vypařování 444 415 418 408 398  
protonový model 

systém H+(H2O)3 H+(H2O)4 H+(H2O)5 H+(H2O)6 H+(H2O)7 H+(H2O)8 
interval 

koexistence 
- - 90 - 220 100 - 220 100 - 260 60 - 120 

vypařování - 796 625 552 653 493 
systém H+(H2O)9 H+(H2O)10 H+(H2O)11 H+(H2O)12 H+(H2O)13  
interval 

koexistence 
90 -180 90 -220 100 - 250 110 - 280 120 - 300  

vypařování 459 442 402 414 405  



 184 

 
Poděkování 

Rád bych zde poděkoval panu doc. RNDr. Renému Kalusovi, Ph.D. za vedení a mnoho 
zajímavých podnětů a také panu Mgr. Aleši Vítkovi za napsání programů. 

Práce vznikla s finanční podporou grantu SGS OU, grant číslo SGS7PřF/2010. 
 
Literatura 
[Ear2005] EARL, D. J.; DEEM, M. W. Parallel Tempering: Theory, Applications, and New 
Perspectives. Phys. Chem. Chem. Phys. 2005, Vol. 108, No. 23, s. 3910-3916.  
[Chr2002] CHRISTIE, R. A.; JORDAN, K. D. The finite temperature behavior of H+(H2O)6 and 
H+(H2O)8. J. Phys. Chem. B 2002, Vol. 106, No. 33, s. 8376-8381. 
[Koz1992] KOZACK, R. E.; JORDAN, P. C. Empirical models for the hydration of protons. J. 
Chem. Phys. 1992, Vol. 96, No. 4, s. 3131-3136. 
[Mal1998] MALIJEVSKÝ, ANATOL Lekce ze statistické termodynamiky. Praha: VŠCHT, 1998, 
129 s. ISBN 80-7080-335-5. 
[Nez2003] NEZBEDA, Ivo; KOLAFA, Jiří; KOTRLA, Miroslav. Úvod do počítačových 
simulací. Praha : Karolinum, 2003. 204 s. ISBN 80-246-0649-6. 
[Shi2004] SHIN, S., SHON, W. J., JANG, S. Quantum phase transition of water clusters: 
molecular dynamics simulation with a model potential. J. Mol. Str. 2004, Vol. 673, s. 109-113 
[Sin2000] SINGER, S. J., MCDONALD, S., OJAMAE, L. Thermal behavior of H+(H2O)8 and 
H+(H2O)16. J. Chem. Phys. 2000, Vol. 112, No.2, s. 710-716 
[Str2011] Water research [online]. 2009 [cit. 2011-03-29]. The structure of Protonated Water 
Clusters. Dostupné z WWW: <http://sites.google.com/site/appliedmemwaterresearch/the-
structure-of-protonated-water-clusters> 
 
Abstract  

The purpose of this work is the identification of structural changes in protonated water clusters with 
rising temperature. Clusters H+(H2O)n of sizes n = 3 – 13 were considered and studied by parallel 
tempering Monte Carlo methods in combination with the multiple histogram method. Obtained results are 
compared for selected cluster sizes with data available in literature. 
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Abstrakt  

Fenolické látky (FL) jsou významné sekundární metabolity zastávající v rostlinách široké spektrum 
funkcí. V této práci se zabýváme především jejich rolí v ochraně rostlin před negativními účinky 
ultrafialové radiace. Jako modelová rostlina byl použit ječmen jarní (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) 
aklimovaný na různou úroveň fotosynteticky aktivní radiace (FAR) - vysokou (HL – 1000 µmol m-2 s-1) a 
nízkou (LL - 50 µmol m-2 s-1). Významnou částí této práce je zavedení a standardizace UV-VIS absorpční 
a HPLC metody analýzy volných FL, která nám umožnila posouzení vlivu radiačních podmínek na 
syntézu a akumulaci těchto látek. Z výsledků je patrné, že úroveň FAR je významným faktorem 
ovlivňujícím míru akumulace UV protektivních FL a může tak rostlinám pomoci odolávat zvýšeným 
dávkám UV-B (280-320 nm). Z výsledků HPLC analýzy listových extraktů je zřejmé, že odezva 
jednotlivých FL na různé úrovně UV-B a FAR se liší. 

 
Klíčová slova: fenolické kyseliny; flavonoidy; HPLC; ultrafialové záření (UV), UV-stínění, abiotický stres 
 
Úvod  

Fenolické látky (FL) jsou velmi významnou strukturně i funkčně pestrou skupinou 
rostlinných sekundárních metabolitů, čítající v současnosti několik tisíc identifikovaných látek. 
Chemická variabilita FL vyplývá z faktu, že jsou tyto látky často glykosylovány, acylovány, či 
jinak modifikovány a to v různých pozicích svého uhlíkového skeletu, také mohou tvořit 
biopolymery (vzájemně či s jinými látkami).  

FL jsou v současnosti studovány v souvislosti s širokým spektrem funkcí, které zastávají 
v rostlinách, jako zvyšování odolnosti vůči působení biotického a abiotického stresu, signální 
funkce atp. [3.], nicméně probíhá i intenzívní výzkum zabývající se pozitivními účinky FL na 
lidské zdraví (farmakologie, lékařství, potravinářský průmysl). Je zřejmé, že studium těchto látek, 
nehledě na oblast výzkumu, vyžaduje vývoj sofistikovaných analytických metodik. Za tímto 
účelem jsou nejhojněji využívány metody chromatografické (např. HPLC-DAD/MS - vysoce 
účinná chromatografie s detektorem typu diodového pole a/nebo hmotnostním detektorem) a 
spektrofotometrické (UV-VIS absorpční spektrofotometrická analýza). Žádná z těchto metod 
však není zcela univerzální, což je důsledkem chemické variability FL a různorodostí 
biologického materiálu, z něhož jsou získávány. Metodu je tudíž nezbytné vždy optimalizovat 
s ohledem na typ biologického materiálu a sledovaných analytů.  

Na našem pracovišti se zabýváme FL především z hlediska jejich zapojení do  ochrany 
rostlin před UV radiací (UV-R). UV-R způsobuje v rostlinných buňkách řadu negativních změn – 
nejpodstatnější jsou oxidativní poškození fotosyntetického aparátu (především fotosystému II a 
thylakoidních membrán), narušení struktury DNA, peroxidace membránových lipidů atd. 
Uvedeným negativním projevům UV-R brání FL především dvěma způsoby: UV-stíněním, tj. 
schopností účinně redukovat pronikání UV-R do listu díky vhodným absorpčním vlastnostem FL 
v epidermis a dále pak inaktivací volných radikálů případně omezováním jejich vzniku díky 
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výrazné antioxidační aktivitě některých FL.   Oxidativní stres může být vyvolán i vystavením 
rostlin vysokým intenzitám fotosynteticky aktivního záření (FAR - cca 400-700 nm), 
prostřednictvím nadměrné excitace reakčních center fotosystémů. Oxidativní stres je tedy 
pravděpodobně pojítkem v mechanismu působení nadměrné ozářenosti UV-R a FAR.  

V této práci si klademe za cíl: a, prezentovat námi zavedenou HPLC-DAD (dále jen 
HPLC) metodiku kvalitativní a kvantitativní analýzy volných FL obsažených v listech ječmene 
jarního; b, zhodnotit možností přímé UV-VIS absorpční spektrální analýzy roztoků volných FL; 
c, aplikovat uvedené metody v ekofyziologických experimentech zabývajících se působením 
nadměrné UV-B radiace v kombinaci s různou hladinou FAR na asimilační aparát ječmene 
jarního.   
 
Materiál a metody 

Standardizace UV-VIS absorpční spektrofotometrické metody byla provedena na základě 
měření 11 metanolových roztoků standardů fenolických látek – 4 fenolických kyselin (ferulové, 
chlorogenové, 3-hydroxybenzoové, 3-kumarové) a 7 flavonoidů (apigeninu, luteolinu, kvercetinu, 
homoorientinu, saponarinu, DL katechinu a (-)-epikatechinu). K měření byl použit UV-VIS 
absorpční spektrofotometr UV550 (Unicam, Velká Británie). Spektra byla změřena v rozsahu 
200-750 nm se spektrální šířkou štěrbiny 0,5 nm při rychlosti 240 nm/min a intervalem ukládání 
dat 0,2 nm. Metanolové roztoky standardů fenolických látek byly rovněž využity ke standardizaci 
HPLC metodiky (ta byla převzata z [1.] a modifikována). Pro HPLC analýzu byl použit systém 
TSP Analytical (USA); s kolonou LiChroCART 250-4, LiChrospher 100RP-18, 5µm (Merck, 
Německo). Separace jednotlivých fenolických látek je založena na gradientu dvou mobilních fází 
(fáze A: 850 ml H2O + 100 µl H3PO4; fáze B: 765 ml CH3CH2OH + 85 ml H2O + 100 µl H3PO4, 
detailní specifikace viz. [2]). Průtok byl nastaven konstantní 1 ml/min. Celková doba analýzy 
byla 56 minut + 7 minut ekvilibrace.. Přibližná identifikace FL v extraktu listů  byla založena na 
srovnání absorpčních spekter v rozsahu 220 – 500 nm) a retenčních časů s  výše uvedenými standardy FL.  

Výše zmíněné metody byly použity v rámci experimentu zabývajícího se vlivem zvýšené 
intenzity UV-B radiace na rostliny aklimované na vysokou a nízkou ozářenost FAR. Jako 
modelová rostlina byl vybrán ječmen jarní (Hordeum vulgare L. cv. Bonus), ten byl pěstován 8 
dní v nepřítomnosti UV radiace za různých podmínek FAR – 50 µmol m-2 s-1 (LL) a 1000 µmol 
m-2 s-1 (HL). Část 8 dní starých rostlin byla poté pěstována dalších 6 dní při zvýšené hladině UV-
B radiace (spektrální pás vyzařování 290-320 nm, λmax = 302 nm,  2 W m-2; 16 h / den; tj. 115.2 
kJ m-2 d-1), druhá část posloužila jako kontrolní skupina (úroveň FAR byla zachována). 
K odstínění UV-R byl použit filtr LEE 226 (s T50 přibližně 400 nm, Lee Filters, Velká Británie). 
Odběr vzorků byl proveden z 8 dní starých rostlin a také z rostlin rostoucích 1, 3 a 6 dní při 
zvýšené úrovni UV-B radiace (a současně z odpovídajících kontrol, vyjma 1 dne v UV-B+ 
podmínkách). Pro analýzu bylo odebíráno přibližně 100 mg čerstvé hmotnosti matriálu získaného 
ze středních segmentů primárních listů. Ihned po zvážení vzorku byla změřena i jeho projekční 
plocha. Vzorky byly před analýzou uloženy v kapalném dusíku. 

Vzorky byly homogenizovány v třecí misce v cca 3 ml 40% metanolu s přídavkem 
mořského písku, poté byly ultrasonifikovány (bez chlazení) po dobu 5 min., následně byla 
provedena centrifugace při 6000 ot./min. po dobu 3 min. (EBA 20, Hettich Zentrifugen, 
Německo). Supernatant byl oddělen a doplněn na objem 3 ml 40% metanolem, z tohoto objemu 
byl odebrán 1 ml a zředěn 40 % metanolem na celkový objem 5 ml – takto upravený vzorek byl 
použit ke spektrofotometrické analýze. 1 ml neředěného extraktu byl filtrován přes 0,2 µm 
teflonový filtr, uložen do vialky a použit k HPLC analýze. 
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Výsledky a diskuse 
Úspěšně jsme na našem pracovišti zavedli metodu HPLC a UV-VIS absorpční analýzy 

volných FL a to včetně základních extrakčních postupů viz. Materiál a metody. Byla vytvořena 
databáze retenčních časů, absorpčních spekter a kalibračních rovnic umožňujících identifikaci a 
kvantifikaci 11 standardů FL (databáze uvedena v [2.]). Získaná data napomohla k identifikaci 
neznámých FL v listech ječmene jarního.  To bylo provedeno na základě analýzy souvislostí mezí 
strukturou, retenčním chováním a spektrálními vlastnostmi FL. 

 Možnosti UV-VIS absorpční spektrofotometrie byly v tomto ohledu omezené, na rozdíl 
od HPLC metody umožňuje pouze kvalitativní odhad hlavních složek směsi FL. S její pomocí je 
možné sledovat změny v obsahu FL vyvolané působením zvoleného faktoru, avšak pouze jsou-li 
tyto změny dostatečně výrazné, případně týkají-li se hlavních absorpčních složek extraktu. Ze 
srovnání absorpčního spektra extraktů ječmene se standardem, lze vyvodit, že hlavní složkou 
extraktu je FL saponorin – to bylo potvrzeno i HPLC analýzou. U některých skupin vzorků bylo 
pozorováno rozšíření, či rozdvojení krátkovlnějšího absorpčního pásu, což je pravděpodobně 
zapříčiněno vyšším obsahem B-dihydroxylovaných flavonoidů v extraktu.  

 

 
Obrázek 1. Relativní kvantifikace při vybraných volných fenolických látek detekovaných 

v extraktech primárních listů ječmene jarního pomocí HPLC analýzy (plocha píku byla stanovena 
na základě absorbance při 314 nm) během kultivace rostlin při vysoké (HL, 1000 µmol m-2 s-1) a 

nízké (LL, 50 µmol m-2 s-1) úrovni FAR v nepřítomnosti UV-R (šedé sloupce), respektive po 
vystavení rostlin nadměrné úrovni UV-B (2 W m-2, černé sloupce). Uvedeny jsou průměrné 

hodnoty, n = 6, +SD.   
 
V extraktech listů byly detekovány více než dvě desítky látek, z nichž většinu, lze zařadit 

mezi FL. V počáteční fázi chromatogramu byly eluovány látky se spektrem charakteristickým pro 
fenolické kyseliny – nejvýznamnější látka z této skupiny měla absorpční spektrum blízké 
kyselině ferulové, ale lišila se svým retenčním časem. Domníváme se, že by se mohlo jednat o 
její derivát, pravděpodobně feruoylchinovou kyselinu (Obr.1. A). Vyšší obsah této látky byl 
zaznamenán v rostlinách vyrůstajících na HL. Zatímco během dalšího vývoje v nepřítomnosti 
UV-R obsah této látky postupně klesal pod detekční mez, ve vzorcích vystavených UV-B jsme 
sledovali výrazný přechodný nárůst obsahu této látky. Předpokládáme, že by se tato látka mohla 
účastnit UV protektivních mechanismů (kyselina ferulová má antioxidační účinky). V 16. minutě 
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byla eluována látka se spektrem blízkým standardu luteolinu, oproti němu však měla podstatně 
kratší retenční čas, což je pravděpodobně důsledkem přítomnosti polární glukózy v její molekule 
– domníváme se, že se jedná o FL lutonarin (Obr. 1B). Akumulace této látky je indukována 
především prostřednictvím FAR, její obsah je mnohonásobně vyšší v HL rostlinách a je téměř 
saturován pouze působením FAR. V případě LL rostlin je patrný nárůst obsahu lutonarinu vlivem 
UV-B, ovšem obsah lutonarinu zůstává stále o řád nižší ve srovnání s HL rostlinami 
kultivovanými v nepřítomnosti UV-R. V HL rostlinách má UV-B negativní vliv na akumulaci 
této látky. Je možné, že vysoké dávky UV-B snižují efektivitu fotosyntézy, což má za následek 
redistribuci živin v neprospěch sekundárního metabolismu. Ve 21. minutě je eluována hlavní UV 
absorbující FL saponarin (spektrum i retenční čas shodný se standardem). Obsah saponarinu je 
také výrazně pozitivně ovlivněn vysokou intenzitou FAR a klesá působením UV-B (Obr. 1C). 
Domníváme se, že reakce saponarinu a lutonarinu na UV-B by mohla být odlišná v případě, že by 
dávka UV-B nedosahovala tak extrémních hodnot, což bude předmětem dalšího výzkumu. 

Mnoho dalších detekovaných FL bylo možné zařadit mezi deriváty apigeninu, luteolinu a 
fenolických kyselin – přesnější identifikace by vyžadovala větší množství standardů, nebo použití 
hmotnostního spektrometru. 

 
Závěr 
V této práci jsou prezentovány metody HPLC-DAD a UV-VIS absorpční analýzy volných 
fenolických látek, jež byly nově zavedeny na našem pracovišti. Tyto metody umožnily studium 
vlivu různých radiačních podmínek na kvalitativní a kvantitativní složení fenolických látek 
v listech ječmene jarního. Z výsledků je zřejmé, že se reakce jednotlivých FL na různé intenzity 
UV-B a FAR záření liší. Zdá se, že vysoká intenzita FAR záření může rostlinám napomoci 
odolávat vyšším hladinám UV-B prostřednictvím indukce akumulace UV protektivních FL.   
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Abstract 

Phenolic compounds (PC) are important plant secondary metabolites which have many various 
functions. We focus on their role in plant protection from negative effect of ultraviolet radiation  in our 
work. As a model plant we used spring barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) acclimated to various level 
of photosynthetic active radiation (PAR) – high (HL – 1000 µmol m-2 s-1) and low (LL – 50 µmol m-2 s-1). 
Important aim of this work was also to set up and standardize UV-VIS absorption and HPLC methods of 
analysis of unbound PC, which enabled us to consider the effect of different radiation conditions on 
synthesis and accumulation these compounds. We assume that the level of PAR is important factor, which 
influence the accumulation of UV-protective PC and thus it can help plants to cope with higher level of 
UV-B (280-320 nm). The results of the HPLC analysis of leaf extracts show that response of specific PC 
to various levels of UV-B and PAR differs quite much.  
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Abstrakt 
V této práci se zabýváme vlivem zvýšené koncentrace CO2 na termostabilitu fotosystému II (PSII). 

Jako materiál jsme použili jehlice smrku ztepilého a segmenty listů buku lesního. Na základě analýzy 
závislosti parametrů fluorescence Chl a na teplotě jsme zjistili, že mírně vyšší temostabilita PS II jehlic 
smrku ve srovnání s listy buku je způsobena snadnější indukcí ochranných procesů při vyšších teplotách. 
V rozporu s naší původní hypotézou dlouhodobé pěstování za zvýšené koncentraci CO2 nevedlo ke 
zvýšení termostability PS II ve studovaných druzích dřevin. 

 
 

Klíčová slova: smrk ztepilý; buk lesní; zvýšená koncentrace CO2;  termostabilita fotosystému II;  
 
Úvod 

Přestože existuje celá řada nejasností v oblasti měření a předpovídání globálního oteplování 
předpokládá se, že zdvojnásobení předindustriální atmosférické koncentrace oxidu uhličitého 
(CO2) spolu se zvýšením jiných skleníkových plynů povede ke zvýšení globální průměrné teploty 
povrchu asi o 2-4°C[1]. Teplota je u rostlin jedním ze základních faktorů, který řídí fyziologickou 
aktivitu ve všech prostorových a časových měřítcích [2]. Při mírném vysokoteplotním stresu (35-
42°C) jsou aktivovány ochranné procesy, mezi které patří nezářivá disipace absorbované 
excitační energie (NRD) a cyklický transport elektronů [3,4]. Hlavním cílem našeho experimentu 
bylo zhodnotit, do jaké míry může rozdílná koncentrace CO2 ovlivnit odolnost asimilačního 
aparátu vybraných druhů lesních dřevin (smrku ztepilého a buku lesního) vůči vysokoteplotnímu 
stresu za jasných letních dnů. Zaměřili jsme se na ověření nebo vyvrácení následující hypotézy: 
během jasných a teplých dnů se bude asimilační aparát rostlin kultivovaných ve zvýšené 
koncentraci CO2 (EC) aklimovat na vyšší teploty než asimilační aparát rostlin kultivovaných v 
normální koncentraci CO2 (AC), což se projeví především zvýšením termostability funkce 
fotosystému II. 

 
Materiál a metody 

Pro výzkum termostability PS II byl použit fluorimetr PAM 101–103 (Heinz – Walz, 
Německo). K termostatování měřící komůrky (Hansatech) byl použit termostat (Julabo MC- 4, 
Německo). Měření teplotní závislosti bylo realizováno v režimu lineárního ohřevu přibližně 
1°C/min v rozmezí 20°C až 48°C  [5], jak na vzorcích adaptovaných na tmu, tak na vzorcích 
adaptovaných na mírné aktinické světlo (250 µmol·m-2·s-1).  Během ohřevu listů byly vždy po 2 
minutách aplikovány saturační pulsy (t=0,8 s, I = cca 3000 µmol·m-2·s-1) pro stanovení hodnot 
maximální fluorescence (FM, respektive FM´). Na vzorcích adaptovaných na tmu jsme stanovovali 
maximální fotochemickou účinnost PS II [FV/FM =(FM-F0)/FM] (Obr.1,3). Dále byla stanovována 
hodnota fluorescence po ukončení saturačního pulsu (F0*). Tato hodnota byla využita při výpočtu 
účinnosti nezářivé disipace ve světlosběrných komplexech PSII (SV0 = F0/F0*-1) (Obr.2). U 
vzorků adaptovaných na světlo byl vyhodnocován kvantový výtěžek fotochemických reakcí PSII  
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[P = (FM´-F)/ FM´)] (Obr.4).  Měření probíhalo na Ekologickém experimentálním pracovišti Bílý 
Kříž (Beskydy) ve dnech 13.7.2010 - 15.7.2010 (buk) a 20.7.2010 - 22.7.2010 (smrk). Rostliny 
jsou již tři roky kultivovány ve dvou růstových sférách. V jedné, označované jako AC (ambient 
concentration) je přirozená koncentrace CO2 (385 ppm) a v druhé (EC – elevated concentration) 
sféře zvýšená koncentrace CO2 (700 ppm).   
 
Výsledky a diskuze 
 
Srovnání termostability PS II smrku ztepilého a buku lesního v AC podmínkách 

Přestože pokles FV/FM při teplotách nad 44°C je průkaznější u buku než u smrku (Obr.1), 
rozdíly fotochemické účinnosti mezi smrkem a bukem byly v celém rozmezí teplot 
nesignifikantní. Na rozdíl od předchozí práce zaměřené na porovnání smrku a ječmene [5], která 
ukázala, že termostabilita PS II listů ječmene je průkazně menší než u jehlic smrku, je tedy 
zřejmé, že buk má pouze nepatrně méně odolný PS II vůči zvýšeným teplotám než smrk. 

  
Obr. 1: Závislost maximální fotochemické účinnosti PSII (FV/FM) na teplotě pro AC jehlice 
smrku a AC listy buku adaptované na tmu. Zobrazeny jsou průměrné hodnoty a SD (n=6). 

 
Zhášení minimální fluorescence Chl a (F0) bývá obvykle přisuzováno světlem indukované  

NRD ve světlosběrných komplexech PSII. U jehlic adaptovaných na tmu při pokojové teplotě 
bývá zhášení F0 indukováno po několika desítkách sekund osvětlení saturačním světlem [6]. 
Z Obr. 2A je zřejmé, že při teplotách nad 36°C došlo u jehlic smrku k zhášení minimální 
fluorescence F0 na hodnotu F0

* již po krátkém saturačním pulzu (0,8 s) (kvantifikováno jako SV0, 
viz. Materiál a metody), zatímco u listů buku bylo zhášení F0 (indikované kladnou hodnotou SV0) 
pozorováno až při 48°C.   

Obr.2: A, Závislost účinnosti nezářivé disipace ve světlosběrných komplexech PSII (SV0 = 
F0/F0´-1) na teplotě pro jehlice smrku a listy buku adaptované na tmu po aplikaci krátkého (0,8 s) 

pulsu saturační ozářenosti.  Zobrazeny jsou průměrné hodnoty a SD (n=6). B, Poměr obsahu 
zeaxantinu k celkovému obsahu pigmentů xantofylového cyklu ([Z]/[V+A+Z]) před začátkem 

A B
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měření  (při 20°C) a po skončení měření (48°C) u smrku a buku z AC podmínek. Zobrazeny jsou 
průměrné hodnoty, SD (n=4), statistická hladina významnosti (***= α 0,001, **=α 0,01). 

  
Z obrázku 2B je patrný výrazný nárůst množství  zeaxantinu v jehlicích smrku po odměření 

teplotní závislosti parametrů fluorescence chlorofylu a na asimilačním aparátu adaptovaném na 
tmu. Naproti tomu u buku tak výrazné zvýšení obsahu zeaxantinu nepozorujeme. Předpokládáme, 
že usnadnění konverze violaxantinu na zeaxantin přes anteraxantin, přesněji druhé deepoxidační 
reakce z anteraxantinu na zeaxantin, souvisí se zvýšenou fluiditou thylakoidních membrán smrku 
ztepilého při vyšších teplotách. Zeaxantin je jedním z hlavních mediátorů konformačních změn 
pigment proteinových komplexů PS II, které vedou k indukci NRD. Výrazné zvýšení obsahu 
zeaxantinu u jehlic smrku ztepilého tedy přispívá k rychlé indukci NRD při vyšších teplotách. 
Výsledky prokazují, že mírně vyšší temostabilita PS II jehlic smrku ve srovnání s listy buku je 
způsobena větší účinnosti uvedených ochranných procesů při vysokoteplotním stresu.   

 
Srovnání termostability PS II smrku ztepilého a buku lesního v EC podmínkách  

Ze srovnání Obr. 1 a 3 je zřejmé, že ani u smrku, ani u buku kultivovaného v EC 
podmínkách nebylo potvrzeno zvýšení termostability funkčního stavu PSII ve srovnání 
s rostlinami kultivovanými v AC podmínkách 

 
Obr. 3: Závislost maximální fotochemické účinnosti PSII (FV/FM) na teplotě pro EC jehlice 
smrku a EC listy buku adaptované na tmu. Zobrazeny jsou průměrné hodnoty a SD (n=4). 

 
Na základě analýzy teplotní závislosti kvantového výtěžku fotochemických reakcí PS II (P) 

měřené na asimilačním aparátu vystaveném kontinuální aktinické ozářenosti (Obr. 4), jsme se 
zaměřili na stanovení teplotního optima aktivity transportu elektronů přes PS II a stanovení vlivu 
EC podmínek na kvantový výtěžek fotochemických reakcí PS II.  Teplotní optimum P je cca o 
2°C vyšší u jehlic smrku ztepilého než u listů buku, což kvalitativně odpovídá mírnému rozdílu 
termostability PS II stanovenému u rostlin adaptovaných na tmu.  Ani u buku ani u smrku 
nevedla aklimace na EC k posunutí teplotního optima P k vyšším teplotám, což je opět v souladu 
s výsledky získanými na rostlinách adaptovaných na tmu. Zatímco u smrku má vyšší 
fotochemickou účinnost varianta pěstovaná v AC podmínkách, u buku je to opačně, a sice vyšší 
fotochemickou účinnost má EC varianta. Je tedy zřejmé, že EC podmínky vedly k stimulaci 
kapacity využití světla ve fotochemických reakcích u buku, především při nižších teplotách. 
Naproti tomu u smrku došlo k mírné aklimační depresi fotosyntetických procesů souvisejících 
s kvantovým výtěžkem fotochemických reakcí PS II.  
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Obr 4: Závislost kvantového výtěžku fotochemických reakcí PSII (P) na teplotě pro jehlice 
smrku (vlevo) a listy buku (vpravo) adaptované na světlo (250 µmol·m-2 ·s-1). Zobrazeny jsou 

průměrné hodnoty a SD (n=4). 
 
Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry může zvýšená koncentrace CO2 ovlivnit odolnost 
asimilačního aparátu vůči vysokoteplotnímu stresu. Z měření teplotní závislosti FV/FM na teplotě 
vyplývá, že ani u smrku, ani u buku kultivovaného v EC podmínkách nebylo potvrzeno 
předpokládané zvýšení termostability funkčního stavu PSII ve srovnání s rostlinami 
kultivovanými v AC podmínkách. Toto zjištění je překvapivé, protože zvýšení termostability 
PSII je obvyklým projevem aklimace fotosyntetického aparátu na zvýšené teploty. Navíc je 
zřejmé, že při lineárním ohřevu asimilačního aparátu je PSII buku lesního méně odolný vůči 
vysokým teplotám než PSII smrku ztepilého, což je způsobeno větší účinnosti ochranných 
procesů (NRD) smrku při vysokoteplotním stresu. U vzorků adaptovaných na světlo bylo teplotní 
optimum kvantového výtěžku cca o 2°C vyšší (opět u AC i EC varianty) u jehlic smrku ztepilého 
než u listů buku.  
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Abstract  

In this work we deal with effect of elevated CO2 concentration [CO2] on photosystem II (PSII) 
thermostability. We used Norway spruce needles and beech leaves as plant material. Based on the analysis 
of the temperature dependence of Chl a fluorescence parameters we have found that slightly higher 
thermostability of spruce PS II function in comparison with beech leaves is related to facilitated induction 
of protective processes at higher temperatures. In contradiction with our initial hypothesis, the long-term 
cultivation under elevated [CO2] did not led to increased PS II thermostability in the studied tree species.  
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Abstrakt  
Cílem práce bylo ověřit hypotézu, že zvýšení teploty listu/jehlic vybraných druhů rostlin 

způsobené snížením rychlosti transpirace (E) dlouhodobou kultivací při zvýšené koncentraci CO2 
povede k aklimaci fotosyntézy a souvisejících procesů na zvýšené teploty. Teplotní závislost 
základních parametrů fotosyntézy byla měřena v rozmezí teplot listu/jehlic 15–40 °C u sazenic 
smrku ztepilého a buku lesního dlouhodobě kultivovaných při okolní (AC) a zvýšené (EC) 
koncentraci CO2 ([CO2]). Průkazné snížení světlem saturované E v EC podmínkách bylo 
pozorováno pouze u buku. Stimulace asimilace CO2 při saturační ozářenosti  (Amax) vymizela u 
EC variant buku, resp. smrku při snížení teploty na 16,5, resp. 13 °C, což zřejmě odpovídá 
aklimaci rychlosti regenerace anorganického fosfátu na zvýšené teploty. U smrku i buku 
kultivovaného v EC došlo k průkaznému posunu teplotního optima Amax směrem k vyšším 
teplotám oproti AC variantám. Výsledky tedy podporují hypotézu, že dlouhodobá kultivace 
rostlin při EC vede k aklimaci fotosyntézy, především karboxylačních procesů, na zvýšené 
teploty.  

 
Klíčová slova: aklimace, zvýšená koncentrace CO2, zvýšená teplota, Picea abies [L.] Karst., 
Fagus sylvatica L. 
 
Úvod  

Fotosyntéza je primárním procesem, kterým vstupuje uhlík do biosféry a kterým rostliny 
vnímají stále se zvyšující atmosférickou koncentraci CO2 ([CO2]). Lesní dřeviny 
zprostředkovávají více než polovinu celkového příjmu uhlíku terestriální vegetací a tvoří tak 
důležitou součást globálního cyklu uhlíku [1.]. Je známo, že zvýšená [CO2] (EC) vede k 
počáteční stimulaci asimilace CO2 (A) při saturační ozářenosti (Amax) a uzavírání průduchů (tj. 
snížení vodivosti průduchů; gs) [2.].  

Stimulace A je způsobena především potlačením fotorespirace a nedostatečnou saturací 
ribulóza-1,5-bisfosfát karboxylázy/oxygenázy (Rubisco) při současné atmosférické [CO2]. Avšak 
po dlouhodobém vystavení rostlin EC může dojít k značné redukci stimulace Amax (depresi) [2.]. 

Z biochemického pohledu obecně limituje A jeden ze tří procesů: 1) enzymatická aktivita 
Rubisco; 2) světlosběrná kapacita, transport elektronů a fotosyntetický cyklus redukce uhlíku 
vedoucí k regeneraci ribulóza-1,5-bisfosfátu (RuBP); 3) kapacita syntézy škrobu a sacharózy 
metabolizovat produkty fotosyntézy a regenerovat anorganický fosfát (Pi) pro fotofosforylaci a 
regeneraci RuBP. Aktivita Rubisco je obyčejně limitujícím faktorem Amax při nižších než 
okolních [CO2]. Rychlost regenerace RuBP je limitující především při vyšších než okolních 
[CO2]. Rychlost syntézy škrobu a sacharózy obecně limituje A při vysokých ozářenostech a 
vysokých [CO2] [3.].   

Vystavením rostlin EC dojde k narušení rovnováhy mezi aktivitou Rubisco, rychlostí 
regenerace RuBP a rychlostí regenerace Pi. V závislosti na tom dojde k sestupné regulaci 
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kapacity procesů, které nejsou limitující při EC podmínkách (karboxylace RuBP a snad i 
regenerace RuBP), takže zůstanou v rovnováze s limitujícími procesy (buďto regenerace Pi nebo 
RuBP). K opětovnému utvoření rovnováhy mezi těmito procesy dochází v průběhu aklimace na 
EC [4.]. 

Teplota prostředí je jedním z nejdůležitější vnějších faktorů působících na (A). Procesy 
fotosyntézy obecně na změny teploty reagují citlivě, což je možné pozorovat na křivce závislosti 
A na teplotě prostředí, tzv. teplotní křivce fotosyntézy (TRC). TRC měřená gazometrickými 
metodami nemá ovšem tvar čisté teplotní závislosti na enzymatické aktivitě, protože nutně 
dochází k interferenci s kladnou teplotní závislostí rychlosti fotorespirace a mitochondriální 
respirace (RD). Teplota prostředí tedy zásadním způsobem ovlivňuje rozšíření a produktivitu 
rostlin [5.]. 

Teplota listu také ovlivňuje biochemické limitace A. A je limitována rychlostí regenerace Pi 
převážně při nižších teplotách. Teplotní rozsah, kdy k této limitaci dochází se však zvyšuje s 
rostoucí intracelulární [CO2] (Ci). Se zvyšující se teplotou listu dochází k přesunu limitace A na 
limitaci aktivitou Rubisco, která je při Ci odpovídající AC a nižším [CO2] zodpovědná za 
charakteristické široké teplotní optimum Amax (Topt(Amax)). Při Ci odpovídající vyšší [CO2] než AC 
se však tato limitace nemusí vůbec projevit, vzhledem k tomu, že A je limitována rychlostí 
regenerace RuBP. Typickým projevem limitace A rychlostí regenerace RuBP je ostré Topt(Amax) 
[5.].  

Většina rostlinných druhů je schopná přizpůsobit se změnám kultivační teploty modifikací 
fotosyntetického aparátu, která zvyšuje jeho účinnost v novém růstovém prostředí [5.]. Aklimace 
na zvýšené teploty se pak většinou projevuje posunem Topt(Amax) směrem k vyšším teplotám. 
Aklimace na EC je při tom většinou spojována se zvýšenou citlivostí rostlin vůči nižším teplotám 
a zvýšení odolnosti vůči teplotám vyšším [6.]. 

Jak již bylo zmíněno, rostliny vystavené EC často vykazují snížení gs oproti AC variantám. 
Košvancová a kol. [7.] při experimentálním uspořádání velmi podobném uspořádání použitému 
při měření v rámci této práce např. pozorovali signifikantní redukci gs při saturační ozářenosti 
(gsmax) u buku lesního (o 40–47 %) i smrku ztepilého (o 32–50 %). Uzavírání průduchové 
štěrbiny na povrchu listů rostlin vede k omezení rychlosti transpirace (E) z povrchu listů. To má 
za následek tu skutečnost, že v podmínkách EC mají listy vyšší teplotu v porovnání s listy rostlin 
kultivovanými v AC [8.] 

V této práci jsem se proto zabýval testováním hypotézy, že zvýšení teploty listu/jehlic buku 
lesního a smrku ztepilého způsobené snížením E dlouhodobou kultivací při EC povede k aklimaci 
fotosyntézy a souvisejících procesů na zvýšené teploty, což se projeví především změnou 
Topt(Amax). 
 
Materiál a metody  
 Teplotní závislost základních parametrů fotosyntézy v rozmezí teplot listu/jehlic 15–40 
°C byla měřena in situ při kultivační [CO2] metodou analýzy výměny plynů u osmiletých sazenic 
smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) a buku lesního (Fagus sylvatica L.) kultivovaných po tři 
vegetační sezóny při AC (380 µmol(CO2) mol-1) a EC (700 µmol(CO2) mol-1) v kultivačních 
sférách na Experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž v Moravskoslezských Beskydech.  

  
 
Výsledky a diskuse 
 Přestože u EC variant smrku, resp. buku obvykle dochází k potlačení gs (o 35–50 %, resp. 
40–47 % [7.]), bylo v průběhu měření pozorováno průkazné snížení světlem saturované gs a Emax 
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pouze u EC varianty buku. U EC varianty smrku nebyla zaznamenána průkazná změna světlem 
saturované gs ani Emax oproti AC variantě. 
 Rostliny aklimované na EC vykazovaly stimulaci Amax zvýšenou [CO2] během měření 
(Obrázek 1). Tato stimulace Amax však vymizela u EC variant buku, resp. smrku při snížení 
teploty na 16,5, resp. 13 °C, což zřejmě odpovídá aklimaci rychlosti regenerace Pi obou EC 
variant na zvýšené teploty. U EC variant buku, resp. smrku došlo k průkaznému posunu 
Topt(Amax) směrem k vyšším teplotám průměrně o 3, resp. 6 °C oproti AC variantám. Aklimace na 
zvýšené teploty, která byla důsledkem dlouhodobé kultivace rostlin při EC, byla pozorována také 
u dalších fyziologických procesů. Především došlo k posunu teplotního optima maximální 
rychlosti karboxylace in vivo (Topt(VCmax)) směrem k vyšším teplotám a teplotní aklimaci 
efektivity využití vody při saturační ozářenosti a referenční teplotě 20 °C u obou EC variant. Za 
hlavní příčinu aklimace EC varianty smrku na zvýšené teploty považuji teplotní aklimaci procesu 
karboxylace RuBP, především ve smyslu zvýšení hodnoty Topt(VCmax). Teplotní aklimace EC 
varianty buku je pravděpodobně vázána především na neprůkazné zvýšení hodnoty rychlosti 
transportu elektronů při teplotním optimu. Kromě zmíněných aklimačních projevů se na teplotní 
aklimaci obou EC variant mohla podílet také redukce rychlosti fotorespiraceVzhledem k 
exponenciální závislosti fotorespirace na teplotě se její redukce projeví výrazněji právě při 
vyšších teplotách. 
 Aklimaci fotosyntetického aparátu na zvýšené teploty pouze vlivem kultivace  
při EC není v literatuře doposud věnována dostatečná pozornost. Publikace se v této souvislosti 
zmiňují spíše o vyšší toleranci ke zvýšeným teplotám a zvýšené citlivosti vůči nízkým teplotám 
[6.], což jsou projevy typické právě pro aklimaci na zvýšené teploty [5.]. 

 

Obrázek 7: Závislost rychlosti asimilace CO2 při saturační ozářenosti (Amax) na teplotě listu buku 
lesního (a), resp. jehlic smrku ztepilého (b) kultivovaných při okolní (AC; / ) a zvýšené (EC; 

/ ) koncentraci CO2 modelovaná pomocí parabolické funkce zvlášť pro AC ( ) a EC ( ) 
varianty. Znázorněny jsou jednotlivé měřené body. Hodnoty r2 se pohybovaly v rozmezí  
0,74–0,88. 
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Závěr 
 Výsledky tedy podporují hypotézu, že dlouhodobá kultivace rostlin při EC vede k 
aklimaci fotosyntézy, především karboxylačních procesů, na zvýšené teploty. 
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Abstract   

The aim of this work was to assess the hypothesis that elevated leaf/needle temperature of chosen 
plant species caused by reduced transpiration rate (E) under long-term elevated CO2 concentration leads to 
acclimation of photosynthesis and related processes to higher temperature. The temperature response of 
basic photosynthetic characteristics at leaf/needle temperature range 15–40 °C was measured in seedlings 
of Norway spruce and European beech cultivated at ambient (AC) and elevated (EC) concentration of 
CO2. The significant decrease in light-saturated E under EC conditions was observed only in beech trees. 
The EC stimulation of light-saturated CO2 assimilation rate (Amax) disappeared in EC treated beech 
and spruce when lowering the leaf/needle temperature to 16,5 and 13 °C, respectively. This result 
probably indicates acclimation of anorganic phosphate regeneration capacity in both EC treated species to 
higher temperatures in comparison with AC ones. Significant shift in Amax thermal optimum of was 
observed in EC treated beech and spruce when compared to AC plants. Thus, presented results support the 
initial hypothesis that long-term acclimation to EC leads to the acclimation of photosynthesis, particularly 
the carboxylation processes, to higher temperature. 
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Abstrakt 

V práci se zabýváme studiem vlivu termálních efektů na vertikální ionizační potenciály (VIP) a 
výsledky srovnáváme s experimentálními daty. Pomocí počítačových simulací jsme získali disociační 
energie neutrálního a iontového klastru argonu, které jsme využili k výpočtu VIP. Toto provádíme pro 
souvislou řadu velikosti klastrů argonu Ar4 - Ar19. Zároveň totéž počítáme pro vybrané velikosti těžších 
vzácných plynů, kryptonu a xenonu: Kr4, Kr7, Kr13, Xe4, Xe7, Xe13. Jejich výsledky srovnáváme 
s výsledky pro argon. Dále studujeme fázové přechody v klastrech vzácných plynů. Hlavní teoretickou 
metodou pro detekci fázových přechodů je analýza závislosti tepelné kapacity na teplotě. Tepelná kapacita 
se sice snadno počítá, ale pro klastry je obtížné ji měřit. Proto zkoumáme možnost použití závislosti 
ionizačního potenciálu na teplotě k detekci fázových přechodů, jelikož ionizační potenciál se snadno 
počítá i měří. 

 
Klíčová slova: klastr; parallel-tempering Monte Carlo; vertikální ionizační potenciál 
 
Úvod 

Vzácné plyny začaly doplňovat periodickou tabulku prvků v 90. letech 19. století. Malou 
„slučivost“ vzácných plynů vysvětlila na konci 20. let minulého století kvantová mechanika: 
vznik sloučenin je hnán snahou atomů po získání plně zaplněné slupky, buď přijetím nebo 
odevzdáním elektronu či sdílením elektronového páru. Molekuly vzácných plynů právě tuto 
zaplněnou elektronovou konfiguraci vykazují a to vysvětluje jejich neochotu k tvorbě 
chemických vazeb. Vlastnosti a interakce vzácných plynů jsou oproti klastrům ostatních prvků 
odlišné, jsou jednodušší. Interakce mezi atomy těchto prvků (Rg = He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) lze 
oproti interakcím ostatních částic poměrně snadno popsat s vysokou přesností. Této 
jednoduchosti se využívá při teoretickém studiu klastrů. V současnosti, kdy se většina dat pro 
výpočty získává pomocí počítačových simulací, přispívá tato jednoduchost i ke zjednodušení a 
urychlení běhu simulace.  

Klastry můžeme zkoumat teoreticky i experimentálně. Teoretický výzkum se provádí 
obvykle pomocí počítačových simulací. Existují dvě základní simulační metody využívané při 
studiu klastrů, metoda molekulární dynamiky a metoda Monte Carlo. V této práci byly veškeré 
výsledky získány metodou parallel-tempering Monte Carlo [1]. Základní charakteristikou 
získávanou z experimentů založených na srážkové ionizaci elektrony či fotony je tzv. ion 
appearance energy, tj. minimální energie dopadajících elektronů nutná k ionizaci neutrálního 
klastru, která je vždy větší nebo rovna adiabatickému ionizačnímu potenciálu, a předpokládáme, 
že bude při ionizaci urychlenými elektrony i větší nebo rovna vertikálnímu ionizačnímu 
potenciálu. Experimenty provedené Olofem Echtem a spol. pro klastry helia [2] a argonu [3] ale 
naznačují, že za jistých okolností může být ion appearance energy menší než vertikální ionizační 
limita. Pro velikosti klastrů menší než 10 atomů byly experimentální hodnoty menší než 
teoretické hodnoty vertikálního ionizačního potenciálu jak pro helium, tak i pro argon. 
V současnosti je možné řešení tohoto jevu otevřeným problémem.  

V této práci prověřujeme hypotézu, že se jedná o projev termálních excitací v 
„experimentálních“ klastrech. Naším cílem je nalezení teplotních závislostí vertikálních 



 198 

ionizačních potenciálů prostřednictvím simulací metodou parallel-tempering Monte Carlo. Toto 
provádíme pro velikosti od 4 do 19 atomů v klastru při použití čtyř interakčních modelů, kdy 
k nejjednoduššímu modelu diatomics-in-molecule (DIM) postupně přidáváme spin-orbitální 
interakci, trojčásticové interakce indukovaných dipólů a trojčásticové disperzní interakce. 

Také jsme se zaměřili na otázku možnosti detekce fázových přechodů pomocí vertikálních 
ionizačních potenciálů, které se snadno počítají a také měří. Zjištěné křivky teplotních závislostí 
tepelných kapacit jsme porovnávali pro dané velikosti klastrů s teplotními závislostmi VIP. 

 
Materiál a metody 

Pro naše výpočty jsme použili čtyři interakční modely: n[2]i[d], n[2]i[ds], n[2]i[dsi] a 
n[23]i[dsin3]. Zkratky označují následující: n[2] - párový model a n[23] - trojčásticový model 
v případě neutrálních klastrů; i[d]  - párový model (DIM), i[ds] – párový model se zahrnutím 
spin-orbitální interakce, i[dsi] – trojčásticový model se zahrnutím polarizační trojčásticové 
interakce typu indukovaný dipól – indukovaný dipól a i[dsin3] – trojčásticový model se 
zahrnutím disperzní trojčásticové interakce neutrálních atomů v případě iontových klastrů. Název 
metody Monte Carlo pochází z toho, že na rozdíl od deterministických metod používá generátor 
náhodných čísel. To je fyzikální zařízení nebo počítačový kód, který produkuje náhodná čísla 
s danými statistickými vlastnosti [4]. Cílem metody Monte Carlo je generování Markovových 
řetězců konfigurací, které zaplní konfigurační prostor podle rozdělení pravděpodobnosti 
odpovídajícímu konkrétnímu statisticko-termodynamickému souboru. Souborové střední hodnoty 
sledovaných veličin pak počítáme jako prosté aritmetické průměry hodnot získaných pro 
jednotlivé konfigurace.  

V našich výpočtech jsme použili způsob simulace označovaný jako parallel tempering [1], 
což znamená, že pro všechny teploty provádíme simulaci současně a občas konfigurace 
vygenerované pro různé teploty vhodným způsobem vyměníme. Tento způsob simulace obvykle 
výrazně urychlí konvergenci výpočtů a sníží tak výpočetní nároky. 

 
Výsledky a diskuse 

Experimentální data pro argon, se kterými srovnáváme naše výsledky, byla naměřena 
Olofem Echtem a kolektivem [2]. Experiment byl proveden srážkou s elektrony. Pro každou 
velikost klastru byl určen interval spolehlivosti. Na obrázku Obrázek 8 můžeme vidět srovnání 
závislostí vertikálních ionizačních potenciálů (VIP) na teplotě získané z našich výpočtů 
s experimentálními intervaly spolehlivosti. V grafu pro Ar4 i Ar5 vidíme, že teoretické hodnoty 
VIP leží pro všechny teploty nad experimentálním intervalem spolehlivosti. Pro Ar6 a Ar7 jsou 
hodnoty VIP při teplotách od 20-25 K v intervalu spolehlivosti. Pro Ar8 jsou hodnoty VIP 
v intervalu spolehlivosti při teplotách od 20 K. Pro velikosti klastrů od 9 atomů jsou hodnoty VIP 
pro všechny teploty v intervalu spolehlivosti nebo pod ním. 

Křivky teplotních závislostí VIP porovnáváme se závislostí Cv na teplotě. V grafu závislosti 
VIP, stejně jako Cv, na teplotě usuzujeme na fázové přechody z viditelných lokálních extrémů 
dané křivky. V obrázku Obrázek 9 jsou znázorněny křivky teplotních závislostí IP pro Ar12 - 
Ar15, Kr13, u kterých je rozpoznatelná teplota fázového přechodu. 
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Obrázek 8 Srovnání IP s experimentálními daty 
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Obrázek 9 Závislost IP na teplotě pro model n[23]i[dsin3] 
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Závěr  
Nalezené teplotní závislosti VIP byly porovnány s experimentálními daty naměřenými ve 

srážkových experimentech Olofem Echtem a spol. v Ústavu iontové fyziky v Innsbrucku. 
Porovnávala se teoretická data pro model n[23]i[dsin3], který považujeme za nejrealističtější. Pro 
Ar4 i Ar5 byla křivka závislosti ionizačních potenciálů na teplotě nad intervalem spolehlivosti 
experimentálních dat. Pro Ar4 se nejblíže tomuto intervalu spolehlivosti přiblížila hodnota pro 
teplotu 25 K, rozdíl činil 0,122 eV, pro Ar5 byla nejblíže hodnota pro teplotu 30 K, rozdíl činil 
0,118 eV. Pro Ar6 i Ar7 se křivka závislosti IP na teplotě nacházela v intervalu spolehlivosti pro 
teploty od 25 K. Pro Ar8 se křivka závislosti IP na teplotě nacházela v intervalu spolehlivosti pro 
teploty od 20 K. Pro Ar9 - Ar19 se křivky závislostí IP na teplotě nacházely pod nebo v intervalu 
spolehlivosti experimentálních dat. Z těchto výsledků je možno usoudit, že nesoulad teoretických 
a experimentálních dat lze vysvětlit pomocí termálních efektů. Vypočtené křivky teplotních 
závislostí tepelných kapacit pro trojčásticový model byly porovnány s křivkami závislostí IP na 
teplotě pro model n[23]i[dsin3]. Pro Ar4 - Ar11, Ar16 - Ar19, Kr4, Kr7, Xe4 - Xe13 nelze z křivek 
tepelných závislostí IP rozpoznat v místě fázového přechodu žádný výrazný extrém. Pro Ar12 - 
Ar15, Kr13 je v místě fázového přechodu dobře rozpoznatelné lokální maximum. Pro detekci 
fázových přechodů lze tedy použít teplotní závislosti vertikálních ionizačních potenciálů, ovšem 
jen pro určité velikosti klastru. 
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Abstract  

In this work we deal with a study of the influence of thermal effects on the vertical ionization 
potentials (VIP) and confront our results with recent experimental data. By means of computer simulations 
we obtain dissociation energies of neutral and ionic argon clusters, which we used for the calculation of 
VIP. We perform these calculations on continuous series sizes of the argon clusters: Ar4 - Ar19. Also we 
make the same for selected sizes of heavier rare gas krypton and xenon: Kr4, Kr7, Kr13, Xe4, Xe7, Xe13. The 
results for krypton and xenon we compare with the results for argon. Further, we study phase changes in 
the rare gas clusters. The main theoretical method for the detection of phase changes consists in an 
analysis of the dependence of the heat capacity on cluster temperature. The heat capacity can be calculated 
easily, but for clusters it is difficult to measure. Therefore we search for a possibility to use the 
dependence of the ionization potential on the temperature for the detection of phase changes in clusters, 
because ionization potentials are easily calculated as well as measured. 
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Abstrakt  
Tato práce se zabývá především testováním výpočetního programu zjišťujícího hodnoty vazebné 

energie základního stavu různě velkých klastrů vody. Tyto hodnoty byly získány počítačovými 
simulacemi pomocí evolučních algoritmů. Zjištěné výsledky energie byly poté porovnávány s  daty 
dostupnými z literatury. 

 
Klíčová slova: klastr vody; genetický algoritmus; evoluční algoritmus; vazebná energie; evoluční 
operátor. 
 
Úvod  

Klastry jsou shluky atomů či molekul, které svou povahou patří na rozhraní mezi 
mikrosvětem izolovaných atomů a molekul, a makrosvětem kondenzované fáze. Počet částic 
tvořících obvykle tento shluk je v rozmezí několika jednotek až několika stovek miliónů. Podle 
počtu částic můžeme klastry rozdělit do tří skupin podle velikosti na velmi malé, malé a velké. 
Klastry mohou být složeny z částic jednoho typu  (například klastry zlata AuN, rtuti HgN či vody 
(H2O)N), ale rovněž mohou obsahovat částice typů různých (například klastry NaNClM).  Klastry 
mohou být rovněž kladně či záporně nabité, ale také neutrální. [1] Mohou být složeny z atomů či 
molekul a podle toho je dělíme na atomové a molekulové. Atomové klastry jsou shluky atomů. 
Mezi nejznámější atomové klastry patří klastry s 60 atomy uhlíku C60,  které jsou známy také jako 
fullereny. Molekulové klastry jsou tvořeny molekulami. Mezi nejznámější molekulové klastry 
patří zajisté klastry vody. Těmi se zabýváme v naší práci. 

Ve výpočetní chemii jsou pro simulace vodních klastrů, vody v kapalném skupenství 
a vodných roztoků používány zpravidla empirické interakční modely. K simulacím byla navržena 
celá řada empirických modelů, které můžeme rozdělit podle počtu interakčních bodů.  Typickými 
zástupci těchto modelů jsou výpočetně nenáročné potenciály označované jako TIPnP 
(Transferable Interaction Potential), kde n označuje počet interakčních bodů pevně rozmístěných 
v každé molekule. Tyto nejjednodušší modely uvažují pouze nevazebné interakce. Elektrostatické 
interakce jsou modelovány podle Coulombova zákona a disperzní a repulzní síly použitím 
Lennardova-Jonesova potenciálu. [2] 

Prvotním cílem naší práce bylo nalézt vhodné parametry nastavení výpočetního programu, 
jako například počtu optimalizací či počtu generací, dále nalézt vhodné nastavení 
pravděpodobností použití evolučních operátorů a zjistit a ověřit jejich možné interakce. Dalším 
úkolem bylo ověření, zda námi předpokládané optimální nastavení programu umožňuje efektivní 
prohledávání konfiguračního prostoru modelových molekulových klastrů, porovnáním námi 
získaných vazebných energií klastrů vody s energiemi z Cambridge Cluster Database.  
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Materiál a metody 
V naší práci jsme použili metodu evolučních algoritmů. Evoluční algoritmy se používají při 

řešení různých typů problémů v rozličných oblastech – strojírenství, ekonomii, marketingu, 
genetice, fyzice, chemii či robotice. Tyto algoritmy se používají jednak jako matematické metody  
optimalizace, ale rovněž i jako experimentální rámec, zejména k práci v oblasti umělého života. 
Mezi nejznámější typy evolučních algoritmů patří bezesporu genetické algoritmy, evoluční 
strategie, ale také genetickému programování či neuroevoluce. [3] Pro naše výpočty jsme použili 
nejznámější typ metody evolučních algortmů, a to metodu genetických algoritmů. 

Genetický algoritmus je heuristický postup, který se snaží pomocí aplikací principů 
evoluční biologie nalézt řešení složitých optimalizačních problémů, pro které neexistuje 
použitelný exaktní algoritmus. Princip práce genetického algoritmu je postupná tvorba generací 
různých řešení daného problému, jejíž každý jedinec představuje jedno konkrétní řešení daného 
problému. V důsledku probíhající evoluce se řešení postupně vylepšují. Tradičně je řešení 
reprezentováno binárními čísly, řetězci nul a jedniček, nicméně používají se i jiné reprezentace 
(strom, pole, matice, …). Typicky je na začátku simulace (v první generaci) populace složena 
z náhodných členů. V přechodu do nové generace je pro každého jedince spočtena tzv. fitness 
funkce, která vyjadřuje kvalitu řešení reprezentovaného tímto jedincem. Podle této kvality jsou 
stochasticky vybráni jedinci, kteří jsou modifikováni (pomocí mutací a křížení), čímž vznikne 
nová populace. Tento postup se iterativně opakuje, čímž se kvalita řešení v populaci postupně 
vylepšuje. Algoritmus se obvykle ukončí při dosažení postačující kvality nejlepšího nalezeného 
řešení, případně po předem dané době. 

K vytvoření potomků jsou používány dva základní genetické operátory - křížení a mutace.  
Křížení se provádí tak, že náhodně zvolíme gen v chromozomu a od tohoto genu počínaje 

vyměníme zbylé části chromozomu mezi oběma rodiči. Tím vzniknou dva noví jedinci, z nichž 
každý má část genetické výbavy po obou rodičích. V některých případech může být užitečné 
zachovat kopie rodičů pro příští generace beze změny.  

Mutace mění náhodně s malou pravděpodobností hodnotu jednotlivých bitů chromozomů.  
Zatímco křížení se obvykle realizuje s vysokou pravděpodobností (0,75-0,95) a do značné 

míry ovlivňuje efektivnost genetického algoritmu, mutace je obvykle méně pravděpodobná 
(přibližně 0,001-0,05) a brání příliš rychlé homogenizaci vlastností v populaci, ztrátě potenciálně 
užitečného genetického materiálu a předčasné konvergenci algoritmu (uvíznutí v lokálním 
minimu). [4] 
 
Výsledky a diskuse 

V rámci této práce jsme testovali několik možností nastavení našeho výpočetního 
programu, uvažovali a testovali jsme i možné interakce nastavení parametrů programu.  

Prvním testem, který jsme v rámci této práce provedli, byl test pararelizace. V něm jsme 
testovali, na jakém množství procesorů je ještě efektivní program spouštět, a to tak, že jsme 
sledovali závislost počtu optimalizací provedených za daný časový interval (72 hod.) na počtu 
procesorů, na nichž byl program spuštěn. Pro plně paralelizovatelný program, by byla závislost 
počtu optimalizací na počtu procesorů lineární. V našem programu však nelze paralelizovat úplně 
všechny výpočty, proto se počet procesorů, na nichž je účelné program spouštět, blíží k určité 
konečné hodnotě, pro kterou spuštění programu ještě efektivní.  Toto je například vidět z testů, 
které jsme provedli pro Lennardovy-Jonesovy klastry. Počet optimalizací za daný čas se např. pro 
klastr s 10 atomy blíží k 8 000. Pro větší klastry (např. s 30 atomy) ale tento optimální počet 
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procesorů významně přesahuje počet dostupný kvůli technickým omezením v našich simulacích. 
Obecně můžeme říci, že pro menší klastry je počet optimalizací, jichž lze dosáhnout, menší než 
v případě větších klastrů, v obou případech je však počet optimalizací, kterých s výpočetním 
programem dosáhneme, omezen.  

Druhým provedeným testem byl test průběhu optimalizací. Tento test nám pomohl zjistit, 
jak efektivně program nachází během optimalizací stabilní konfigurace jednotlivých klastrů. 
Zjistili jsme, že pro menší molekulární klastry (s méně než 9 molekulami) nachází program 
stabilní konfigurace, pro větší molekulární klastry (s více než 9 molekulami) je třeba provést další 
optimalizaci nastavení programu, jelikož program stabilní konfigurace nenachází. Proto jsme 
prováděli další test, a to test evolučních operátorů. 

V testu evolučních operátorů jsme sledovali nastavení pravděpodobností evolučních 
operátorů, a to genotypové mutace, fenotypové mutace, křížení pomocí řezu rovinou, křížení 
jednotlivých proměnných a  křížení na úrovni molekul. Tento test jsme prováděli vždy pouze pro 
jeden evoluční operátor, u něhož jsme testovali různé pravděpodobnosti použití daného operátoru 
během evoluce, pravděpodobnosti ostatních operátorů byly nastaveny na určité hodnotě, která se 
neměnila. Následně jsme získané hodnoty energie klastrů vody, pro něž jsme testy prováděli, 
porovnali s referenčními hodnotami energií z Cambridge Cluster Database.  Během tohoto testu 
bylo zjištěno, že nejvhodnější nastavení pravděpodobnosti u genotypové mutace je 0,1, 
u fenotypové mutace je to pravděpodobnost 0,01, pro křížení pomocí řezu rovinou je 
nejvhodnější nastavit pravděpodobnost použití na 1,0 (tedy nejvyšší možnou), u křížení 
jednotlivých proměnných bylo jako nejvhodnější zjištěno nastavení s jakoukoli jinou než nulovou 
pravděpodobností a při použití křížení na úrovni molekul nehraje nastavení pravděpodobnosti 
roli. 

Bylo však nutné zjistit, zda tyto evoluční operátory neinteragují mezi sebou navzájem. To 
jsme zjišťovali v dalším testu – testu interakce evolučních operátorů. Na základě dosažených 
výsledků jsme zjistili, že jednotlivé evoluční operátory mezi sebou neinteragují, námi uvažované 
optimální nastavení je skutečně nastavením optimálním. 

Nicméně se námi získané hodnoty vazebných energií liší od hodnot energií z Cambridge 
Cluster Database, proto je třeba provést ještě další testování nastavení parametrů výpočetního 
programu.  

Předposledním testem, který byl proveden, byl test optimálního nastavení počtu 
chromozomů v populaci pro vybrané velikosti klastrů, a to pro klastry se 13, 14, 15 a 20 
molekulami vody. Snažili jsme se nalézt takové nastavení, aby se vypočtené hodnoty vazebné 
energie lišily od hodnot z Cambridge Cluster Database co nejméně. Nastavení optimálního počtu 
chromozomů jsme zjišťovali pro každou velikost klastru zvlášť. 

Posledním provedeným testem byl test nastavení optimálního počtu optimalizací a počtu 
generací během jedné optimalizace. Tento test byl opět proveden pro vybrané velikosti klastrů 
vody stejně jako test předchozí.  

Spojením výsledků všech provedených testů jsme získali optimální nastavení výpočetního 
programu, pomocí kterého můžeme v budoucnosti nejen dopočítat hodnoty energií pro klastry 
vody (H2O)n pro n = 16-19, které jsme nyní nezjišťovali, ale můžeme také získat hodnoty energií 
klastrů vody pro jiné interakční modely, například pro modely TIP5P či například pro jiné 
modely vyvinuté na katedře fyziky Ostravské univerzity v Ostravě. 
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Abstract  

This work deals mainly with testing the computer programs for calculations of the binding 
energy of the ground-state water clusters of various sizes. These values were obtained via 
computer simulations employing the evolutionary algorithms method. Calculated values were 
compared with the data published in literature. 
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Abstrakt  
Anorganické pigmenty jsou definované jako práškové materiály, které se používají pro vybarvování 

nejrůznějších prostředí - pojiv, přičemž nachází uplatnění pro dekorativní aplikace, povrchovou úpravu a 
také vybarvování hmot. Aplikace mohou být do plastů, nátěrových hmot, pryže, skel, glazur a smaltů. 
Pigmenty se v použitém pojivu nerozpouští, ale pouze dispergují, takže s ním tvoří heterogenní směs. 

 
Klíčová slova: anorganické pigmenty; keramické pigmenty; speciální pigmenty. 
 
Úvod 

Každý z nás je obklopen nekonečnou pestrostí barev, přičemž barva je považována za něco 
samozřejmého a hraje v našem životě zásadní úlohu, neboť má vliv nejen při výběru potravin, ale 
také při nákupu nejrůznějších výrobků či doplňků. Barvy člověka silně ovlivňují a jejich význam 
stále roste. 

Prostředí, které nás obklopuje, je barevné především díky pigmentům. Oblast 
anorganických pigmentů je velice aktuální a zajímavá, především pak v posledních letech, kdy 
dochází k výrazné spotřebě pigmentů, k čemuž  přispívá  jejich stále širší použití např. pro 
vybarvování nátěrových hmot, plastů a výrazně i možnost použití v nových aplikacích ve 
stavebnictví (tj. betony, fasádní hmoty, zámková dlažba, barevné střešní krytiny), včetně i použití 
v keramice pokud to termická a chemická stabilita pigmentů dovolí. Samozřejmě barvu pigmentů 
a jejich následných aplikací je třeba ve výrobě a také konečné expedici kontrolovat. 

V oblíbenosti barev svou roli hraje psychologie. Každá barva působí jinou vibrací a lidé tak 
podvědomě cítí potřebu hledat další pigmenty, aby mohli uspokojovat stále náročnější potřebu 
sebevyjádření a také poptávku uživatelů v případě výrobců pigmentů. 

Důvodem rozsáhlé barevné škály pigmentů je to, že každá z barev a barevných odstínů 
působí na člověka jinak, proto si podvědomě vybírá  takový barevný odstín, který na něho působí 
nejlépe a charakterizuje jeho vlastnosti a také momentální rozpoložení. Člověk také podléhá vlivu 
ze strany návrhářů, kteří ve spolupráci s obchodníky vymýšlejí různé barevné kombinace 
působící na člověka. Přitom si každý vybírá takové barevné kombinace, které na něho 
podvědomě působí nejlépe. Ovšem při současném širokém sortimentu odstínů je výběr oproti 
dřívějším dobám mnohdy velice obtížný.  

 
 
Historie pigmentů  

Historie pigmentů souvisí s existencí samotného lidstva, neboť co člověk začal vnímat 
krásu barev, snažil se získávat látky, kterými by mohl ozdobit své tělo, obarvit oděv nebo třeba 
něco namalovat.  

Počátky používání pigmentů sahají až do pravěku, což dokumentují jeskynní kresby z té 
doby. K tomuto účelu byly používány (kromě např. zvířecí krve) už i pigmenty převážné 
anorganického původu, především hlinky a okry, které po jemném roztlučení a smíšení s tukem, 
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sloužily jako první jednoduché malířské barvy. Červeným a žlutým okrem jsou  vymalována těla 
mamutů  a bizonů, koní a jelenů na stěnách prehistorických jeskyní. Například bizon z jeskyně 
Altamira, který byl namalován před více než patnácti tisíci lety, má tělo vyplněné rozetřenou žlutí 
a okrem, obrys zvířete je proveden manganovou černí (burel).  

Hlinky se vyskytují v přírodě  žluté, hnědé, červené, černé a také bílé i zelené. Nejznámější 
jsou hlinky, kterým barvu dodávají příměsi železných rud. Kde se hlinky těží, lze poznat často už 
z jejich názvu. Například proslulá siena, která pálením mění barvu ze žluté v ohnivě červenou, 
pochází z blízkosti italského města Sieny. Mezi hlinky patří také okry, které se nacházejí v 
nejrůznějších tónech od nejsvětlejší žlutě přes různé červeně až k nejhlubší červenofialové a sytě 
hnědé. Jsou to nejstálejší a nejspolehlivější malířské materiály vůbec. Žluté okry obsahují oxid-
hydroxid železitý, červené oxid železitý. Pálením žluté okry červenají. Umbra obsahuje kromě 
oxidu železitého také oxid manganičitý, který jí dává teplou hnědou barvu [1].  

Vedle těchto zemitých pigmentů se k barvení různých materiálů používaly také pigmenty 
organické. Tyto pigmenty vznikají přirozenou přeměnou rostlinných nebo živočišných látek. 
Dnes se ale nejčastěji vyrábějí uměle. Přírodní organická barviva jsou obvykle méně stálá. Mezi 
nejznámější a nejpoužívanější ústrojné pigmenty patřil sytě červený karmín, který se vyráběl 
z košenily (červce) cizopasícího na mexických kaktusech. Sépie, nahnědlé barvivo (používané 
v akvarelové technice), se získávalo z vaku mořského měkkýše z rodu hlavonožců. Žlutá, málo 
stálá gumiguta, se vyráběla z rozemleté zaschlé šťávy stromu „Garcinia morela“, červenohnědá 
dračí krev z pryskyřice indických palem „Calamus draco“ či „Calamus verus“ aj. Hnědá barva, 
bistr, se připravovala ze sazí vzniklých spalováním bukového dřeva. Organického původu jsou 
také mnohé černé pigmenty, například čerň slonovinová, která se původně vyráběla z bělostné 
slonoviny jejím pálením. Dodnes se tímto způsobem získává řada černí z kostí (kostní černě). 
Oblíbeným modrým barvivem bylo indigo, které se získávalo z listů rostlin „Indigofera“, a patří 
k nejstarším barvivům. Do indigem barvených rouch byly zahaleny i mumie nalezené 
v egyptských hrobkách. V antice se indigo používalo nejen jako textilní barvivo, ale také jako 
malířský pigment pro temperu.  

Již od starověku vedle organických barviv a přírodních hlinek začali lidé pro barvení 
používat také pigmenty, které získávali zpracováním různých nerostů (ať již jejich pouhou 
úpravou fyzikálními procesy - mletím, promýváním a sušením, či také následnou chemickou 
úpravou). Čistá žluť se připravovala z minerálu auripigment (As2S3), zelené tóny dával malachit 
(CuCO3.Cu(OH)2), modrá se získávala z azuritu (Cu(OH)2.2CuCO3) nebo z horniny lapis lazuri 
(jejím hnětením se získával přírodní ultramarín), čistá červeň se získávala z přírodního minerálu 
cinabarit (rumělka HgS). Černá barva se připravovala z uhlí nebo sazí, běloba z vápence nebo 
sádry, žlutohnědá z přírodních okrů a červená z oxidů železa [1].  

Vedle těchto přírodních pigmentů, které se získávaly z různých minerálů a hornin, se od 
starého Egypta začaly pigmenty připravovat také uměle. Mezi první takto v malém měřítku 
vyráběné pigmenty se řadí olovnatá běloba (2PbCO3.Pb(OH)2), suřík (Pb3O4), neapolská žluť 
(Pb2Sb2O7) a egyptská modř (CaCuSi4O12). Průmyslový  rozvoj výroby umělých pigmentů je 
datován od 18. století, kam lze zařadit od roku 1704 berlínskou modř (KFeIIFeIII (CN)6), 1775 
kobaltovou modř (CoAl2O4), 1780 Marsovu žluť (FeOOH), 1782 barytovou bělobu (BaSO4), 
zinkovou bělobu (ZnO) a 1787 umělou rumělku (HgS).  

19. století pak obohatilo lidstvo o řadu dalších pigmentů v nejrůznějších barevných 
odstínech. V roce 1806 bylo objeveno složení přírodního ultramarínu, ovšem výrobní postup 
umělého ultramarínu byl publikován až v roce 1828. Největší objev představovala kolem roku 
1805 výroba chromové žlutě (PbCrO4),  kterou proslavil na svých obrazech jako první  Joseph  
M. W. Turner a po něm  především Vincent van Gogh, pro jehož obrazy byla chromová žluť 
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charakteristická. Chromovou žluť následovaly v roce 1809 chromové oranže a červeně, a dále 
oxid chromitý. Zelené tóny byly rozšířeny od roku 1814 o svinibrodskou – smaragdovou zeleň 
(Cu(CH3COO)2.3Cu(AsO2)2), která byla oblíbená v umělecké tvorbě především impresionisty 
pro svoji zářivou zelenou barvu, a od roku 1815 ještě o chromovou zeleň (směs berlínské modři a 
chromové žlutě). Od roku 1817 se datuje výroba kadmiové žlutě a 1835 kobaltové zeleně 
(CoO.ZnO), 1847 pak litoponu  a 1857 Marsovy červeně (Fe2O3). Už do 20. století se řadí výroba 
kadmiové červeně (1906), Marsovy černě (1920) a samozřejmě titanové běloby (1920 - 
anatasová, 1941 - rutilová).    

Skutečné průmyslové výrobny pigmentů větších rozměrů tedy začaly pracovat před více 
než 200 lety. Jejich produkce tak postupně vytlačila některé, v minulosti hojně používané 
přírodní pigmenty, a to zejména díky stále stoupajícím požadavkům na kvalitu pigmentů a také 
proto, že přírodní zdroje by nemohly rostoucí spotřebu pigmentů pokrýt [2]. 
 
 
Anorganické pigmenty  

Anorganické pigmenty jsou definovány jako práškové látky, které po rozptýlení ve 
vhodném prostředí, mají  krycí nebo vybarvovací vlastnosti či jiné speciální vlastnosti. V případě, 
že pigmenty pouze zakalují nebo vybarvují prostředí, ve kterém jsou dispergovány, jedná se o 
pigmenty základní (klasické), které se dále rozdělují podle výsledného barevného odstínu při 
vybarvování na bílé (např. zinková běloba či titanová běloba), na barevné (pestré) pigmenty 
(např. železité pigmenty, oxid chromitý, chromová žluť, ultramarín….) a černé (saze). Jestliže 
mají pigmenty kromě vybarvovací schopnosti ještě nějakou speciální vlastnost (event. mají jen 
tuto speciální vlastnost), jsou označovány jako pigmenty speciální. Speciálními vlastnostmi může 
být např. vysoká termická a chemická stabilita (keramické pigmenty), korozně-inhibiční 
schopnosti (antikorozní pigmenty – např. fosforečnan zinečnatý, suřík), kovový lesk (např. 
hliníkové bronze) a perleťový vzhled (např. BiOCl, slídy s vrstvou TiO2), luminiscenční 
vlastnosti (např. CaWO4, Zn2SiO4, Y3Al5O12) či vlastnosti  magnetické (např. Fe3O4, CrO2).  

Chemické složení anorganických pigmentů je jednoduché, většinou se jedná o  oxidy, 
sulfidy či sírany, takže i vlastní chemismus jejich přípravy je poměrně jednoduchý. Ovšem při 
výrobě pigmentů je třeba splnit vysoké nároky na jejich kvalitu (čistota, strukturní charakter, 
velikost a tvar částic, optické vlastnosti, speciální vlastnosti), takže vlastní technologie výroby 
anorganických pigmentů patří k těm nejnáročnějším. 

Prostředí, do kterého se pigmenty aplikují, se nazývá pojivo. Může to být nátěrová hmota, 
plast, pryž nebo stavební hmota, ale při vysoké termické stabilitě pigmentů i sklovina glazur či 
smaltů. Přitom pigmenty se v pojivu nerozpouštějí, ale dispergují, takže pojivo s pigmentem 
představuje heterogenní směs. Tuto směs lze nanášet na nějaký pevný podklad a po následném 
vytvrzení (ztuhnutí) pojiva je výsledkem vytvoření vrstvy, která je pigmentem vybarvena, má 
ochranný účinek, dodává ji speciální vlastnost atd. Pigmenty lze používat také pro vybarvování 
výrobků ve hmotě [2].  
 
 
Současnost pigmentů  

Existuje velký počet anorganických pigmentů, avšak jen asi dvacet až třicet z nich má 
obecnější  použití a vyrábějí se v tak velkých množstvích, že jejich výroby patří k základním 
chemickým technologiím. Světová roční produkce pigmentů v roce 1989 činila čtyři milióny tun, 
ovšem v roce 1999 se již blížila hodnotě šest miliónů tun. Z toho 96 % produkce tvoří 
anorganické pigmenty, z toho 69 % světové kapacity připadá na titanovou bělobu, 11 % na 
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syntetické oxidy železa, 9 % na saze a černé pigmenty,  5 % na litopon, 3 % na chromové 
pigmenty, 1 % na oxid chromitý, 1 % na zinkovou bělobu a stejný objem, tj. 1 % na směsné 
pigmenty (termicky stabilní, jež jsou vhodné i pro keramiku). Hlavními výrobci pigmentů jsou 
dnes  USA, západní Evropa a v současné době se stále více prosazuje také Čína. Tato čísla  
samozřejmě v průběhu posledních let kolísají, ne ovšem zásadně, spíše postupně ubývají některé 
starší typy pigmentů (např. litopon) nebo pigmenty, které jsou problematické z hlediska jejich 
toxicity (do této skupiny se řadí zejména chromové pigmenty). Pro zajímavost lze uvést také 
produkci přírodních pigmentů, především oxidů železa, která v 90. letech 20. století činila 120 
tisíc tun. Z hlediska výroby a spotřeby mají větší význam pigmenty anorganické, které jsou 
produkovány v několikanásobně větších množstvích než pigmenty organické, zároveň ale 
význam a spotřeba organických pigmentů rovněž vzrůstá.   

 
 

Použití pigmentů 
Oblasti použití anorganických pigmentů jsou široké. V Evropě se spotřebuje nejvíce 

pigmentů na bázi titanové běloby a směsných pigmentů v oblasti nátěrových hmot a plastů. Pestré 
železité pigmenty se nejvíce používají ve stavebních hmotách (barvení betonu, zámková dlažba, 
barevné střešní krytiny) a rovněž do plastů. Vedle průmyslu nátěrových hmot (barev a laků), 
plastů a stavebnictví nacházejí pigmenty své uplatnění v keramickém průmyslu, gumárenském 
průmyslu, papírenském a kožedělném průmyslu, metalurgii či elektrotechnice. 
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Abstract  

Inorganic pigments are defined as fine powders used for various media. They are an integral part of 
many decorative and protective coatings and used for the mass coloration of plastics, fibers, paper, rubber, 
glass, cement, glazes and enamels. In all these applications pigments are dispersed (not dissolved) in the 
media forming a heterogeneous mixture.  
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Abstrakt 
Nanočástice ZnS a CdS byly syntetizovány v přítomnosti tenzidu CTAB a následně deponovány na 

jílový fylosilikát montmorillonit. Nanočástice byly zkoumány UV-VIS spektrometrií, jež byla využita 
k nalezení hodnoty energie zakázaného pásma, a transmisní elektronovou mikroskopií. Připravené 
nanokompozity ZnS-MMT a CdS-MMT byly využity pro fotokatalytickou degradaci fenolu v časovém 
intervalu 2 min až 3 hod. Experiment byl realizován v reaktoru domácí výroby v přítomnosti UV záření. 
Koncentrace fenolu před a po rozkladu byla měřena spektrofotometricky. Účinnost rozkladu 
nanokompozitů byla srovnávána s běžně využívaným fotokatalyzátorem TiO2 Degussa P25, s degradací 
bez přítomnosti nanokompozitu. Reakční rychlost nanokompozitů          ZnS-MMT a CdS-MMT byla 
vyšší oproti TiO2 i degradaci pouze UV zářením. Kinetika rozkladu fenolu odpovídala reakci 
pseudoprvního řádu. Konečné produkty degradace byly zkoumány plynovou chromatografií a bylo 
zjištěno, že se fenol oxiduje přes karboxylové kyseliny až na oxid uhličitý. 

Klíčová slova: ZnS; CdS; montmorillonit; fenol; fotokatalýza 

Úvod 
Fenol se za běžných teplot vyskytuje jako bílá, nažloutlá až narůžovělá krystalická látka, která je 

mírně rozpustná ve vodě. Důležitou vlastností fenolu je jeho amfoterní charakter. Z toxikologického 
hlediska patří k mutagenním a také teratogenním látkám. Fenol a jeho deriváty náleží mezi nejčastěji 
se vyskytující organické znečišťovatelé průmyslových odpadních vod. Tyto vody dostaly označení 
fenolové odpadní vody a jsou vytvářeny především v ropném, farmaceutickém, plastovém a ocelárenském 
průmyslu [1,2,3]. 

Termín nanočástice se používá pro subjekty, jež mají alespoň jeden rozměr v intervalu 1-100 nm. 
Fyzikálně-chemické vlastnosti nanočástic (rozměr, tvar, krystalinika, chemické složení atd.) jsou odlišné 
od běžných částic. Důležitými vlastnostmi nanočástic jsou změna poměru povrchu k objemu a efekt 
kvantové velikosti nanočástic. Nanočástice mohou být připravovány dvěma základními přístupy, jež jsou 
označovány jako „top-down“                      a „bottom-up“ [4,5,6]. CdS a ZnS jsou polovodičové 
nanočástice s širokým zakázaným pásmem, hodnoty Ebg pro ZnS je 2,42 eV, pro CdS je 3,68 eV [7,8]. 
 
Materiály a metody 

Jako prekurzory Cd2+ a Zn2+ byly využity sírany, octany, chloridy (pouze pro Cd) a dusičnany, 
k nim bylo přidáváno Na2S a také stabilizující tenzid CTAB. Látky byly smíchány v molárním poměru 
1:1,5:2, kdy poměr mezi Zn2+ (Cd2+) a S2- byl 1:1,5. Do 100 ml základního roztoku (s prekurzory Cd2+ či 
Zn2+), o látkovém množství 0,2 mmol, bylo za stálého míchání přikapáváno 25 ml roztoku Na2S (0,3 
mmol) s CTAB (0,4 mmol). Připravené roztoky byly proměřeny na UV-VIS spektrometru v kyvetě široké 
1 cm. Z naměřených hodnot byla sestava absorpční spektra. Připravené nanočástice byly následně 
míchány 24 hod s montmorillonitem, zfiltrovány a vysušeny. Transmisní elektronová mikroskopie 
s urychlovacím napětím 160 kV byla využita pro zobrazení CdS a ZnS. Vzniklé nanokompozity byly dále 
využívány pro fotokatalytický rozklad fenolu. Pro všechna měření byl použit reaktor domácí výroby 
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a rtuťová lampa s maximální emisní intenzitou při 254 nm. 0,1 g nanokompozitu bylo smícháno s 70 ml 
vodného roztoku fenolu (0,5 mmol/l). Koncentrace fenolu byla stanovována na spektrofotometru Spekol 
11 při vlnové délce 470 nm s využitím spektrofotometrické metody s p-nitroanilinem [9]. Plynovým 
chromatografem (GC) s hmotnostním spektrometrem (MS) byly studovány konečně produkty rozkladu 
fenolu. 
 
Výsledky a diskuze 

U roztoku ZnS došlo ke vzniku světle modrého zabarvení, zatímco u CdS byl vytvořen 
žlutooranžový roztok, což je důsledkem jeho absorpce ve viditelné oblasti spektra. V konečné suspenzi 
nastal vznik kladně nabitých micel, což bylo způsobeno koncentrací CTAB, jejíž hodnota činila pro ZnS a 
také pro CdS 3,2 mmol/l. Micely s nanočásticemi byly adsorbovány na záporně nabitý povrch MMT [7]. 

Na absorpčních spektrech nanočástic ZnS a CdS bylo možno vidět posun absorpční hrany ke 
kratším vlnovým délkám způsobený efektem kvantové velikosti částic (Obrázek 1.). Pro získání hodnoty 
energie zakázaného pásma Ebg bylo využito Taucova vztahu [10]:                                           

( )r
bgEhCh −⋅⋅=⋅⋅ ννε        (1)                                                                                                                     

kde ε znamená absorpční koeficient, hν je energie dopadajícího fotonu, C lze považovat        za konstantu, 
r je síla závislá na typu přechodu. Pro zisk hodnoty Ebg se sestavuje graf závislosti (εhν)1/r na hν, kde 
z důvodu přímého povoleného přechodu nabývá r hodnotu 1/2. Absorbance A, definována Lambert-
Beerovým zákonem, který je dán vztahem A = ε·l·c, byla použita místo absorpčního koeficientu ε pro 
sestavení grafu (Obr. 1.). Pro ZnS byly odečteny hodnoty okolo 3,9 eV, pro CdS kolem 2,6 eV.  

                   
Obrázek 1. A- Absorpční spektrum Zn(CH3COO)2, B – Taucův vztah pro Zn(CH3COO)2                                                                                                                                                           

Pro výpočty velikosti ZnS a také CdS byla využita Brusova rovnice [11]: 
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kde levá strana rovnice odpovídá hodnotě Ebg pro nanočástice a Ebg(bulk) pro objemový materiál (ZnS 
3.68 eV, CdS 2,5 eV), h je Planckova konstanta, R je poloměr nanočástic, me je efektivní hmotnost 
elektronu (ZnS 0,42m0, CdS 0,18m0), mh je efektivní hmotnost díry (ZnS 0,61m0, CdS 0,53m0), e je 
elementární náboj elektronu a dielektrická konstanta ε s hodnotou pro ZnS 8,76, CdS 5,7. Vypočtené 
hodnoty pro jednotlivé zinečnaté soli dávaly hodnoty od 6,72-6,98 nm, velikost CdS se pohybovala od 
9,38-10,15 nm, což u obou nanočástic poukazuje na nepatrný vliv zvolených prekurzorů 

Obraz připravených nanokompozitů ZnS-MMT, CdS-MMT je znázorněn na Obrázku 2., kdy lze 
vidět kulové nanočástice a jejich shlukování do větších agregátů.   
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Obrázek 2. A - Nanokompozit ZnS-MMT, B – nanokompozit CdS-MMT 

Pro zjištění kinetických konstant, řádů reakce a rychlostí degradace byly sestavena skupina grafů. 
Ze získaných bylo vidět, že řád reakce se za všech reakčních podmínek pohyboval okolo 1, což potvrzuje, 
že se jedná o reakci pseudoprvního řádu. Nejrychlejší degradace fenolu byla zaznamenána 
u nanokompozitu CdS-MMT a ZnS-MMT, kdežto nejpomaleji probíhala reakce za přítomnosti TiO2 
(Obrázek 3.), což může být vysvětleno nižší fotokatalytickou účinností tohoto katalyzátoru.  
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                       Obrázek 3. Porovnání reakčních rychlostí jednotlivých způsobů degradace fenolu 

Analýzou konečných produktů GC-MS byla zjištěna přítomnost dihydroxybenzenů, bifenylů a také 
jejich acetylované formy, koncentrace těchto meziproduktů byly nalezeny pouze ve stopovém množství. 
V přítomnosti nanokompozitů byly zjištěny nižší koncentrace těchto meziproduktů než při rozkladu fenolu 
pouze UV zářením. Na základě těchto výsledků lze předpokládat, že degradace fenolu probíhala 
až na konečný produkt, kterým je CO2.  

Závěr 
V této práci byly připravovány polovodičové nanočástice ZnS a CdS pro fotokatalytickou degradaci 

fenolu. Zvolené prekurzory Zn2+ a Cd2+ měly pouze nepatrný vliv na jejich konečnou velikost. Využitím 
Langmuir-Hinshelwoodova modelu pro heterogenní katalýzu bylo zjištěno, že se fenol degraduje podle 
kinetiky pseudoprvního řádu. Rozklad fenolu nanokompozity CdS-MMT a ZnS-MMT měl srovnatelnou 
rychlost, která byla daleko vyšší ve srovnání s katalyzátorem TiO2 či pouze za přítomnosti UV záření. 
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Konečné produkty byly analyzovány plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem, kdy byl 
potvrzen rozklad fenolu až na CO2.  
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Abstract 

Nanoparticles ZnS and CdS were prepared in the presence of surfactant CTAB and then they were 
deposited on the clay phyllosilicates montmorillonite. Nanoparticles were studied by UV-VIS 
spectrophotometry, it was used to find the band gap energy, and transmission electron microscopy. 
Prepared nanocomposites ZnS- MMT and CdS-MMT were applied for photodegradation of phenol 
for different times (from 2 minutes to 3 hours). The experiments were taken in a home-made apparatus in 
the presence of the UV light. The concentration of phenol before decomposition and after decomposition 
was measured by spectrophotometry. For comparison, the same experiments with commercial 
photocatalyst TiO2 Degussa P25 and the decomposition by UV light in absence of photocatalyst were 
performed as well. The final products were analyzed by gas chromatography and found that the phenol is 
oxidized to strong carboxylic acids and furter to carbon dioxide. 
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Abstrakt  

Karotenoidy, ke kterým řadíme i lutein, jsou jednoduchými prenylovými lipidy, jejichž uhlíkový 
skelet je tvořen z isoprenoidních jednotek, vytvářejících dlouhé, alifatické konjugované systémy dvojných 
vazeb. Díky přítomnosti delokalizovaných dvojných vazeb může lutein tvořit geometrické izomery, all-
trans a cis. Z jejich rozdílné struktury v chemii plynou rozdílné fyzikálně - chemické vlastnosti. Cis 
izomery představují, díky svým vlastnostem, možnost vyššího antioxidačního účinku. All-trans forma je 
obecně považována za stabilnější než cis-forma. Pro možné využití potencionálně vyšších antioxidačních 
vlastností cis izomerů jsme se zabývali jejich termolabilitou. Při expozici teplotě 36 °C i 40 °C byl 
zaznamenán pokles all-trans formy luteinu a nárůst dvou cis forem luteinu, přičemž cis izomer 1 vznikal 
s vyšší pravděpodobností než cis izomer 2. Stejné trendy jsme s malou výjimkou zaznamenali i při 
expozici teplotě 6 °C.  

 
Klíčová slova: termostabilita; lutein; cis izomery  
 
Úvod  

Karotenoidy, ke kterým řadíme i lutein, jsou jednoduchými prenylovými lipidy, jejichž 
uhlíkový skelet je tvořen z isoprenoidních jednotek, vytvářejících dlouhé, alifatické konjugované 
systémy dvojných vazeb. Délka tohoto konjugovaného systému je jednou z nejvýznamnějších 
vlastností karotenoidů. Predikuje spektrální vlastnosti dané molekuly a tím i její biologickou 
funkci. Konce polyenových řetězců bývají stočeny do uzavřených kruhů. Karotenoidy můžeme 
rozdělit na čistě uhlíkaté karoteny a na kyslíkaté deriváty xantofyly.  

Lutein patří díky svým hydroxy skupinám ke xantofylům. Jedná se o látku hydrofobní, 
rozpustnou v tucích. Jako všechny xantofyly postrádá provitaminovou aktivitu. Co se výskytu 
luteinu týče, tak jej můžeme nalézt jak v tkáních původu živočišného, tak v tkáních rostlinných. 
V organismu zastává hned několik významných funkcí. Plní funkci světlosběrnou, 
fotoprotektivní, antioxidační, chemoprotektivní a pigmentační. Uplatňuje se také v intracelulární 
komunikaci a nezanedbatelný vliv má i na imunitní odpověď. V současnosti je však asi 
nejdiskutovanější vlastností luteinu jeho preventivní účinek proti stařeckému degenerativnímu 
onemocnění zraku, tzv. AMD. Oproti prvním zmínkám o možnosti takovéhoto účinku luteinu se 
v této oblasti lékařského výzkumu výrazně pokročilo. K pracím, které podaly silné důkazy o 
podílu luteinu na ochraně očí před degenerací makuly spojené se stárnutím, patří například 
review [1-3]. 

Díky přítomnosti delokalizovaných dvojných vazeb mohou karotenoidy, tedy i lutein, 
tvořit geometrické izomery, tzv. stereoizomery, all-trans a cis. Z jejich rozdílné struktury v 
chemii plynou rozdílné fyzikálně - chemické vlastnosti zmíněných izomerů. Lutein se dnes běžně 
využívá v doplňcích stravy. V těchto doplňcích se však vyskytuje ve své all-trans podobě, která 
má jisté antioxidační schopnosti. Nicméně cis izomery představují, díky svým fyzikálně - 
chemickým vlastnostem, možnost vyššího antioxidačního účinku. Jak se uvádí i v [4] 
využitelnost a bioaktivita cis izomerů v potravě je větší než u all-trans forem. A právě pro 
farmaceutické a potravinářské aplikace jsme se v této práci snažili popsat chování připravených 
cis izomerů luteinu za určitých tepelných podmínek. Stabilita karotenoidů je díky jejich vysoké 
reaktivitě předmětem mnoha výzkumů. Vliv na stabilitu karotenoidů může mít například světlo, 
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teplota, interakce s proteiny či lipidy nebo také objem vzorku. K aktuálním studiím zabývajícím 
se stabilitou luteinu patří např. [4-5]. Tyto studie však popisují buď stabilitu all-trans formy 
luteinu, nebo stabilitu luteinu jako celku.  

 
Materiál a metody 
 
Příprava cis-izomerů luteinu 

Z 1,2 mg standardu luteinu (Mr = 568,87, Sigma-Aldrich, Německo) byl rozpuštěním 
v 50 ml 100% etanolu připraven základní roztok luteinu. Z 6,6 mg jódu byl rozpuštěním v 25 ml 
100% etanolu připraven základní roztok jódu. Do vialky jsme napipetovali 700 µl základního 
roztoku luteinu, 300 µl hexanu a 10 µl základního roztoku jódu. Takto zhotovený vzorek jsme 
ozářili pomocí osvětlovacího zařízení (viz. PUV- 2011-237721) po dobu 1 minuty. Po uplynutí 
této doby jsme ve vzorku pozorovali přítomnost cis izomerů luteinu. Kontrola přítomnosti cis 
izomerů ve vzorku byla prováděna pomocí HPLC systému (HPST Agilent 1200, USA). 
 
Teplotní podmínky 
 Stabilita cis – izomerů byla testována pro teplotu 6 °C, 36 °C a 40 °C. Pro teplotu 36 a 40 
°C byla délka expozice 15 - 60 minut. U teploty 6 °C byla délka expozice 24 – 240 hodin.  
Vzorky pro ověření stability při 36 a 40 °C byly temperovány v potemnělém prostředí komory 
autosampleru HPLC systému (HPST Agilent 1200, USA). Vzorky pro ověření stability při 6 °C 
byly temperovány v lednici.  
 
Identifikace izomerů luteinu  
 K identifikaci a kvantifikaci izomerů luteinu byl použit HPLC systém (HPST Agilent 
1200, USA) s kolonou Zorbax SB-C18 (4,6 x 150 mm, 5 µm, Agilent, USA) a UV-VIS 
detektorem. K analýze izomerů luteinu byla použita kombinace mobilních fází v částečně 
gradientovém uspořádání. První mobilní fáze obsahovala metanol a vodu v poměru 85 : 15, v/v. 
Druhá mobilní fáze byla tvořena metanolem a hexanem v poměru 4:1, v/v. Při analýze byl využit 
také gradient průtoku mobilní fáze, a to od 2 ml/min do 0.5 ml/min. Kolona byla temperována na 
teplotu 20 °C. Detekce probíhala na vlnových délkách 270, 340 a 440 nm. All- trans a cis formy 
luteinu byly identifikovány na základě rozdílných spektroskopických vlastností, kdy se u cis 
forem ve spektru objevuje zvýšená absorpce v oblasti okolo 340 nm a posun hlavních 
absorpčních maxim směrem ke kratším vlnovým délkám.  
 
Výsledky a diskuse 
 Předchozí studie ([4.], [5.]) zabývající se termostabilitou luteinu obecně uvádějí, že 
s délkou expozice a stoupající teplotou množství luteinu klesá, konkrétně all-trans forma, a 
stoupá množství degradačních produktů, za které jsou obecně považovány i cis izomery. Tímto 
nepřímo potvrzují i výsledky, kterých jsme dosáhli při studiu stability cis izomerů. Při expozici 
teplotě 36 °C i 40 °C byl zaznamenán pokles all-trans formy luteinu a nárůst dvou cis forem 
luteinu, přičemž cis izomer 1 vznikal s vyšší pravděpodobností než cis izomer 2 (Obrázek 1. a 
2.). Data byla analyzována pomocí jednocestné anovy a Tukeyho porovnávacího testu. 
Jednocestná anova prokázala na hladině významnosti P < 0,05 u all-trans formy i obou cis 
izomerů signifikantní rozdíly mezi množstvím daných forem v jednotlivých časech. Tukeyko 
porovnávací test potvrdil na P < 0,05 u all-trans formy signifikantní pokles a u cis forem 

                                                 
1 PUV- 2011-23772 – Zařízení pro izomerizaci karotenoidů 
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signifikantní nárůst oproti množství v nulovém čase. Mezi časy 30, 45 a 60 minut nebyly 
zaznamenány ve všech případech signifikantní rozdíly jak v poklesu all-trans formy tak v nárůstu 
cis forem, což může svědčit o trendu směřujícím do saturace. 
 
 

 
Obrázek 1. Vliv expozice 36 °C po dobu 
15, 30, 45 a 60 minut na all-trans a cis 
formu luteinu. Data jsou průměrem z 20 
opakování. Pro jednotlivé formy luteinu jsou 
v daných časech uvedeny směrodatné 
odchylky. Procentuální zastoupení je 
vztaženo k množství luteinu v čase 0. 
 

 
Obrázek 2. Vliv expozice 40 °C po dobu 
15, 30, 45 a 60 minut na all-trans a cis 
formu luteinu. Data jsou průměrem z 10 
opakování. Pro jednotlivé formy luteinu jsou 
v daných časech uvedeny směrodatné 
odchylky. Procentuální zastoupení je 
vztaženo k množství luteinu v čase 0.

 
 

Obrázek 3. Vliv expozice 6 °C po dobu 24, 48, 120 a 240 hodin na all-trans a cis formu luteinu. 
Data jsou průměrem z 5 opakování. Pro jednotlivé formy luteinu jsou v daných časech uvedeny 
směrodatné odchylky. Procentuální zastoupení je vztaženo k množství luteinu v čase 0. 
 
 
Termostabilitu cis izomerů luteinu při 6 °C jsme měřili kv ůli definování skladovacích podmínek. 
V tomto případě jsme zaznamenali po 24 hodinách expozice výrazný nárůst all-trans formy 
luteinu oproti obsahu v připravené směsi. Tento jev si můžeme vysvětlit rekonstrukcí rozbitých 
fragmentů luteinu, jež zůstaly ve vzorku při přípravě směsi cis izomerů. V dalších úsecích 
expozice, tedy po 48, 120 a 240 hodinách, se již objevil klesající trend all-trans formy luteinu. 
Množství cis – luteinu s délkou expozice v průběhu celého měření stoupalo (Obrázek 3.). Tato 
data byla rovněž vyhodnocena jednocestnou anovou a Tukeyho porovnávacím testem. 
Jednocestná anova prokázala na hladině významnosti P < 0,05 u all-trans formy i obou cis 
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izomerů signifikantní rozdíly mezi množstvím daných forem v jednotlivých časech. Tukeyko 
porovnávací test potvrdil na P < 0,05 u all-trans formy signifikantní pokles, s výjimkou nárůstu 
mezi časem 0 a 15 minut, a u cis forem signifikantní nárůst oproti množství v nulovém čase. 
Mezi časy 48, 120 a 240 hodin nebyly zaznamenány ve všech případech signifikantní rozdíly jak 
v poklesu all-trans formy tak nárůstu cis forem, což může svědčit o trendu směřujícím do 
saturace. 
 
Závěr 
  V rámci experimentu jsme zjistili, že s délkou expozice při různých teplotách byl 
zaznamenán signifikantní pokles all-trans formy, s výjimkou expozice 6 °C po 24 hodinách, a 
signifikantní nárůst cis forem. U teploty 36 °C byl pozorován po 60 minutách u all- trans formy 
pokles o 30%, u cis1 formy nárůst o 50% a u cis2 formy nárůst o 30%. U teploty 40 °C byl 
pozorován po 60 minutách u all- trans formy pokles o 30%, u cis1 formy nárůst o 150% a u cis2 
formy nárůst o 100%. U teploty 6 °C byl pozorován po 60 minutách u all- trans formy pokles o 
10%, u cis1 formy nárůst o 500% a u cis2 formy nárůst o 300%. Z výsledků nám tedy vyplývá, 
že čím extrémnější jsou podmínky, tím výraznější je úbytek all-trans formy a výraznější je nárůst 
cis forem.  
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Abstract  

Carotenoids, which included also lutein, are simple prenyl lipids, their carbon skeleton is created of 
isoprenoid units, creating long aliphatic conjugated systems of double bonds. Due to presence of delocated 
double bonds lutein can create geometrical isomers, all-trans and cis. In chemistry, different physical 
chemical properties flow from different structure of isomers. Due to their properties, cis isomers represent 
the possibility of higher antioxidant effect. All-trans form is generally considered as steadier than cis form. 
For possible usage of cis isomer´s higher antioxidant properties we were interested in their termolability. 
During the exposition to 36 and 40 °C was observed fall of all-trans form and increase of both lutein cis 
forms, whereas cis isomer 1 originated with higher probability than cis isomer 2. Same trends, with small 
exception, were observed during the exposition to 6 °C.  
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Abstrakt  
 Kapilárna izotachoforéza (ITP) je jednou z elektromigračných (elektroforetických) techník. 
Túto analytickú separačnú metódu sme využili pri stanovení aniónov (dusičnanového, 
dusitanového, fluoridového, fosforečnanového, síranového) v pôde. Vzorky pôdy boli odobrané 
zo záhrad v katastrálnom území obce Jastrabá (par. č. 281/2, 282/1), ktoré sa využívajú ako orné 
pôdy. Pôdne vzorky sme analyzovali na elektroforetickom analyzátore EA 102 (Villa Labeco, 
Spišská Nová Ves, Slovensko). V ITP sa používajú dva základné elektrolyty - vedúci (LE) 
a koncový (TE). Vedúci elektrolyt (LE) bola 8 mmol.l -1 HCl, 3,2 mmol.l-1 BALA ( ẞ-alanín), 3 
mmol.l-1 BTP (1,3-bis [tri (hydroxymetyl) metyl-amino] propán a 1 % HEC (hydroxyetyl 
celulóza) s pH = 2,8. Koncový elektrolyt (TE) bola 2 mmol.l-1 kyselina citrónová s pH = 3,04.  
 
Kľúčové slová: kapilárna izotachoforéza, anión, pôda, kambizem, elektrolyt. 
 
Úvod 

Izotachoforéza (ITP) je moderná analytická separačná metóda využiteľná pre analýzu 
a separáciu iónových látok [1, 2, 3]. Prednosťou metódy je vysoká rozlišovacia schopnosť, krátky 
čas analýzy, nízke prevádzkové náklady, nízky detekčný limit a minimálna predúprava vzorky 
[4]. ITP je jednou z elektromigračných (elektroforetických) techník. Separácia je založená na 
rozdielnej pohyblivosti iónov rovnakého znamienka v jednosmernom elektrickom poli. V ITP je 
v jednej analýze možné stanoviť buď anióny alebo katióny. V ITP sa používajú dva základné 
elektrolyty - vedúci (LE) a koncový (TE) [1, 5]. Pri analýze aniónov vedúci elektrolyt obsahuje 
anión, ktorý má najvyššiu pohyblivosť z celej separovanej zmesi. Súčasťou vedúceho elektrolytu 
je protiión, ktorý zaručuje v priebehu analýzy definované pH. Protiión má opačné znamienko ako 
vedúci ión. Koncový elektrolyt obsahuje anión, ktorý má nižšiu pohyblivosť, než ktorýkoľvek zo 
separovaných iónov. Vzorka sa vkladá do rozhrania týchto elektrolytov a po zapnutí 
jednosmerného elektrického prúdu migrujú zóny v poradí ich pohyblivosti. Za zónou aniónu 
vedúceho elektrolytu LE sa vydeľuje najpohyblivejšia zložka zo zmesi A, za ňou migruje zóna 
zmesi aniónov A a B. Pred zónou aniónu koncového elektrolytu migruje zóna B (Obrázok 1) [5, 
6].  

 
 
 
 
 
 

Obrázok 1. Dynamika separácie zložiek AB [6] 
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Typická schéma analyzátora ITP je znázornená na obrázku 2 pre jednosmernú izotachoforézu. 
Oddeľovacia trubica spájajúca dve elektródy je vyrobená z polytetra-fluoroetylénu (PTFE) alebo 
kremenného skla, ktorej vnútorný priemer je 0,2 - 0,5 mm. Roztok vzorky je nanesený pomocou 
mikrostriekačky. Vzorkové komponenty sú počas migrácie od seba oddelené a ich zóny sú 
zisťované pomocou vhodných detektorov (PGD), (HFCCD), (UVD)[2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 2. Schéma izotachoforetického analyzátora [2] 

 
(HV napájací zdroj s vysokým napätím (konštantný prúd), Izotachoforetická aparatúra 
s potenciálnym gradientom detekcie (PGD), vysokofrekvenčná bezkontaktná vodivostná detekcia 
(HFCCD),  Ultrafialová detekcia (UVD), V/F - napäťovo-frekvenčný menič, F/V - frekvenčno-
napäťový menič) 

 
Cieľom práce bolo využitie izotachoforetického analyzátora na stanovenie vybraných 

aniónov v pôde z katastrálneho územia obce Jastrabá (okres Žiar nad Hronom). Sledovaná obec 
Jastrabá patrí do Jastrabskej vrchoviny (425 m n. m.). Tvoria ju prevažne ryolity, ryodacity a ich 
pyroklastiká, menej andezity, lokálne aj bazaltoidné andezity [7]. V andezite sa vyskytuje 
kremeň, apatit, magnetit, granát, olivín a pyroxény [8]. Apatit je zložený z fosforečnanov, 
fluoridov, chloridov a vody [9], čo môže ovplyvniť množstvo fluoridových a fosforečnanových 
aniónov v pôde.  
  
Materiál a metódy 
 Pôdne vzorky boli odobrané zo záhrad (par. č. 281/2, 282/1), ktoré sa využívajú ako orné 
pôdy. Z vysušených pôdnych vzoriek sme navážili po 1 g a zaliali 5 cm3 destilovanej vody. 
Potom sme 20 minút vzorky nechali pretrepať, následne sme ich prefiltrovali a filtrát bol použitý 
na samotnú analýzu. Izotachoforetická separácia bola vykonaná pomocou elektroforetického 
analyzátora EA 102 (Obrázok 3) v 2-dimenzionálnom usporiadanom stĺpci (Villa Labeco, 
Spišská Nová Ves, Slovensko). Boli použité analytické kapiláry ID 800 µm a ID 300 µm. 
Izotachoforetický diagram bol vyhodnotený počítačom so softvérom ACES ver. 1.4. Vedúci 
elektrolyt (LE) tvorili: 8 mmol.l-1 HCl, 3,2 mmol.l-1 BALA ( ẞ-alanín), 3 mmol.l-1 BTP (1,3-bis 
[tri (hydroxymetyl) metyl-amino] propán a 1 % HEC (hydroxyetyl celulóza) s pH = 2,8. Koncový 

Temperovaná 

Oddeľovacia  

Systém 
záznamu 

Vstrekovanie 
vzorky 

Izotachoforetické grafy 

Koncová 
elektróda 

Vedúca 
elektróda 
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elektrolyt (TE) bola 2 mmol.l-1 kyselina citrónová s pH = 3,04. Separačnou kapilárou prechádzal 
prúd 250 µA. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obrázok 3. Elektroforetický analyzátor EA 102 
Výsledky a diskusia 

Na elektroforetickom analyzátore EA 102 sme stanovili dusičnanový, dusitanový, síranový, 
fluoridový a fosforečnanový anión v pôde. Množstvo dusičnanového aniónu (NO3

-) v pôde bolo 
v intervale  od 9,5 mg.kg-1 do 27,3 mg.kg-1 a množstvo dusitanového aniónu (NO2

-) v intervale 
od 22,9 mg.kg-1 do 61,7 mg.kg-1. Na základe zistených množstiev jednotlivých aniónov dusíka 
v pôde je obsah dusitanového aniónu v porovnaní s dusičnanovým aniónom vyšší. Hodnota 
síranového aniónu bolo vo väčšine prípadov  neidentifikovateľná. Najvýraznejšie bolo množstvo 
fosforečnanových aniónov, ktoré boli v intervale od 214,2 mg.kg-1 do 590,2 mg.kg-1. Hodnoty 
fosforečnanového aniónu mohli byť ovplyvnené geologickým podložím, ktoré je tvorené 
apatitom alebo aplikovanými hospodárskymi hnojivami (maštaľným hnojom, kompostom) do 
pôdy. 
 
Tabuľka 1. Analyzované hodnoty (NO3

-, SO4
2-,  NO2

-, F-, PO4
3-) v pôdnom type kambizem 

NO3
- SO4

2- NO2
- F- PO4

3- Číslo 
parcely 

Hĺbka odberu 
[m] [mg.kg-1] 

281/2 0,0 – 0,1 - - 61,7 22,1 549,7 

281/2 0,1 – 0,2 - - 55,0 14,6 395,2 

281/2 0,2 – 0,3 9,5 7,9 51,4 9,8 562,7 
281/2 0,3 – 0,6 9,1 6,8 43,3 7,8 559,4 

281/2 0,0 – 0,1 23,8 - 30,6 11,5 214,2 

281/2 0,1 – 0,2 23,1 - 22,9 8,1 229,0 

281/2 0,2 – 0,3 10,0 7,4 27,9 9,1 322,0 

281/2 0,3 – 0,6 18,8 19,0 24,6 - 282,7 

282/1 0,0 – 0,1 27,3 - 26,2 - 522,7 

282/1 0,1 – 0,2 19,6 - 29,0 - 590,2 
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Záver 
 Pôda, ako základná zložka životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre existencie 
človeka na Zemi. Jej chemické zloženie závisí od materskej horniny, z ktorej pôda vznikla. 
Anióny v pôde sú zdrojom živín pre rastliny, ktoré ich primajú pre svoj rast. Okrem iného majú 
i negatívne účinky na človeka a to z dôvodu vysokých obsahov v pôde, čo spôsobuje 
kontamináciu povrchovej vody, poprípade vysoké množstvá aniónov v konzumovanej plodine. 
O pôdu sa nestačí len starať, udržiavať jej úrodnosť, ale aj pravidelne ju kontrolovať a sledovať 
možné rizikové faktory, ktoré vplývajú na náš život. 
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Abstract 
 Capillary isotachophoresis (CITP) is one of electromigration (electrophoretic) techniques. This 
analytical separation method was used for the determination of anions (nitrate, nitrite, fluoride, phosphate, 
sulphate) in the soil. The soil samples were collected from gardens in the cadastral territory Jastrabá (par. 
No. 281/2, 282/1), which are used as arable land. Soil samples were analyzed for electrophoretic analyzer 
EA 102 (Villa Labeco, Spišská Nová Ves, Slovakia). The CITP will use two basic electrolytes - leading 
(LE) and terminating (TE). Leading electrolyte (LE) was 8 mmol.l-1 HCl, 3,2 mmol.l-1 BALA (ẞ-alanín), 
3 mmol.l-1 BTP (1,3-bis [tris (hydroxymethyl) methyl-amino] propane and 1% HEC (hydroxyethyl 
cellulose) to pH = 2,8. Terminating electrolyte (TE) was 2 mmol.l-1 citric acid to pH = 3,04.  
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Abstrakt  

Byly připravovány žluto-oranžové a hnědé keramické pigmenty na základě oxidu cíničitého 
s uhličitanem barnatým a síranem barnatým. Do směsí pro syntézu pigmentů byl přidáván také oxid terbia. 
Cílem bylo získat pigmenty v jasnějším žlutém barevném odstínu. Připravené pigmenty byly aplikovány 
do organického pojivového systému. Vedle distribuce velikosti částic byla hodnocena jejich barevnost.. 

 
Klíčová slova:  vysokoteplotní anorganické pigmenty; žluté pigmenty 
 
Úvod 

Historie pigmentů souvisí s existencí samotného lidstva, neboť jak člověk začal vnímat 
krásu barev, snažil se získat látky, kterými by mohl ozdobit své tělo, obarvit oděv nebo třeba 
něco namalovat. Počátky používání pigmentů sahají až do pravěku, což dokumentují jeskyní 
kresby z té doby. K tomuto účelu byly používány převážně pigmenty anorganického původu [1]. 
Pravděpodobně nejznámějším dochovaným důkazem jsou jeskyní malby v Lascaux (Francie) a 
Altamiře (Španělsko). Na našem území jsou známy nálezy červeného hematitového prášku 
v okolí paleolitických ohnišť na vrchu Landek v Ostravě, jejichž stáří se odhaduje na 21–23 tisíc 
let [2]. 

Pigmenty jsou práškové látky, které po rozptýlení ve vhodném prostředí toto prostředí 
zneprůhledňují (krycí schopnost), vybarvují (vybarvovací schopnosti) nebo mu dodávají speciální 
vlastnosti (např. antikorozní vlastnosti, lesklý a perleťový vzhled, luminiscenci, nebo mají 
vysokou chemickou a termickou stabilitu) [3]. 

Prostředí, do kterých se pigmenty aplikují, jsou tzv. pojiva, např. organické látky 
v nátěrových hmotách, plasty, pryž, celulóza a dále anorganické látky, jako sklovina glazur či 
smaltů a různé stavební a keramické hmoty [1]. 

Vysokoteplotní pigmenty jsou látky s vysokou termickou stabilitou a chemickou odolností 
většinou i vůči taveninám glazur. Musí být barevně stabilní v průběhu výpalu výrobku a také 
musí odolávat atmosféře ve vypalovacích pecích [4]. 
 
Materiál a metody 

Byla připravena základní řada pigmentů typu BaSn1-xTbxO3, kde za x byly dosazovány 
tyto hodnoty: x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8.; 0,9. Jako výchozí suroviny byly použity 
BaCO3 , BaSO4, SnO2, Tb4O7. Obecná stechiometrická rovnice je uvedena viz. níže. 

 
BaSO4 + (1-x) SnO2 + x/4 Tb4O7 → BaSn1-xTbxO3 + SO3 + x/8 O2 

 

Všechny pigmenty byly připraveny klasickým suchým způsobem, tj. reakcí v tuhé fázi. 
Jednotlivé navážky výchozích surovin byly vypočítány podle uvedené stechiometrické rovnice, 
kdy se vycházelo z potřebného množství konečného produktu, které činilo 15 g. Použité suroviny 
byly ve formě jemného prášku, a proto je nebylo nutné mlít ve vibračním mlýnu. Navažovány 
byly s přesností na dvě desetinná místa. 



 223 

Výchozí suroviny byly homogenizovány v porcelánové třecí misce a následně rozděleny 
do korundových kelímků a podrobeny výpalu v elektrické peci při teplotách 1300, 1400, 1500, 
1600 °C po dobu 3 hodin s rychlostí náběhu teploty 10 °C/min. Během výpalu sice nedocházelo u 
pigmentů k jejich spékání, ale některé vzorky obsahovaly po kalcinaci na první pohled hrubší 
částice. Proto byly pigmenty po vychladnutí ještě důkladně roztírány v porcelánové třecí misce. 

Pro zjištění barvy a krycí schopnosti pigmentu byla použita stahovací zkouška. Tato 
zkouška užívá pouze jednoduché nástroje a poskytuje přijatelné výsledky, pokud jde o barvu a 
kryvost pigmentu. Přibližně 1 g pigmentu byl jemně rozetřen v achátové misce. Potom se k takto 
připravenému pigmentu přidaly cca 2 cm3 akrylátového disperzního laku a pomocí tloučku se 
tyto dvě látky přivedly na pastu, která byla hustá, ale schopná tažení. Připravená pasta se pomocí 
ocelové špachtle převedla na lesklý neabsorbující bílý papír a tažením Birdova aplikátoru přes 
pastu směrem dolů došlo k vytvoření hladné rovné vrstvy nátěrové hmoty. Nátěry se nechaly na 
vzduchu uschnout asi 1–2 hodiny. Poté se takto připravené nátěry proměřily na spektrofotometru 
ColorQuest XE.  

Průměr měřicího otvoru je 9 mm a geometrie měření d/8°. Měřené vzorky byly tedy 
osvětlovány difuzně a pozorovány pod úhlem nepřesahující 8° od kolmice. Jako bílé smluvní 
světlo bylo využívané mezinárodně doporučené normalizované denní světlo označené D 65. 
ColorQuest XE dále poskytuje hodnoty nejen pro 2° normálního pozorovatele, ale také pro 
doplňkového pozorovatele 10°, který byl k měření také využíván. Tento spektrofotometr má 
k dispozici 4 kolorimetrické prostory. Pro toto měření byl zvolen kolorimetrický prostor CIELAB 
(L, a, b). Před každým měřením bylo nutné přístroj kalibrovat. Pro měření byl použit bílý 
standard. Při měření se bylo nutné přesvědčit, že záběrová plocha spektrofotometru ColorQuest 
XE byla rovnoběžná s plochou vzorku [1]. 

K měření velikosti částic byl použit přístroj Mastersizer 2000 MU (Malvern Instruements, 
VB). Tento přístroj využívá rozptylu dopadajícího světla na částice a umožňuje vyhodnotit 
naměřený signál buď na základě Mieho rozptylu, nebo Frauenhoferova ohybu. Velikost částic 
byla vyhodnocena pomocí červeného světla (He-Ne laser s vlnovou délkou 633 nm) a tzv. 
modrého světla. Velikost částice byla měřena v rozsahu 0,02 až 2000 µm. 

Získané produkty byly charakterizovány na základě rentgenově-difrakční analýzy, a to na 
vertikálním difraktometru D8 Advance (Bruker AXS, SRN).  
 
Výsledky a diskuse 

Suchým způsobem byly připraveny pigmenty typu BaSn1-xTbxO3, kdy jako výchozí 
surovina byl použit uhličitan barnatý, které po aplikaci do organického pojiva mají žluté až 
oranžové odstíny. Rostoucí koncentrace se projevila větší hodnotou pravoúhlé barevné 
souřadnice a* (–8 až 18), zatím co vliv teploty nebyl zřejmý. Avšak hodnota barevné souřadnice 
b* (35 až 79) se zvětšovala jak s rostoucí koncentrací, tak i teplotou. Nejsytější pigment z celé 
koncentrační řady je s obsahem x = 0.3, který byl syntetizován při teplotě 1500 °C. 

Při použití síranu barnatého vznikaly nátěry žluté, hnědé a tmavě hnědé. Na hodnotu 
pravoúhlé barevné souřadnice a* (–1 až 12) nemá vliv koncentrace a ani teplota výpalu. Hodnota 
barevné souřadnice b* se zvyšující koncentrací i teplotou zvyšuje (1 až 48).  

Všechny připravené pigmenty vykazují střední velikosti částic v rozmezí 2,2 až 12,4 µm, 
což jsou hodnoty v souladu s doporučenou hodnotou střední velikosti částic pigmentů. Z tabulky 
1 je patrné, že s rostoucí teplotou roste i velikost částic pigmentů. Pravděpodobně dochází ke 
vzniku shluků částic pigmentu. 
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Tabulka 1. Vliv teploty výpalu na velikost částic pigmentu BaSn0,7Tb0,3O3 připravených 
syntézou v tuhé fázi  BaCO3  

Teplota/°C d10/µm d50/µm d90/µm  
1300 0,51 2,28 10,98  
1400 1,14 7,33 21,46  
1500 2,95 9,08 22,05  
1600 4,48 12,40 27,98  

 
Z údajů hodnot velikosti částic (d10, d50, d90) uvedených v tabulce 2 je zřejmé, že rostoucí 

obsah iontů terbia se nepatrně projevuje ve změně distribuce velikosti částic. 
 

Tabulka 2. Vliv obsahu terbia na velikost částic pigmentu typu BaSn1-xTbxO3 připravených 
syntézou v tuhé fázi BaCO3 

Vzorek d10/µm d50/µm d90/µm  
BaSn0,9Tb0,1O3  1,53 10,43 30,36  
BaSn0,7Tb0,3O3  2,95 9,08 22,05  
BaSn0,5Tb0,5O3  3,13 9,66 25,85  
BaSn0,3Tb0,7 O3  3,08 9,48 28,38  
BaSn0,1Tb0,9O3 3,12 8,53 22,88  

 
Pro studium fázového složení byl zvolen pigment BaSn0,1Tb0,9O3. Na obrázku 1 je 

zobrazen difraktogram pigmentu, který byl podroben kalcinaci při teplotě 1500 °C. Z obrázku 
vyplývá, že vzniká jednofázový systém a polohy difrakčních čar odpovídají přítomnosti jen 
pigmentu. Mřížkový parametr kubické mřížky BaSn0,1Tb0,9O3 má hodnotu a = 8,537. 
 

 
Obrázek 1. Difraktogram pigmentu BaSn0,1Tb0,9O3 připraveného z uhličitanu barnatého 

(výpalem při 1500 °C) 
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Závěr  
Připravené pigmenty z uhličitanu barnatého měly zajímavé zabarvení, které se jevilo od 

světle žluté, přes tmavě žlutou až okrovou. Z celé skupiny svou barevností vynikly pigmenty o 
koncentraci x = 0,2 až x = 0,3 (všechny teploty), které se po aplikaci do organického pojiva jevily 
jako výrazně žluté. Při použití síranu barnatého vznikly nejzajímavější žluté pigmenty o 
koncentraci x = 0,2 a x = 0,3 při teplotě výpalu 1600 °C. 
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Abstract  
The yellow orange ceramic and brown pigments were prepared on the base of tin oxide with 
barium carbonate and barium sulfate. Oxide terbium was being added as another ingredient to the 
mixtures for the pigment synthesis. The aim was to obtain pigments of brighter yellow colour 
shade. Prepared pigments were applied into an organic boxing agent. Besides the distribution of 
particle size the evaluation of their colour was made as well. 
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Abstrakt  

Práca prináša pohľad na dve perspektívne možnosti zužitkovania buničinových vlákien 
z celulózovo-papierenského priemyslu. Prvou možnosťou je recyklácia a druhou je možnosť využitia 
odpadu z tejto výroby v stavebníctve. 

Viaceré vlastnosti vlákien sa menia nevratne a hĺbka zmien závisí od počtu cyklov ich použitia 
ako aj od spôsobu použitia papierenských výrobkov. Avšak, opakované mletie a sušenie v niekoľkých 
výrobných cykloch má za následok postupné znižovanie napúčania a krátenie vlákien. Kľúčovým 
problémom sa zdá byť strata mechanických vlastností a rad ďalších zmien, ktoré ovplyvňujú proces 
recyklácie. 

Pozrime sa na tento odpad ako na druhotnú surovinu, ktorú je možné ďalej spracovať. 
V súčasnosti je dosť preferované využitie celulózovo-papierenských kalov v tehliarskom priemysle. Tiež 
použitie kalov do sadrovláknitých  dosák, prináša lepšie vlastnosti ako sadrokartón. Perspektívna je 
i možnosť použiť kaly ako tepelnú izoláciu. Celulózovo-papierenský kal produkovaný v Mondi SCP 
Ružomberok sa javí ako najlepší a najvhodnejší izolačný materiál z pohľadu spaľovacieho tepla. 
 
Kľúčové slová: buničinové vlákna, zberový papier, odpad, recyklácia, stavebníctvo 
 
Úvod 

Celulózovo-papierenský priemysel (CPP) ako jeden z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich 
priemyselných odvetví v súčasnej dobe dosahuje vysokú mieru integrácie v rámci Európy. 
Významným zoskupením z tohto pohľadu je Konfederácia európskych papierenských priemyslov 
- CEPI. Z celosvetového hľadiska je táto konfederácia hodnotená ako sektor s vysokou úrovňou 
rozvoja, výrazne proexportne zamerané odvetvie, zhodnocujúce domácu surovinu [1]. Európa a 
hlavne krajiny organizované v asociácii CPP vyrábajú spolu cca 27 % zo svetovej produkcie 
papierov, kartónov, lepeniek a 22% z celkovej produkcie vláknin dovážanej do týchto krajín [2]. 

 
Recyklácia 

Papierenský priemysel využíva vo veľkej aj druhotnú surovinu – zberový papier. 
O recyklovaných vláknach sa už dávno vedú diskusie či sú lepšie, alebo horšie ako primárne 
vlákna. Výsledky diskusií môžeme zhrnúť do nasledujúceho tvrdenia: „Recyklované vlákna nie 
sú ani horšie ani lepšie ako primárne vlákna, ale sú proste iné“ [3]. Recykláciou teda zabraňujeme 
mrhaniu zdrojov, redukujeme spotrebu surových prírodných materiálov, redukujeme množstvo 
uskladnených odpadov a znižujeme spotrebu energie, čím prispievame k redukcii emisií, 
skleníkových plynov, oproti použitiu surových materiálov. 
 Pri opätovnom použití sekundárnych vlákien z papiera, kartónu, lepenky je nutné brať 
do úvahy, že papierotvorné vlastnosti vlákien sa s rastúcim počtom recyklácii menia v dôsledku 
nevratného opotrebenia. Veľkosť týchto zmien závisí od počtu cyklov a spôsobu  použitia 
vlákien. Strata mechanických vlastností sekundárnych vláken s pokračujúcou recykláciou sa 
prejaví na pevnosti papiera. Je to dôsledkom celej rady zmien v priebehu recyklácie [4, 5]. 
Cieľom spracovania recyklovaného papiera a lepenky, je vyrábať produkt, ktorý vyhovuje 
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špecifickým požiadavkám zákazníkov. Príkladom využitia recyklovaných vlákien je aj ich 
opätovné použitie v novinovom, baliacom a inom papieri, kde sa zhodnocujú ich vlastnosti 
v podobe nového výrobku [6].  

Zvyšovanie spotreby zberového papiera pri výrobe hygienických výrobkov umožňuje 
znižovať množstvá buničiny. Využitie zberového papiera ako základnej suroviny podporil aj 
Recyklačný fond, napr. v Harmaneckých papierňach išlo o niekoľko projektov [7]. Výrazný zlom 
v dovoze zberového papiera v rokoch 2000 a 2001 (Obrázok 1.) spôsobil vznik tohto 
Recyklačného fondu (neštátny subjekt), ktorý združuje spracovateľov papiera a zhromažďuje 
finančné prostriedky, ktoré používa na rozvoj a podporu separovaného zberu v mestách, obciach 
a podnikoch. Za takmer deväť rokov podporil túto činnosť sumou viac ako 16,8 miliónov Eur [8]. 
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Obrázok 1. Zberový papier v SR 

 
Konzumný spôsob života spoločností, uspokojovanie ich potrieb vedie k väčšej spotrebe 

energie, produkcii odpadov. Vysoká spotreba energie vedie k hľadaniu väčších možností 
získavania obnoviteľných zdrojov s cieľom získania surovín pre efektívne zhodnotenie [9].  

Každoročne stúpa spotreba papiera a hygienických výrobkov, čím narastá produkciou 
celulózovo papierenských závodov. So zvyšujúcou výrobou sa úmerne zvyšuje aj množstvo 
odpadov – celulózovo-papierenských kalov (CPK). 

CPK sú heterogénnou zmesou. Ich hlavnou zložkou sú papierenské vlákna, organické 
a anorganické pigmenty a anorganické plnivá, zvyšky farieb. Vzniká tak v procese recyklácie 
jedného druhu primárneho odpadu ďalší – sekundárny, ktorého využitie, resp. zneškodnenie je 
potrebné riešiť. Bez riešenia racionálneho spôsobu nakladania s CPK, nie je možné efektívne 
riešiť ani problematiku ukončenia životného cyklu pri recyklácii papiera [10]. Preto je zaujímavé 
a tiež potrebné zaoberať sa novým využitím CPK v iných odvetviach priemyslu, napr. 
v stavebníctve. 

 
Stavebníctvo 

Perspektívna možnosť je využívanie zberového papiera pri výrobe obytných domov [11]. 
Rozvláknený zberový papier sa používa tiež ako substrát na siatie HS-5 k urýchlenému rastu 
trávnatých porastov a ich ochranu proti erózii, alebo do asfaltových zmesí S-CEL 7. Vločky 
vyrobené z recyklovaného papiera sa používajú ako náhrada za sneh vo filmovej projekcii [12]. 

Vedci zistili, že základom vyhovujúceho muriva sa môže stať aj zberový papier, ktorý keď 
sa zmieša s cementom a sadrou, vylisujú sa  z neho tehly -  bez vypaľovania, s veľkými úsporami 
energií. Myšlienka bola dobrá, ale hneď vedeli, že by bol problém s dostatkom zberového 
papiera. Odpadová celulóza sa im teda zdala vhodnejšia [13]. 

Ak sa na CPK nepozrieme ako na odpad, ktorý sa spaľuje, dostaneme sekundárnu – 
druhotnú surovinu, ktorú je možné ďalej zhodnotiť. Ako druhotná surovina sa používa 
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v tehliarskom priemysle, pri výrobe kompostu a rekultivácii [7]. Aby bol proces využívania CPK 
i ekonomicky efektívny, je výhodné využiť nielen ich energetický potenciál (Tabuľka 1.), ale 
i schopnosť materiálového zhodnotenia s využitím ich špecifických vlastností. V tomto prípade je 
možné dvojitý efekt dosiahnuť prídavkom vláknitých kalov do tehliarskej hmoty a ich termickom 
spracovaní v podmienkach technologického procesu výroby [10]. 

 
Tabuľka 1. Spaľovacie teplo [J/g] vybraných celulózovo-papierenských kalov 

Celulózovo-papierenský 
závod 

namerané 
hodnoty 

Erdziak 
[14] 

Orémusová - Geffertová  
[15] 

SHP Harnanec 7 520,00 7 480,00 7 479,48 
Metsä Tissue Žilina 7 861,00 8 121,00 7 936,56 

Mondi SCP Ružomberok 5 732,00 6 139,00 6 138,82 
Zberový papier - 14 254,00 - 

 
Ďalšia možnosť využitia CPK je vo forme sadrovláknitých dosák, kde sa miešajú spolu 

s energosadrou [16]. Základ separácie starého novinového papiera sa stala nosnou pre výrobu 
tepelno-izolačných materiálov na báze zberového papiera [17].  

 
Záver 

Viacnásobná recyklácia papiera spôsobuje deštrukciu primárnej a sekundárnej vrstvy. 
Stupeň recyklácie a teda počet cyklov, závisí od morfologickej stavby vlákien, od ich tuhosti 
a väzbového potenciálu, ktoré ovplyvňujú mechanické a pevnostné vlastnosti papiera. 
Zvyšovaním stupňa mletia dochádza k degradácii celulózového reťazca, vlákna sa porušujú, 
skracujú a strácajú pružnosť a pevnosť. Zvýšená teplota má nepriaznivý vplyv na proces 
recyklácie. Recyklácia zvyšuje environmentálne povedomie obyvateľstva, znižuje množstvo 
primárnej suroviny a potrebnej energie, nedochádza k vytváraniu odpadov a k následnému 
skládkovaniu čím chráni životné prostredie. 

Vyspelé krajiny sa snažia o väčšie používanie prírodných obnoviteľných zdrojov 
v stavebných materiáloch. Prírodnými materiálmi sa v tomto smere rozumejú technologicky 
zušľachtené organické hmoty rastlinného pôvodu. Ak sa surovina stala produktom z inej výroby, 
môžeme ju pokladať za odpadnú druhotnú surovinu a hovorí sa o racionálnom využívaní odpadu. 

V súčasnosti je veľmi potrebné pre našu ďalšiu existenciu a priaznivé životné prostredie 
smerovať k takmer bezodpadovej technológii výroby. Každé nové zhodnotenie odpadov – v inom 
pohľade sekundárnej druhotnej suroviny, nám prinesie, lepší a priaznivejší život.  
 
Poďakovanie: Autori ďakujú agentúre KEGA za finančnú podporu pri riešení projektu 
1/0272/11, v rámci ktorého bol vypracovaný príspevok. 
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Abstract  

The article presents two perspectives how to utilize pulps fibres from pulp and paper 
industry. The first option is recycling and the second one is a possibility of using waste from the 
manufacture, for example in the building industry.     

The recycling and reuse of secondary fibers is necessary to take into account that paper properties of 
fibers with a growing number of recycling vary due to irreversible wear, while the depth of change 
depends on the number of cycles and the method of using fibers. However, repeated grinding and drying 
in several production cycles has resulted in a gradual decrease sweelling capacity and fibers cuts. The key 
issue seems to be a loss of mechanical properties and a number of other changes that affects the recycling 
process. 

Waste sludge of pulp and paper production presents one of the biggest problems in pupl and paper 
industry. We can look at this waste as secondary raw material, that it can be processed further. At present 
it is preferred the use of pulp and paper sludge in the brick industry. The sludge use in gypsum-fiber 
boards, too, they bring more features than plasterboard. The possibility of using sludge is perspective as 
thermal insulation. Pulp and paper sludge from the production Mondi SCP Ružomberok appears to be the 
best and the most appropriate heat-insulation material in terms of the combustion heat. 
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Abstrakt 

Pigmenty typu Ce1-(x+y)TbxZryO2 patří mezi směsné oxidické sloučeniny na bázi oxidu ceričitého 
CeO2. Jsou to barevné ekologické anorganické keramické netradiční pigmenty s vysokou termickou i 
chemickou odolností, které mohou nahradit tradiční toxické keramické pigmenty a které poskytují i 
zajímavé barevné odstíny. Díky jejich velmi vysoké termické stabilitě je lze použít nejen k vybarvování 
nátěrových hmot, ale hlavně keramických glazur a smaltů. 
 
Klíčová slova: keramické pigmenty; oxid ceričitý 
 
Úvod 

Oxid ceričitý CeO2 má krychlovou strukturu fluoritu, vysokou teplotu tání 2480 °C, díky 
které ho lze použít jako hostitelskou mřížku keramických pigmentů, index lomu 1,85 – 2,40 a 
hustotu 7216 kg·m-3 [1 – 3]. Může tvořit řadu tuhých roztoků s různými kationy, přičemž si stále 
zachovává svou fluoritovou strukturu [1]. Materiály založené na oxidu ceričitém jsou zajímavé 
pro svou iontovou vodivost (díky vakancím po kyslíku) a pro své katalytické, optické a  
oxidačně-redukční vlastnosti. Tyto vlastnosti vyplývají z přítomnosti ceru ve smíšených 
oxidačních stavech (Ce4+ a Ce3+) a z fluoritové struktury a lze je ovlivnit přídavkem kovů 
alkalických zemin, přechodných kovů a lanthanoidů [4 – 6]. 

Historie anorganických pigmentů je velmi bohatá. Sahá až do pravěku, kdy naši předci 
využívali různé přírodní hlinky a rudky k jeskynním malbám. V období antiky (8. – 7. století př. 
n. l.) se pigmenty už běžně používaly pro zdobení keramiky. A právě dodnes dochované pravěké 
malby tak svědčí o vysoké stabilitě těchto pigmentů [7]. 

Trend v posledních několika letech je nahrazovat dosud běžně používané anorganické 
pigmenty, které obsahují zdraví škodlivé prvky, jinými ekologicky přijatelnějšími pigmenty. 
Jednou z mnoha možností je pomocí vhodných příměsí změnit barevnost již komerčně 
vyráběných a dostupných látek. Vznikají tak nové sloučeniny, které mají jiné zbarvení, ale často 
si zachovávají původní vlastnosti, jako je například termická a chemická odolnost, na které je 
kladen velký důraz [7]. 

Tato práce se zabývá keramickými netradičními pigmenty typu Ce1-(x+y)TbxZryO2 (kde         
x = 0,05; 0,10; 0,15 a y = 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,65; 0,75; 0,85), do jejichž 
hostitelské mřížky oxidu ceričitého jsou zabudovány iony terbia a zirkonia. 
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Materiál a metody 
Jako výchozí suroviny pro přípravu pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxZryO2 syntézou v tuhé fázi 

při teplotě výpalu 1200, 1300, 1400, 1500 a 1600 °C byly zvoleny oxid ceričitý CeO2 (Bochemie, 
a. s. Bohumín, ČR), podvojný oxid terbia Tb4O7 (Tb2O3·2TbO2; Bochemie, a. s. Bohumín, ČR) a 
oxid zirkoničitý ZrO2 (Kreutz, SRN). Navážky těchto oxidů byly vypočítány ze stechiometrické 
rovnice (1) 
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Práškové výchozí suroviny byly zhomogenizovány v porcelánové třecí misce, převedeny 
do vypalovacích korundových kelímků a vypáleny v elektrické peci při dané teplotě po dobu       
1 hodiny s rychlostí ohřevu 7 °C/min. Takto připravené pigmenty byly následně aplikovány do 
keramické glazury G 05091 (Glazura, s. r. o. Roudnice nad Labem, ČR) s teplotou glazování 
1000 °C po dobu 15 minut s rychlostí ohřevu 10 °C/min. U pigmentů byla určena také velikost 
jejich částic. 

Barevné vlastnosti takto aplikovaných pigmentů byly měřeny na spektrofotometru 
ColorQuest XE (HunterLab, Inc. USA), který využívá standardní světlo D 65, geometrii měření 
d/8°, 10° doplňkového standardního pozorovatele a barevný prostor CIE L*a*b*. Ze vztahů (2) a 
(3) byly vypočítány sytost (čistota) barvy S a barevný odstín H0 
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Velikost částic byla měřena na přístroji Mastersizer 2000/MU (Malvern Instruments, Ltd. 
VB), který využívá rozptylu světla dopadajícího na pigmentovou částici dispergovanou v daném 
prostředí a který umožňuje vyhodnotit měřený signál na základě Mieho teorie rozptylu i 
Fraunhoferovy teorie difrakce. Měřený vzorek byl nejprve pomocí ultrazvukové komory 
dispergován po dobu 2 minut za přítomnosti smáčedla (40 cm3 difosforečnanu tetrasodného 
Na4P2O7) v 800 cm3 destilované vody jako dispergační kapaliny. Po dispergaci proudí vzorek do 
měřící cely, kde probíhá vlastní měření ve třech cyklech. 
 
Výsledky a diskuse 

Cílem této práce bylo posoudit vliv složení (x = 0,05; 0,10; 0,15 a y = 0,05; 0,15; 0,25; 
0,35; 0,45; 0,55; 0,65; 0,75; 0,85) na barevné vlastnosti i velikost částic pigmentů typu            
Ce1-(x+y)TbxZryO2. V následujících kapitolách je tedy uveden vliv obsahu terbia x i zirkonia y pro 
danou teplotu a složení. Tyto konstantní veličiny byly voleny podle maximální hodnoty sytosti 
(čistoty) barvy S po aplikaci do keramické glazury G 05091. 

Vliv obsahu terbia x na barevné vlastnosti a střední velikost částic vybraných pigmentů 
typu Ce1-(x+y)TbxZryO2 o y = 0,35 připravených při teplotě výpalu 1500 °C znázorňují tabulka 1 a 
obrázek 1, ze kterých je zřejmé, že rostoucí obsah terbia x způsobuje snížení všech barevných 
souřadnic kromě a*, která kolísá. Pokles jasu L*  se projevuje postupným tmavnutím pigmentu. 
Barevně nejzajímavější je v tomto případě pigment o složení x = 0,05; který má nejsytější          
(S = 49,24), a to naoranžovělou barvu. Stejně jako barevná souřadnice a* kolísá i střední velikost 
pigmentových částic d50, která se pohybuje v intervalu vhodném pro aplikaci pigmentů do 
keramických glazur, tedy 5 až 15 µm. 
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Tabulka 1. Vliv obsahu terbia x na barevné vlastnosti a střední velikost částic vybraných 
pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxZryO2 o y = 0,35 připravených při teplotě výpalu 1500 °C 

x L* a* b* S H0 [°] d50 [µm] 
0,05 70,30 21,69 44,21 49,24 63,87 11,32 
0,10 58,70 24,04 33,15 40,95 54,05 5,71 
0,15 52,74 20,89 24,35 32,08 49,37 12,61 

 
V tabulce 2 a na obrázku 2 je uveden vliv obsahu zirkonia y na barevné vlastnosti a střední 

velikost částic vybraných pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxZryO2 o x = 0,05 připravených při teplotě 
výpalu 1500 °C. Z těchto údajů lze zjistit, že s rostoucím obsahem zirkonia y vzrůstá jas L*  a 
pigmenty tedy světlají. Zvyšuje se také barevná souřadnice b*, která při koncentraci y = 0,45 
dosahuje maxima (b* = 45,06) a poté klesá, barevný odstín H0 i sytost barvy S, která podobně 
jako b* nejprve roste, při obsahu y = 0,35 má maximum (S = 49,24) a následně klesá. Barevná 
souřadnice a* se zvyšujícím se obsahem zirkonia y klesá. Barevně nejzajímavějším se zde jeví 
stejný pigment jako v minulém případě, tedy o y = 0,35 s nejsytější (S = 49,24) oranžovou 
barvou. Střední velikost částic d50 zmíněných pigmentů většinou narůstá s vyšším obsahem 
zirkonia y a opět velmi často poskytuje hodnoty vhodné pro aplikaci do keramických glazur. 
 

Tabulka 2. Vliv obsahu zirkonia y na barevné vlastnosti a střední velikost částic vybraných 
pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxZryO2 o x = 0,05 připravených při teplotě výpalu 1500 °C 

y L* a* b* S H0 [°] d50 [µm] 
0,05 60,46 24,32 30,73 39,19 51,64 8,97 
0,15 64,46 24,16 37,16 44,32 56,97 8,42 
0,25 68,06 23,71 42,61 48,76 60,91 10,75 
0,35 70,30 21,69 44,21 49,24 63,87 11,32 
0,45 72,27 18,79 45,06 48,82 67,36 13,29 
0,55 72,85 16,86 44,05 47,17 69,06 15,74 
0,65 74,66 14,12 43,47 45,71 72,01 14,96 
0,75 77,35 11,01 43,22 44,60 75,71 15,46 
0,85 80,89 5,40 42,08 42,43 82,69 16,17 
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Závěr 
Cílem práce bylo připravit keramické netradiční pigmenty typu Ce1-(x+y)TbxZryO2 syntézou 

v tuhé fázi z výchozích oxidických surovin a posoudit vliv složení (x = 0,05; 0,10; 0,15 a             
y = 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,65; 0,75; 0,85) na jejich barevné vlastnosti po aplikaci do 
keramické glazury G 05091 i na jejich velikost částic. 

Nejlepších barevných vlastností bylo dosaženo u pigmentu Ce0,60Tb0,05Zr0,35O2 (tedy o 
složení x = 0,05 a y = 0,35), kterému odpovídá oranžová barva s nejvyšší sytostí (S = 49,24). Ze 
získaných výsledků vyplynulo, že se podařilo připravit uvedené pigmenty v sytých barevně 
zajímavých odstínech, které se pohybují od světle po tmavě oranžové až hnědé. Vhodná střední 
velikost částic a vysoká termická odolnost těchto pigmentů je předurčují pro použití do 
keramických glazur. 
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Abstract 

Pigments of type Ce1-(x+y)TbxZryO2 are ranked among the mixed oxide compounds based on 
cerium(IV) oxide CeO2. These are coloured, environment-friendly, inorganic, ceramic, innovative 
pigments with high thermal and chemical resistance and can replace conventional toxic ceramic pigments 
and that afford an interesting color hues. Due to their very high thermal stability, they can be use not only 
to coloration of organic coatings but mainly ceramic glazes and porcelain enamels. 
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Abstrakt 
Předkládaný příspěvek se zabývá adsorpcí Pb(II) iontů z vodných roztoků na dvou typech 

přírodních uhlí – černém uhlí (A1) a hnědém uhlí (H1). Hlavním cílem sledování bylo blíže objasnit 
imobilizační mechanismus sorpce. Z naměřených sorpčních izoterem byl zjištěn výrazný rozdíl mezi 
sorpčními kapacitami vzorku A1 a H1. Na základě experimentů zkoumající vliv pH na sorpci a podle 
naměřených hodnot pH před a po sorpci byl jako jeden z možných mechanismů uvažován mechanismus 
iontové výměny. Dále byl zkoumán vliv složení anorganické části uhlí na sorpční mechanismus, kde byly 
prováděny experimenty i na popelech  z obou vzorků uhlí.  

 
Klíčová slova: adsorpce; imobilizační mechanismus; iontová výměna; minerální složení popela 
 
Úvod 

Sorpce těžkých kovů z vodných roztoků na nejrůznějších uhelných sorbentech je poměrně 
prozkoumaná oblast vědeckého výzkumu. I přes nespočet publikací však uspokojivé vysvětlení 
adsorpčního mechanismu schází. Autoři Huang et al. [1] uvádějí, že sorpční mechanismus je 
komplexní záležitost a předpokládají jak existenci fyzisorpce (např. iontové výměny, 
elektrostatických interakcí), tak chemisorpce (např. povrchové tvorby komplexů). 

Poměrně velká část autorů [2, 3, 4] se kloní k mechanismu iontové výměny, což dokládají 
právě měřením vlivu pH na naadsorbované množství. Při pH roztoku pod izoelektrickým bodem 
je povrch sorbentu nabit kladně, přebytek H+ iontů brání iontové výměně (sorpci). Při překročení 
izoelektrického bodu se stává povrch záporně nabitým, což zvyšuje možnost sorpce [2, 3, 4]. 
Kyselé funkční skupiny, především karboxylová, dále pak např. hydroxylová nebo amino 
skupina, jsou považovány za hlavní skupiny pro iontově výměnný mechanismus [2, 5]. Jako další 
možné mechanismy jsou uváděny např.: hydrolýza/srážení, redoxní reakce [3] nebo třeba 
povrchové vytváření komplexů [4]. 
 
Materiál a metody 

Pro sorpční sledování byly použity dva vzorky přírodních uhlí: oxidačně alterované uhlí 
(A1) a hnědé uhlí (H1), oba o zrnitosti 0,06 – 0,25 mm. Oba vzorky byly před vlastním měřením 
vylouhovány vodou a sušeny při 105 °C po dobu 2 hodin. Dále byl připraven z každého uhelného 
vzorku popel (zahříváním v muflové peci na teplotu 900 °C po dobu 5 hodin).  

Všechna uváděná měření byla prováděna při 30 °C vsádkovým způsobem ve vodní lázni. U 
všech roztoků byly zjišťovány hodnoty pH před a po sorpci. 

Adsorpční izotermy obou vzorků uhlí byly měřeny pro sadu základních roztoků Pb(NO3)2 

v rozmezí 0,5 mmol.l-1 až 13 mmol.l-1. 0,5 g uhlí bylo přidáno do Erlenmayerovy baňky k 50 ml 
vytemerovaného roztoku Pb(NO3)2, doba kontaktu byla volena dle kinetických měření tak, aby 
bylo dosaženo adsorpční rovnováhy (pro vzorek A1 minimálně 2 dny, pro vzorek H1 minimálně 
1 den).   
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Vliv pH byl sledován pro roztoky Pb(NO3)2 o koncentraci 5 mmol.l-1 pro A1 a 1 mmol.l-1 
pro H1. PH roztoků bylo ovlivňováno pomocí HNO3 nebo NaOH v rozmezí rovnovážných 
hodnot pH od cca 1 až po hodnoty, kdy nedocházelo k precipitaci olovnatých iontů z roztoku ve 
formě hydroxidu. Navážka uhlí, objem roztoku Pb(II) iontů i doba kontaktu pak byla shodná jako 
u měření adsorpčních izoterem. 

Sorpční experimenty pro popely z obou uhlí byly uskutečněny pro sadu základních roztoků 
Pb(NO3)2 v koncentračním rozmezí 0,75 mmol.l-1 až 16 mmol.l-1. 0,3 g (pro popel z A1) nebo  
0,1 g (pro popel z H1) bylo přidáno do Erlenmayerovy baňky k 50 ml vytemperovaného roztoku 
Pb(NO3)2, po dobu, než se pH roztoku po sorpci (upravováno) ustálilo přibližně na hodnotě 2,5.  

Během všech měření byly roztoky příležitostně promíchávány, po ukončení měření byly 
zfiltrovány a obsah iontů Pb(II) před a po sorpci byl stanovován metodou OEC ICP nebo AAS.  
 

Tabulka 1. Analýza uhelných vzorků 
 A1 H1 

Obsah popela [%] 11,5 8,0 

Elementární analýza 
C (%, daf) 76,6 74,4 
H (%, daf) 4,1 6,5 
N (%, daf) 1,8 1,0 

Odif (%, daf) 15,1 16,8 

Stotal (%, dry) 2,4 1,2 

Texturní parametry 

Měrný povrch BET (m2.g-1) 1,5 49 

Objem mikropór ů (ml.g-1) 0,084 0,055 

C aromaticita, fc 0,97 0,50 

Izoelektrický bod, pHIEB 1,6 2,4 

Minerální složení popela (%) 
CaO 22,7 4,0 

SiO2 8,8 51,2 

Al2O3 7,4 27,5 

Fe2O3 21,9 6,4 

MnO 0,1 0,01 
MgO 3,3 0,8 

TiO2 0,1 3,2 

V2O5 0,03 0,15 
 
Výsledky a diskuse 

Vynesením experimentálních dat do souřadnic adsorpční izotermy (naadsorbované 
množství a [mmol.g-1] versus rovnovážná koncentrace Pb(II) v roztoku cr [mmol.l-1]) a jejich 
linearizací v souřadnicích linearizované Langmuirovy izotermy byly určeny maximální adsorpční 
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kapacity – pro A1 0,67 mmol.g-1 a 0,088 mmol.g-1 pro H1, což je přibližně 7,5 x více pro A1 než 
pro H1. Tento výrazný vliv je na první pohled překvapující, jelikož výsledky elementární analýzy 
(viz tabulka 1) ukazují velice podobné složení organické části obou vzorků, i co se týče obsahu 
kyslíku (v kyselých funkčních skupinách, kde je odpovědný za iontovou výměnu). Pro vysvětlení 
tohoto výrazného rozdílu je nutné zkoumat mechanismus sorpce.  

Obrázek 1 představuje závislost naadsorbovaného množství na rovnovážném pH. Pro 
představu je do grafu vnesena hodnota izoelektrického bodu pro oba typy uhlí. Získaná závislost 
potvrzuje tvrzení, že s klesajícím pH (tedy s rostoucími H+ ionty v roztoku) je adsorpce 
znemožňována právě zvyšujícím se kladným nábojem na povrchu uhlí. Závislost tak potvrzuje, 
že iontová výměna je jeden z možných imobilizačních mechanismů.  

 
Obrázek 1. Vliv pH na naadsorbované množství pro uhlí A1, H1, 30 °C 

 
 

Měření pH roztoků před a po sorpci může ozřejmit významnost iontové výměny. Pokud by 
iontová výměna měla být jediným mechanismem zajišťující sorpci, pak by měl být poměr mezi 
uvolněnými H+ ionty během sorpce a mezi adsorbovanými Pb(II) ionty roven 2, pokud 
předpokládáme že každé 2 ionty H+ jsou nahrazeny jedním iontem Pb(II). Pro námi provedená 
měření byly spočítány poměry H+/Pb(II) pro A1 0,04 a pro H1 1,01. Iontová výměna má tedy v 
případě vzorku A1 na sorpci minimální podíl, u vzorku H1 se na imobilizaci podílí zhruba z 
poloviny.  

Ačkoli mají oba typy uhlí srovnatelné složení organické části, důvodem pro odlišnou 
sorpční kapacitu se pravděpodobně jeví odlišné složení anorganické části, zejména co se týče 
obsahu oxidů manganu a hořčíku (přibližně 10 x vyšší obsah MnO a 4 x vyšší obsah MgO pro 
A1). Autoři Machida et al [6] považují tyto oxidy za efektivní sorbenty pro adsorpci těžkých 
kovů a poukazují přitom na možnou roli složení popela, který může být zodpovědný za sorpci 
těžkých kovů na některých vzorcích uhelných sorbetů. 
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Pro potvrzení tohoto předpokladu byly uskutečněny sorpční experimenty na popelech z 
obou uhlí, kdy bylo zjištěno (pro výchozí koncentraci 2 mmol.l-1, rovnovážné pH cca 2,5) 
naadsorbované množství pro A1 0,68 mmol.l-1 a pro H1 0,084 mmol.l-1. Odlišné minerální 
složení popela tedy vysvětluje výrazně vyšší adsorpční kapacitu pro uhlí A1.  
 
Závěr  

Bylo zjištěno, že u vzorku H1 se iontově výměnný mechanismus sorpce uplatňuje přibližně 
z 50 %, zatímco u vzorku A1 je tento mechanismus minoritní. Anorganické složení popela 
(zejména MgO a MnO) potom vysvětlilo přibližně 7 x vyšší sorpční kapacitu pro vzorek A1. 
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Abstract 

Presenting contribution concerns with adsorption of Pb(II) ions from aqueous solutions onto two 
different types of natural coals – altered bituminous coal (A1) and subbituminous coal (H1). The aim of 
observations was to closely clarify sorption immobilization mechanism. The apparent discrepancy of 
adsorption capacities between both samples of coals was noticed according to sorption isotherms. Ion 
exchange was investigated as one possible mechanism. This presumption was based on experiments 
investigating effect of pH on sorption and according to pH values which were measured before and after 
sorption. Experiments on coal ashes were also performed in order to consider the effect of inorganic part 
of coal on sorption. 
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Abstrakt 
Evoluční algoritmy jsou velmi citlivé na nastavení hodnot jejich řídicích parametrů. Tento 

článek zkoumá jeden z oblíbených optimalizačních stochastických algoritmů diferenciální 
evoluce. Obsahem článku je experimentální porovnání různých variant mutace, abychom zjistili 
vliv volby mutace na rychlost a spolehlivost algoritmu. Varianty algoritmu byly testovány na 
šesti známých testovacích funkcích různé obtížnosti. 

 
Klíčová slova: Diferenciální evoluce, mutace, křížení, řídící parametry. 
 
Úvod 

Evoluční algoritmy jsou jednou z úspěšných metod používaných k optimalizaci reálných 
úloh v různých odvětvích vědy, techniky i běžné praxe. Efektivita těchto algoritmů je principiálně 
založena na použití náhody a spolu s ní takových učících technik, zkušeností neboli heuristik, 
které umožňují zdokonalit průběh algoritmu k dosažení lepších výstupů [1]. 

Jak vyplývá z mnoha studií a testování těchto algoritmů, průběh takových optimalizačních 
procedur je silně ovlivněn nastavením hodnot jejich řídicích parametrů [7]. V tomto textu se 
zaměříme na jediný stochastický algoritmus, otestujeme a porovnáme různá nastavení variant 
evolučních operací a hodnot jejich řídicích parametrů.  
Diferenciální evoluce 

Jednou z nejrozšířenějších skupin evolučních algoritmů je skupina populačně založených 
algoritmů [3]. Základem takových algoritmů je populace o určitém počtu jedinců, kdy každý 
jedinec reprezentuje jedno možné řešení úlohy. Jedinec populace je bod v D-rozměrném 
omezeném prostoru možných řešení, kde D je počet atributů účelové funkce, která popisuje 
optimalizovanou úlohu. Účelem optimalizace je pak nalezení takových hodnot argumentů 
účelové funkce, aby jejich funkční ohodnocení bylo globálně minimální. 

Diferenciální evoluce (DE) je populární stochastický algoritmus, který aplikováním 
evolučních operací na populaci jedinců P pohybuje s jedinci v prostoru řešení směrem 
k nejlepšímu řešení dané úlohy. Algoritmus DE v pseudo-kódu je na následujícím obrázku. 

 

Algoritmus 1 - Pseudo-kód diferenciální evoluce 

1. Nastavení počáteční populace jedinců P = (x1, x2,…, xN); 
2. Dokud není splněna podmínka ukončení: 

I. Pro i = 1… N: 
a) Vygenerování zkusmého jedince y pomoci evolučních operací; 
b) Jestliže f(y) < f(xi) potom: 

1. Postoupí y do nové populace Q; 
2. Jinak postoupí xi do nové populace Q; 

II.  P = Q; G = G + 1; 
3. Konec; 
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Jak je vidět na obrázku, ke každému jedinci populace se pomocí evolučních operací vytvoří 

zkusmý jedinec neboli potomek. Evoluční operace jsou v DE reprezentovány: selekcí, mutací a 
křížením. Operací selekce se z populace vybere jedinec-rodič, ke kterému je mutací vytvořen 
mutant, a následně křížením rodiče a odpovídajícího mutanta vznikne nový cílový jedinec neboli 
potomek. Do další generace G populace postupuje ten jedinec z dvojice {rodič, potomek}, který 
má menší funkční ohodnocení. Takto se proces obnovy populace jedinců opakuje až k dosažení 
stanovené podmínky ukončení.  
Operace mutace  

Abychom mohli definovat jednotlivé varianty mutace, stanovíme tvar původního jedince 
populace P, v aktuální generaci G: Xi,G = {x1

i,G, x2
i,G,…, xD

i,G}, kde i = 1, 2, …N.  
Varianty mutace v DE: 

1) “DE/best/1“:   Vi,G = Xbest,G + F·(Xr
i
1,G - X r

i
2,G) 

2) “DE/best/2“:   Vi,G = Xbest,G + F·(Xr
i
1,G - X r

i
2,G) + F·(Xr

i
3,G - X r

i
4,G) 

3) “DE/current-to-best/1“:  Vi,G = Xcurr,G + K·(Xbest,G - X curr,G) + F·(Xr
i
1,G - Xr

i
2,G) 

4) “DE/current-to-rand/1“:  Vi,G = Xcurr,G + K·( Xr
i
1,G - X curr,G) + F·(Xr

i
2,G - Xr

i
3,G) 

5) “DE/rand/1“:   Vi,G = Xr
i
1,G + F·(Xr

i
2,G - X r

i
3,G) 

6) “DE/rand/2“:   Vi,G = Xr
i
1,G + F·(Xr

i
2,G - X r

i
3,G) + F·(Xr

i
4,G - X r

i
5,G) 

7) “DE/rand-to-best/1“:  Vi,G = Xr
i
1,G + F·(Xbest,G - X r

i
1,G) + F·(Xr

i
2,G - X r

i
3,G) 

8) “DE/rand-to-best/2“:          

   Vi,G = Xr
i
1,G + F·(Xbest,G - X r

i
1,G) + F·(Xr

i
2,G - X r

i
3,G) + F·(Xr

i
4,G - X r

i
5,G) 

9) “DE/rand-to-either/1“:  Vi,G =   Xr
i
1,G + F·(Xr

i
2,G - X r

i
3,G), jestliže F>rand(0, 1) 

 Xr
i
1,G + K·(Xr

i
2,G + X r

i
3,G - 2·X r

i
1,G), jinak 

10) “DE/randrl/1“:   Vi,G = Xr
i
1,G + F·(Xr

i
2,G - X r

i
3,G) 

Jedinci Xr
i
1,G, Xr

i
2,G, Xr

i
3,G, Xr

i
4,G, Xr

i
5,G jsou náhodně vybráni z aktuální populace, v případě 

10) je Xr
i
1,G nejlepší z trojice [5]. Jedinec Xcurr,G je aktuální jedinec a Xbest,G je nejlepší jedinec 

z aktuální populace. Proměnná K v 3) odpovídá výrazu rand(0, 1), a ve 4), 9) pak rand(0, 1) nebo 
0.5·(F + 1), kde rand(0, 1) je náhodná hodnota z rovnoměrně rozděleného intervalu 1,0 . Tak 

k deseti základním mutacím přibyly další dvě varianty, podle dosazení hodnoty za proměnnou K 
[2][4]. Proměnná F je řídicím parametrem mutace, má hodnoty z intervalu <0, 1>, a její hodnota 
má podstatný vliv na celkový průběh hledání globálního minima úloh pomocí DE. Jak je patrné 
v 1) - 10), velikost parametru F ovlivňuje velikost posunu ve směru rozdílu jedné nebo dvou 
dvojic vybraných vektorů v prostoru řešení. 
Operace křížení 

Stejně jako operace mutace i zvolená varianta křížení podstatně ovlivňuje pozici 
výsledného jedince-potomka v prostoru řešení. Zde je užito binární křížení, které je pro 
jednotlivé prvky vektorů Vi,G a Xi,G definováno: 

yj,i,G =  vj,i,G, jestliže randi,j(0, 1)≤CR nebo j=jrand 

  xj,i,G, jinak. 
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Z definice je patrné, že hodnota řídicího parametru křížení CR nabývá hodnot z 1,0  

a ovlivňuje výsledný vektor Yi,G tak, že vloží na jeho j-tou pozici buď prvek z Vi,G nebo z Xi,G.  
Popis experimentu 

V tomto článku je popsán experiment porovnání celkem dvanácti popsaných typů mutace, s 
jednou variantou křížení. Hodnota řídicího parametru mutace byla fixně nastavena na F = 0.5, 
v kombinaci s binárním křížením s rovněž fixní hodnotou řídicího parametru CR = 0.5. Dvanáct 
variant algoritmu DE hledalo řešení šesti vybraných testovacích úloh v dimenzi D = 10. 
Parametry pro ukončení hledání jsou omezující počet opakování ohodnocení účelové funkce 
MaxEvals = 20000, a rozdíl funkční hodnoty nejhoršího a nejlepšího jedince aktuální populace 
my_eps = 1·10-6. Hledání globálního optima f(x*) bylo ztíženo tím, že čtyři z šesti testovacích 
funkcí byly ve všech dimenzích náhodně posunuty. Z funkcí Ackley, Dejong1, Griewank, 
Rastrigin, Rosenbrock a Schwefel byl posun aplikován pouze na první čtyři [6]. 

Pro porovnání byly u všech variant zaznamenány hodnoty počtu ohodnocení účelové 
funkce evals a přiblížení globálnímu optimu fmin. Každá varianta algoritmu byla spuštěna 
opakovaně stokrát. Na základě těchto opakování byla dále u variant pozorována spolehlivost R, 
nabývající hodnot z 100,0 . Hodnota R znamená počet běhů varianty DE, kdy 

4* 101)(min −⋅<− xff . Pro všechna pozorování byla vypočtena poměrná hodnota Qinv, která 

integrováním obou uvedených charakteristik lépe vystihuje efektivitu varianty algoritmu DE. 

100000⋅=
evals

R
Qinv  

Tabulka 1. Hodnoty R, evals pro všech dvanáct variant DE na šesti testovacích funkcích. 
Funkce Ackley Dejong1 Griewank Rastrigin Rosenbrock Schwefel 
Mutace R evals R evals R evals R evals R evals R evals 
best1 24 4674 100 2828 1 8960 1 7280 87 43670 1 4360 
best2 97 12711 100 5344 46 37894 73 28337 92 71390 25 9384 
curbest1 91 200000 100 3662 28 200000 51 200000 0 87786 4 200000 
curand1a 100 14080 100 6158 100 90121 95 82154 0 72402 96 26401 
curand1b 99 17676 100 4998 99 200000 2 200000 0 54290 98 200000 
rand1 100 14369 100 6977 100 33787 100 30585 0 138184 99 11813 
rand2 100 27014 100 10726 100 132892 100 67828 100 144063 100 22504 
rndbest1 88 8010 100 3198 10 17781 17 23978 0 28628 4 13718 
rndbest2 100 12961 100 5690 10 43350 97 35042 100 76724 62 13547 
rndeith1a 87 7947 100 4528 62 9345 31 12592 0 34308 96 8401 
rndeith1b 100 13305 100 6492 97 29792 95 31482 0 52036 100 11384 
randrl1 100 10624 100 5158 95 23815 92 22135 90 83325 95 8785 

 
Závěr 

Z výsledků experimentu, jehož cílem bylo porovnat několik variant mutace v algoritmu 
diferenciální evoluce, v kombinaci s binárním křížením a s fixními hodnotami F = 0.5, CR = 0.5 
vyplývá, že: 

• mezi pozorovanými není ani jedna mutace, která by nejlépe řešila všech šest 
testovacích funkcí 

• největší spolehlivost bez ohledu na počet evaluací dosahuje u všech funkcí rand/2/ 
• s ohledem na spolehlivost i rychlost řešení všech funkcí je nejlepší randrl/1/ 
• nejrychleji, ale často s nízkou spolehlivostí, hledá řešení všech funkcí best/1/. 

Další výzkum bude zaměřen na adaptaci různých strategií diferenciální evoluce.  
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Tabulka 2. Hodnoty Qinv pro všech dvanáct variant DE na šesti testovacích funkcích. 
Mutace Ackley Dejong1 Griewank Rastrigin Rosenbrock Schwefel 

best1 513 3536 11 14 199 23 
best2 763 1871 121 258 129 266 
curbest1 46 2731 14 26 0 2 
curand1a 710 1624 111 116 0 364 
curand1b 560 2001 50 1 0 49 
rand1 696 1433 296 327 0 838 
rand2 370 932 75 147 69 444 
rndbest1 1099 3127 56 71 0 29 
rndbest2 772 1758 23 277 130 458 
rndeith1a 1095 2208 663 246 0 1143 
rndeith1b 752 1540 326 302 0 878 
randrl1 941 1939 399 416 108 1081 

           Tučné hodnoty znamenají nejlepší a podtržené druhé nejlepší hodnoty Qinv pro daný testovaný problém. 
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Abstract 

Evolutionary algorithms are very sensitive to control parameters settings. This paper investigates 
one of the popular optimization stochastic algorithms of differential evolution. This article contains 
experimental comparison of the various mutation types to see the influence of the mutation choice on the 
speed and efficiency of the algorithm. The types of the algorithm were tested on the six world-known 
various levels of difficulty test functions. 
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Abstrakt 
Cieľom príspevku je predstaviť protokol SCTP a ukázať jeho praktické využitie v počítačových 

sieťach. V príspevku budú popísané aplikácie, ktoré dokážu SCTP protokol využiť. Sú to: webový 
prehliadač SCTP Firefox 3.0.11 a webový server Apache s podporou SCTP. Ďalej bude preskúmané jeho 
využitie pre protokol HTTP. Príspevok ukáže analýzu sieťovej prevádzky klient/server na protokole SCTP 
a porovnanie s prevádzkou klient/server na protokole TCP (analýza prevádzkovej výhodnosti). 

 
Klíčová slova: SCTP Firefox;Apache;protokol;klient/server. 
 
Úvod 

Stream Control Transmition Protokol (SCTP), volne preložené „Kontrolovaný prenosový 
protokol pre prúd dát“ je protokol transportnej vrstvy, ktorý navrhla v októbri roku 2000 
organizácia IETF. Teoretický základ vychádza z dokumentu RFC 2960[1]. 

Podľa RFC 2960[1] sa jedná o „reliable“ spoľahlivý protokol čo sa týka doručenia dát, 
pracujúci nad nespoľahlivou vrstvou napríklad IP. Pre užívateľa ponúka nasledujúce služby: 

� potvrdzovaný bezchybný prenos dát bez duplicít. 
� fragmentácia dát na základe zisteného maximálneho MTU (Maximum Transmission 

Unit „Maximálna prenosová jednotka“). 
� sekvenčné doručovanie správ pre užívateľa pomocou viacerých streamov v rámci 

jedného spojenia. 
� voliteľné zväzovanie viacerých uživateľských správ do jedného SCTP paketu. 
� prostredníctvom Multihomingu podpora odolnosti voči chybám na úrovni siete. 
� odolnosť voči zahlteniu. 

 
Vlastnosti protokolu SCTP 

 
Tu by som spomenul dve základné vlastnosti a to multistreaming a multihoming.  
 

Multistreaming: 
Podľa Micheka[3], je to jedna z typických vlastností protokolu SCTP. Jedná sa o sekvenčné 

doručovanie správ pomocou viacerých streamov vrámci jedného spojenia. Každý prúd „stream“ 
je identifikovaný svojim číslom, ktoré je súčasťou SCTP paketu. SCTP v rámci každého streamu 
garantuje doručenie všetkých paketov v správnom poradí. Ak niektorý zo streamov vypadne, 
alebo sa neskoršie opakuje, neovplivní ostatné streamy a tak nedochádza k blokácii jako u TCP 
protokolu.  Výhoda môže byť napríklad v prístupu na SCTP web server, kde v jednom prúde sú 
prenášané riadiace informácie HTTP protokolu, po iných prúdoch zdroj HTML stránky a súbory. 
Vytvorí sa tak zdanie rýchlejšieho načítania HTML stránky. 

Situácia je schématicky znázornená na obrázku č.1 
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Obrázok 1. Jedna SCTP asociácia a vrámci nej niekoľko datových prúdov 

podľa Michek[3]. 
 

 
SCTP Multihoming: 
 Podľa Micheka[3], je SCTP multihoming technológia na zvýšenie spoľahlivosti spojenia 
v IP sieťach. Komunikujúci uzol je vybavený viacerými sieťovými rozhraniami a viacerými IP 
adresami. Funkčnosť spojenia, asociácie, je testovaná pomocou heartbeat algoritmov. Pri 
výpadku jedného spojenia SCTP použije alternatívne spojenie. 

 
 

Obrázok 2. Jedna SCTP asociácia a vrámci nej viacero možných spojení. 
 
Operačný systém s podporou SCTP 
 

Ako najvhodnejší systém pre testovanie SCTP aplikácii sa javí operačný systém Linux 
s jadrom 2.6.28. Jednotlivé distribúcie sa dajú otestovať, bez neustáleho preinštalovávania 
a reštartovania počítača na software Oracle VM Virtual Box. Použil som distribúciu Linux Mint 
7 (jadro 2.6.28), kde som nainštaloval dva balíčky (libsctp-dev lksctp-tools) – SCTP podpora 
jadra. Celý postup je uvedený na stránke [4]. 

 
Po inštalácii a po otestovaní jadra je možné  na dvoch termináloch spustiť aplikácie 

SCTP_Darn (súčasť lksctp-tools, klient/server) a prostredníctvom protokolu SCTP posielať 
správy. Keď si pomocou sieťového analyzéra Wireshark pozrieme komunikáciu na rozhraniach 
eth0 a localhost, vidíme multihoming a aplikácie si posielajú heartbeat. 
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SCTP Firefox 3.0.11 
 SCTP Firefox 3.0.11 je možné stiahnuť na stránke [5] balíček: sctp_firefox_3.0.11_2010-
01-28.tar.tar 
Podstata inštalácie spočíva v tom, že najprv sa na danej distribúcii pokúsime nainštalovať balíček 
TCP Firefox 3.0.11 a ak sa nám podarí odladiť všetky chyby pri buildovaní, ktoré treba pracne 
vyhľadať na fórach pre Linux, zbuildujeme aj balíček SCTP Firefox 3.0.11. Bez chýb to trvá 
vyše dvoch hodín. Návod je na uvedenej stránke[5]. Pre distribúciu Ubuntu Linux Mint 7 kernel 
2.6.28. som doinštaloval uvedené balíčky a tým odstránil všetky chyby pri buildovaní aplikácie: 
sudo apt-get install g++  libgtk2.0-dev libdbus-glib-1-dev curl libcurl-ocaml-dev libidl-dev 
libsigc++-2.0-dev libstdc++6-4.3-dev libxt-dev 
Po spustení SCTP Firefox 3.0.11 sa môžeme pripojiť na SCTP web server Apache, ktorý počúva 
na adrese http://buzet.pc.cis.udel.edu:4000/. Skúškou správnosti je zobrazená webová stránka 
s obrázkom Dubaja. 

 
 Obrázok 3. Webová stránka cez SCTP Firefox 3.0.11 

SCTP komunikácia 
 Cez sieťový analyzér Wireshark môžeme sledovať SCTP komunikáciu Web browser/Web 
server. Nadviazanie spojenia: 
No.     Time           Source                   Destination           Protocol  Info 
15        9,403974    192.168.1.33         128.4.30.12           SCTP     INIT  
16        9,540310    128.4.30.12           192.168.1.33         SCTP     INIT_ACK  
17        9,540411    192.168.1.33         128.4.30.12           SCTP     COOKIE_ECHO  
18        9,664036    128.4.30.12           192.168.1.33         SCTP     COOKIE_ACK 
Prenos dát: 
19        9,664277    192.168.1.33         128.4.30.12           SCTP     DATA 

Při nadviazaní spojenia sa uplatňuje pri SCTP 4-way handshake (4 pakety) pri TCP 3-way 
handshake (3 pakety). 

Tabulka 1. Porovnanie rýchlosti nadviazania spojenia 
Meranie TCP SCTP   

1 0,125808 0,247273   
2 0,125602 0,245258   
3 0,130070 0,253921   
4 0,133920 0,247304   
5 0,131683 0,258921   
6 0,133027 0,263109   

PRIEMER 0,130021 0,252631 seconds  
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Obrázok 4. Štruktúra paketu INIT. 

 
Na obrázku 4. môžeme vidieť chunk (paket) typu INIT, ktorým klient začína nadväzovanie 
spojenia. Cez analyzátor Wireshark môžeme vidieť, že aplikácia požaduje (dekadická sústava) 10 
streamov – (hexadecimálna sústava) hodnota 000a a ponúka počet streamov (dekadicky) 65535 – 
(hexadecimálne) hodnota ffff . Ďalej napríklad vidíme, že zdrojový port má číslo (dekadicky) 
57550 – hodnota (hexadecimálne) e0ce a cieľový port má číslo (dekadicky ) 4000 – hodnota 
(hexadecimálne) 0fa0. 
 
Záver 
Cieľom tejto práce bolo ukázať, že je možné prakticky sprevádzkovať aplikácie využívajúce 
SCTP protokol a to konkrétne Web browser a Web server a previesť merania sieťovej prevádzky 
pomocou sieťového analyzéra a tiež analýzu štruktúry paketov. 
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Abstract  

The paper is to present the SCTP protocol and show its practical use in computer networks. The 
paper describes applications that can use the SCTP protocol. They are: SCTP web browser Firefox 3.0.11 
and Apache web server with support for SCTP. It is then examined for its use of HTTP. The presentation 
will show an analysis of network traffic client / server protocol SCTP and comparison with the use of 
client / server TCP (analysis of operating profitability). 
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Abstrakt  
Článek se zabývá možnostmi zpracování videa z kamery spuštěné do vrtu. Pohyb kamery je 

zatížen kmitáním v rovině kolmé na osu vrtu, otáčením kolem osy vrtu a nerovnoměrností 
posuvného pohybu. Cílem je provést rozvinutí stěny vrtu, tj. válcového pláště do roviny, ve které 
jsou eliminovány výše zmíněné vlivy. 

 
Klíčová slova: stabilizace videa; převod videa do snímku; podobnost obrázků. 
 
Úvod 

Při zkoumání aktuálního stavu horninového masivu se často používají průzkumné vrty. 
Monitorování se realizuje kamerou s vlastním osvětlením, která se ručně spouští do průzkumného 
vrtu. Pro zvýšení vypovídající schopnosti získané obrazové informace z vrtu je žádoucí 
reprezentovat ji ve formě rozvinutého pláště válce. 
 
Definice dílčích podproblémů a jejich způsob řešení 

Kmitání kamery – kamera má menší průměr než vrt, kmitá v něm jako kyvadlo v rovině 
kolmé na osu spouštění kamery. Kmitání jsme odstranili nalezením společného bodu (střed vrtu) 
ve všech snímcích videa a vycentrovali podle něj snímky. 

Otáčení kamery – kamera se volně otáčí kolem osy spouštění kamery. Polohově stejné 
oblasti napříč snímky jsme otočili vzájemně tak, aby byl rozdíl mezi nimi co nejmenší. 

Nerovnoměrný pohyb – kamera je ovládána manuálně, tedy pohyb obsahuje v čase 
zrychlení a zpomalení. Pokud je potřeba přepsat údaje z kamery, nedochází k jejímu pohybu 
vůbec. Stanovili jsme mez podobnosti. Oblasti z předchozího bodu jsme porovnali s touto mezí a 
vyhodnotili je popřípadě jako duplicitní. 

Různé podmínky – dle konkrétní aplikace může být kamera spouštěna do suchého, nebo 
vodou zaplaveného vrtu. Ve vodě zaplaveném vrtu je podstatně nižší dohlednost a rozlišení 
detailů. Omezení jevu jsme provedli pomocí normování histogramu. 

Levná technika – při spouštění kamery do vrtu hrozí její zablokování. Dopad je eliminován 
použitím levné videokamery. Nevýhodou je poskytnutí kvalitativně horšího obrazu, ve kterém  se 
navíc objevuje prokládání „pruhy“, způsobené pravděpodobně šumem na kabelu. 

 
Odstranění kmitání v osách x a y za pomocí detekce středu vrtu 

Stanovili jsme předpoklad, že při určení jednoho bodu napříč snímky je možno provést 
kalibraci snímku v rovině kolmé na osu kamery - v osách x a y. Pro nalezení středu vrtu jsme 
použili několik dílčích kroků: načetli snímky; vybrali referenční pixely splňující podmínky 
barevnosti; odstranili pixely s nízkým počtem okolních referenčních pixelů; vypočetli těžiště 
útvaru; odstranili pixely vzdálenějších od těžiště dále, než je daná mez; Nalezli finální těžiště – 
střed vrtu. 

Protože je ve snímcích videa šum způsobující pruhy, provedli jsme odstranění za pomoci 
konvoluce průměrováním, viz [1], kdy je pro každý pixel px,y proveden průměr z oblasti o 
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velikosti 2n+1 (použitá lichá velikost masky). Pruhy ve snímku jsou svislé, proto je možno použít 
další podmínku konvoluce: 
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Tato podmínka provede další průměrování dvou sousedních pixelů (tedy konvoluce s maskou 
2x1), pokud je rozdíl větší, než mez m. Pruhy mají rozdíl chromacity proti okolí minimálně 8 
bodů, proto jsme zvolili m=8. 

  Obrázek 1. Původní pohled do vrtu. Obrázek 2. Aplikace konvoluce, maska 3x3,  
7 iterací, mez 8.  

Pro učení referenčních pixelů jsme použili vlastní variaci na prahování, viz [4]. Princip je v 
definování váhové funkce, která spodní barevnou složku násobí číslem limitně se blížícího nule, 
pouze pro minimum hodnot na vstupu (matematicky žádnou, 1 je limita) bude násobící konstanta 
rovna jedné a poté násobek lineárně roste. Tímto dochází k atrahování histogramu k maximální a 
minimální hodnotě, pro lidské oko dojde k separaci popředí a pozadí. 
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Mez m slouží k oddělení popředí a pozadí. Zvolili jsme ji jako hodnotu 125, protože této 
hodnotě odpovídá barevná hodnota pixelů ohraničující pomyslné oko vrtu. Konstanta k1= 
0,00009 byla spočítána tak, aby byla hodnota meze na vstupu rovna hodnotě meze na výstupu. 
Konstantou k2 můžeme regulovat strmost druhé části váhové funkce. Protože byl histogram 
normovaný, bylo možno použít stejné hodnoty váhové funkce pro zaplavený i nezaplavený vrt, 
což bylo dokázáno reálným experimentem. Toto chování simuluje automatické hledání prahu 
jako např. [2], [3]. 

 Obrázek 3. Původní snímek.                  Obrázek 4. Výstup po násobení váhovou funkcí. 

(1) 

(2) 
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 Rozbalení pláště vrtu ze snímku do roviny- určení pracovní oblasti 
Cílem bylo získat z videa – sekvence obrázků – jeden snímek mapující stěnu vrtu po celé 

jeho délce. Je žádoucí, aby byl výsledný snímek co nejostřejší, proto jsme navrhli postup, který 
z každého snímku videa vyextrahuje po obvodu soustředných kružnic obraz co nejblíže čočky 
kamery (která musí být na tuto oblast zaostřena). Podmínkou pro provedení postupu je znalost 
středu vrtu. Maximální možný použitelný obvod kružnice vychází ze vztahu 

( ))max(2),max(2minmax ycxr kHkWo ∆−∆−= π  

kde Wr = 576 a Hc = 720 představují rozměry snímku (šířku a výšku) v pixelech, ∆kx a ∆ky pak 
vektor naměřených kmitání středů v x a y osách. Vektor naměřených středů vrtu byl změřen na 
reálném videu. Pro určení středu vrtu byl použit algoritmus násobení barevné složky. 
Z každého zpracovávaného obrázku P z videozáznamu, rozvineme válcový plášť vrtu výšky 
10 px do roviny R, ( ) ( )ijij yxPjiR ,, = , souřadnice bodů ve snímku P vypočteme vztahem 

( ) ( )
2

sin,
2

cos c
iij

r
iij

H
jry

W
jrx +∆=+∆= ,  9,0, L=+= iirri . 

Pro námi uvažovanou situaci je =r  482 a =∆ 0.23285.  Získáme tak „pásy“ –  oblasti rozměrů 
W=1546 px, H=10 px [4]. 
 
Eliminace nežádoucích jevů 

Předpokladem pro provedení algoritmu je předchozí aplikace překreslení do 2D a 
připravenost pracovních oblastí. K odstranění otáčení v ose z dochází při vzájemném porovnání 
již výsledných 2D výřezů. Princip spočívá v posunu pracovní oblasti A proti výřezu B tak, aby 
byla dosažena jejich největší podobnost, tedy byl minimalizovaný rozdíl barevných složek 
výřezů. Je třeba nalézt parametry τ a π dle následujícího vztahu: 

( ) ( )∑∑
=

++
≤≤
≤≤=

++ =
d

j
jiji

d
h

d

j
jitjpi barbar

1
,,

0
0

1
,, ,min, τπ

τ
π

 

Rozdíl výřezů bodů jsme určili vztahem ( ) ||abs , babar −= . Ve výsledném posunu představuje 

parametr τ torzní pohyb, parametr π posuvný pohyb.  
Výše uvedený obecný vzorec (5) realizujeme jednodušším způsobem ve dvou 

zjednodušených krocích. Při skládání sousedních pásů do jednoho celku uvažujme situaci, kdy 1, 
Kamera stojí; 2, když nastává torzní pohyb.  
První z jevů eliminujeme vyhodnocením shody SQ sousedních pásů A, B: 

( ) ( ) ( )∑∑
= = 
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Druhý jev detekujeme hladáním minima z hodnot ( ) ( ) L,2,,,1,, BASBAS TT , kde 
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Argument k při kterém minimum nastává indikuje, jak se kamera pootočila – úhel pootočení je 
k∆. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Výsledky 

Obrázek 5 – 7. Ukázka dílčích výstupů. 
 
Závěr 

V práci byly definovány dílčí podproblémy, navrženo jejich řešení, které bylo v průběhu 
textu rozebráno a demonstrováno na reálných datech. Při řešení dílčích podproblémů jsme se 
snažili vycházet z již existujících postupů, vytvářet vlastní a objektivně porovnat jejich výstup. 
Mezi úspěšně vyřešené podproblémy patří detekce středu vrtu a následné odstranění kmitání 
v osách x a y, která se ukázala být použitelná i v praxi v napsané aplikaci. Na vyhovující úrovni 
jsou vyřešené dílčí podproblémy: odstranění otáčení v ose vrtu; detekce stejných snímků ve 
videu; odstranění písma. Pro tyto body jsou definovány v [4] náměty na vylepšení a další 
postupy. 

Výstupem z  práce je aplikace, která má plánované využití v praxi na Ústavu geoniky 
AVČR, v.v.i. V budoucnu je možno tuto aplikaci dále upravovat dle poznatků z reálného 
provozu. 
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Abstract 
The purpose of this paper is to provide an overview of possibilities of video processing from a 

camera lowered into a borehole. The camera motion is loaded by oscillation in the plane perpendicular to 
the borehole axis, by the torsion movement and by irregularity of the linear motion. The aim is to realize a 
development of cylindrical shell of the borehole, where the above mentioned disturbations are eliminated. 
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Abstrakt 

Příspěvek popisuje algoritmus JADE adaptivní diferenciální evoluce a experimentálně 
ověřuje vliv archivu na chování tohoto algoritmu. V provedených experimentech nemělo použití 
archivu vliv na robustnost algoritmu, u problémů s vyšší dimenzí však vedlo k nepříliš 
výraznému zrychlení algoritmu. 

 
Klíčová slova: adaptive differential evolution, adaptivní diferenciální evoluce, JADE, external 
archive influence, vliv externího archivu 
 
Úvod 

JADE, navržený Zhangem a Sandersonem v [1], je nový adaptivní algoritmus diferenciální 
evoluce, který zavádí novou mutační strategii current-to-pbest, volitelný externí archiv a 
adaptivní modifikaci hodnot řídicích parametrů algoritmu. Podle experimentálních výsledků v [1] 
JADE na většině testovacích úloh dává lepší výsledky, než známé algoritmy jDE [3] a SaDE [4]. 

Jedním z nových prvků algoritmu JADE je použití takzvaného archivu, který podle autorů 
zvyšuje diverzitu populace a přispívá tak k větší stabilitě algoritmu, ve smyslu menší náklonnosti 
k nalezení pouze lokálních minim. 

Jelikož se jedná o prvek snadno implementovatelný i v jiných algoritmech diferenciální 
evoluce, mohlo by jít o potenciálně slibný mechanismus vylepšení chování známých algoritmů. 
Proto jsme podrobněji zkoumali vliv archivu na chování algoritmu. 

 
JADE 
V této části stručně popíšeme algoritmus JADE a jeho klíčové komponenty. Pseudokód algoritmu 
je uveden v tabulce 1. 
 

Tabulka 1. Pseudokód algoritmu JADE 
Řádek Popis algoritmu 

01 µCR := 0.5; µF := 0.5; A := Ø; 
02 náhodně inicializuj populaci P := {x1, …, xNP}; 
03 while (not podmínka_ukončení) do 
04 SF := Ø; SCR := Ø; Pnew := Ø; 
05 for  i := 1 to NP do 
06 CR := randn(µCR, 0.1); F := randc(uF, 0.1); 
07 zvol xpb náhodně z 100p % nejlepších vektorů z P; 
08 zvol xr1 ≠ xi náhodně z P; 
09 zvol xr2 ≠ xr1 ≠ xi náhodně z P ∪ A; 
10 vi := xi + F(xpb – xi) + F(xr1 – xr2); 
11 ji := randint(1, D);  
12 for j := 1 to D do 
13 if  (j = ji) or (randu(0, 1) < CR) 
14 then ui,j := vi,j; 
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15 else ui,j := xi,j; 
16 endif 
17 endfor 
18 if  f(xi) < f(ui) 
19 then xi → Pnew; 
20 else ui → Pnew; xi → A; CR → SCR; F → SF; 
21 endif 
22 endfor 
23 náhodně odstraň prvky z A tak, aby |A| ≤ AS; 
24 µCR := (1 – c)µCR + c meanA(SCR); 
25 µF := (1 – c)µF + c meanL(SF); 
26 F := Fnew; 
27 endwhile 

 
current-to-pbest 

Jednou ze známých mutačních strategií je current-to-best. Výhodou této a dalších greedy 
strategií je rychlá konvergence, která je důsledkem toho, že v rámci strategie je použita informace 
o aktuálně nalezeném nejlepším řešení. Vzhledem k omezené diverzitě populace však s sebou 
tato strategie nese problémy s předčasnou konvergencí v lokálních minimech. 

K potlačení těchto negativních účinků volí JADE novou strategii current-to-pbest. Mutační 
vektor je generován vztahem 

vi := xi + F(xpb – xi) + F(xr1 – xr2) 
kde xpb je náhodně zvolený prvek z 100p % nejlepších prvků stávající populace, kde 

p ∈ (0; 1] je parametr algoritmu, autoři doporučují volit p z intervalu 0,2 až 0,05. Je zřejmé, že 
pro p = 1 přechází strategie v current-to-rand, pro p jdoucí k 0 v current-to-best. 

 
Adaptace parametrů F a CR 

Pravděpodobnost křížení CR je v každé generaci pro každého jedince nezávisle generována 
z normálního rozdělení se střední hodnotou µCR a směrodatnou odchylkou 0,1, následně je 
oříznuta na interval [0, 1]. Množina SCR obsahuje všechny úspěšně použité hodnoty CR v dané 
generaci. Hodnota µCR je na počátku volena 0,5, po každé generaci je aktualizována na hodnotu 

µCR := (1 – c)µCR + c meanA(SCR) 
kde c je parametr algoritmu, c ∈ [0; 1], meanA() je běžný aritmetický průměr. 
Analogicky je mutační koeficient F pro každého jedince nezávisle generován z Cauchyho 

rozdělení s lokačním parametrem µF a scale parametrem 0,1, následně se ořezává na F = 1 je-li 
F ≥ 1, případně generuje znovu, je-li F < 0. Množina SF obsahuje všechny úspěšně použité 
hodnoty F v dané generaci, hodnota µF je na počátku volena 0,5 a po každé generaci se 
aktualizuje na hodnotu 

µF := (1 – c)µF + c meanL(SF) 
kde c je parametr algoritmu, c ∈ [0; 1], meanL() je Lehmerův průměr, definovaný jako 

∑
∑

∈

∈=
F

F

SF

SF
FL F

F
Smean

2

)(  

Převrácená hodnota parametru c přibližně udává “životnost” úspěšných hodnot F a CR, 
autoři doporučují volit 1/c ∈ [5; 20]. 

Mechanismus adaptace je v algoritmu implementován na řádcích 1, 4, 6, 20, 24 a 25. 
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Archiv 

Archiv představuje další prvek, který zvyšuje diverzitu populace. Archiv je inicializován 
jako prázdný, v průběhu každé generace jsou do archivu přidávány rodičovské prvky, které byly 
ve fázi selekce nahrazeny potomky – řádek 20 algoritmu. Archiv je používán při výběru prvků 
pro mutaci, kdy je vektor xr2 vybírán náhodně z P ∪ A. Pokud archiv přesáhne určitou velikost, 
jsou z něj prvky náhodně odstraňovány. 

 
Simulace 

V této části jsme ověřovali vliv velikosti archivu na chování algoritmu. Ověření bylo 
provedeno na sadě šesti testovacích funkcí dle [2] pro dimenze úlohy 10, 50 a 100 a velikosti 
archive 0, NP a 2NP. 

Každá úloha byla řešena vždy padesáti nezávislými pokusy, jako podmínka nalezení 
správného výsledku byla požadována shoda nalezeného minima se známou hodnotou minima 
s přesností 10-8, podmínka ukončení algoritmu byla volena fmax – fmin < 10-8. 

Použité hodnoty parametrů algoritmu jsou shrnuty tabulce 2. 
 

Tabulka 2. Použité parametry algoritmu 
Parametr Hodnota 
P 0,05 
1/c 10 
NP (D = 10, 50, resp. 100) 30, 100, resp. 400 
AS 0, 1NP a 2NP 

 
Výsledky a diskuse 

Výsledky simulací pro dimenzi problému 10, 50 a 100 a různé velikosti archivu jsou 
shrnuty v tabulkách 3, 4 a 5. Sloupec „úspěšnost“ udává percentuálně počet správně nalezených 
globálních minim v padesáti nezávislých spuštěních, sloupec NFE udává průměrný počet 
vyhodnocení funkční hodnoty v úspěšných spuštěních. Tučně jsou vyznačeny nejnižší hodnoty 
NFE pro danou funkci. 

 
Tabulka 3. Výsledky algoritmu, dimenze problému D = 10 

AS = 0 AS = 1NP AS = 2NP Funkce 
úspěšnost NFE úspěšnost NFE úspěšnost NFE 

Ackley 100 17803 100 18859 100 20382 
De Jong 1 100 4722 100 5241 100 5901 
Griewank 100 32889 100 32313 100 34246 
Rastrigin 100 13091 100 13591 100 14621 
De Jong 2 95 14976 95 14353 99 16852 
Schwefel 51 11275 45 12029 46 13106 
 

Tabulka 4. Výsledky algoritmu, dimenze problému D = 50 
AS = 0 AS = 1NP AS = 2NP Funkce 

úspěšnost NFE úspěšnost NFE úspěšnost NFE 
Ackley 100 216254 100 214642 100 218136 
De Jong 1 100 33497 100 31953 100 32431 
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Griewank 100 43359 100 39993 100 40130 
Rastrigin 100 194017 100 194013 100 195582 
De Jong 2 97 322350 96 221848 95 222044 
Schwefel 99 158675 98 156770 99 159107 
 

Tabulka 5. Výsledky algoritmu, dimenze problému D = 100 
AS = 0 AS = 1NP AS = 2NP Funkce 

úspěšnost NFE úspěšnost NFE úspěšnost NFE 
Ackley 100 1529884 100 1470648 100 1449232 
De Jong 1 100 172996 100 146408 100 140172 
Griewank 100 205616 100 176368 100 165876 
Rastrigin 100 1509320 100 1499156 100 1495648 
De Jong 2 100 1999084 100 1446408 100 1446248 
Schwefel 100 1182188 100 1175948 100 1170956 
 
Závěr 

Výsledky simulací ukazují, že velikost archivu nemá významný vliv na úspěšnost 
algoritmu, ukazuje se nicméně, že zejména pro vyšší dimenze problémů archiv zrychluje 
konvergenci algoritmu. 

Zrychlení nicméně nejsou výrazná a proto neočekáváme, že by implementace archivu 
v jiných algoritmech diferenciální evoluce vedla k jejich významnějšímu vylepšení. Archiv však 
je možno uvažovat jako případný podpůrný nástroj i u jiných algoritmů. 
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Abstract 

The paper describes algorithm JADE for adaptive differential evolution, and studies an 
influence of its external archive to the overall behaviour of the algorithm. The experiments show 
no influence of the archive on the robustness of the algorithm, for higher dimensional problems 
archive usage leads to slightly faster convergence of the algorithm though. 



 255 

BEZPEČNOSŤ MEDZI PROCESNEJ KOMUNIKÁCIE 
 

Masár Juraj  
Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě,  

30. dubna 22, 701 03 Ostrava, 597 092 100, juraj.masar@osu.cz 
 
 

Abstrakt 
Vzájomnú komunikáciu a synchronizáciu používateľských procesov zabezpečujú v operačných 

systémoch mechanizmy medzi procesnej komunikácie (Inter Process Communication). Aby bola zaručená 
bezpečnosť a spoľahlivosť tejto komunikácie, obsahujú jednotlivé mechanizmy bezpečnostné atribúty, 
ktoré sú predmetom nášho štúdia s cieľom vytvoriť funkčné modely vyjadrujúce ich vzťahy v podobe 
Petriho siete. Štúdium bezpečnostných atribútov a následná tvorba Petriho sietí (bezpečnostných modelov) 
prostredníctvom aplikácie HPSim je zameraná na jadro operačného systému Linux (kernel 2.6.38), pričom 
medzi analyzované mechanizmy patria rúry, semafory a zasielanie správ, vrátane mechanizmu, ktorý sa 
používa na zdieľanie pamäte medzi procesmi navzájom. 
 
Klíčová slova: Linux kernel; medzi procesná komunikácia; bezpečnosť; petriho sieť. 
 
Úvod 

Dnešné moderné multitaskingové operačné systémy poskytujú prostriedky zabezpečujúce  
výmenu dát medzi viacerými aplikáciami. Používateľské procesy, ktoré potrebujú medzi sebou 
navzájom komunikovať, prípadne synchronizovať svoje dáta, sú závislé na mechanizmoch jadra 
operačného systému. 

Medzi najjednoduchší a zároveň najmenej efektívny komunikačný spôsob môžeme v rámci 
v operačného systému Linux zaradiť použitie dočasného súboru určeného pre synchronizáciu dát, 
pričom využijeme funkcie súborového systému pre jeho uzamykanie. Tento spôsob je však 
neefektívny z hľadiska réžie prístupu k súborovému systému na disku. Z tohto dôvodu poskytuje 
operačný systém Linux (ako aj iné unixové systémy) mechanizmy uskutočňujúce komunikáciu 
procesov bez interakcie súborového systému, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom 
systémových volaní. [1] 

K základným mechanizmom, ktoré poskytujú medzi procesnú komunikáciu, uspokojujúce 
rôzne požiadavky programátorov patria anonymné a pomenované rúry (Pipes a FIFOs), súbor 
mechanizmov System V IPC obsahujúci semafory, zdieľanie pamäťovej oblasti, zasielanie správ 
a komunikácia prostredníctvom socketov. [1] 

Vzhľadom na absenciu modelov popisujúcich bezpečnosť mechanizmov medzi procesnej 
komunikácie v operačnom systéme Linux, využijeme pri ich tvorbe Petriho siete. Bezpečnostné 
atribúty a prvky budú reprezentované miestami (Places), činnosti a aktivity budú reprezentovať 
prechody (Transitions) a vzájomné vzťahy medzi atribútmi a aktivitami budú vyjadrené hranami 
s prípadnými váhami (Arc). [2] Aktuálne informácie týkajúce sa bezpečnosti medzi procesnej 
komunikácie v linuxovom jadre je možné získať z projektu „the Linux Cross Reference“. [3] 
 
Bezpečnosť anonymnej rúry  (Pipe) 

Anonymné (nepomenované) rúry patria k mechanizmom medzi procesnej komunikácie, 
ktoré vytvárajú jednosmerný komunikačný kanál medzi procesmi na základe modelu producent – 
konzument. Dáta sú zapísané do rúry jedným procesom (writer), smerované cez jadro operačného 
systému, pričom druhý proces z jej opačného konca číta (reader). [1] 
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Obr. 1: Petriho sieť popisujúca bezpečnosť anonymnej rúry v OS Linux (vlastná tvorba) 

 
Hlavnými prvkami bezpečnostného modelu anonymnej rúry (Obr. 1) sú súborové 

deskriptory prideľované jadrom operačného systému Linux v závislosti od konkrétneho procesu, 
ktoré sú následne zdedené potomkami prostredníctvom systémového volania fork(). [1] Rúru je 
možné zdieľať aj medzi viacerými procesmi, avšak musia mať spoločného predka (rodiča). [4] 
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Kľúčové údajové štruktúry a odkladacie miesto (buffer) sa chráni pred konkurenčným prístupom 
viacerých procesov pomocou mutexu umožňujúceho prípadné suspendovanie procesu. Týka sa to 
procesov, ktoré nemajú nastavený pri čítaní, resp. zápise neblokujúci príznak. Ďalej obsahujú 
položky ako identifikátor používateľa spolu s jeho prislúchajúcou skupinou, vrátane časových dát 
prístupu k anonymnej rúre. Zápis dát menší ako 4096 Bajtov (veľkosť pamäťovej stránky) je 
vykonaný atomicky. Príznaky S_IWUSR a S_IRUSR zabezpečia, aby do rúry mohol zapisovať 
a čítať z nej len jej vlastník. [1] 
 
Bezpečnosť pomenovanej rúry (FIFO) 

Anonymné rúry sú jednoduchým komunikačným mechanizmom. Ich nevýhoda však 
spočíva v tom, že nie je možné otvoriť už existujúcu rúru a zdieľať ju medzi dvoma navzájom 
nezávislými procesmi, ktoré nemajú spoločného predka. Pomenovaná rúra (FIFO) je v OS Linux 
definovaná ako špeciálny súbor, kde prvý bajt zapísaný do tejto rúry bude ako prvý prečítaný. [5] 
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Obr. 2: Petriho sieť popisujúca bezpečnosť pomenovanej rúry v OS Linux (vlastná tvorba) 

Bezpečnostné prvky pomenovanej rúry sú v porovnaní s anonymnou rúrou principiálne 
podobné, s tým rozdielom, že FIFO pracuje s prístupovými právami čítania, zápisu, alebo ich 
kombinácie, resp. čítania aj zápisu zároveň. Keďže je táto rúra prístupná v podobe špeciálneho 
súboru v rámci súborového systému a umožňuje komunikáciu medzi procesmi, ktoré nemajú 
spoločného predka, využíva sa pre prístup jeden z parametrov, ktorý definuje cestu v súborovom 
systéme. Taktiež sa ukladajú aj časové informácie o vytvorení, prístupe a zmene obsahu 
pomenovanej rúry. Kľúčové údajové štruktúry sú v jadre chránené prostredníctvom mutexu. [1] 
 
Závěr 

Budúcnosť analýzy a modelovania bezpečnosti medzi procesnej komunikácie spočíva 
najmä vo vytvorení komplexnej a ucelenej mapy (v podobe Petriho siete), resp. sprehľadnenia 
tejto problematiky, pričom následne uvažujeme o možnosti vzájomného porovnania s ďalšími 
operačnými systémami (napr. platforma MS Windows, BSD systémy, apod.). Ako príklady boli 
uvedené dva modely popisujúce bezpečnosť anonymných a pomenovaných rúr, avšak taktiež sú 
vytvorené Petriho siete, ktoré popisujú bezpečnosť jednotlivých mechanizmov System V, teda 
semaforov, systému zasielania správ a zdieľania pamäťovej oblasti. 

Spomínané poznatky bude možné v rámci projektu SGS využiť pri tvorbe fuzzy Petriho 
siete, týkajúcej sa bezpečnosti medzi procesnej komunikácie, alebo v problematike modelového 
návrhu aplikácie (tiež vo forme fuzzy Petriho siete) určenej pre programovateľné logické 
automaty, resp. vývojové prostredie Siemens Simatic Step 7. 
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Abstract 

Communication and synchronization among multiple user processes is provided in operating 
systems by mechanisms of inter-process communication (IPC). To ensure security and reliability of 
communication, each IPC mechanism has security elements, which are the subject of our study. The aim 
of this paper is to study and create functional models of Petri nets (in HPSim application) which will 
represent the relationships among security elements of inter-process communication mechanisms of Linux 
kernel (2.6.38 kernel). Studied models include pipes, semaphores, message exchange and shared memory 
regions. 
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Abstrakt  
DSM modelování je sice omezeno svými hranicemi, ale díky vyšší úrovni abstrakce a jazyku 

vycházející z problémové domény není tento způsob modelování omezen ve způsobech použití a v dané 
doméně může sloužit jako univerzální nástroj.  Tento článek se zabývá jedním z možných způsobů využití 
principu DSM jakožto simulátoru interakce elementů. Výstupem takového modelu pak nejsou zdrojové 
kódy, ale soubor statistik. 

 
Klíčová slova: modelování; DSM; simulace; interakce; 
 
 
Úvod  

V současné době se začíná stále více propagovat vývoj SW využitím visuálního 
programování. To do popředí staví relativně novou technologii doménově-specifického 
modelování (DSM), umožňující automatizovaný vývoj v úzce specifikované oblasti problémové 
domény. Tato technologie má širší oblast využití, než jen vývoj SW a jedna z možností využití je 
představena v tomto článku. První část článku se zabývá popisem samotné technologie DSM, 
v druhé části je představeno využití této technologie jako simulátoru interakce elementů. 
 
 
Doménově-specifické modelování 

Doménově-specifické modelování je počítačový programovací jazyk omezené expresivity 
zaměřený na konkrétní doménu [2]. Oproti tradičním způsobům modelování (například UML) je 
úzce zaměřen na malou oblast zájmu, což umožňuje lépe porozumět problémové doméně. Další 
výhodu přináší vyšší úroveň abstrakce využitím doménových konceptů přímo v modelu. Absence 
mapování snižuje požadavky na testování, zvyšuje produktivitu a modely jsou dobře čitelné 
pracovníkům dané domény. Další výraznou vlastností DSM oproti ostatním modelovacím 
jazykům je plné generování kódu.  Díky úzkému zaměření na problémovou doménu nepřejímá 
DSM pouze jazyk dané domény, ale také význam jednotlivých elementů. To umožňuje provádět 
validaci a verifikaci už na úrovni modelu a vygenerovat nejen základní strukturu kódu, ale také 
chování aplikace založené na pravidlech domény, vazbách a specifikací elementů. 

Základem DSM je třívrstvá architektura [1]: 
Jazyk – poskytuje abstrakci pro řešení problémů v dané doméně.  Jednotlivé koncepty specifické 
domény se převádí na elementy modelu, vazby či vlastnosti. Jazyk se skládá ze dvou částí: 
Syntaxe – popisuje konstrukty jazyka a základní gramatická pravidla, Sémantika – význam 
jednotlivých elementů. 
Generátor – provádí převod modelu na výstupní syntaxi, nejčastěji generovaný kód, ale může se 
jednat také o dokumentaci, metriky, testy, atd.  
Doménový framework – snižuje komplexnost kódu odstraněním duplicit v kódu, řeší integraci 
s již existujícím kódem a poskytuje interface pro generátor.  
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Interakce elementů 
V současném světě je možné nalézt interakci elementů prakticky v každé vědní disciplíně 

a občas je nutné či výhodné tyto interakce mapovat a simulovat. Interakcí elementu se rozumí 
vztah či reakci dvou či více elementů v pevně daném prostředí definovaném svými pravidly 
a vlastnostmi [5]. Každý element má své předem definované vlastnosti a systém vazeb, který 
určuje, jaké typy vazeb může element vytvářet v závislosti na druhu a vlastnostech elementu, 
prostředí a způsobu interakce. Samotné vazby mají různou škálu parametrů, určující, které 
elementy lze touto vazbou propojit a jakým způsobem je bude toto propojení ovlivňovat. 
 
Samotná interakce se skládá z 3 částí: 
Element – prvek modelu s definovanými vlastnostmi v určeném prostředí 
Vazba – propojení jednotlivých elementů, definuje způsob propojení, typ vazby, typy elementů, 
které lze touto vazbou propojit a způsob, jakým budou výsledné elementy touto vazbou 
ovlivněny 
Prostředí – definuje vlastnosti prostředí a způsob, jakým ovlivňuje elementy 
 
Jednotlivé elementy existují v prostředí a v závislosti na typech elementů mohou vznikat předem 
definované vazby, které v průběhu simulace ovlivňují životní cyklus a vlastnosti elementů. 
 

 
Použití DSM pro simulaci interakce elementů 

DSM slouží k vytváření modelů v úzce specifikovaném prostředí. Jazyk a vlastnosti (včetně 
grafické notace) vychází přímo z problémové domény a přejímají vlastnosti modelovaného 
objektu. Hranice domény přesně určují vlastnosti prostředí modelovaného světa a zároveň 
umožňují visuální ztvárnění prostředí elementů. Jednotlivé vazby mezi elementy mohou mít 
různou vizuální podobu proměnlivou v čase v průběhu simulace. 

Tyto vlastnosti DSM umožňují vytvoření libovolného modelu jakékoliv interakce skupiny 
elementů. Samotná simulace je praktická změna vlastností elementů modelu a prostředí v čase 
podle definovaných pravidel elementů, prostředí a vazeb. Pravidla se neprovádí okamžitě, ale 
mají navíc určenou dobu, po kterou se má pravidlo provádět.  Samotné vytvoření vazby může 
navíc vytvářet nové elementy, které mají vlastní životní cyklus. 

Výstupem DSM modelování nemusí být pouze zdrojový kód, ale může se jednat také 
o různé metriky, měření, statistiky i reporty změny prostředí či elementů. Díky této vlastnosti lze 
předem určit, co bude cílem a požadovaným výstupem prováděné simulace. 

V současné době se díky těmto vlastnostem začíná simulace formou DSM prosazovat 
v nejrůznějších oblastech, a to i tam, kde to není přímo předpokládané. 

 
 
Příklady použití simulace formou DSM 
 Mezi nejjednodušší příklady lze zařadit například simulátor interakce jednobuněčných 
organismů v předem definovaném prostředí. Základní entity modelu jsou buňky a potrava. 
Primární vazba vzniká pouze mezi rozdílnými druhy entit a pouze v definované vzdálenosti. 
Vytvořená vazba v průběhu času snižuje parametr objem u entity potrava a umožňuje vznik jedné 
či více nových entit buňka. Výstupem takové simulace je statistika množení organismů 
v závislosti na zdroji potravy. 

Významnou oblastí pro využití simulací DSM je zábavní průmysl. Při vývoji 
počítačových her je použití obecného DSM zcela běžné a do popředí se stále více dostává využití 
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DSM pro tvorbu simulací. V této oblasti se simulace využívají primárně při tvorbě herních map. 
Samotná mapa je specifické prostředí s jasně definovanými hranicemi a pravidly (například 
fyzikální model světa). Příklad podoby specifického prostředí znázorňuje Obrázek 1. Každý 
objekt na této mapě je entitou modelu. Vizuální stránka takové entity vychází přímo 
z problémové domény, ať už se jedná o postavy, zbraně, munice, či další objekty. Uživatel tak 
může modifikovat vlastnosti elementu a pracovat s modelem zcela intuitivně díky znalostem 
domény. Vazby mezi těmito entitami jsou pro oblast simulací klíčové.  

 

Obrázek 10: Visuální podoba možné DSM simulace 

 
Jednotlivé vazby lze rozdělit do více kategorií v závislosti na typu simulace. Ve většině 

případů bývají vytvářeny entitami modelu pomocí definovaných skriptů popisujících chování 
objektu v různých podmínkách. Vazby mohou být pohybové, kdy se entita snaží získat pozici 
v prostředí s nejvýhodnější hodnotou strategické proměnné vzhledem k naplnění cílů životního 
cyklu množiny elementů, případně pohybové směrem k pozici jiného elementu. Dalším typem 
vazby může být vazba vytvářející nový element – typickým příkladem v dané doméně může být 
výstřel. Střela se pohybuje daným prostředím a při interakci s jiným elementem modifikuje jeho 
vlastnosti. 

Cílem takové simulace většinou bývá statistika pohybů a interakcí hráčů a vytvoření tzv. 
tepelné mapy (Obrázek 2), určené pro snadnější identifikaci kritických míst v problémových 
oblastech [3]. 

 
Závěr 

DSM má širokou škálu praktického využití, ne jenom v oblasti vývoje SW. Tento článek 
představil jednu z takových oblastí – využití DSM jako prostředku pro simulace interakce 
elementů. V první části je popsána samotná technologie DSM, obecná interakce elementů způsob 
jejich propojení. V druhé části článku jsou demonstrovány 2 praktické příklady použití tohoto 
principu – jeden z oblasti simulace buněk, druhý z oblasti vývoje počítačových her. 
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Obrázek 11: Tepelná mapa [4] 
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Abstract 
The DSM is limited by domain borders. Using the higher abstraction level and the language based 

on the problem domain this modeling language is not limited in using ways and it can serve as a universal 
tool in the specific domain. This paper describes one of possible ways of using DSM principles – as 
elements interaction simulator. The output of such model is not a source code, but a set of statistics. 
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Abstrakt 
Odvětví softwarového inženýrství prochází v průběhu času svoji vlastní evolucí. Kromě 

samotných technologií dochází k neustálému zlepšování přístupu k návrhu informačních 
systémů, na kterém se významnou měrou podílejí také návrhové vzory. Ty se staly jednou 
z preferovaných praktik v oblasti softwarového inženýrství. Přestože skupin návrhových vzorů 
existuje celá řada, nejčastěji se můžeme setkat se základní sadou označovanou jako GoF (Gang 
of Four). Přes jejich obecnost se však jejich aplikace neomezuje pouze na samostatně stojící 
(standalone) aplikace, ale lze je uplatnit rovněž v rámci distribuovaného prostředí. Cílem tohoto 
článku je popis využití návrhového vzoru Adaptér v prostředí integrační vrstvy. Práce 
je rozdělena do dvou částí. První je stručným úvodem do problematiky návrhových vzorů 
a seznámením s prostředím integrační vrstvy. Druhá se potom zabývá řešením problémů, 
při kterých může být návrhový vzor Adaptér aplikován. 

 
Klíčová slova: návrhové vzory; Adaptér; systémová integrace; integrační vrstva 
 
Úvod 

Jak už samotný název článku napovídá, obsah se věnuje především dvěma tématickým 
oblastem: návrhovým vzorům a integrační vrstvě. Protože se lze domnívat, že význam uvedených 
pojmů je velmi široký a v některých detailech zatím není dostatečně ustálen, bude v úvodní části 
nejprve vymezena jejich charakteristika, z které následně vychází druhá část textu. 

 
Návrhové vzory 

V oblasti softwarového inženýrství návrhový vzor představuje preferovaný postup 
pro řešení specifického typu problému, který je opakovaně použitelný pro různé situace [1]. 
Můžeme soudit, že další důležitou vlastností také je, aby návrhový vzor popisoval relativně 
netriviální řešení, jehož odvození není (bez určitého typu znalosti) na první pohled patrné. 
Návrhové vzory můžeme podle jejich určení rozdělit do několika skupin2. 

Zřejmě jednou z nejznámějších knih je publikace [2], která se věnuje obecným vzorům. 
Příklady jsou sice zaměřeny především na samostatně stojící (standalone) aplikace, ovšem jejich 
využití je širší a s určitou modifikací jsou použitelné i v dalších prostředích. Velmi často 
se na tuto knihu odkazuje akronymem GoF, který označuje uskupení jejích čtyř autorů. Ovšem 
existují i jiné skupiny vzorů, které popisují například oblast integrace podnikových aplikací 
(EAI, Enterprise Application Integration) [3] nebo servisně orientovanou architekturu (SOA, 
Service-oriented Architecture) [4]. Na některé vzory z uvedených knih bude odkazováno dále 
ve spojitosti se vzorem Adaptér v prostředí integrační vrstvy. 

 

                                                 
2 V knize [1] se pro skupinu návrhových vzorů používá označení „katalog“. 
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Integra ční vrstva 
Rozvoj podnikové infrastruktury velké organizace má zpravidla za následek rozdělení dat 

a informací do samostatných logických oblastí, které jsou na systémové úrovni reprezentovány 
jednou nebo více aplikacemi. Jeden typ informace tak v krajním případě může být rozprostřen 
napříč organizací v jednotlivých systémech, bez ohledu na to, jestli je zřejmá jeho doménová 
příslušnost či nikoliv. Tato diverzifikace reprezentuje distribuované prostředí, které vyžaduje 
vzájemnou integraci informačních systémů – ať na datové nebo aplikační úrovni. 

Právě k tomuto účelu se velmi často využívá integrační vrstvy (někdy se používá 
ekvivalentní termín střední vrstva), která může být představována různými technologickými 
platformami z kategorie middleware. V tomto článku se však budeme zabývat výhradně integrací 
s pomocí podnikové sběrnice služeb (ESB – Enterprise Service Bus). Tento přístup v současné 
době patří k jednomu z nejrozšířenějších typů integrace, protože se používá jako implementační 
platforma pro aplikace založené na SOA. ESB zajišťuje konvergenci protokolu, transformaci dat 
a zároveň dovoluje velmi snadno implementovat složitější orchestrační logiku. 

 
Obrázek 12. Koncept ESB 

 
Návrhový vzor Adaptér v prostředí integrační vrstvy 

Návrhový vzor Adaptér mění chování původního rozhraní, přičemž změna se může týkat 
jak struktury, tak sémantiky. Mezi volající a volanou třídou (kódem) tvoří logickou mezivrstvu. 
Pecinovský uvádí [1, 261]: „Návrhový vzor Adaptér využijeme ve chvíli, kdy bychom potřebovali, 
aby třída měla jiné rozhraní než to, která právě má. Pak mezi ni a potencionálního uživatele 
vložíme třídu adaptéru, která bude mít požadované rozhraní a konvertuje tak rozhraní naší třídy 
na rozhraní požadované.“ Ve spojitosti s programovacím jazykem Java se někdy můžeme setkat 
také s označením „wrapper”  [1, 262]. 

Adaptér ke změně rozhraní může vyžadovat i další data nebo aplikační logiku, přičemž 
tyto součásti mohou být uloženy v samostatné komponentě – někdy dokonce umístěné na jiném 
počítači, buď jako distribuovaná aplikace nebo databázové úložiště. Díky oddělené logice máme 
možnost vytvořit relativně komplexní funkcionalitu, kterou adaptér zajišťuje. Jednotlivé 
návrhové vzory lze také vhodně kombinovat. 

 
Motivace 

Distribuované prostředí s sebou přináší určitá specifika. Jednotlivé komponenty mohou být 
postaveny na různých technologických platformách, podle odlišných pravidel či dodávány 
různými dodavateli, buď jako „balíková“ řešení (např. SAP, Siebel) nebo formou vývoje 
na zakázku. Ve velkých organizacích nejsou výjimkou desítky integrovaných systémů, přičemž 
každý je vyvinut podle jiných principů, ovlivňujících architekturu aplikace nebo podobu dat. 
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Většinu uvedených případů jsme schopni u standalone aplikace, postavené na jedné 
technologii a dodávané omezeným okruhem lidí (vlastní vývoj, dodavatelská firma), v rozumné 
míře omezit. Ovšem v distribuovaném prostředí už to tak jednoduché není a jsme postaveni 
především před tyto problémy: 

• Konvergence protokolu – Běžně musíme zajistit konvergenci protokolu, protože nejsme 
schopni oddělenou logiku volat nativně. Prostředí velkých organizací je obvykle 
heterogenní, co se týče technologie (Java, .NET, atd.) nebo platformy (Windows, 
Unix, atd.). K propojení aplikací můžeme využít například webové služby nebo messaging. 

• Struktura dat – Struktura souvisí jednak se způsobem serializace (binární data/plain text), 
znakovou sadou (např. UTF-8, ISO-8859-2), datovým typem nebo jmennou konvencí. 
Důležitost týkající se společných datových struktur potvrzuje zavedení samostatných 
návrhových vzorů Canonical Data Model [3] a Canonical Schema [4]. 

• Sémantika dat – Sémantikou při integraci systémů rozumíme například elementy odkazující 
na číselník, kdy každá z aplikací může mít rozdílné hodnoty. Lišit se může buď vlastní 
rozsah hodnot (konzument má pro konkrétní číselník dvě hodnoty, poskytovatel pět), nebo 
dokonce datové typy (konzument pro hodnoty využívá datový typ integer, poskytovatel 
string o délce tří alfa znaků). Nejednoznačnost způsobuje používání různých názvů 
elementů pro jeden typ dat z různých systémů. 

• Ošetření chyb – Významnou vlastností je rovněž ošetření chybových stavů, 
kdy do komunikace zasahuje více faktorů. Například můžeme rozlišit vracení aplikačních 
a technických chyb. Typicky webové služby využívající SOAP/HTTP mohou vracet chyby 
na úrovni SOAP obálky (soapFault), v hlavičce HTTP komunikace (Status-Code) nebo 
jako součást odpovědi (vlastní struktura popsaná komplexním typem v XML). 
Uvedený výčet je pouze ilustrativní a nemusí být nutně úplný. Jeho cílem je pouze naznačit 

problematické body, které při návrhu aplikace v distribuovaném prostředí musíme řešit. 
 
Aplikace vzoru 

ESB ve své podstatě automaticky řeší pouze konvergenci protokolu (pomineme-li provozní 
záležitosti, které se týkají bezpečnosti, logování nebo statistik). Vše ostatní, ať už se to vztahuje 
k transformaci dat nebo složitější orchestrační logice, musíme implementovat sami, 
byť s minimálním úsilím. Ovšem jak již bylo nastíněno v předchozí části textu, integrace aplikací 
v distribuovaném (a velmi často heterogenním) prostředí se neomezuje pouze na konvergenci 
protokolu. Brzy zjistíme, že čím dál více času trávíme neustálými překlady technických hlaviček, 
číselníkových a chybových hodnot, které napříč systémy nejsou kompatibilní. To jednak zabere 
zbytečně mnoho času, a za druhé tato rutinní práce svádí ke zbytečným chybám. Další 
nevýhodou je, že velké množství jednotlivých typů rozhraní je hodně nečitelné – zvláště pak 
pro nově příchozí členy týmu. 

To vše lze velmi jednoduše řešit návrhovým vzorem Adaptér, který zajistí všechny 
potřebné překlady a jednotlivé systémy na úrovni integrační vrstvy vystupují navenek 
s kompatibilním rozhraním. Samotný adaptér zapouzdřuje kromě překladu protokolu nebo 
technologie (prostřednictvím technologického konektoru – tzv. driveru) také transformace dat 
(struktury a sémantiky). Tím máme zaručeno, že orchestrační logika nemusí tyto operace 
obsahovat a zodpovídat za ně. Vyhneme se tak nepříjemné prácí s překlady pro několik systémů 
v rámci jedné části kódu. Tento přístup rozdělí integrační vrstvu na logické části – jak 
je znázorněno na obrázku níže (Obrázek 13). Adaptéry realizují překlad do kanonické podoby 
(návrhové vzory Canonical Data Model [3], Canonical Schema [4] a Canonical Protocol [4]) 
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a orchestrační logika se stará pouze o vlastní komponování služeb (a samozřejmě nutné 
transformace, které jsme omezili na minimum). 

 
Obrázek 13. Koncept ESB (s adaptérem) 

Na schématu (Obrázek 13) je zobrazen adaptér, který realizuje překlad do kanonické 
podoby. Celé řešení je postaveno na rodině produktů WebSphere, proto je jako nativní 
komunikační protokol využita technologie MQ a ESB reprezentuje produkt Message Broker. 
Zprávy jsou zasílány ve formátu XML a všechny číselníkové překlady jsou uloženy v databázi. 

 
Závěr 

Přestože návrhový vzor Adaptér je při vývoji informačních systémů hojně využíván, 
v článku byla popsána zajímavá a neobvyklá aplikace tohoto vzoru v prostředí integrační vrstvy. 
Adaptér zde slouží jako prostředek pro realizaci dalších návrhových vzorů (odkazovaných 
průběžně v textu) a zajišťuje překlady protokolu, struktury nebo sémantiky. To vše je specifické 
především pro distribuované systémy. 
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Abstract 

Software engineering industry is going through its own evolution. Besides technologies, there 
is a continuous improvement approach to the design of information systems, which is significantly 
affected by design patterns. They have become one of preferred practices in software engineering. 
Although there are exists several groups of design patterns, the most frequent is the common set usually 
called GoF (Gang of Four). Despite its generality, an application of common design patterns is not limited 
to standalone applications, but it can be applied in a distributed environment as well. This paper describes 
the purpose of design pattern Adapter in an integration layer. The work is divided into two parts. The first 
is a short introduction to design patterns and the environment of an integration layer. The second deals 
with the problems which can be solved by the applying of the design pattern Adapter. 



 267 

POLOAUTOMATICKÁ TVORBA DOMÉNOVÉHO MODELU Z TEXTU 
 

Petr Klimánek 
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, 

r09462@student.osu.cz 
 

Abstrakt 
 Příspěvek se zabývá poloautomatickou tvorbou doménového modelu z textových 
materiálů napsaných v přirozeném jazyce a je zasazen do týmové práce na systému XAPOS. 
Uživateli je tvorba modelu usnadněna řadou automaticky vygenerovaných doporučení, čímž je 
zkrácena doba potřebná k jeho vytvoření. Jsou zde navrženy metody ke generování takových 
doporučení a popsána jejich implementace. Byl proveden experiment, na kterém byla ověřena 
úspěšnost implementovaných metod a identifikovány hlavní nedostatky. V závěru jsou navržena 
možná budoucí vylepšení. 

 
Klíčová slova: doménový model; zpracování přirozeného jazyka; Google Translate; WordNet; 
Stanford NLP 
 
Úvod 

Současný vývoj aplikací se stále více zajímá také o sémantiku, než jen o pouhé zpracování 
dat, ať už jde o různé druhy výpočtů nebo transformace. Sémantika, podobně jako informace, 
existuje sama o sobě a k tomu, aby mohla být zapsána, uchována a používána, potřebuje nosič. 
V kontextu této práce je k uchování sémantiky použito doménového modelu, konkrétněji 
doménové ontologie. Doménová ontologie je dále využita v adaptivním personalizovaném 
výukovém systému XAPOS [1] k navigaci studentů nad výukovými objekty na základě jejich 
znalostí a na základě propojení výukových objektů na konkrétní koncepty obsažené v dané 
ontologii. 

K vytváření doménového modelu (doménové ontologie) lze z principu přistupovat třemi 
způsoby: manuálně, automaticky a poloautomaticky. Manuální způsob je velmi pracný, ale také 
velmi přesný a výsledek je kvalitní. Automatický způsob je opakem. Poloautomatický způsob 
kombinuje obě metody, čímž vytváří kompromis mezi cenou a kvalitou. Příspěvek se zabývá 
právě poloautomatickým způsobem. 

 
Materiál a metody 
 Poloautomatický způsob tvorby doménového modelu je založen na zpracování textových 
dokumentů, které se zabývají danou doménou. Ideálně pak, pokud tuto doménu přímo popisují. 
Textové dokumenty jsou určeny ke čtení lidmi, proto jsou napsány v přirozeném jazyce, 
a k jejich zpracování je zapotřebí použít metody zpracování přirozeného jazyka, které se 
podstatně liší od metod zpracování formálních jazyků. Některé zde popsané části zpracování 
navazují nebo rozvíjí metody použité v dřívější práci [2]. Poloautomatický přístup k tvorbě 
modelu je implementován v aplikaci, která uživateli nabízí různá doporučení a usnadňuje tak 
proces tvorby modelu. Automatická část zpracování textových dokumentů je rozčleněna do čtyř 
kroků, které jsou vykonávány sekvenčně a jsou schématicky znázorněny na obrázku 1. 

V prvním kroku je načten textový obsah dokumentu. Jsou podporovány celkem tři formáty 
dokumentů. Čistý text, značkovaný formát (X)HTML a formát PDF. K práci s (X)HTML 
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dokumenty byla použita knihovna JTidy3, jako Java portace HTML Tidy. K načtení obsahu PDF 
dokumentu byla použita knihovna Apache PDFBox4. V dalším kroku je načtený text pročištěn 
od nežádoucích znaků a textových konstrukcí s pomocí řady regulárních výrazů. Pročištěný text 
je dále překládán automaticky do anglického jazyka, je-li v jiném, než anglickém jazyce. Překlad 
je prováděn pomocí překladače Google Translate, přistupovaného přes neoficiálního klienta 
google api translate5 v Javě. Nakonec je pročištěný anglický text anotován sadou Stanford NLP6 
metod. Mezi hlavní anotace patří označení slovních druhů, lemmatizace a analýza větné skladby 
– parsing. 

 

 
Obrázek 1. Schéma automatického zpracování dokumentů 

 
 Z textu jsou vybírány nejdelší souvislé úseky podstatných jmen jako kandidáty na 
koncepty. Tyto kandidáty jsou seřazeny podle četnosti výskytu sestupně a nabídnuty uživateli 
k výběru. Při výběru kandidáta na koncept a jeho přeřazení mezi koncepty dochází ke spuštění 
pokusu o automatickou desambiguaci. K desambiguaci je využito WordNetu, což je lexikální 
databáze anglického jazyka, která svůj obsah organizuje do tzv. synsetů, tedy množin slov 
stejného významu. Desambiguace konceptu je založena na přiřazení konkrétního synsetu z 
WordNetu z nabídky možných. Koncepty, které se nepovede desambiguovat automaticky, může 
uživatel desambiguovat sám. Desambiguovaných konceptů lze poté využít k definování vztahů 
mezi nimi i jinými koncepty. Z WordNetu jsou přebírány vztahy typu IsA a PartOf. Další vztahy 
typu IsA jsou vytěžovány přímo ze zpracovaného textu. K populaci ontologie (naplnění 
instancemi) je použito techniky Named Entity Recognition, založené na regulárních výrazech, 
které může uživatel sám vytvořit a zadat, pokud ve zpracovávaných textech objeví použitelný 
vzor. 

Výsledky a diskuse 
K ověření funkčnosti navržených a implementovaných metod byl proveden experiment: z textu 
návrhu ANSI/ISO normy jazyka C byla vytvářena doménová ontologie programovacího jazyka 

                                                 
3 http://jtidy.sourceforge.net/ 
4 http://pdfbox.apache.org/ 
5 http://code.google.com/p/google-api-translate-java/ 
6 http://nlp.stanford.edu/software/index.shtml 
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C. K tomuto účelu byl použit text návrhu ANSI/ISO normy jazyka C. Text byl vybrán pro velmi 
kvalitní obsah (plain text) ve vztahu k modelované doméně. Hodnocení kvality výsledného 
modelu je subjektivní záležitost stejně, jako proces jeho vytváření. Proto byl experiment 
proveden pouze s automatickou částí tvorby modelu. Výsledky byly porovnány s existující 
manuálně vytvořenou ontologií jazyka C na úrovni jednotlivých konceptů. Koncepty byly 
spojovány na základě shody jejich klíčových slov. Koncept byl považován za rozpoznaný, pokud 
bylo nalezeno alespoň jedno jeho klíčové slovo. Experiment byl dvou variant. V první variantě 
byly přijaty všechny navržené kandidáty na koncepty (všechny nalezené sekvence podstatných 
jmen). Ve druhé variantě pouze prvních 200 kandidátů. Obě varianty pak byly doplněny ještě o 
přijetí všech návrhů na IsA vztahy z textu. Návrhy IsA vztahů jsou totiž založeny na „rozbíjení“ 
víceslovných konceptů na menší části. Například z „assignment expression“ je vyčleněno slovo 
nejvíce vpravo a je mezi nimi vytvořen vztah – „assignment expression IsA expression“. Tím 
vznikají další koncepty. Třetí modifikace pak přidává ještě doplnění modelu o instance nalezené 
s využitím regulárních výrazů, které byly odvozeny z pozorování struktury zdrojového 
dokumentu. Jedná se o názvy funkcí, maker a hlavičkových souborů. 

 

The (\S+) function 
The (\S+) macro 

<([a-z0-9]+\.h)> 

 

 Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1, kde jsou důležité především poslední 2 sloupce. 
Předposlední znamená, kolik procent konceptů manuálně vytvořené ontologie bylo objeveno a 
rozpoznáno. Poslední sloupec vyjadřuje to samé, ale s jistou modifikací. Některé koncepty 
referenční ontologie vůbec nejsou obsaženy v testovacím textu, takže ani nemohly být objeveny. 
Poslední sloupec tak představuje celkovou úspěšnost dané varianty. 

Tabulka 1. Výsledky experimentů „Všechny“ a „200“ 

Varianta Přidáno Položek 
v modelu 

Nalezeno 
konceptů 

Nalezeno/ 
položek 
(v %) 

Nalezeno/ 
celkem 

v ontologii 
(v %) 

Nalezeno/ 
možno nalézt 

(v %) 

- 3137 395 12,6 38,1 73,3 

IsA 4519 450 10,0 43,4 83,5 Všechny  

IsA + NER 4558 465 10,2 44,8 86,3 

- 200 98 49,0 9,4 18,2 

IsA 1802 152 8,4 14,6 28,2 200 

IsA + NER 1962 318 16,2 30,6 59,0 
 

Z prvního experimentu je vidět, že bylo navrženo a přijato 3137 konceptů, z nichž 395 bylo 
relevantních, to odpovídá 38,1% pokrytí konceptů referenční ontologie a 73,3% pokrytí 
nalezitelných konceptů referenční ontologie. Hodnota 12,6 % říká, kolik z nalezených konceptů 
do modelu skutečně patří. Rozdíl do 100 % je „balast“. Tato hodnota klesá s přijetím všech IsA 
návrhů a s tím spojených nových konceptů. Naopak přidáním ještě instancí nalezených 
vypozorovanými regulárními výrazy opět roste, zatímco počet položek v modelu se změnil 
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nepatrně. U varianty „200“ je vidět, že bezhlavé přijetí všech IsA návrhů velmi zvyšuje počet 
položek v modelu, ale nepřidává odpovídajícím způsobem nalezených konceptů. Naopak 
přidáním NER složky se opět jednotlivé ukazatele vylepšují. Odtud se dá usuzovat, že přidáním 
pouze NER složky k základnímu výběru všech, respektive prvních 200 navržených konceptů, 
by se dalo dosáhnout uspokojivých výsledků. Proto byl proveden ještě další experiment 
s variantami „Všechny“ i „200“, ale s přidáním pouze NER složky, tedy přidáním instancí 
nalezených s pomocí regulárních výrazů. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 2. 
 

Tabulka 2. Výsledky experimentů „Všechny“ a „200“ s NER 

Varianta Položek 
v modelu 

Nalezených 
konceptů 

(v %) 

Konceptů/ 
položek 
(v %) 

Konceptů/ 
celkem 

v ontologii 
(v %) 

Konceptů/ 
možno nalézt 

(v %) 

Všechny + NER 3204 444 13,9 42,8 82,4 

200 + NER 360 265 73,6 25,5 49,2 
 

Výsledky potvrdily předpoklady a například varianta „200 + NER“ dává dobrý výstup v tom, 
že model obsahuje velké procento (73,6) relevantních položek a přesto pokrývá téměř 
polovinu z možného nalezitelného prostoru. 

 
Závěr 

Z experimentu lze usoudit, že v oblasti poloautomatické tvorby doménového modelu z textu 
se dá dosáhnout uspokojivých výsledků i relativně jednoduchými metodami. K dalšímu zlepšení 
výsledků by mohlo pomoci také využití značkování, pokud je přítomno. Kvalitnější pročištění 
dokumentů by zase vedlo ke kvalitnějším anotacím Stanford NLP metodami. Významnou pomoc 
uživateli by pak představovala implementace automatické desambiguace konceptů. 

 
Poděkování 

Výzkum je podpořen z projektu SGS21/PřF/2011 Problémy podobnosti a obohacení obsahu 
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Abstract 
The paper deals with semi-automatic creation of domain model from textual materials written in natural 
language, and is set into team work on XAPOS system. The creation of model is facilitated to user by 
automatically generated suggestions, which reduces the time required to create model. The methods for 
generation such suggestions are designed and their implementation is described. An experiment has been 
conducted on which the success of implemented methods is verified and has been identified major 
shortcomings. In conclusion are proposed possible future improvements. 
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Abstrakt 
Automatickou kategorizací se rozumí metody pro automatické přiřazení nových výukových 

objektů - příkladů na stávající prostor konceptů. Tyto metody umožňují určit vhodné příklady 
k výukovému objektu, vypočítat podobnost příkladu k výukovému objektu a k ostatním příkladům. 
Metody popsané v článku byly prakticky vyzkoušeny v experimentu. Popis experimentu je součástí 
článku. 

 
Klíčová slova: personalizace, adaptace, kategorizace, automatické zpracování, prostor konceptů 
 
Úvod  

Při vytváření kurzů, v adaptačních a personalizovaných systémech, narážíme na problém 
kategorizace (přiřazení) nových výukových objektů na stávající prostor konceptů. Mnohokrát 
správné zařazení materiálu neúměrně navýší potřebný čas pro vytvoření kurzu. V následujícím 
textu nastíním jak za pomocí lexikální analýzy, rozšířeného vektorového modelu a jednoduchých 
statistických funkcí docílit automatického přiřazení nových ukázkových příkladu na stávající 
prostor konceptů. Praktickým experimentem dokážu vhodnost použitých metod. 
Experiment je provázán na kurz jazyka C v systému XAPOS [1]. V rámci experimentu jsem chtěl 
dokázat mé teoretické předpoklady, že je možno automaticky kategorizovat jakékoli zdrojové 
kódy dostupné např. na Internetu a provázat je s prostorem konceptů, který využíváme v 
XAPOSu. Díky provázání na prostor konceptů jsem schopen u existujících výukových objektů 
určit, který ukázkový příklad se k němu váže. Zároveň mohu určit míry podobnosti příkladu k 
ostatním.  
Testovacím vzorkem příkladů jazyka C byly zdrojové kódy v různých národních jazycích 
(komentáře, názvy proměnných apod.) Využito bylo pět skupin příkladů: 
 
CZ - čeština bez diakritiky – 58 příkladů 
SK - slovenština, pro kterou účelně nejsou v systému stopslova a registr pojmů – 20 příkladů 
EN - angličtina bez lemmatizace – 20 příkladů 
EN-L - zdrojové kódy transformované lemmatizátorem – 20 příkladů 
ALL - CZ + SK + EN  
 
Toto rozdělení je pouze pro ukázku. Explicitně toto rozdělení není potřeba. Při zpracování dat 
vycházím z principů popsaných Šimkem [2] a to hlavně částí zabývající se lexikální analýzou 
textu, následně pak implementací vlastních přístupů jak zdrojové kódy přiřadit na existující 
prostor konceptů. 
Celý algoritmus zpracování nových zdrojových příkladů můžeme rozdělit na 3 oblasti: 
Čištění zdrojových kódů 
Párování příklad - koncept 
Analýza podobnosti a přiřazení k výukovým objektům 
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Čištění zdrojových kódů 
Nejdříve je potřeba příklady převést do podoby, která vyjádří jejich obsah a bude možno ji 

automaticky zpracovat. Jako vhodný se jeví rozšířený vektorový model, jehož jednotlivé prvky 
neobsahují pouze kardinality výskytu, ale obsahuje i další charakteristiky, jako například 
relevance vyjadřující míru důležitosti slova v příkladu. Předzpracování zdrojových příkladů 
obsahuje: 
 
Analýza textu 

Prvním krokem je přirozené jazykové zpracování příkladů a rozpoznání tokenů. Čištěním 
zdrojového kódu rozumíme lemmatizaci příkladů a odstranění stopslov. Po čištění máme 
konečnou množinu tokenů z příkladů. Protože částí experimentu jsem chtěl dokázat, že jsem 
schopen vzít jakýkoli příklad, přestože nemáme k dispozici množinu stopslov, příklady v SK 
nebudou očištěny o stop slova. Ze stejného důvodu byly použity množiny EN a EN-L, kde byly 
porovnávány výsledky s a bez lemmatizace. 
 
Vytvoření vektorové reprezentace 

Z tokenů jsou vytvořeny vektory, které budou obsahovat kardinality jejich výskytu.  
Následujícím krokem je transformace vektorového modelu na rozšířený vektorový model. To je 
docíleno přidáním relevance rlvci,j tokenů ti ve zdrojovém kódu scj. Pro výpočet relevance 
využívám dvou přístupů - vytvoření registru pojmů nebo zpracování sémantiky příkladu. 
Při mém experimentu jsem do registru pojmů zavedl klíčová slova konceptů z prostoru konceptů. 
Takto jsem získal seznam podstatných slov, která jsou využita pro ohodnocení. Pokud se token 
rovná slovu z registru pojmů, je jeho relevance rovna kardinalitě vynásobené konstantou. Pro 
testovací účely byla zvolena hodnota 2. Sémantika kódu je zpracována jako výpočet složitosti 
kódu. Minimální, maximální a průměrný počet nalezených tokenů při experimentu jsou v tabulce 
1. Všechna nalezená lemmata jsou v první skupině. V druhé skupině jsou všechny tokeny po 
procesu čištění. V třetí skupině jsou počty tokenů rovnající se slovům z registru pojmů. 

 
Tabulka 1. Počet lemmat a tokenů v analyzovaných skupinách příkladů 

  CZ SK EN EN-L ALL  

MIN 14 18 16 17 14 
AVG 43 49 40 40 44 Lemmata 
MAX 115 142 92 89 142 
MIN 9 13 7 8 7 
AVG 34 38 25 20 33 Očištěné tokeny 
MAX 92 116 57 53 116 
MIN 4 7 4 4 4 
AVG 11 13 9 10 11 Tokeny v registru 
MAX 24 21 23 23 24 

 
Párování příklad – koncept 

Po úvodní fázi je možno rozhodnout zda nalezený token je klíčové slovo z prostoru 
konceptů. Pro párování příklad – koncept je nejdříve vypočítána míra příslušnosti tokenů k 
příkladům.  Pro vyhodnocení, zda tato míra je dostatečná je zavedena hranice pro její minimální 
hodnotu. 
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Výpočet míry příslušnosti 
Pro výpočet míry příslušnosti tokenů k příkladům využíváme metriku tf-idf. Metrika počítá 

míru příslušnosti wi,j tokenu ti v jednotlivých zdrojových kódech scj vzhledem ke kardinalitě v 
množině všech příkladů SC. Výpočet míry wi,j je následující: 

 

 
Kde rlvci,j je relevance tokenu ti ve zdrojovém kódu scj a idfi je inverzní frekvence tokenu ve 
všech příkladech: 

 
Kde SC je množina všech příkladů.  
 
Určení minimální míry příslušnosti 

Aby mohl být token přiřazen ke konceptu, musí mít míru příslušnosti větší než je stanovená 
hranice. Tuto hranici je možno zvolit několika způsoby: 
Staticky: ze všech termů náležejících do registru pojmů se vybere nejmenší míra příslušnosti. 
Tímto přístupem je zaručeno, že všechny termy z registru pojmů budou použity. Nevýhodou je 
velký rozsah míry příslušnosti jednotlivých termů. 
Dynamicky: Určí se maximální počet termů, které se přiřadí ke konceptům z prostoru konceptů. 
Tento přístup zajišťuje přibližně stejné množství termů pro všechny příklady.  Maximální počet 
se nesmí zvolit příliš velký, protože by docházelo stejně jako u statického výběru k velkému 
rozsahu míry příslušnosti. 
Dynamicky s určeným rozsahem: stejně jako u předchozího přístupu se určí maximální počet 
termů. Navíc se zavede procentuální rozsah, o kolik se mohou lišit relevance jednotlivých 
klíčových slov. 
 
Přiřazení konceptů 

Termy odpovídající dříve definované minimální hranici se využívají pro přiřazení na 
koncepty z prostoru konceptů. Existují dvě možnosti.  
Term existuje v prostoru konceptů - odpovídající koncept se přiřadí k příkladu. 
Term neexistuje v prostoru konceptů - term může být přidán ke konkrétnímu konceptu nebo 
může být definován nový koncept. 
 
Analýza podobnosti příkladů a kategorizace na existující výukové koncepty 

U příkladů s přiřazenou množinou konceptů je možno rozhodnout, který příklad 
koresponduje s kterým výukovým objektem. Analýza podobnosti je zpracována mezi příklady a 
výukovými objekty a mezi jednotlivými příklady. 
Výukový objekt LO se váže na x konceptů. Koeficient podobnosti ks je definován jako . 

Koeficient rozdílu je definován jako . Podobnost s je definována jako: 

 

 
Kde CS je množina stejných konceptů a CD je množina rozdílných konceptů. 
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Obrázek 1. Kategorizace příkladů na výukové objekty založená na konceptech 

 
V příkladu na obrázku 1 můžeme vidět, že nejvhodnějším příkladem pro výukový objekt LO1 je 
příklad E1. Také můžeme vidět, že E3 nesouvisí s LO1. 
 
Závěr a budoucí práce 

V rámci mého experimentu se mi povedlo dokázat, že jsme schopni vzít téměř jakýkoli 
ukázkový příklad a automaticky ho kategorizovat – přiřadit do stávajícího prostoru konceptů. 
Díky tomu můžeme snadno pro daný výukový objekt vyhledat vhodné ukázkové příklady. 
Z experimentu také vyplynulo, že díky využití zmíněných postupů, není nutné znát národní jazyk 
příkladů a mít tedy předem k dispozici seznam stopslov daného jazyka a funkční lemmatizátor. V 
budoucím výzkumu chci více rozvinout použití výpočtu složitosti příkladů pro detailnější 
kategorizaci. Oblastí mého výzkumu je také přímé automatické vyhledávání vhodných příkladů 
na Internetu ke konkrétním výukovým objektům. 
 
Poděkování 
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Abstract 

By automatic categorization are meant methods for automatic assigning new learning objects – 
examples to current concept space. These methods enable to choose appropriate examples to learning 
objects, calculate similarity of example – learning objects and example – other examples. Methods 
described in the article have been tested in experiment. Description of the experiment is attached to the 
article. 
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Abstrakt 

Sociální sítě jsou díky jejich momentální velké oblibě velkým zásobníkem dat. Lidé do svých 
osobních profilů vyplňují informace o sobě a vytvářejí sociální vazby různých typů. Analýzou těchto 
vazeb lze objevit mnoho podobností mezi uživateli a vyhledávat tak nejrůznější informace. Lidé však 
nemusí být registrováni pouze pod jednou sociální sítí. Z tohoto hlediska se může analýza a vyhledávání 
rozšířit na i více sítí. Některé sociální sítě již nějakou dobu umožňují přístup ke svým datům přes rozhraní. 
To umožňuje stránkám třetích stran vytvářet nejrůznější sociální aplikace bez nutnosti budování vlastní 
sociální sítě. 

 
Klíčová slova: sociální sít; stránky třetích stran 
 
Úvod 

Sociální sítě se staly běžnou součástí života mnoha lidí. Člověk zde může vytvořit sociální 
spojení s rodinou, přáteli, náhodnými známými či se seznamovat s neznámými lidmi. Tvorba 
vlastního profilu je nedílnou součástí tohoto procesu. Krom povinných základních položek 
každého profilu je možno vyplnit spoustu dodatečných informací jako koníčky, vzdělání, 
zaměstnání, apod. Textové informace však nejsou jediným typem obsahu, který můžeme do 
vlastního profilu zařadit. V současnosti do něj lze zařadit fotografie či videa. Navíc každý 
uživatel sociální sítě tvoří další vazby například tím, že komentuje cizí odkazy, posílá zprávy 
přímo na nástěnku jiného uživatele nebo se mu líbí, co daný uživatel pověděl či vyvěsil. To dělá 
z uživatelských profilů důležitý zdroj informací.  

Odpovědí na otázku, co vlastně sociální síť obecně je nalezneme několik. Jednou 
z možných je definice, která hovoří, že „sociální síť je množina uzlů (nebo členů sítě), které jsou 
navzájem propojené jedním anebo více typů vztahů“ viz [1]. V návaznosti na předešlý odstavec si 
můžeme odvodit, že pokud máme množinu uživatelů s bohatými profily a zároveň mezi uživateli 
existuje nějaký typ vztahu, můžeme odvodit spoustu informací o tom, co mají někteří uživatelé 
společné.  

V současnosti jsou lidé registrováni v různých sociálních sítích. I když se jejich počet 
neustále zvyšuje, jen několik se dostalo na vrcholné příčky v počtu uživatelů. Na stránkách [2] je 
vidět 10 nejúspěšnějších sociálních sítí za rok 2010. Z pořadí je vidět, že největší měsíční 
přírůstek uživatelů zaznamenává Facebook. Tato informace však není nijak zarážející vzhledem 
k tomu, že v roce 2011 uvádí Facebook přes 500 miliónů aktivních uživatelů [3].  

 
Analýza vazeb 

Vazby jsou základem každé sociální sítě. Při hledání informací o jedné osobě se přes její 
vazby můžeme dostat na další osoby a jejich informace. Prohledáváním síťové struktury do určitě 
úrovně může vést k užitečným informacím. Například osoba A zná osobu B a oba mají společné 
zájmy. Osoba B má ve svém seznamu přátel osobu C, se kterou rovněž sdílí stejné zájmy jako 
s osobou A, ale osoba A a C se navzájem v rámci sítě neznají. Takže pokud budeme hledat 
osoby, které mají stejné zájmy jako osoba A, nenalezneme pouze osobu B ale i osobu C. Počet 
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takto nalezených osob bude dán nastavením vzdálenosti, do jaké se bude od původní osoby 
zanořovat. Tím se však pokrývá oblast pouze jedné sociální sítě. Avšak lidé nemusí být 
registrovaní pouze u jedné sítě. Proto vyhledávat pouze u jedné sítě nemusí dát požadovaný 
výsledek. Cestou spojovat lidi z různých sociálních sítí se dal Google Friend Connect. Jak 
ukazuje obrázek 1, tato služba spojuje uživatele a jejich vazby z různých sítí pod jedinou stránku.  

 

 

Obrázek 1. Profilová stránka blogu přes Google Friend Connect. OpenSocial API čte a zapisuje 
uživatelskou aktivitu na stránce, povoluje uživatelům sdílet co právě dělají a vidět co jejich 

přátele vyvěšují [4]  

 
Myšlenku využití dat několika sítí lze použít pro spoustu účelů. Pečlivě vyplněný 

uživatelský profil není otázka několika vteřin. Proto pokud uživatel musí absolvovat to samé 
vyplňování u jiné sítě je možné, že jisté informace již vynechá. Také aktualizace jedné informace 
na více sítích může vést k tomu, že je správně vyplněná pouze u sítě jedné. Pokud se však 
porovnají údaje, případně se vezme na vědomí i čas poslední aktualizace, je možné zjistit 
maximální počet informací o dané osobě.  
 
Rozhraní pro připojení k sociálním sítím 

Aby bylo možno uskutečnit jakékoliv strojové vyhledávání či analýzu, je zapotřebí se 
připojit na určitou sociální síť. Naštěstí tvorba vlastní sítě za tímto účelem již není nutná. Některé 
sociální sítě umožňují přístup k jejich datům přes rozhraní. Umožňují tak stránkám třetích stran 
vytvářet nejrůznější sociální aplikace a pracovat tak s počtem uživatelů a sociálních vazeb, jakým 
daná síť disponuje. Připojení klienta ke svým datům přes stránky třetích stran zobrazuje obrázek 
2. Sociální sítě poskytují framework, který sdružuje služby nejen pro připojení, ale i pro ostatní 
aktivity.  
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Obrázek 2. Framework pro připojovací služby sociálních sítí [4] 

Při hledání sociálních sítí, které umožňují připojení ke svým datům bylo postupováno podle 
statistik počtu aktivních uživatelů. Dalo se předpokládat, že největší sociální sítě disponují 
prostředky pro budování a udržování rozhraní pro připojení. Zaměřím se pouze na pět řešení: 
Facebook Platform, MySpaceID, Twitter Platform, Google Friend Connect, LinkedIn Platform a 
jejich rozhraní. Článek [4] se věnuje popisu frameworků pro Facebook Platform, MySpaceID a 
Google Friend Connect. Vytváření stránek připojených k některé sociální síti má několik 
společných bodů. Naprosto zásadním bodem je vytvoření aplikace na vývojářských stránkách 
konkrétní sítě. To však není umožněno pokud není uživatel registrován a řádně ověřen například 
přes email. Samotný akt vytvoření aplikace není většinou ničím jiným, než vyplněním názvu a 
souhlasem s podmínkami dané sítě. Po vytvoření aplikace je vygenerován kód, který je obvykle 
pojmenován jako ID aplikace. Tento kód je nezbytný pro verifikaci aplikace mezi sociální sítí a 
stránkami třetích stran. Ostatní body se již mohou lišit podle řešení dané sítě.     

Facebook Platform se stává zajímavou variantou připojení už jen pro množství uživatelů, 
jímž Facebook disponuje. Funguje již od roku 2008 a od té doby více než 80 tis. stránek třetích 
stran použilo tuto službu [4]. Vývojářské stránky se nacházejí na adrese 
http://facebook.com/developers. Zde jsou uvedeny i SDK platformy, které Facebook udržuje pro 
připojení k jejich síti. Jedná se o Android, C#, iPhone, JavaScript, PHP a Python. Neoficiálně se 
však vyvíjí i platforma pro Javu na adrese http://code.google.com/p/facebook-java-api. Vytvoření 
nové aplikace probíhá ve třech krocích. První zahrnuje již zmiňovaný název a podmínky. Druhý 
krok se detailněji zabývá danou aplikací. Vyplňují se zde položky jako popis aplikace, jazyk 
aplikace nebo email správce. Důležité je vyplnit URL aplikace (konkrétní adresa sociální 
aplikace). Bez tohoto údaje vaší aplikaci nespustíte, jelikož Facebook tuto URL ověřuje při 
komunikaci se stránkami třetích osob. V posledním kroku se vygenerují dvě důležité hodnoty: 
kromě App ID i App secret. Takže nejen ID aplikace je potřeba pro verifikaci aplikace. Vše na 
straně Facebooku je vytvořeno a následuje už jen konkrétní programování na stránkách třetích 
stran. 

MySpaceID vytváří aplikace až na drobné vyjímky téměř stejně jako v předchozím 
případě. Vývojářské stránky se nalézají na adrese http://developer.myspace.com/myspaceid. K 
dispozici je několik SDK platforem, které může vývojář použít. Jde o PHP, Python, Ruby, C#, 
Java, Android a iPhone.  

Twitter Platform  se při vytváření aplikace odlišuje menším počtem informací, které 
vyžaduje. Vyznačuje se také širokou nabídkou SDK platforem pro programování stránek. Uvedu 
zde příklad jen těch nejznámějších: Java, C++, PHP, .Net, Python a další. Vývojářské stránky se 
nacházejí na adrese http:// dev.twitter.com/.     
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Google Friend Connect se od předešlých zásadně liší. Předchozí služby se připojovaly 
k jedné vlastní sociální síti. Google však nabízí připojení k několika sítím, tj. kromě vlastního 
připojení sám na sebe se dá připojit například na Twitter, Yahoo a další. Tím se stává jakýmsi 
prostředníkem pro připojení na více sítí najednou. Stránky tohoto projektu jsou na straně 
http://google.com/friendconnect. Postup vytvoření nové aplikace je zde značně zjednodušen. 
Stačí zadat název, adresu URL webu a jazyk webových stránek. Aplikace se vytvoří a tvůrce 
může pracovat s předem vytvořenými gadgets. Google jich pro tyto stránky vytvořil celou škálu. 
Přidávání gadget na vlastní stránky se děje tak, že se nastaví určité vlastnosti a vygeneruje se kód.  
Tento kód již obsahuje i id stránky, takže ho stačí celý zkopírovat do námi požadovaného 
souboru a gadget je na stránce okamžitě funkční a připraven k použití.  

LinkedIn Platform  se tvorbou stránek podobá Google Friend Connect. Je zde vytvořeno 
velké množství plugins připravené ihned k použití. Avšak dá se vytvářet aplikace i pomocí 
klasického programování použitím JavaScript. Vývojářské stránky jsou k  nalezení na adrese 
http://developer.linkedin.com. 

  
Závěr 

U každé sítě bylo vyzkoušeno vytváření aplikace na stránkách třetích stran. Toto testování 
ukázalo, že se Facebook Platform, MySpaceID a Twitter Platform velice podobají a mají též 
několik stejných SDK platforem. Navíc se jejich sítě nalézají na prvních třech pozicích, co se 
týče aktivních uživatelů. Z toho vyplývá, že se budoucí práce bude nejspíše provádět právě na 
těchto službách. 
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Abstract  

Social networks are thanks to their current great popularity huge reservoir of data. People fill into 
their personal profiles information about themselves and create social ties of various types. Analysis of 
these ties can reveal many similarities between users and allow search for various information. People 
don’t need to be registered under one social network. From this perspective, analysis and search could be 
extended to more networks. Some social networks have allowed access to their data via interface for quite 
some time. This allows third-party sites to create variety of social applications without building their own 
social network.  
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Abstrakt 

Řízení podnikových procesů pomocí procesních map a strukturovaného pohledu je dnes velice 
běžné.  Má práce se zabývá  zmapováním podnikových procesů a definicí domény v předmětné oblasti. 
Cílem je návrh řešení a jeho modelu spolu s možností testování ve zvolených procesních mapách. 

 

Klíčová slova: podnikové procesy, proces, rozhodovací uzel 

Definice domény, příklady a procesy 

Firmy se stále častěji potýkají s problémem řízení procesů při vývoji svých produktů a v této 
souvislosti řeší technickou koordinaci se zákazníkem,  mezi jednotlivými odborníky ve firmě 
anebo externími spolupracovníky. Důležitým zájmem obchodních společností je pak předmětné 
procesy nejen řídit, ale řídit je efektivně. Mnohdy se stává, že je zaměstnanci nesprávně vymezen 
objem práce, ať již nízký nebo naopak, v obou případech pak jeho možná efektivita není 
stoprocentní. Vyvstává zde potřeba kontroly činnosti zaměstnanců, ale to není mnohdy možné 
kvůli rozsáhlosti aktivit a procedur ve firmě. Mnoho firemních činností zbytečně zabírá čas a stojí 
peníze, jinými aktivitami naopak lze čas i peníze uspořit. V dnešní době některé velké firmy stále 
sázejí na řízení vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení. Některé firmy ale již pochopily, že 
zmapováním firemních procesů lépe zachytí svoji činnost a  mohou pak lépe řídit a organizovat 
samy sebe. Mapování je ale vhodné i pro střední a malé firmy, především jestliže mají složitou 
strukturu a jejich produkty vyžadují specifické práce. Příkladem může být výroba softwaru i 
hardwaru, kde i v malých firmách je k výrobě produktu potřeba sledu mnoha činností. Řízení 
organizace za pomoci zmapování „workflow“ slouží nejen k výrobě produktu při nižších nákladech 
a vyšší efektivitě práce, je to zároveň soubor instrukcí jak se dostat ke kýženému cíli,  tedy know-
how firmy. Důkazem, že toto know-how je hodnotnou částí kapitálu firmy svědčí například to, že 
některé společnosti své know-how prodávají jiným jako např. Toyota.  

Díky tomu, že se fungování společností podle vytvořených byznysu procesů stává čím dál 
tím populárnější, více a více společností stojí před problémem výběru přístupu a postupu 
modelování jejich vlastních byznys procesů.  

Aby toho dosáhli, je důležité se rozhodnout jakou cestou se vydat. Možnosti jsou dvě : 
přímá a nepřímá. Přímý přístup je založen na tom, že vše bude provedeno ve vlastní režii a 
z vlastních zdrojů. Nepřímý přístup spočívá ve výběru vhodné konzultační firmy, která následně 
provede analýzu a popis byznys procesů. 

  Není to jednoduchý výběr, obzvláště pro společnosti bez předchozích zkušeností v oblasti 
byznys modelování. Nezávisle na tom, který přístup si firma zvolí, ze zkušeností lze říci, že při 
prezentacích byznys modelů za pomocí různých popisných nástrojů, bude často docházet 
k nepochopení ze strany zaměstnanců, jelikož je pro ně velmi těžké porozumět rozdílu mezi tímto 
nebo jiným použitým nástrojem.  
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Zmapování procesů jsem prováděl na IS HIS, který slouží pro organizaci a sbírku předmětů 
potřebných pro pomoc lidem v nouzi. Vytvoření základních map procesů ze systému HIS slouží 
jako praktická prezentace použitelnosti modelu Fuzzy modelovacího nástroje pro testování 
informačních systémů realizující businness procesy, jehož konečný výstup bude umožňovat 
vytvoření modelu testování transformace procesní mapy na implementovaný proces v IS (resp. IS 
jako takový) s jasnou definicí shod a neshod ve vztahu k původním (vágním) požadavkům. Má 
část v tomto modelovacím nástroji popsaného níže je M1. Pomocí zmapovaných procesů a jejich 
vágních požadavků na ně se vytvoří základní procesní mapy, s kterými pak pracuje další část 
Fuzzy modelovacího nástroje. 

 

Model fuzzy nástroje 

Model systému pracuje pomocí aplikace fuzzy přístupu vzhledem 
k vágnosti vstupních a výstupních proměnných. 

 

In – vstupy do procesu ( informace určující další směr vlákna 
podnikového procesu) 
Ou - výstupy procesu  (další směr vlákna podnikového procesu) 
 
M1 – vytvoření atomických procesních map podle vágního zadání 
požadavků. 
 
M1: S x P x L  
S – množina vágních vstupních požadavků 
L – množina vágních výstupních atributů 
P – Pravidla 
 
M2 – Aplikování pravidel z báze znalostí na atomické mapy pro 
vytvoření konkrétní mapy. 

M1 x P -> M2 
 
 
Obrázek 1. Model fuzzy systému 
 
M3 – proces ohodnocení vytvořené mapy 
M2 x F -> M3 
F – množina všech stupňů existence (tj. ohodnocení pravděpodobností daného objektu) 
 
M4 –  
 

Výsledky 

 Jednoduchý příklad podnikového procesu IS HIS zatíženého neurčitostí. Výstupem pak je 
konkrétně atomická procesní mapa vytvořená vzhledem k testovanému informačnímu systému.  
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Vstupní jazykové proměnné a jejich jazykové hodnoty 
 
1 Nabídka           KN      1  Žádné  Ž 

                  2  Slabé  Sl 
                                                                         3  Kvalitní                 K 
                                      4  Silné                      Si 

 
 
2 Poptávka   PO 1  Malá  ML 

                 2  Střední  ST 
                                                                        3  Velká                     VL 

 
2. Výstupní jazykové proměnné a jejich jazykové hodnoty 
  

Nabídka  NP 1  Nenalezena   N 
     2  Spíše ne              S 
     3  Pravděpodobně ano          P 
     4  Jisté       J 
 
3. Definice fuzzy množin jazykových hodnot vstupních proměnných v počtu nabídek u Nabídka 
a u Poptávky  

 
1 Nabídka    KN   1  Žádné  Ž    

                  2  Slabé  Sl    
                                                                         3  Kvalitní                 K    
                                                                         4  Silné                      Si   

 
2 Poptávka   PO 1  Malá  ML  

                 2  Střední  ST    
                                                                        3  Velká                     VL   

 
 
 
4. Definice fuzzy množin jazykových hodnot výstupní proměnné v jednotkách procent 
Nalezení potřeby NP  

 1  Nenalezena   N    
     2  Spíše ne              S    
      3  Pravděpodobně ano          P    
     4  Jisté      J    
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5. Stanovení pravidel 
  
                       Konkurenční nabídky      Poptávka                   Nalezení potřeby   
 č. pravidla                 __                         ___                                       ___  
   1.                  If       Ž            And       ML               Then                 S    
   2.                  If       Ž            And      ST                 Then                 P    
   3.                  If       Ž             And      VL               Then                 J    
   4.                  If       Sl             And      ML              Then                S    
   5.                  If       Sl              And       ST             Then                 S    
   6.                  If       Sl             And       VL             Then                 P    
   7.                  If       K           And        ML              Then                 N    
   8.                  If       K            And        ST              Then                 S    
   9.                  If       K           And        VL              Then                 S    
   10.                If       Si          And        ML              Then                 N    
   11.                If       Si           And        ST              Then                 N    
   12.                If       Si          And        VL              Then                 S    
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Abstract 

The proceeding of business processes due to the procedural  maps and structured perspective is very 
common nowadays. In the real world there is a common occurrence of indefinites which makes harder to 
decide the key situations in  procedural maps. My thesis is concerning the present status of  business 
regulation and its defects. The goal is to suggest a solution altogether with an example. 
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Abstrakt 

Tento článek popisuje využití REA ontologie v podnikových informačních systémech. Zaměřuje se 
na koncept typování, důvod jeho existence, popisuje jeho realizaci a způsob použití. V první části je 
stručně popsána REA ontologie, její základní koncepty a struktura úrovní. Druhá část je zaměřena na 
popis konceptu typování a jeho následná aplikace v modelu REA a transformace do ER modelu. V závěru 
jsou shrnuty poznatky z této aplikace. 

Klíčová slova: podnikové informační systémy; ontologie; typování 

ÚVOD 

Tvorba rozsáhlých softwarových produktů, jako jsou podnikové informační systémy, vyžaduje 
vytvoření komplexního modelu, který zachycuje maximum podnikových procesů nutných k 
efektivnímu řízení, naplňování podnikových cílů a soustavnému zlepšování procesů. Model musí 
obsahovat podnikové znalosti, které pronikají do různých podnikových útvarů (výroba, prodej, 
marketing, účetnictví atd.) a v nich používat shodné modelovací principy. Konceptuální návrhové 
metody měly dříve dvě role – pochopit byznys doménu a navrhnout podnikový systém. 
Konceptuální modely byly používány k zachycení požadavků a jejich převod do různých 
databází. Nyní je účelem konceptuálních metod vytvořit model v rámci jakékoliv domény pomocí 
teoretických modelovacích konstrukcí, které zachycují reálný svět a vytváří tak abstraktní 
reprezentaci reality [6]. K takové tvorbě konceptuálního modelu může posloužit doménově-
specifický framework REA. 

REA ONTOLOGIE 

Resource Events Agents (REA) je podniková ontologie, která původně vznikla na základě 
výzkumu účetních informačních systémů (McCarthy, 1982). Jedná se o techniku pro návrh 
infrastruktur podniku založenou na konceptu ekonomických směn a konverzí zvyšujících 
hodnotu podniku. REA ontologie se dělí do tří úrovní, které přispívají k větší flexibilitě s lepší 
schopnosti se přizpůsobit změnám. První a nejnižší úrovní REA ontologie je Operační úroveň, 
která popisuje konkrétní fakta a činnosti, které lze pozorovat. Druhou úrovní REA ontologie je 
Úroveň politiky, která tvoří rozšíření operační úrovně o koncepty představující normy a pravidla 
tvořící meta úroveň podnikových procesů. Do modelu přidává znalosti, které popisují, co by se 
mohlo, mělo či nemělo stát. Patří sem vzory jako Závazek, Smlouva, vzory pro plánování, a také 
dvě sémantické abstrakce typování (kategorizace) a seskupování. Třetí úroveň chování REA 
ontologie je rozšíření modelu o specifické chování daného podniku.[1] Jádro modelu REA na 
operační úrovni tvoří tři druhy entit propojených do transakčních cyklů - Zdroje – základní 
ekonomická surovina, kterou chce podnik plánovat, monitorovat a řídit (výrobky, suroviny, 
nástroje, peníze, práce atd.). Události – změna hodnoty zdrojů. Agenti – jednotlivci, skupiny, 
organizace, které mají kontrolu na zdroji. 
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Na základě těchto základních entit viz obrázek 1 lze popsat a analyzovat klíčové podnikové 

procesy s různou úrovní detailů. Rozlišují se dva druhy procesů: směna a konverze.  

Obrázek 14. Schéma konceptů REA ontologie 

Proces směny probíhá mezí agenty zastupující podnik a agenty externími. Typickým 
směnným procesem je prodej výrobku, který nabízí podnik zákazníkům, kdy dochází ke směně 
výrobku za peníze. Pří prodeji dochází ke dvěma událostem. V rámci směny dochází k jedné 
úbytkové události, která přestavuje například výdej výrobku, a k jedné přírůstkové události, což 
je například příjem peněz od zákazníka. Obě události jsou přímo propojeny vazbou zvanou 
dualita. Ta zajišťuje fakt, že k úbytkové ani přírůstkové události nedochází samostatně, ale vždy 
je spjata s odpovídajícím jevem na straně druhé. 

Proces konverze je vytváření nového výrobku či služby, může se jednat i o přidání hodnoty 
k výrobku či službě. Tento proces může probíhat po určitou dobu a lze v něm identifikovat 
úbytkové události na straně jedné, které představují užití nástrojů, spotřebu součástek a práce. Na 
straně druhé dochází k přírůstkové události smontování výrobku. V této výrobě či modifikaci 
charakteristik zdrojů opět existuje přímá dualitní vazba mezi přírůstkovými a úbytkovými 
událostmi. 

Jednotlivé procesy lze popsat zcela samostatně a následně složit do komplexnější podoby pomocí 
hodnotových řetězců, které znázorňují zřetězení jednotlivých procesů a toků hodnot zdrojů. 

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH SYSTÉM Ů 

Pro vytvoření REA modelu byznys procesů je nutné dle [4] provést tři základní kroky: prvním je 
identifikace ekonomických událostí - ekonomickou událostí se rozumí každé zvýšení nebo 
snížení hodnoty ekonomických zdrojů. Druhý krok je identifikace zdrojů ovlivňujících 
ekonomické události a agentů, kteří se těchto událostí účastní. A třetím krokem je určení 
kardinality jednotlivých vztahů. 

KONCEPT TYPOVÁNÍ 

Typování (kategorizace) je koncept z úrovně pravidel REA ontologie. Jedná se o abstrakci 
skupiny objektů do určité kategorie. Typování stejně jako generalizace využívá principu 
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obecnější datové entity, která obsahuje společné vlastnosti a chování specializovaných objektů. 
Na rozdíl od generalizace typování nedědí pouze strukturu atributů, ale zároveň i jejich hodnoty. 
Důvodem vzniku tohoto konceptu je potřeba odkazovat se na určitý typ zdroje, události či agenta, 
místo na konkrétní instanci. Koncepty na úrovni pravidel reprezentují obecné pokyny, které jsou 
použitelné pro určité druhy (typy) zdrojů, událostí a agentů a ne na konkrétní objekty [2]. 

Typickým příkladem užití typování je katalog produktů, který obsahuje obecný popis 
a charakteristiku produktu, podle kterého si zákazník vybírá, co si zakoupí. Na základě toho 
výběru je zákazníkovi vystavena faktura, která již obsahuje informace o konkrétním produktu, 
jeho sériovém čísle, datu výroby a podobně. Ve výrobním procesu či poskytování služeb entita 
Typ produktu obsahuje předpokládané vlastnosti a parametry produktu, které lze porovnat s 
reálným produktem a jeho hodnotami [5]. Příkladem může být poskytování přepravních služeb 
leteckou společností. Společnost nabízí přepravu na různých destinacích reprezentovaných 
entitou Typ letu. Tato entita může obsahovat údaje o místu a času plánovaného odletu, 
maximálním počtu pasažérů, místa a času předpokládaného příletu. Realizovaný let reprezentuje 
entita Let s reálnými časovými údaji a seznamem přepravených pasažérů. 

REALIZACE TYPOVÁNÍ 

Koncept typování říká, že je potřeba vytvořit entitu typ, který bude na úrovni politiky 
reprezentovat určitou kategorii objektů z úrovně operační. Instance entity na operační úrovni 
nemohou existovat mimo instanci typu, který mají definovaný[3]. Obrázek 2 znázorňuje proces 
nákupu součástek nutný pro sestavení výrobku. V tomto procesu je využit koncept typování. 
Součástky jsou zde reprezentovány pomocí entity Typ součástky na úrovni politiky ve vazbě 
s přírůstkovým závazkem dodavatele dodat součástky a na operační úrovni entitou Součástky. 

Obrázek 15. Proces nákupu s využitím konceptu typování 

 
Na úrovni programovacích jazyku (např. Java) je typování realizováno pomocí vnitřních 

tříd. Vnitřní třída má význam jenom v kontextu vnější třídy a samostatně nemůže existovat. 
Vnitřní třída má neomezený přístup ke všem proměnným a metodám své vnější třídy. Vnější třída 
může upravovat vytváření instancí vnitřních tříd. Pomocí vnitřních tříd lze vytvářet hierarchickou 
strukturu na úrovni tříd. Transformace REA modelu do entitně relačního modelu je značně 
omezeno vlastnostmi toho typu databází, kdy entity jsou tvořeny dvourozměrnými tabulkami. V 
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relační databázi jsou jednotlivé entity REA modelu transformovány do jednotlivých tabulek 
nezávisle na tom o jaký druhé entit jde (zdroje, události, agenti). Na základě kardinalit 
definovaný v REA modelu se musí převést vazby typu M:N na dvě vazby 1:N s propojovací 
tabulkou mezi nimi. Po zhodnocení nutnosti existence tabulek spojených vazbou 1:1 dochází k 
identifikaci atributů jednotlivých tabulek a určení jednoznačného identifikátoru ve formě 
primárních klíčů. Relace jsou implementovány pomocí cizích klíčů, což jsou odkazy na primární 
klíče tabulek propojených vazbou [4]. Na úrovni relační databáze se typování realizuje 
vytvořením tabulky, která reprezentuje typ entity a tabulkou, která reprezentuje instance 
konkrétních entit. Tabulka s konkrétními instancemi obsahuje cizí klíč z tabulky typu entit. Na 
obrázku je zobrazen příklad této realizace. 

ZÁVĚR 

REA ontologie nabízí vysokou míru abstrakce a srozumitelnosti modelu, ale zároveň je 
dostatečně přesná pro popis libovolného byznys procesu. Podnikový informační systém založený 
na REA ontologii umožňuje v kterémkoliv okamžiku poskytnou údaje o tom, jak si podnik 
aktuálně stojí. REA model vychází z objektově orientovávaného přístupu a jeho transformaci do 
ER modelu, který se od něj podstatně liší, může přenášet různé druhy nástrah. Entitně-relační 
model nedovoluje přesně a úplně dodržet koncepty REA modelu, což znamená, že v kódu 
samotné aplikace musí být tyto aspekty zohledněny a ošetřeny tak, aby nedošlo k nesprávnému 
vytváření záznamů v databázi. Příspěvek popsal koncept typování a jeho použití v REA modelu a 
současně navrhl možný způsob realizace. Typování se používá v případech, kdy se seznam 
kategorií mění. Typování vede k pružnějším strukturám a umožňuje zavedení řady pravidel do 
meta-modelu, které pomáhají při vlastní realizaci. 
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ABSTRACT 

This paper describes the usage of the REA ontology in enterprise information systems. It focuses on the 
typification concept, the reason for its existence and describes its implementation and application. The 
first part briefly describes the REA ontology, basic concepts and structure levels. The second part is 
focused on describing the typification concept and its subsequent application in the REA model and its 
transformation to ER model. The conclusion summarizes findings of this application. 
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Abstrakt 
Tento příspěvek se zabývá testováním databáze existujícího informačního systému. 

Popisuje postup pro porovnání původních požadavků na databázi informačního systému 
s vytvořenou databázi a nastiňuje možnosti další práce se získanými výsledky. Navrhovaný 
postup je následně ověřen pomocí implementovaného prototypu. V příspěvku je také popsána 
jedná z možných forem reprezentace požadavků na databázi informačního systému. 

 
Klíčová slova: testování; databáze; informační systém; fuzzy. 
 
Úvod 
Většina informačních systémů (dále IS) obsahuje specifikaci databáze, která je na daný IS 
napojena. Tato specifikace obsahuje především návrh logické struktury databáze, databázových 
tabulek a jejich atributů (také vhodných datových typů a jejich velikosti) a vzájemných vazeb 
mezi databázovými tabulkami (relací). Tato specifikace může být popsána různými formami, ať 
už se jedná o slovní popis jednotlivých databázových tabulek (entit) a jejich atributů, formou 
tabulky obsahující vlastnosti vytvářené databáze, nebo pomocí diagramu zobrazujícího vazby 
mezi jednotlivými funkčními částmi systému, z čehož se dají odvodit jednotlivé databázové 
tabulky, jejich atributy a vzájemné vazby. 
 
Poté je specifikovaná databáze modelována a vytvářena, a v průběhu implementace jsou do 
databáze IS postupně vkládána potřebná data. Jestli databáze IS veškerá data požadována ve 
specifikaci obsahuje, je zřejmé z implementovaných funkčností daného IS. 
 
Problémová doména 
Pro efektivní chod IS a z hlediska optimální velikosti databáze a rychlosti práce s databází je 
potřebná kontrola optimální formy uložení dat a jejich logické struktury a vzájemných vazeb 
databázových tabulek. Taková kontrola je potřebná zejména z důvodu možnosti ukládání 
redundantních dat a tímto zbytečnému nárůstu velikosti databáze a zpomalení práce s databází, 
nevhodně vytvořených relací nebo špatně zvolených datových typů a jejich velikosti (což může 
znovu způsobovat nárůst velikosti databáze). V případě rozsáhlého IS je velmi obtížné provést 
kontrolu logické struktury databáze ručně. Proto je nejlepší možností zkontrolovat strukturu 
databázi a případně provést její optimalizaci pomocí automatizovaného nástroje. Jak je z textu 
patrné, testovány budou relační databáze [1.]. 
 
Na základě formulace problémové domény bude navržen postup (algoritmus) testování struktury 
databáze IS vůči původním požadavkům na její vytvoření. Součástí postupu bude návrh možné 
formy reprezentace požadavků na vytvoření databáze IS tak, aby s nimi bylo možné dále 
pracovat. Na začátku životního cyklu IS a tímto i požadavků na jeho databází, jsou požadavky 
často formulovány vágně a tuto skutečnost bude navrhovaný postup zohledňovat. Dále budou 
definovány hlavní kroky postupu a bude navržen nástroj, který porovná strukturu vytvořené 
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databáze vůči požadavkům na její vytvoření. Součástí nástroje bude také detekce velikosti a 
datových typů jednotlivých sloupců databázových tabulek a na základě získaných údajů nástroj 
navrhne možnosti optimalizace těchto sloupců databázových tabulek. 
 
Navrhovaný nástroj bude testovat (kontrolovat) vytvořenou databázi vůči původní specifikaci v 
těchto hlavních oblastech: 
 

1. Nevhodně zvolené relace mezi databázovými tabulkami, 
2. Nevhodně zvolené datové typy, 
3. Ukládání redundantních dat. 

 
Postup testování databáze 
Před návrhem samotného algoritmu testování vytvořené databáze IS bude představena jedna 
z možných forem reprezentace požadavků na vytvářenou databázi. 
 
Formu reprezentace požadavků obsahuje tyto základní části: 
 

1. Seznam entit (databázových tabulek), ke každé entitě je nutné přiřadit unikátní název a 
její stručný popis. 

2. Pro každou entitu je vytvořen seznam atributů a vágní popis typu uložených dat a 
velikosti těchto atributů. 

3. Propojení entit navzájem je definováno dalším sloupcem odkazující entity spolu s 
popisem propojení na odkazovanou entitu. 

 
Příkladem formy reprezentace požadavků na databázi IS pro evidenci studentů a předmětů 
vysoké školy jsou následující tabulky: 
 

Tabulka 1. Popis požadavků na databázi IS 
Název entity Popis entity Název atributu Popis typu uložených dat 
Fakulta Pro uložení informací 

o fakultě 
zkratka Krátký text 

  název Středně dlouhý text 
  adresa Středně dlouhý text 
Katedra Pro informace o 

katedře 
fakulta Vazba na fakultu 

  zkratka Krátký text 
  název Středně dlouhý text 
Student Informace o 

studentovi vysoké 
školy 

katedra Vazba na katedru 

  jméno Krátký text 
  příjmení Krátký text 
  studentské číslo Krátký text 
  email Krátký text 
  telefon Malé číslo 
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Předmět  Informace o 
předmětech vysoké 
školy 

katedra Vazba na katedru 

  zkratka Krátký text 
  název Středně dlouhý text 
  osnova Dlouhý text 
  způsob 

zakončení 
Krátký text 

  počet kreditů Malé číslo 
 
Algoritmus testování vytvořené databáze vůči požadavkům v takové formě reprezentace bude 
vypadat takto: 
 

1. Najdi entitu a její název v tabulce požadavků. 
2. Pro nalezenou entitu vyhledej všechny její atributy.  
3. V případě nalezené vazby na jinou entitu v popisu atributu označ atribut jako cizí klíč 

vstupující do relace. 
4. Kroky 1-3 opakuj pro všechny entity v tabulce požadavků. 
5. Pro vágní popis atributu v tabulce požadavků najdi pomocí fuzzy systému vhodné 

kandidáty na datové typy a jejich velikost (délku datového typu). 
6. Opakuj krok 5 pro všechny atributy v tabulce požadavků. 
7. Pomocí metadat získej název sloupce databázové tabulky vytvořené databáze a získej 

informace o jeho datovém typu a jeho délce. 
8. Opakuj krok 7 pro všechny sloupce databázové tabulky vytvořené databáze. 
9. Opakuj kroky 7-8 pro všechny databázové tabulky vytvořené databáze. 
10. Porovnej datové typy sloupců databázových tabulek s vhodnými kandidáty nalezenými 

pomocí fuzzy systému a zapiš rozdíly. 
11. Pomocí metadat najdi relace mezi databázovými tabulkami vytvořené databáze. 
12. Porovnej relace s nalezenými vazbami v tabulce požadavků a zapiš rozdíly. 

 
Výstupem algoritmu bude seznam rozdílů mezi datovými typy sloupců databázových tabulek a 
vhodnými kandidáty nalezenými pomocí fuzzy systému. Dále bude výstupem také seznam 
rozdílů mezi vazbami entit nalezenými v tabulce požadavků a relacemi databázových tabulek 
nalezených ve vytvořené databázi. 
Fuzzy systém vhodný pro nalezení vhodných kandidátů datových typů je popsán v [2.]. 
 
Výsledky a výstupy pilotního ověření algoritmu 
Ověření navrhovaného algoritmu bude ukázáno na následujícím prototypu, který implementuje 
část nalezení vhodných kandidátů datových typu pro vágní popis atributů v tabulce požadavků. 
Prototyp byl implementován v nástroji LFLC, který je popsán v [3.].  
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Tabulka 2. Výstupy prototypu 

Vágní popis atributu Navrhovaný datový typ 
 CHAR VARCHAR TEXT INTEGER 
Krátký text 0,06 0,986667 0,06 0 
Dlouhý text 0,01 0,01 0,99 0 
Malé číslo 0 0 0 0,966667 
Středně velké číslo 0 0 0 0,876667 

 
V uvedené tabulce je několik typů vágních popisů atributů a seznam kandidátů datových typů, 
které byly nalezeny (čili nejedná se pouze o vhodné kandidáty pro daný vágní popis atributu). 
Pomocí číselné hodnoty zobrazené u nalezeného datového typ je reprezentována míra vhodnosti 
datového typu pro daný vágní popis atributu. 
Z tabulky je patrné, že pro vágní popis atributu Dlouhý text nejvíce odpovídá datový typ TEXT , 
přičemž číselný datový typ INTEGER  je pochopitelně naprosto nevhodný. Pro vágní popis 
atributu Malé číslo nejvíce odpovídá datový typ INTEGER  a textové datové typy jsou naprosto 
nevhodné (po dalším zpracování by ani nebyly ve výčtu vhodných kandidátů datových typů pro 
tento vágní popis atributu). 
 
Závěr 
V tomto článku byl navrhnut postup pro testování vytvořené databáze IS vůči požadavkům, které 
byly pro navrhovanou databázi definovány. Byla zde také představena jedna z možných forem 
reprezentace požadavků na databázi IS, která je hlavním vstupem pro následné testování databáze 
a srovnání požadavků s výsledným schématem databáze. Forma reprezentace požadavků na 
databázi může být v různých IS odlišná proto výsledek algoritmu pro testování databáze do 
značné míry závisí na kvalitě těchto vstupních dat. Přesto by samotný algoritmus testování 
databáze měl zůstat nezměněn nezávisle na kvalitě vstupních dat. 
 
Navržený algoritmus testování databáze byl ověřen pomocí prototypu, jehož výstupy zde byly 
prezentovány a blíže popsány.   
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Abstract 

This paper deals with testing a database of existing information system. Describes algorithm to 
compare requirements for database of information system with created database and suggests possibbility 
of further work with the obtained results. Proposed algorithm is verified by implemented prototype. The 
paper also describes the possible form of representation requirements for database of information system. 
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Abstrakt 
Při tvorbě aplikací pro podnikovou sféru je kladen velký důraz na znovupoužitelnost a 

interoperabilitu. Obě tyto důležité vlastnosti splňuje přístup servisně orientované architektury. 
Portálové technologie pak slouží jako prezentační vrstva vytvořených služeb. Původní 
specifikace JSR-168 definující portálové řešení nedostatečně zajistila plnou integraci stávajících 
webových aplikací do portálových řešení. To mělo za následek mnoho nestandardních řešení 
obcházejících specifikaci a tím vytvoření bezpečnostních rizik a problémy při umístění aplikací 
na jiný portálový server. Článek popisuje metodiku migrace, která identifikuje problémovou 
doménu, uplatní na ni sadu pravidel migrace a upraví aplikaci do souladu s novým standardem 
JSR-286.  

 
Klíčová slova: SOA; portlet, JSR-168, JSR-286, portál. 
 
Úvod 

Pro podporu měnících se podnikových procesů společnosti spojených s počítačovým 
zpracováním dat je důležité, aby společnost zavedla informační technologie podporující snadné 
změny a jistou atomicitu na úrovni služeb jednotlivého podnikového procesu. Pro společnost je 
výhodné, pokud se podnikový proces dá složit z jednotlivých služeb. Tyto služby lze snadno 
implementovat, změnit či použít znovu pro řešení stejného problému v jiném podnikovém 
procesu. Současný trend vývoje aplikací směřuje k tvorbě servisně orientované architektury, která 
realizuje zpravidla aplikační logiku nad bází dat. Nad touto architekturou je třeba vytvořit vhodné 
formy zobrazení poskytovaných dat. Jedním z možností je do společnosti zavést portálové řešení. 
To funguje jako agregátor informací s jednotným uživatelským rozhraním nad různými 
současnými aplikacemi a datovými zdroji společnosti. Uživatelské rozhraní tvoří tzv. portlety 
definované pod standardem JSR-168 [Abd03] uvedeným v roce 2003. Od uvedení specifikace 
bylo do středních a větších společností nasazeno množství portálových řešení a byly zjištěny 
některé nedostatky při převodu stávajících webových aplikací a datových zdrojů. V současné 
době je spoustu webových aplikací portováno do portálových systémů včetně nedostatků 
způsobených obcházením problémů staré specifikace a neexistuje metodika převodu, která by 
dokázala určit jednotlivé problémové domény a celkový přínos migrace stávající aplikace na 
nový standard. Vedení společnosti tak není schopno rozhodnout, zdali je pro podnik přínosné 
investovat prostředky do migrace stávajících portálových aplikací. 

 
Portálové technologie 

Portály jsou stránky, na kterých jsou umístěné webové aplikace poskytující informace z 
různých zdrojů v uceleném zobrazení a pod jednotným přihlášením uživatele [Li04]. Vzhledem k 
rozsahu informací, které webové aplikace poskytuji, je nutné pro zachování přehlednosti 
zobrazovat pouze tu část, kterou uživatel aktuálně potřebuje. Toto umožňuje důležitá vlastnost 
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portálu – personifikace pro uživatele a uchování této personifikace po odhlášení ze systému. 
Uživatel si tak může sám nakonfigurovat, jaké části a v jaké podobě je bude používat. Nastavení 
se vztahuje nejen k zobrazení webové aplikace, ale také na vnitřní nastavení aplikace samotné. 
Jednotlivé dílčí funkční části portálu se nazývají portlety. Mnoho společností využívá intranetové 
firemní portály, které si nechávají vyrábět na míru podle svých specifických potřeb. Většinu 
obsahu tvoří původní aplikace využívané ve společnosti. Portály slouží jako jednotný přístupový 
bod pro všechny zaměstnance, což jim umožňuje přistupovat k firemní agendě a usnadňuje 
firemní komunikaci a řízení. 
 
Návrh metodiky migrace 
 Metodika migrace portálových řešení standardů JSR-168 a JSR-286 je rozdělena na čtyři 
základní problémové domény. Tyto domény byly vybrány po předchozí analýze změn ve 
specifikaci a na základě vývojových zkušeností. Problémové domény jsou svým rozsahem 
omezeny pouze na problémy vztahující se k novému standardu. Daly by se rozšířit o oblasti 
metodiky vývoje software, rozsáhlou bezpečnostní politiku a obecné zkušenosti s tvorbou 
portletových aplikací, toto rozšíření by ovšem znepřehlednilo model a je i mimo rozsah tohoto 
příspěvku. Pro metodiku byly definovány problémové domény bezpečnost, flexibilita 
architektury, podpora týmového programování a rychlost portálu. Dále se dělí metodika na tři 
základní fáze a to identifikace problémové domény, zvolení konkrétního problému a aplikace 
postupů doporučených metodikou. 

V první fázi se identifikuje problémová doména. Identifikace domény je závislá na 
předchozím používání portálové technologie a zkušenostech. Metodika je koncipována tak, aby 
nenutila uživatele k implementaci všech změn, ale pouze zacílila na problémy aktuálního řešení.  

Problémovou doménu je složité určit. Zpravidla se bezpečnostní opatření realizují na 
základě zkušeností a jsou těžko měřitelné metrikami. Pokud jsou opatření dobře realizována, tak 
k žádnému bezpečnostnímu incidentu nedojde. Na druhou stranu při zjištění bezpečnostního 
incidentu se nemusí tento incident týkat přímo špatné implementace samotného standardu, ale 
může se jednat o elementární chybu programátora portletové aplikace. 
 Pro určení domény Flexibilita architektury aplikace je potřeba zpětná vazba od vývojářů 
dané aplikace. Zde už se metriky aplikují snadněji, protože při vývoji software jsou zpravidla 
přítomny nástroje pro automatizované měření produktivity práce. Zkušení vývojáři navíc jsou 
schopni sami odhadnout potenciální problém v architektonickém návrhu a tím vzniká důvod pro 
přechod na nový standard.  

Z hlediska vývoje informačních systémů, jehož podmnožinu tvoří i portálové řešení, je 
důležité podporovat týmový vývoj. Jednotlivé aplikace lze funkčně rozdělit na portlety, ovšem i 
portlety můžou být komplexní webovou aplikací s potřebou týmového vývoje. Některé faktory, 
jako například vytváření a manipulace s globálními proměnnými, jsou pro týmové programování 
spíše překážkou. 

 Problémová doména rychlosti portálového řešení je hodnocena spíše subjektivně 
z hlediska uživatelů portálu a hlavní důvod pro její uplatnění je právě podnět uživatelů. Portálové 
řešení se v některých případech jeví uživatelům jako pomalejší ve srovnání s běžnými webovými 
aplikacemi. Hardwarové nároky na portálové servery jsou v porovnání s webovými aplikacemi 
mnohem vyšší. Z části je to dáno architekturou portletů na stránce a zčásti nedostatečnou 
vyrovnávací pamětí (cachovací). Portálová stránka je navržena jako agregátor informací 
z různých zdrojů. Informační zdroje portletů se tak mohou vyskytovat mimo portálový server a 
dokonce v případě použití webových služeb i mimo IT infrastrukturu konkrétního podniku. Čas 
potřebný na provedení datového požadavku se přičítá a vykreslovacímu času portálu a tím vzniká 
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značné zpoždění. Tento důsledek lze do jisté míry ovlivnit rozšířeným cachováním obsahu 
portletu a jeho datových zdrojů. Pokud je problém zpomalení zobrazování stránky identifikován 
jako problém cachování a nikoli jako problém návrhu aplikace, je uplatněna doména Rychlost 
portálu. 

Metodika byla navržena tak, aby bylo možno identifikovat pouze aktuální problémy daného 
projektu. Jeden průchod diagramem se nazývá proces a každý proces se skládá ze tří fází. V 
každém procesu je identifikována problémová doména, poté konkrétní problém v doméně a na 
základě této identifikace je navrhnuto řešení. Pokud je nalezen v problémové doméně nový 
problém, je přidán do domény a fakticky ji tak rozšiřuje. Rozšíření je pak uplatněno pro migraci 
další portletové aplikace. Metodika se na portletovou aplikaci aplikuje iterativním přístupem. V 
jedné iteraci je vyřešen jeden konkrétní problém z identifikované domény. Po zhodnocení 
výsledku iterace se buď provede iterace nová, nebo proces migrace končí a případné nové 
problémy a řešení se ukládají pro migraci dalších aplikací. Životní cyklus metodiky je znázorněn 
na obrázku 1. Metodika je dostatečně abstraktní na to, aby pokryla celou problémovou doménu 
migrace. Iterativní přístup identifikace problémových domén zaručuje robustnost metodiky. 

 

 
Obrázek 1. 
 
V metodice jsou definovány dvě základní role, metodik a implementátor. Role metodik je 

odpovědná za tři aktivity. Aplikace metodiky na stávající portletovou aplikaci a řízení životního 
cyklu – po zvážení přínosů migrace stávající portletové aplikace se aplikuje metodika. Zavedení 
nové iterace – pokud nejsou vyřešeny všechny problémy stávající aplikace vzhledem k novému 
standardu JSR-286, zavádí se nová iterace. Evoluce – pokud je během procesu migrace nalezen 
nový konkrétní problém v problémové doméně, je tento problém přidán a je dostupný pro příští 
proces migrace. 
  
Ověření metodiky a shodnocení 
 V roce 2002 byla vytvořena první verze webová aplikace pro sběr a vyhodnocení 
klimatologických dat. Aplikace na základě vložení parametrů ve webovém prohlížeči zobrazí 
výsledky hledání a u některých stránek i zobrazení v podobě grafu. V roce 2006 bylo rozhodnuto 
o změně informační strategie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) a integraci všech 
stávajících aplikací do portálového serveru. Proto došlo v roce 2007 k přepracování aplikace pro 
umístění na portálový server společnosti Sun. V době převodu aplikace do portálové podoby byla 
platná stará specifikace a v souladu s ní byla integrace provedena. V průběhu dvou let si uživatelé 
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aplikace stěžovali na pomalejší odezvu aplikace v porovnání s původní verzí, která byla spuštěna 
na aplikačním serveru. Protože si uživatelé portletové aplikace stěžovali na pomalé odezvy 
aplikace, je logicky první identifikovaná doména první iterace Rychlost portálu.  Aplikace bude 
vyvíjena a zlepšována a je tedy kladen důraz na flexibilitu architektury celé aplikace. Byl tedy 
vydán metodický pokyn pro druhou iteraci a byla identifikována nová problémová doména – 
Flexibilita architektury aplikace. 
  Při použití metodiky byly ve dvou iteracích identifikovány dvě problémové domény. V 
každé problémové doméně byl určen jeden konkrétní problém a aplikován doporučený postup 
pro jeho odstranění. V případě optimalizace portletu dle nové specifikace cachování definované v 
[Hep08] a při použití validační cache je nový portlet o cca. 12%  rychlejší, než pod původní 
specifikací. Zajímavé jsou také výsledky při paralelním přístupu dvou uživatelů ke stejnému 
cachovanému portletu, kde je rychlost oproti starému řešení větší o cca. 32%. Tento jev je 
vysvětlen sdílenou vyrovnávací pamětí na úrovní portletového kontejneru, kdy při stejných 
scénářích dochází vlivem stejných požadovaných datových výstupů ke sdílení informace více 
uživateli. Po aplikaci pravidel definování slovníků překladu se snížil počet implementačních 
kroků na polovinu a návrh tak splňuje požadavky flexibilní architektury. 
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Abstract  
During application for business area development the application developer focuses on reusability and 
interoperability. Both of these important attributes meet the service oriented architecture (SOA) approach. 
Portal technology works as presentation layer to support created services. Original JSR-168 specification 
defines a portal architecture insufficient to ensure full integration with existing Web applications into 
portal solutions. This problem resulted in many non-standard implementations. Thus standard problem a 
security risks and application deployment problems were present in portlet application architecture. This 
paper is aimed to describe the migration methodology. Methodology identifies the problem domain, 
applies a set of migrating rules and modifies existing portlet application according to the new JSR-286 
specification.  
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Abstrakt 
Příspěvek shrnuje současnou etapu výzkumu rozsedlinových jeskyní české části Vnějších 

Západních Karpat. Výzkum je veden členy České speleologické společnosti a pracovníky 
Katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Pozornost je věnována zejména 
genezi těchto jeskyní, jejich geomorfologii ve vztahu k vývoji svahových deformací, dále také 
mikroklimatu jeskyní, výzkumu živé složky a exploraci nových prostor.  

 
Klíčová slova: rozsedlinové jeskyně; Vnější Západní Karpaty; flyš; svahové deformace. 
 

 
Obrázek 1. Zádní části rozsedlinového systému Cyrilka. Foto: Václav Škarpich 

 
Historie  

Rozsedlinové jeskyně představují ve flyšových Karpatech značně rozšířený fenomén. První 
písemné zmínky o jeskyních v pískovcích Beskyd pocházejí z 18. a 19. století [1]. Tehdy šlo o 
první průzkumy odvážlivců se svíčkou a konopným provazem. Často jde však o zkreslené popisy 
skutečných jeskynních prostor vlivem nejrůznějších bájí a pověstí o pokladech.  

Relevantnější popis jeskyní přináší až 1. pol. 20. století, VIZ např. Horečka [2] a Tučník 
[3]. Ve druhé polovině 20. století se výzkumy soustředí na popisy jednotlivých jeskyní a lokalit, 
kde se vyskytují, VIZ např. Novosad [4], Pavlica [5] a další. Dochované mapy jeskyní z těchto 
dob však stěží odpovídají realitě.  



 297 

V roce 1971 začala v oblasti působit základní organizace České speleologické společnosti 
pod názvem Speleologický klub Orcus Bohumín. Jeho členové se soustředili na dokumentaci a 
mapování již známých jeskyní a otvírkové práce na nových lokalitách. V té době započalo také 
dodnes pokračující sledování abundance netopýrů v jejich přirozených zimovištích. Snažení 
vyvrcholilo v roce 1990 vydáním publikace Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí [1] 
v edici České speleologické společnosti. Tato publikace shrnula dosavadní výsledky 
speleologického bádání, včetně výsledků sledování netopýrů a mikroklimatického měření.  

V následujícím období byl výzkum soustředěn na vztah mezi svahovými deformacemi a 
vývojem jeskynních prostor. Vznikaly práce z oblasti geomorfologie, VIZ např. Baroň [6, 7]. 
V současné době tento komplexní typ výzkumu pokračuje. Jeskyně nelze zkoumat pouze jako 
samostatné entity, ale je nutné brát v potaz také horniny, ve kterých jsou vytvořeny, procesy, 
které vedou k jejich vzniku a také ostatní složky fyzickogeografické sféry, které se uplatňují při 
existenci a vývoji jeskynních prostor [8].         
 
Současný geomorfologický a speleologický výzkum  

Při studiu geotopů, v jejichž rámci je přítomno podzemí, je v současnosti přistupováno ke 
komplexnímu hodnocení celé lokality. Takové hodnocení je založeno na zjišťování jednotlivých 
složek geosystému a jejich propojení vztahy.  

Nezastupitelnou roli hraje explorace nových lokalit, kde je možno vstoupit do podzemí. 
Výrazně úspěšní jsou v tomto ohledu zejména polští speleologové, kterým se podařilo 
v posledních letech objevit rozsáhlé rozsedlinové jeskyně ve flyši Slezských Beskyd na polském 
území (Jaskinia Miecharska 1830 m, Jaskinia Wiślańska 2073 m). V současnosti existuje 
v Moravskoslezských Beskydech několik lokalit, kde otvírkové práce probíhají či proběhnou. 

Důležitou úlohu hraje speleologické mapování, které dokládá charakter samotného 
podzemního prostoru. Dnes se pro tyto účely používá elektronický systém DistoX, složený 
z laserového dálkoměru Leica Disto A3 a připojeného elektronického kompasu a sklonoměru. Po 
přenosu dat systémem Bluetooth je pak mapa zpracována přímo v počítačových programech 
PocketTopo a Corel. Po objevu nových partií jeskyně Cyrilka je na jaře letošního roku 
zpracováván podrobný plán Cyrilky. Předpokládá se prodloužení jeskyně o desítky metrů a 
dosažení hranice 500 m délky. Elektronické mapování také přináší nové poznatky o prostorových 
vztazích mezi jednotlivými koridory a dómy, elektronický systém je schopen vygenerovat také 
podélné profily chodeb. Podává tak přesnou informaci o převýšení.  

Přesné geodetické mapování za účelem vytvoření modelu terénu pak poskytuje jasnou 
představu o povrchových projevech speleogeneze. Takové mapování zatím proběhlo nad 
jeskynními systémy Cyrilka a Velká Ondrášova jeskyně. Naložením modelu terénu, jeskynního 
plánu a ortofota na sebe získáme komplexní představu o vedení jeskyně pod povrchem a o jejích 
morfologických projevech na povrchu. Porovnáním s geomorfologickou mapou dané lokality pak 
získáme také informace o vztahu speleogeneze ke svahovým pohybům. Podrobné povrchové 
geomorfologické mapy lokalit jsou vyhotovovány průběžně podle potřeby. 

Při vytipování lokalit pro otvírkové práce se nelze spoléhat pouze na lidský úsudek, proto je 
používán dnes již i ve speleologii rozšířený geofyzikální průzkum metodou ERT (electrical 
resistivity tomography). Měření elektrických odporů v horninách do hloubek až několika desítek 
metrů je schopno odhalit volné dutiny. Tato metoda byla ve flyši Karpat úspěšně testována na 
polském území [9], kde byly díky tomuto průzkumu odhaleny nové jeskyně. Na našem území 
takový průzkum proběhl již na dvou lokalitách Cyrilka a Záryje a chystají se další. Metoda ERT 
může pomoci také při studiu hloubky založení svahové deformace s jeskyněmi nebo je schopna 
odhalit charakter porušení svahů a tedy typ svahové deformace a typ pohybu horninových mas 
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vedoucí ke vzniku jeskyně. Metodu ERT lze ovšem používat pouze ve spojení s jinými 
analýzami.  

O jaký typ pohybu svahu se jedná nám může napovědět strukturní měření geologickým 
kompasem přímo v podzemí. Srovnáním měření v jednotlivých koridorech je zjištěn typ pohybu 
skalních stěn vůči sobě. V podzemí se nacházejí také další známky pohybů (poklesy, ohlazy, 
striace apod.). Strukturní měření v současnosti probíhá komplexně v nejvýznamnějších jeskyních 
zájmové oblasti. 

Rychlost pohybů je v jeskyních měřena také přímo dilatometry.  
  

 
Obrázek 2. Část Skluzavka v jeskyni Velryba. Foto: Eliška Kopečková 

 
Současný mikroklimatický výzkum 

Na dřívější práce, které se zabývaly sledováním mikroklimatu ve vybraných jeskyních [1] 
navazují výzkumy z posledních let, VIZ např. Lenart [8]. Měření teploty vzduchu a relativní 
vlhkosti proběhlo ve významných jeskyních flyše české části Karpat (např. Ledová jeskyně, 
Cyrilka, Jezevčí díra apod.). Měření proběhlo na více místech v jeskyni současně, včetně 
několika míst na povrchu nad jeskyní, aby byla postižena variabilita naměřených hodnot v jeden 
okamžik. Měření proběhlo jak v létě, tak v zimě při sněhové pokrývce. 

Důraz je kladen také na výzkum tavných ok a ventarol, které jsou v zájmové oblasti hojné. 
Tavná oka a ventaroly jsou v zimním období klíčem k rozeznání přítomnosti podzemních 
rozsedlin, jsou také významnými mikroklimatickými činiteli v krajině.   
 
Současný biospeleologický výzkum 

Pokračující výzkum abundance chiropterofauny má již v oblasti bohatou tradici. V současné 
době se ke sledování přistupuje zvlášť pečlivě v souvislosti s onemocněním netopýrů známým 
jako White Nose Syndrome (WNS).  
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Rozsedlinové jeskyně Beskyd mohou být také zajímavé pro další druhy živočichů, z nichž 
někteří již byli při výzkumech determinováni [8]. V současné době byla navázána spolupráce 
mezi Katedrou biologie Ostravské univerzity a Českou speleologickou společností také v oblasti 
biospeleologie, jedná se o dlouhodobější umístění zemních pastí. 
 
Ochrana přírody 

V poslední době sílí tlaky na komerční využití horských svahů výstavbou lanovek, 
sjezdových tratí a dalšího zázemí pro turisty, proto je ve spolupráci se správou CHKO Beskydy 
kladen důraz také na ochranu některých významných speleologických lokalit. Některé jeskyně 
jsou již součástí maloplošných zvláště chráněných území (Kněhyně-Čertův mlýn), jiné mají statut 
přírodní památky (Kněhyňská jeskyně, Ondrášovy díry). Připravují se podklady pro vyhlášení 
vyššího statutu ochrany pro další významné lokality, jimiž by měly být právě výsledky 
komplexního výzkumu.    
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Abstract 

This report summarises contemporary period of crevice-type caves research in the area of 
The Outer Western Carpathians. The research is presided by members of Czech Speleological 
Society and Department of Physical Geography and Geoecology of University of Ostrava. The 
research is specialized on the speleogenesis, cave geomorphology and connecting between caves 
and slope deformations. Also microclimate, biospeleology and exploration of new caves are parts 
of this research.  
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Abstrakt  
Cieľom výskumu bolo s využitím údajov z dotazníkového prieskumu a počítačovej sieťovej analýzy 

získať informácie o dostupnosti mestských zelených plôch v meste Bratislava a o využívaní jednotlivých 
foriem dopravy pri ich navštevovaní obyvateľmi. Hlavným výstupom sú mapové a grafické analýzy 
správania sa obyvateľov a ich priestorového rozmiestnenia.  

 
Kľúčové slová: urbánne zelené plochy; parky; doprava; dostupnosť; Bratislava. 
 
Úvod 

Mestské zelené plochy predstavujú verejne prístupné územie, vo väčšej miere pokryté 
vegetáciou nachádzajúce sa v mestskom prostredí. Tieto plochy sú využívané aktívne alebo 
pasívne na rekreáciu a z celkového hľadiska majú pozitívny efekt na kvalitu mestského prostredia 
[1.]. Ich dostupnosť pre obyvateľov je však rovnako dôležitá ako ich kvalita a celkový počet. Na 
pohyb v zložitom mestskom prostredí využívajú obyvatelia však rôzne formy dopravy, preto sme 
sa zamerali na analýzu týchto foriem s cieľom opísať tendencie obyvateľov pri ich využívaní za 
účelom návštevy mestských zelených plôch. 

 
Materiál a metódy 

Ako modelové územie bolo zvolené územie Bratislavy, ktorá je hlavným mestom 
Slovnskej republiky. Na území mesta sú ako formy dopravy najviac využívané: automobilová 
doprava, mestská doprava, bicykel a pešia chôdza [2.]. 

Metodický postup bol založený na kombinovaní údajov získaných z dotazníkového 
prieskumu a počítačovej sieťovej analýzy. V prvom kroku sme vykonali dotazníkový prieskum 
medzi obyvateľmi Bratislavy (ľudia s trvalým alebo dočasným bydliskom v Bratislave). 
V dotazníku sme použili jednoduché uzatvorené otázky, pričom respondent si mohol zvoliť vždy 
len jednu odpoveď. Súčasťou dotazníka bola aj otázka o adrese respondenta. S cieľom dodržať 
anonymitu, respondenti mohli doplniť vždy len názov ulice bez domového čísla. Vďaka tomu 
sme dokázali získať informáciu o takmer presnej polohe každého respondenta. Pomocou 
aplikácie Google Maps API sme previedli názov každej ulice na geografické súradnice. Aplikácia 
Google Maps API totiž obsahuje kompletnú celosvetovú databázu adries. 

V ďaľšom kroku sme uskutočnili sieťovú analýzu. Opäť s využitím aplikácie Google Maps 
API sme zmerali vzdialenosť súradnicovej polohy každého respondenta ku všetkým vybraným 
zeleným plochám. Následne bola vybraná vždy najbližšia plocha. Tiež sme merali vzdialenosť 
každého respondenta od centra mesta. Meraná nebola priama vzdialenosť, ale sieťová 
vzdialenosť po komunikáciách, ktorá omnoho reálnejšie vyjadruje skutočnú vzdialenosť dvoch 
bodov v priestore mesta. Údaje sme získali v sekundách, ktoré vyjadrujú odhad času, potrebného 
na reálne prekonanie danej trasy pešou chôdzou. 
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Výsledky a diskusia 

Dotazníkový prieskum sme vykonali na vzorke 428 respondentov, medzi ktorými 
prevládali dlhoroční obyvatelia Bratislavy. Dotazník obsahoval 6 otázok týkajúcich sa kvality 
a dostupnosti mestských parkov, avšak z hľadiska témy tohto článku uvádzame dve: 

1. Aký druh dopravného prostriedku využívate pri návštevách parkov? (bicykel 5%, 
mestská hromadná doprava 25%, automobil 4%, pešia chôdza 66%) 

2. Ako ste spokojný s dostupnosťou parkov v okolí vášho bydliska? (veľmi spokojný 
24 %, spokojný 42 %, menej spokojný 26 %, nespokojný 8%) 

Z výsledkov je zrejmé, že väčšina respondentov (až 66 %) sa dopravuje do parkov peši a ďalšia 
štvrtina (25 %) za týmto účelom využíva mestskú hromadnú dopravu. Bicykel využíva len 5% a 
auto 4 % opýtaných. Priestorové rozmiestnenie jednotlivých odpovedí je znázornené na obr. 1. 
 

 
 

Obrázok 1. Priestorové rozmiestnenie odpovedí na otázku využívania dopravných 
prostriedkov pri návšteve plôch zelene 
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Z obrázku 1. možno konštatovať viacero zaujímavých faktov. Respondenti využívajúci na 
dopravu automobil bývajú v prevažnej väčšine v najviac okrajových častiach Bratislavy. Avšak 
v iných okrajových mestských častiach (Vajnory, Devínska Nová Ves) v západnej a východnej 
časti mesta využívajú respondenti na návštevy parkov prevažne pešiu chôdzu resp. mestskú 
hromadnú dopravu. Vysvetlenie tohto javu možeme hľadať vo vidieckom charaktere 
spomínaných mestských častí a ich blízkosťou k voľnej prírode, ktorá zjavne nahrádza potrebu 
dobrej dostupnosti k mestským zeleným plochám. Za zmienku stojí aj vysoké percento 
respondentov dochádzajúcich do mestských zelených plôch pešo v centrálnej časti mesta 
(mestské časti Staré Mesto a Nové Mesto). Svedčí to o dobrej dostupnosti a dostatočnej hustote 
zelených plôch v tejto časti mesta. 

 
 

 
 

Obrázok 2. Využívanie dopravných prostriedkov pri návšteve zelených plôch v závislosti 
od vzdialenosti do centra mesta (v sekundách chôdze) 

 
Zaujímavé výsledky získame aj pri zobrazení dát formou grafu. Na obrázku 2. je závislosť 

využívania jednotlivých dopravných prostriedkov respondentmi v závislosti od vzdialenosti ich 
bydliska od centra mesta vyjadrená v sekundách potrebných na prejdenie tejto vzdialenosti pešo. 
Opäť môžeme vidieť veľmi vysoký pomer pešej chôdze v centrálnej časti mesta. Smerom ďalej 
od centra do okrajových častí mesta rastie podiel najmä verejnej dopravy. Aj automobilová 
doprava ma najväčšie zastúpenie v vzdialenejších častiach mesta. Zaujímavým je 40 % podiel 
chôdze vo vzdialenosti 13500 sekúnd od centra. Vysoký podiel môžeme odôvodniť blízkosťou 
okrajových častí miest k prírode, ktorú obyvatelia využívajú na rekreáciu, resp. môže ísť aj 
o štatistickú chybu z dôvodu malého počtu respondentov z okrajových častí mesta. Využívanie 
bicykla je v celku rovnomerné. Z toho možno usúdiť, že využívanie bicykla nesúvisí s reálnou 
vzdialenosťou od centra, ale od osobných prefencií jednotlivých respondentov, ktorí 
uprednostňujú bicykel ako formu ekologickej dopravy.  
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Obrázok 3. Využívania dopravných prostriedkov pri návšteve zelených plôch z závislosti 
od vzdialenosti do najbližšej zelenej plochy 

 
Na obrázku 3. je graficky znázornený pomer medzi využívaním dopravých prostriedkov 

a reálnou vzdialenosťou k plochám mestskej zelene. Z grafu je zrejmé rovnomerné rozloženie 
využívania automobilu aj bicykla v rôznych vzdialenostiach od plôch zelene. 
 
Záver 

V tomto článku sme ukázali, že aj relatívne jednoduché dáta dokážu poskytnúť cenné 
informácie. Kombinovanie sociologického výskumu a priestorových analýz je najmä v mestskom 
prostredí nesmierne dôležité pre pochopenie komplexnej problematiky systému mesta. Výsledky 
tohto výskumu môžu pomôcť mestským plánovačom a vedeniu mesta v efektívnejšom 
rozmiestnení mestských zelených plôch a dopomôcť tak k zvýšeniu kvality celého mestského 
prostredia. 
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Abstract 

The aim of the research was to get information about accessibility of urban green spaces in the 
Bratislava city and about forms of transport used for visiting these spaces using data from questionnaire 
research and computer network. Main output were maps and graphic analysis of behavior of inhabitants 
and their spatial distribution.  
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KOSOVO: AKTUÁLNÍ POSTAVENÍ V  
MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH 

Petr Fojtík 7 
 

Abstrakt  
Kosovo během první fáze války v bývalé Jugoslávii stálo do jisté míry mimo celkové dění a 

bohužel nebylo ani centrem pozornosti mezinárodního společenství. Zdejší latentní konflikt ovšem 
představoval značné riziko již mnoho let před zahájením konfliktu v Chorvatsku či Bosně a Hercegovině, 
který se na plno projevil v druhé polovině 90. let, kdy na Kosovu došlo k brutálnímu konfliktu, jenž musel 
být ukončen mezinárodní intervencí. Bezprostřední období po ustanovení mezinárodní správy OSN 
UNMIK bylo doprovázeno občasným vzplanutím nacionalistických vášní ze strany kosovských Albánců 
nebo Srbů žijících na Kosovu. Tento neudržitelný stav, ve kterém si obě strany nárokovaly toto území, 
pokračoval přibližně deset let až do února 2008, kdy Kosovo vyhlásilo jednostrannou nezávislost na 
Srbsku. Od této doby došlo k uznání tohoto nejmladšího státu světa ze strany 75 států světa. Tento text se 
snaží charakterizovat aktuální postavení Kosova v mezinárodních vztazích, jednak na úrovni regionální a 
evropské, ale především z celosvětové perspektivy.  

 
Klíčová slova: Kosovo; Západní Balkán; Evropská unie; Mezinárodní uznání 
 
 Úvod  

Podle politologa Pål Kolstøho splňuje Kosovo spíše atributy tzv. kvazistátu než suverénní státní 
jednotky na politické mapě světa.8 Tomuto termínu, který se sice objevil již v průběhu dekolonizace 
Afriky v 60. letech, se dostalo daleko větší pozornosti až s koncem studené války v důsledku mnoha 
vnitrostátních konfliktů, které naplno propukly v devadesátých letech. Samotný pojem kvazistát 
představuje politickou jednotku, která ve své podstatě splňuje základní atributy státu. Disponuje vlastním 
územím, obyvatelstvem a prostřednictvím státní moci je udržován nezbytný chod země. Kvazistátu ovšem 
k definitivnímu etablování chybí, z mezinárodního práva důležitý aspekt - mezinárodní uznání. Od konce 
studené války můžeme rozpoznat několik takových států, které v zásadě splňují základní požadavky pro 
vznik, nicméně mezinárodní (ne)uznání jim nedovoluje vstoupit např. do OSN a tak představovat zcela 
suverénní a nezávislou jednotku. Mezi notorický známé kvazistáty můžeme zařadit např. Podněsterskou 
republiku, ve které má domovská Moldávie naprosto minimální vliv, dále Somaliland, jenž se de facto 
odtrhnul od tzv. „failed state“9 Somálska či Jižní Súdán, jemuž se s největší pravděpodobností 
v nejbližších letech mezinárodního uznání dostane.  

Mezi kvazistáty můžeme zařadit tudíž i oblast Kosova, poněvadž podle Pål Kolstøho je minimální 
časová hranice tohoto útvaru stanovena na dva roky.10 Kosovo vyhlásilo nezávislost 17. února 2008, 
přičemž od té doby byl tento nejmladší „stát“ světa uznán 75 státy.11 Proto, aby mohl být tento stát, 
z hlediska mezinárodního uznání, považován za skutečně samostatný, potřebuje (mimo jiné) především 
uznání 128 členských států OSN, nutných pro potenciální vstup do této organizace. Na základě uvedených 
charakteristik Kosovo splňuje princip tzv. kvazinezávislého státu, nicméně jak si skutečně stojí Kosovo 

                                                 
1 Karlova Univerzita; Horská 1735 Rožnov p. R., 75661; tel.: +420 603 920 489, e-mail: petr.fojtik@yahoo.com 
8 KOLSTø 2006 
9 Pojmy failed state, failing state, collapsed state aj. jsou mnohdy spojovány právě s pojmem kvazistát (quasi state), 
nicméně tyto termíny představují poněkud odlišný význam v oblasti výzkumu mezinárodních vztahů. Failed state je 
takový stát, který disponuje mezinárodním uznáním, ovšem zdejší vláda není schopna zabezpečit fungování 
základních státních činností a tudíž dochází k ochromení místní ekonomiky, politického a sociálního života apod.. 
Mnohdy je tato neschopnost doprovázena i občanskou válkou. Např. Somálsko, Čad, Afghánistán, Laos apod.  
10 KOLSTø 2006 
11 Stav k 4.2.2011 
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v mezinárodním měřítku, jaké jsou charakteristiky jeho počínání ve světové politice a jaké trendy můžeme 
spatřit v procesu mezinárodního etablování Kosova? 

 
Regionální dimenze 

Z regionálního pohledu je aktuální status Kosova ožehavou otázkou a do jisté míry velmi 
problematickým faktem. Ze zcela pochopitelných důvodů jsou největším problémem vzájemné vztahy se 
Srbskem, jenž považuje Kosovo stále za svou integrální část. Tento stav má ovšem daleko hlubší a 
negativní konsekvence v rámci celého regionu západního Balkánu.12 

Bezprostředně po vyhlášení kosovské nezávislosti uznala mezi prvními tento stát Albánie. Ta totiž 
dlouhodobě podporovala snahy kosovských Albánců o separaci a byla také jedinou zemí, která uznala 
kosovské referendum v devadesátých letech, ve kterém se 99% voličů vyjádřilo pro samostatnost Kosova. 
Vzájemné vztahy jsou považovány za nadstandardní. Probíhá zde čilá ekonomická výměna a koneckonců 
Albánie představuje jednu z mála zemí, do níž mohou kosovští občané cestovat, aniž by potřebovali 
cestovní víza.  

Další zemí, která vyjádřila loajalitu kosovským občanům bylo Chorvatsko, jenž tak učinilo 
přibližně měsíc po samotném vyhlášení nezávislosti. Toto počínání lze charakterizovat jako jakýsi projev 
vlastního pragmatismu, poněvadž představuje jedinou zemi celého regionu, která má v současné době 
naprosto reálné šance na vstup do Evropské unie. A právě rychlé uznání Kosova bylo vyjádřením podpory 
dobrých regionálních a sousedských vztahů (důležitá podmínka EU pro členství), jenž napomohlo k 
pozitivnímu pokroku ve vybraných kapitolách (regionální spolupráce, mezinárodní závazky či migrační 
politika) a také jasným a vstřícným gestem směrem k EU.  

Za daleko problematičtější se předpokládalo uznání ze strany Černé Hory a Makedonie. Černá Hora 
představuje stát, který byl až do roku 2006 součástí federace právě se Srbskem a tudíž uznání Kosova 
potenciálně mohlo ohrozit dobré ekonomické vztahy a vzájemnou provázanost v dalších oblastech. 
Podobně, i když ne úplně, se jevila pozice Makedonců. Makedonie dlouhodobě vede spor o podobu názvu 
s Řeckem, jenž důrazně odmítá požadavky svého severního souseda a naopak trvá na svých podmínkách. 
A právě Srbsko bylo v minulosti významným politickým partnerem, který částečné podporoval pozici 
Makedonců. V dobách řeckého obchodního embarga v devadesátých letech bylo Srbsko významným 
ekonomickým partnerem, jímž je dodnes. Je tudíž pochopitelné, že oba tyto státy otálely se svou pozicí 
vůči statusu Kosova, avšak dle vyjádření politických představitelů, zvítězil princip práva národa na 
sebeurčení a tak ve stejný den (9.10.2008) dochází k uznání Kosova i ze strany Černé Hory a Makedonie. 
Skutečnost, že oba státy tak učinily ve stejné datum dokumentuje citlivost vzájemných vztahů všech 
zúčastněných a zároveň představuje jakousi možnost vzájemné sebe obhajoby, jak Černohorců, tak 
Makedonců. Srbsku se tomuto kroku, i přes silný odpor jejich diplomacie, nepodařilo zabránit. 
Demonstrativní protestní akt nabil podoby vyhoštění velvyslanců obou zemí z Bělehradu. Bosna a 
Hercegovina představuje, kromě Srbska, jediný stát regionu neuznávající Kosovo jako samostatný stát. I 
přes zjevný nátlak Evropské unie a USA brání tomuto aktu pozice bosenských Srbů v politických kruzích. 
Podobně je tomuto stavu nakloněna i srbská populace žijící v Bosně. Není lehké odhadovat vývoj tohoto 
nevyřešeného statusu a to především z ohledem na složitost, nepřehlednost a koneckonců i 
neakceschopnost zdejšího politického systému. Každopádně jakýsi obrat směrem k uznání Kosova nelze 
v krátkodobém horizontu s největší pravděpodobností očekávat. 
 Pozice Srbska ve vztahu ke Kosovu má dlouhodobě setrvalý stav. Logicky naprosto striktně 
odmítá jakékoli uznání, pro které vyvíjí také diplomatické aktivity v zahraničí. Dá se tudíž očekávat, že 
tento trend bude bez větších změn probíhat i nadále a to i přes zahájení vzájemných rozhovorů mezi 
Prištinou a Bělehradem, které začaly v březnu roku 2011.  

 

                                                 
12 Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie a Srbsko. Z geografického hlediska 
nejde o přesné vymezení, ale spíše o produkt sociální konstrukce, což jej může postavit do politicky napadnutelné 
pozice, nicméně nejpřesněji vyhovuje svému účelu. Více: STOJAROVÁ, V. Současné bezpečnostní hrozby 
západního Balkánu. Brno: CDK, 2007 
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Evropská dimenze 
 Přestože se dal očekávat negativní postoj některých států  proti tomuto jednostrannému aktu, tak 
dlouhodobé odmítání ze strany Kypru, Rumunska, Řecka, Slovensko a Španělska staví Evropskou unii 
jako celek do nezáviděníhodné situace. Zmíněné státy odmítají nezávislé Kosovo především z důvodů 
potenciálního přenesení tohoto problému, jako precedentu na svá území. Ve všech zmíněných zemích žijí 
nacionalisticky aktivní národnostní menšiny. V posledním období jsme mohli zaznamenat prosakující 
informace z některých zemí, že by mohlo dojít k uvolnění stávající situace. V tomto případě bylo poměrně 
často skloňováno právě Slovensko. Nicméně mediální spekulace jsou jedna věc, daleko důležitější je ve 
skutečnosti poodkrytí karet Evropské unie.  

Zaměříme-li se na hlasování europoslanců13 ze zemí neuznávající nezávislé Kosovo z července 
2010, dojdeme k důvodu, proč je závěrečné znění většiny stanovisek ohledně Kosova opatrné. 41 
španělských poslanců ze 46 hlasovalo proti, dále 20/33 rumunských, 18/22 řeckých, 5/13 slovenských a 
všech 6 kyperských poslanců se rovněž vyjádřilo negativně k této věci. Z tohoto důvodu je obezřetné 
vyjadřovaní Evropského parlamentu, ale i celé EU pochopitelné. Z těchto důvodů lze v nejbližším období 
jen stěží očekávat posun v otázce uznání samotné nezávislosti těmito státy. Bohužel lze zřejmě očekávat 
scénář, před kterým varovala europoslankyně Lunaceková, poněvadž nezávislost Kosova je de facto 
realitou, proto nemá smysl se stále vracet do minulosti a znovu a znovu diskutovat o této realitě.14 O této 
realitě, ať už chceme či nikoli, se bude diskutovat ještě dlouho. Teď je otázka, jak moc dlouho a za jaké 
situace v samotném Kosovu.  

 
Mezinárodní dimenze 

Nejprve je pro úplnost potřeba přiblížit vývoj za poslední tři roky z hlediska počtu států uznávající 
samostatnost Kosova, tedy od doby vyhlášení samostatnosti. K největšímu rozmachu došlo v prvním roce 
existence tohoto státu, kdy loajalitu vyjádřilo 53 zemí. Hlavní kosovští představitelé, ale i mnozí odborníci 
ze zahraničí glosovali Kosovu optimistickou budoucnost. Následující období 2009-2011 nepřináší pro 
kosovskou diplomacii příliš velký úspěch. I přestože pomalu přibývá počet států, tak tato uznání např. ze 
strany Vanuatu, Svazijska nebo selhávajícího Somálska lze hodnotit do jisté míry za omezené, vzhledem k 
tomu že jejich makroregionální přesah v oblasti mezinárodních vztahů je zcela marginální. Saudská 
Arábie představuje poslední významnou zemi, která uznala Kosovo v dubnu 2009. Poněkud překvapivě 
přistupují k této věci ostatní muslimské státy. I přes vysoký počet, jenž vyjádřily podporu, je zde však 
několik důležitých států, které s rozhodnutím stále otálejí. Do jisté míry lze pochopit pozici šíitských států 
jako Írán, Ázerbájdžán nebo Irák popřípadě země pod vlivem mocností důrazně odmítající secesi Kosova, 
např. Kazachstán (pod vlivem Ruska i Číny) apod. Nicméně nad pozicí muslimských států v Africe stále 
visí otazník, stejně jako nad státy Latinské Ameriky, kde pouze dva státy (Peru a Kolumbie) z celkových 
12 uznalo Kosovo. I přes vysoký počet států z oblasti Oceánie podporující Kosovo (díky koloniálnímu 
vlivu Francie a Velké Británie) lze říci, že kosovský radar je ve vzdálenějších regionech světa stále 
omezený.  
 Problém kosovských občanů spočívá I v tom, že se jedná v podstatě o nejizolovanější stát světa. 
Obyvatelé Kosovo mohou cestovat bez víz pouze do Albánie, Turecka, Makedonie, Černé Hory a Haiti. 
Dokonce Afghánistán, z hlediska vízové restrikce jeden z nejproblematičtějších států světa, má daleko 
přívětivější pozici. 22 států umožňuje Afgháncům vycestovat bez vízové povinnosti.15   

Kosovo je dále právoplatným členem Mezinárodního měnového fondu a Světové Banky. Na 
základě těchto okolností může vstoupit do Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), což by 
Kosovu v budoucnu umožnilo získat  vlastní státní kódy nebo internetovou koncovku. Kosovo se také 
stalo členem Mezinárodní unie cestovního provozu a etabluje se i v nejrůznějších sportovních 
mezinárodních uniích, organizacích či federacích (házená, softbal aj.). 
  

                                                 
13 I přes spíše poradní funkci Evropského parlamentu v otázce rozšíření EU.  
14 THEPARLIAMENT.COM 
15 ESIWEB 2011 
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Závěr 
Jak bylo v textu naznačeno, tak od doby vyhlášení nezávislosti Kosova na Srbsku uběhl tento 

nejmladší kvazistát na světě poměrně dlouhou cestu. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že současný 
status Kosova je pro budoucnost nedostatečný a je tudíž pro tamější obyvatelstvo naprosto nejdůležitější 
další mezinárodní uznání, díky kterému se stane členem dalších mezinárodních organizací, bude moci 
dostat např. telefonní kódy, internetovou doménu apod.  

Zcela bezpochyby bude určující pro budoucnost této oblasti postoj Srbska, které dlouhodobě odmítá 
samostatnost Kosova. Předpokladem může být i průlomové zahájení vzájemných rozhovorů v březnu 
tohoto roku. Je možné očekávat problematické a velmi zdlouhavé vyjednávání, nicméně jejich samotný 
začátek může být pro obě strany světlem na konci tunelu.  
 
Poděkování 

Touto cestou bych chtěl poděkovat PřF OU za možnost vystoupit na Studentské vědecké konferenci 
2011.  
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Abstract 
 Kosovo was during the first period of Yugoslav war outside of general course of events and 
unfortunately wasn’t also the centre of international communities’ attention. This latent conflict had 
already constituted considerable hazard several years before commencement of war in Croatia and Bosnia, 
which totally manifested oneself in the second half of 90´s. This brutal war had to be resolved by the 
international intervention. Immediate period after the establishment of international administration 
UNMIK held by UN was accompanied by occasional fume of nationalist emotions from Albanian side and 
from the second side – Kosovo’s Serbs. This unsustainable time, during both sides were requisitioning 
territory of Kosovo, continued approximately by other 10 years until January 2008, when Kosovo 
unilaterally declared an independence from Serbia.  From those times was, the youngest state in the world, 
recognized by 75 states of the world. This text is trying to characterize the current position of Kosovo in 
international relations, partly from regional and European level, and especially from worldwide 
perspective.  
 
Key words: Kosovo; Western Balkan; European Union; International recognition 
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Abstrakt  
Remitence jsou transnacionálním fenoménem, který tvoří důležitou součást výzkumu v 

oblasti migrace a rozvoje. Výzkumná komunita v současnosti řeší otázku zakomponování 
sociálních aspektů remitenčních aktivit do výzkumu transnacionalismu spojeného s migračními 
toky. V tomto kontextu vznikl koncept sociálních remitencí – termínu označujícího sociálně a 
komunitně orientované rozvojové aktivity migrantů.  

Podobné procesy usilující o pochopení a efektivní využití variabilních forem aktivit 
migrantů probíhají i oblasti rozvojové praxe, kde rozliční aktéři hledají co nejefektivnější formy 
spolupráce. V zemích s dlouhou historií imigrace lze nalézt formy spolupráce mezi oficiálními a 
alternativními rozvojovými iniciativami organizovanými v rámci komunit imigrantů, které jsou 
označovány termínem „co-development“. Tento příspěvek se zabývá možností zavedení těchto 
principů v zemích s krátkou historií imigrace, kde dosud nebyl rozpoznán potenciál spočívající 
v zapojení aktivit migrantů do struktur rozvojové spolupráce. Case study Irské republiky je zde 
uveden jako příklad procesů potřebných ke změně v rozvojovém diskursu. 
 
Klíčová slova: migrace; rozvoj; co-development; transnacionalismus; Irská republika  
 
Úvod  

Strategie „co-development“ tedy „spolu-rozvoje“ je výsledkem snah o dosažení koherence 
mezi jednotlivými politikami Evropské unie (EU). Zatímco do konce 20. století převládala snaha 
o oddělení problematiky migrace a rozvoje jako dvou na sobě nezávislých oblastí zahraničních 
vztahů jednotlivých členských států, v posledním desetiletí dochází ke snaze o politickou reflexi 
vzájemné propojenosti těchto dvou oblastí. [4] Dochází tak k odklonu od rozvojového 
paradigmatu „root causes“ zaměřeného na odstraňování příčin chudoby za předpokladu, že 
zvýšení životní úrovně ve zdrojových zemích povede k ukončení migračních toků do cílových 
vyspělých zemí. [5] Současné snahy o propojení rozvojové a migrační politiky v rámci EU jsou 
důsledkem neúspěšných restriktivních migračních politik, které vedly především ke zvýšení 
podílu nelegálních imigrantů v zemích EU. Nynější příklon ke koherentní politice migrace a 
rozvoje v EU je tak založen na koordinovaném multilaterálním přístupu, který reprezentují 
především výsledky zasednání Evropské rady v Tampere a následný vznik společné azylové a 
imigrační politiky. [4] 

Princip co-development je jedním z výsledků těchto snah o jednotný postup EU v oblasti 
migrace a rozvoje. Vychází z přesvědčení že: „Evropská unie potřebuje komprehensivní přístup 
k migraci zabývající se politickými a lidskými právy a rozvojovými tématy v zemích a regionech 
původu a tranzitu (migrantů).“ [4] Co-development tak v rámci EU představuje přechod od 
restriktivních politik nulové imigrace k regulačním procesům zaměřeným na management 
migračních toků ve spolupráci se zeměmi původu a tranzitu imigrantů. [6] Rozvojová strategie je 
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tak nyní založena na transnacionálním charakteru současné migrace, kdy si migranti do značné 
míry uchovávají vazby na svou zemi původu. Sektor rozvojové spolupráce se tak snaží využít 
potenciál spočívající v remitenčních aktivitách migrantů. Ti do svých zemí původu zasílají 
objemy financí třikrát převyšující objem oficiální rozvojové pomoci a organizují projekty, 
v nichž využívají své znalosti, schopnosti, know-how, techniky, metody a hodnoty ve prospěch 
širší komunity příjemců. [2] Vzhledem ke krizi donorského systému rozvojové spolupráce 
představuje zapojení těchto zdrojů do systému rozvojové spolupráce velmi zajímavou alternativu.  
  
Materiál a metody 

Ačkoliv EU usiluje o vytvoření jednotného systému politik respektujícího provázanost 
oblastí migrace a rozvoje, existují mezi členskými zeměmi v těchto oblastech značné rozdíly. To 
je dáno jednak dosavadní praxí považující imigraci za bezpečnostní téma a tedy otázku vnitřní 
politiky státu a také odlišnou migrační historií jednotlivých států. Země jako Francie, 
Nizozemsko či Španělsko s dlouhodobou historií imigrace již do značné míry překonaly fázi 
restriktivních politik a jsou průkopníky v oblasti zavádění strategií co-development do praxe. [1] 

Tento příspěvek se zabývá otázkou jak nastavit ideální podmínky pro vznik strategií co-
development v zemích, které se staly cílovými teprve nedávno. Vzhledem k důrazu EU na 
spolupráci lokálních struktur v oblasti rozvoje se zaměřuje na srovnání teoretických východisek 
strategie co-development a reálné možnosti spolupráce sociálně-remitenčních struktur imigrantů 
a nestátního rozvojového sektoru v Irské republice. Tato země je příkladem státu s krátkou 
historií imigrace, jejíž transformace ze zdrojového na cílový stát probíhá přibližně v posledních 
dvaceti letech.  

Vzhledem k této realitě, která není srovnatelná se zeměmi, v nichž již struktury co-
development existují, byl proveden výzkum mapující možnosti zavedení tohoto přístupu v zemi 
s krátkou historií imigrace. Výzkum byl založen na diskurzivní analýze výpovědí respondentů ze 
tří skupin rozvojových aktérů: imigrantů z rozvojových zemí, pracovníků v neziskovém 
rozvojovém sektoru se praxí z rozvojových zemích a vedoucích představitelů neziskových 
rozvojový organizací. Cílem výzkumu byla komparace diskurzu rozvoje převládajícího v rámci 
těchto tří skupin; vzájemných představ o činnosti těch druhých a názorů na možnou spolupráci. 
Empirický výzkum proběhl v průběhu tří měsíců v roce 2010, byl proveden metodou 
polostrukturovaných rozhovorů s respondenty získanými metodou snow-ballingu. Výsledný 
materiál byl vyhodnocen za pomoci obsahové analýzy zaměřené na význam a obsah termínů 
rozvoj; rozvojová spolupráce; rozvojové země; remitence; co-development a migrace pro 
jednotlivé rozvojové aktéry. 

 
Výsledky a diskuse 

Rozsáhlý materiál Heina De Haase [1] identifikuje základní teoretické předpoklady pro 
vznik efektivní spolupráce mezi oficiálním rozvojovým sektorem a remitenčními projekty 
organizovanými imigranty. Jeho teoretický přístup vychází z předpokladu, že by to měli být 
oficiální rozvojoví aktéři, kteří budou iniciovat vznik co-development struktur. Z tohoto hlediska 
je zapotřebí aby nestátní rozvojové agentury jasně identifikovaly potencionální partnery v rámci 
skupin imigrantů z rozvojových zemí. Původ v rozvojové zemi nelze brát jako automatický 
předpoklad a závazek k zájmu o její rozvoj. De Haas dále uvádí potřebu vyhnout se 
patronizujícímu přístupu; skrytým agendám, kdy oficiální struktury usilují o návrat imigrantů do 
zemí původu; potřebu jednozančného uznání přidané hodnoty, kterou remitenční aktivity 
migrantů do oblasti rozvojové spolupráce přinášejí a nastavení realistických cílů. Jiná studie 
Dony Ionescu [3] dále zdůrazňuje význam vzájemné důvěry, představ a imaginací panujících o 
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potencionálních spolupracovnících. Také se zaměřuje na potřebu zapojení aktérů na státní i 
regionální úrovni v zemích původu migrantů, kam v rámci nově vytvořené spolupráce rozvojová 
pomoc směřuje. 

Výsledky výzkumu v Irské republice naznačují, že rozvojové struktury v nových cílových 
zemích do značné míry nejsou připraveny na inkorporaci alternativních rozvojových postupů a 
metod vytvořených v rámci komunit imigrantů. Většina vedoucích představitelů nestátních 
rozvojových organizací problematizuje spolupráci s remitenčními projekty skutečností, že by se 
jednalo o zvýhodňování specifických národnostních či etnických skupin. Tento přístup poukazuje 
na neschopnost uznat přidanou hodnotu rozvojových taktik imigrantů a neochotu hledat v rámci 
diaspor reliabilní a dlouhodobé partnery s vlastní, nezávislou rozvojovou praxí. Tento postoj lze 
spojit s celkovou představou o rozvojových zemích jako pasivních příjemcích rozvojové pomoci, 
což je imaginace dále přenášená na imigranty z těchto oblastí.  

Reálnější představy o vzájemné spolupráci, pravděpodobně založené na praxi 
v rozvojových zemích, mají terénní pracovníci rozvojových agentur, pro které je představa 
zapojení sociálně-remitenčních projektů do oficiálních struktur přirozeným pokračováním trendu 
spolupráce s příjemci rozvojové spolupráce. Tato skupina rozvojových aktérů je otevřena 
přijímání odlišných a alternativních přístupů založených na specifických znalostech migrantů 
aktivních v rozvoji. Vzhledem ke značně otevřeným rozhodovacím procesům v irském nestátním 
rozvojovém sektoru je však značně pravděpodobné, že se přístup terénních pracovníků přenese i 
do vedoucích struktur jednotlivých organizací. 

V potaz je ovšem nutno brát i připravenost na případné napojení na oficiální rozvojové 
struktury rozvojových aktérů v řadách migrantů. Ačkoliv je irská imigrantská diaspora bohatá na 
příklady sociálně remitenčních aktivit, jsou tyto do značné míry výsledkem práce jednotlivců či 
malých skupin. Neformální rozvojový sektor trpí roztříštěností, nedostatkem informací a know-
how, což do značné míry snižuje rozvojový potenciál remitenčních projektů. I v této skupině 
panují zkreslené představy o majoritní společnosti a oficiálním rozvojovém sektoru, který je 
pravděpodobně v důsledku kontextu obtížné integrace do irské společnosti vnímán jako elitářský, 
uzavřený a diskriminující. Kladným předpokladem pro zapojení do co-development struktur je 
však výrazná invence v rámci již existujích remitenčních struktur. Oproti teoretickým 
předpokladům jsou to přímo imigranti, kteří navzdory své znevýhodněné pozici iniciují propojení 
s oficiálním rozvojovým sektorem. Například v oblasti rozvojového vzdělávání iniciují imigranti 
skrze spolupráci s organizací sdružující pracovníky z tohoto sektoru vznik pracovní skupiny 
zajišťující přenos znalostí a know-how migrantů do celonárodního vzdělávacího systému  

 
Závěr 

Vytvoření efektivní spolupráce mezi maistreamovými a alternativními aktéry rozvoje 
vyžaduje nejen změny ve struktuře, organizaci a plánování rozvojových projektů, ale i celkového 
pojetí pojmu rozvoj a tradiční představy jeho přenosu ze zemí rozvinutých do zemí rozvojových. 
Celková změna diskurzu rozvoje je založena především na změně myšlení, odstranění zažitých 
představ a schopnosti přijímat poznatky z oblastí doposud vnímaných jako nerozvinuté.  

Příklad Irské republiky dokazuje, že tato mentální proměna není automatická a značně 
zaostává za změnami rozvojové praxe, kde se v rámci post-devlopmentalistického přístupu 
preferují projekty malé, vytvořené ve spolupráci s příjemci a dlouhodobě zapojující benefitující 
komunitu. Mnoho z identifikovaných irských sociálně-remitenčních projektů tyto charakteristiky 
splňuje. Proto je zapotřebí, aby se nové cílové země v oblasti rozvoje poučily ze zkušeností zemí 
s dlouhodobější imigrační historií a vyhnuly se neefektivní restriktivní fázi migračního 
managementu. Příklady Francie, Nizozemska či Španělska prokázaly pozitivní dopady zapojení 
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imigrantů do rozvojových struktur. Nové cílové země by tak měly primárně rozpoznat a uznat 
rozvojový potenciál ve svých nových komunitách a aktivně podporovat jeho rozvoj skrze 
poskytnutí informačních, školících a zastřešujících struktur. Při splnění těchto podmínek lze 
předpokládat vznik efektivních, dlouhodobých a spolehlivých forem rozvoje, z nichž budou 
profitovat země původu, migranti i cílové státy. 
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Abstract  

Remittances are transnational phenomenon creating an important part of research on migration and 
development issues. The research community currently deals with the need of incorporation of social 
aspects of remitting activities to the research of migrant transnationalism. This context led to creation of 
wider concept of “social remittances” – term denoting the socially-based and community-oriented 
transnational activities of migrants.  

As the community of migration and development researchers struggles for understanding of various 
forms of migrant agency labelled as “transnationalism from below”, quite similar struggles are taking 
place in the area of development practise where various actors seek most effective forms of cooperation. 
In countries with long history of immigration we can find structures of co-development – cooperation 
among mainstream and alternative, migrant-led development initiatives. However countries with shorter 
immigration history are still in the process of finding the way of recognition of migrant agency which is 
the main presumption for effective cooperation among various development actors. This paper therefore 
deals with main aspects of incorporation of individual social remitting structures with the state and 
nongovernmental development sector. The case study of Ireland is used as a showcase of the processes 
leading to the change in the development discourse.  
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Abstrakt 
Tento text se bude zabývat snahou EU snížit emise skleníkových plynů, zvláště pak oxidu 

uhličitého. Jde o ambiciózní plán, který politici a úředníci EU označují za „vlajkovou loď“ či 
„základní kámen“ v tzv. boji proti změnám klimatu. Plán je zatím rozdělen na 3 části, z nichž 
druhá část skončí v roce 2012. Text zhodnotí dosavadní úspěšnost emisního obchodního systému 
EU. 
 
Klíčová slova: EU ETS, emise, oxid uhličitý 
 
Úvod 

Dne 1. ledna 2005 spustila EU obchod s emisemi (EU ETS – European Union Emissions 
Trading Scheme), kterému Američané říkají „cap-and-trade“ (ve volném překladu „zachyť a 
prodej“), na základě směrnice 2003/87/ES. Do obchodování se do listopadu 2010 zapojilo více 
než 11 000 zařízení z 27 členských států EU a ze 3 států mimo EU. Systém měl teoreticky zajistit 
snížení emisí oxidu uhličitého pomocí stanovení kvót. Každá soukromá firma v zemích EU 
dostala emisní povolenky (kredity). Pokud firma vyčerpala své emisní povolenky, mohla dál 
vypouštět emise, musela si však nakoupit kredity od jakéhokoliv jiného subjektu na emisním 
trhu, který svou kvótu splnil.[1, 160] 

Během první fáze si každá země mohla určit cíl pro snižování emisí dle vlastního uvážení. 
Proto si např. Velká Británie zvolila jako závazný cíl číslo, které bylo menší než její vypouštěné 
emise. Musela tedy emise snižovat. Naproti tomu např. Německo zvolilo číslo, které bylo větší 
než jeho stávající vypouštěné emise. Emise tedy snižovat nemuselo. [1, 160] Pouze 4 z tehdejších 
25 členských zemí EU si stanovilo za cíl limit, který byl nižší než úroveň jejich aktuálně 
vypouštěných emisí.[2, 3] 

 
Materiál a metody 

V následujícím textu zhodnotíme, zda se EU podařilo díky výše popsanému schématu 
snížit emise či nikoliv. To vše na základě statistických dat a oficiálních dokumentů a materiálů, 
které jsou veřejně dostupné. Data tak pochází např. z EUROSTATU, z ředitelství Evropské 
komise, britského ministerstva životního prostředí, atd.  

 
Výsledky 

Na základě analýzy statistických dat můžeme tvrdit, že schéma nefungovalo. Za rok 2005 
rozdaly členské státy EU emisní kredity pro 1 829 miliardy tun oxidu uhličitého, přičemž ale 
vypouštěly pouze 1 785 miliardy tun. Takový systém nemohl stimulovat snížení emisí.[2, 3]   

 Celý systém byl příliš komplikovaný, a proto vyžadoval rozsáhlou administrativu. Např. 
nemocnice byly nuceny monitorovat emise z ohřívačů vody. Britská vláda odhadla, že kvůli této 
administrativní zátěži musely britské firmy a veřejný sektor platit dohromady 62 milionu liber 
ročně.[2, 4]     
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 I přesto, že 1. ledna 2005 se do obchodování s emisemi zapojilo 25 států, stěží 18 zemí 
bylo schopno během prvního roku poskytnout spolehlivá data ze svých emisních registrů. Polsko, 
Kypr, Lucembursko a Malta nemohly poskytnout svá data, protože jejich registry ještě ani 
nefungovaly. S technickými problémy se potýkaly také registry ve Francii, České republice a na 
Slovensku. Nejkontroverznější byla data z Itálie, která od spuštění EU ETS (leden 2005) do 
července 2006 vykázala snížení emisí o 8 milionu tun, což je zřejmě přehnané číslo. Zatímco 
v ostatních členských státech nebylo do konce roku 2005 zaplaceno v průměru 0,06% povolenek, 
v Itálii nebylo zaplaceno asi 60% povolenek.[2, 6]          

 Ani cena emisních povolenek nenaplnila očekávání politiků EU. Během července 2005 
klesla cena uhlíkového kreditu z původních 29 euro za tunu na 18 euro za tunu. Poté se v dubnu 
2006 nakrátko vrátila zpět na skoro 30 euro za tunu, aby zase spadla na 14 euro za tunu. Od 
května 2006 klesala cena povolenek dál, až v únoru 2007 měly povolenky hodnotu menší než 
euro za tunu.[3, 7]           

Možná největším překvapením celého systému byl fakt, že tzv. “znečišťovatelé” na celém 
schématu vydělali, zatímco veřejné instituce prodělaly. Např. Zdravotnické centrum královny 
Alžběty v Birminghamu muselo nakoupit 7 500 tun emisí oxidu uhličitého za 93 000 liber, 
manchesterská univerzita zaplatila za povolenky 92 500 liber, atd. Na druhé straně zeleným 
hnutím nenáviděná ropná společnost British Petroleum (BP) vydělala 17 900 000 liber. Shell díky 
prodeji emisních kreditů získal více než 20 000 000 liber, Esso (ExxonMobil) vydělal přes 
10 00 000 liber.[2, 3]            

Ve stejnou dobu státy EU dotovaly uhlí. V roce 2003 vyčlenily země EU na dotování uhlí 
6,4 miliardy euro, ještě v roce 2008 2,9 miliardy euro. To se týká hlavně Německa (Porúří), 
severozápadu Španělska a Rumunska (oblast Valea Jiului na jihozápadě země).[4] Německý 
výrobce elektřiny RWE otevřel v roce 2006 nový obrovský důl na hnědé uhlí – Garzweiler II u 
Düsseldorfu. V příštích 40 letech má produkovat 1,3 miliardy tun uhlí, 6% dodávek německé 
elektřiny.[2, 4]            

Definitivní tečkou za neúspěšnou první fází EU ETS bylo zveřejnění statistických dat, která 
ukázala, že emise vzrostly. Během prvního roku vzrostly v celé EU emise zahrnuté do schématu 
o 0,8%.[5, 7] Od roku 2005 do roku 2007 vzrostly emise oxidu uhličitého v celé EU o 1-1,5%.[6] 
Země, které si stanovily ambiciózní cíl pro snížení emisí byly trestány. Např. v roce 2005 musely 
firmy z Velké Británie, která si stanovila přísný emisní limit, nakoupit povolenky za 470 milionu 
liber od svých konkurentů z ostatních zemí.[5, 7]          

Zdá se však, že politici z EU si nebyli schopni připustit neúspěch. V září 2007 totiž 
Evropská komise, konkrétněji její Ředitelství pro komunikaci, vydala zprávu s názvem „boj se 
změnami klimatu, EU razí cestu vpřed.“ Zpráva tvrdí, že „pálení uhlí k výrobě elektřiny je pro 
klima obzvláště škodlivé.“[7,5] O dotacích pro uhelný sektor se zde však nic nepíše. Dále se 
dočteme, že „obchod s emisemi pomáhá zajistit snížení emisí za nejnižší cenu“[7,14], ačkoliv 
výsledkem EU ETS byl pravý opak a emise vzrostly. V dalším odstavci se píše, že „schéma 
vytváří participujícím firmám permanentní pobídky pro minimalizování emisí, jak dlouho to bude 
možné,“[7,14] ačkoliv to v případě EU ETS ani nemohla být pravda. 

Druhá fáze, která byla naplánovaná na období 2008-2012 se potýkala s úplně stejnými 
problémy jako fáze první. Zpráva publikovaná organizací The Taxpayers’ Alliance odhadla, že 
od roku 2005 do konce roku 2008 stál EU ETS spotřebitele 46 až 116 miliard euro. Střední odhad 
byl podle autora zprávy 93 miliard euro. Každá osoba ze zemí, které se účastní obchodování 
s emisemi v rámci EU, musela zaplatit zhruba 185 euro.[3,3]   

I na druhé fázi získali „znečišťovatelé.“ V březnu 2010 zveřejnila britská organizace 
Sandbag studii, kde mapuje, kdo vydělal nejvíce na systému obchodování s povolenkami. 
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Nejvíce ze schématu profitovalo těchto 10 subjektů – Arcelor Mittal, Lafarge (cementárny), 
Corus (ocelárny), SSAB – Svenskt Staal (ocelárny), Cemex (betonárny), Salzgitter (ocelárny), 
Heidelberg Cement, ČEZ, U. S. Steel, Slovenské elektrárne. Během období 2008-2012 se 
hodnota kreditů, které drží těchto 10 společností, může pohybovat okolo 3,2 miliardy euro.[8,7-8] 
V dubnu 2011 publikovaly svůj výzkum také organizace Corporate Europe Observatory a Carbon 
Trade Watch. Jejich závěry jsou jasné. V roce 2009 se rozdalo více povolenek, než kolik bylo 
vypuštěno emisí skleníkových plynů. Čísla za rok 2010 ukázala, že emise vzrostly o více než 
3,5% v porovnání s rokem 2009, a že rozdané povolenky přesáhly o 3,2% emise vypouštěné ze 
subjektů, které jsou zahrnuty do EU ETS. Přebytků emisních povolenek, které se budou moci 
používat i ve třetí fázi EU ETS, je tolik, že „znečišťovatelé“ nebudou stimulováni ke snižování 
emisí až do roku 2017. Ve druhé fázi dostal průmysl přebytky za asi 6,5 miliardy euro. V první 
fázi vydělali „znečišťovatelé“ na obchodování s emisními kredity 19 miliard euro, ve druhé fázi 
vydělají 23-71 miliard euro.[9,2-4]   

Novým problémem byly soudní spory mezi Komisí a jednotlivými členskými státy 
(Polskem, Estonskem, Bulharskem, Lotyšskem, Rumunskem, zapojila se i Velká Británie) o 
kvóty na emisní povolenky.[3,24]       

Zdaleka nejproblematičtějším faktorem EU ETS byl však v tomto období obrovský nárůst 
kriminálních aktivit a podvodů. Největším podvodem je pravděpodobně obchodování s plynem 
HFC-23, který vzniká jako vedlejší produkt při zpracování HCFC-22. HFC-23 (triflormetan), 
který byl zakázán v rozvinutých zemích, a který je postupně vyřazován z provozu v rozvojových 
zemích, je freonem, a také skleníkovým plynem více než 11 000 krát silnějším než oxid uhličitý. 
Firmy z EU využily toho, že pomoc za likvidaci tohoto freonu mohou vykázat do snížení emisí. 
Čína úmyslně levně vyráběla (a dodnes vyrábí) zakázanou látku a pak si nechala platit za její 
zničení. Podle zprávy OSN z roku 2009 tak Čína vydělala více než miliardu dolarů.[10,2-3] 
Druhým nejčastějším podvodem na emisním trhu EU je tzv. kolotočový podvod. Jde o daňový 
únik, kdy si pachatelé založí firmu a otevřou si účet v národním uhlíkovém registru. Poté si 
nakoupí emisní povolenky v jiné zemi, kde jsou povolenky osvobozeny od daně z přidané 
hodnoty. V dalším kroku pak podvodníci prodají povolenky v původní zemi a k transakci si 
naúčtují daň z přidané hodnoty. To je základní princip celého podvodu. Např. dne 9. 12. 2009 
Evropský policejní úřad (EUROPOL – European Police Office) zveřejnil na svých internetových 
stránkách zprávu, že v uplynulých 18 měsících bylo na emisním trhu EU odcizeno asi 5 miliard 
euro. V některých zemích se podvody týkaly až 90% emisních povolenek.[11]   

V březnu 2007 oznámila EU, že do roku 2020 sníží své emise skleníkových plynů alespoň 
o 20% pod úroveň roku 1990. Náklady této politiky vyčíslil William Nordhaus, jeden 
z nejuznávanějších ekonomů zabývajících se globálním oteplováním, na 90 miliard dolarů ročně. 
Efekt na teploty bude při tom mizivý – globální oteplování se tím oddálí asi o 2 roky ke konci 21. 
století.[12,171]   

  
Závěr  

EU ETS nepřinesl nic pozitivního z hlediska ekonomického ani z hlediska ochrany 
životního prostředí. Zdá se, že klimatická politika EU nemá žádný smysl. 
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Abstract 

This paper discusses the EU´s attempt to reduce greenhouse gases emissions, especially 
carbon dioxide. The EU´s plan is ambitious and it is called “the flagship” or “the cornerstone” in 
the so-called fight against climate change. The plan is divided into 3 parts. The second part will 
end in the year 2012. The paper evaluates hitherto fruitfulness of the EU emissions trading 
scheme.   
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Abstrakt  
Kultura je významným faktorem lidské společnosti napomáhající její celkové integraci. Nejen 

z toho důvodu je nutné, aby se orgány státní správy a samosprávy kulturou zabývaly. Jejich úlohou je 
především vytváření finančních, koncepčních, legislativních a do určité míry i organizačně 
institucionálních předpokladů pro participaci občanů na kultuře. Kulturní governance představuje relativně 
nový koncept reprezentující inovativní institucionální a finanční zapojení řady aktérů do správy kulturních 
institucí a lokálních kulturních programů za účelem posílení kvalit kulturních služeb. Úspěch kulturní 
governance závisí především na budování či vytváření strategické koalice mezi širokým spektrem 
participujících kulturních aktérů, veřejnou správou a zajištěním stabilních finančních nástrojů. Jednou  
z metod propojení aktérů je koncept public-private-partnership (PPP), který bude diskutován na případové 
studii projektu výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny (MSVK) v sídelním městě 
Moravskoslezského kraje, ve statutárním městě Ostravě.  

 
Klíčová slova: governance; kulturní politika; nástroje; Ostrava; knihovna  
 
Úvod  

Sociální i ekonomické aspekty kultury jsou předmětem řady zahraničních studií [8, 3, 4]  
a odborných článků [1, 5]. Kultura může přispívat k rozvoji kreativity, sociální integraci, zlepšení 
image daného místa a posílení jeho konkurenceschopnosti. Pro dosažení těchto cílů by měla 
vzniknout kulturní politika, která by definovala nástroje, prostřednictvím kterých lze žádoucích 
cílů dosáhnout. Mezi nástroje kulturní politiky patří nástroje institucionální, legislativní, finanční, 
nefinanční, marketingové, metodické, společenské aj. [10]. V žádném případě by kulturní politika 
neměla mít za cíl kulturu řídit, ale měla by vytvářet dlouhodobě vhodné podmínky pro přirozený 
rozvoj umění a kultury a jejich propojení s dalšími rozvojovými oblastmi (vzdělávání, cestovní 
ruch, regionální rozvoj atd.).  

Vlivem řady ekonomických změn a rostoucí síly globalizace jsou jednotlivé regiony 
nuceny využít co nejvíce vlastního rozvojového potenciálu za účelem udržení 
konkurenceschopnosti. Tradiční centralizovaná regulace není schopná čelit těmto výzvám,  
a proto je hierarchický model vládnutí (government) postupně nahrazován síťovým propojením 
[7, s. 169] široké škály jednotlivých aktérů (stakeholderů), kteří se na rozhodovacím procesu 
podílejí (governance). Governance prostřednictvím sítí označuje Stoker [12, s. 17] za „nový 
proces vládnutí“. O kulturní governance hovoří Moon [6] jako o strategické koalici partnerů, 
která se snaží získat politickou podporu pro řadu kulturních programů zahrnujících tradiční 
výtvarná a múzická umění, knihovny, muzea, sportovní a rekreační zařízení. Zejména kvůli 
omezeným veřejným financím je potřeba hledat finanční zdroje v soukromém sektoru.  
Pro iniciaci vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem využití zdrojů a schopností 
soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb existuje metoda 
public-private-partnership (PPP), [2]. Cílem metody PPP je „vystřídání centralistických 
netransparentních politických řídících struktur decentralizovanými strukturami“ [9, s. 20], 
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zvýšení kvality i efektivnosti veřejných služeb včetně výkonu státní správy a urychlení realizace 
významných projektů. Požadavek plurality v kultuře a systému governance potvrzuje i UNESCO 
[11] ve své zprávě „Our Creative Diversity“, kde podporuje vznik nových kulturních politik  
a iniciativ nezávislých na národní agendě. 
 
Materiál a metody 
 Předložený příspěvek byl sestaven na základě kompilace dostupné odborné literatury, 
analýzy existujících strategických rozvojových dokumentů a koncepcí Moravskoslezského kraje 
a tiskových zpráv dostupných na webovém portálu kraje nebo ostatních médiích. Téma kultury se 
objevuje v šesti strategických dokumentech Moravskoslezského kraje, a to v Regionální Inovační 
Strategii Moravskoslezského kraje 2010 – 2016, Programu rozvoje Moravskoslezského kraje na 
období 2010-2012, Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016, Koncepci 
podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji, Cestě vpřed (2005, regionální strategie 
ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje), Marketingové strategii rozvoje cestovního 
ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009–2013. Článek na základě analýzy případové studie 
Moravskoslezské vědecké knihovny odpovídá na otázku, jaký je stav kulturní governance  
na území Moravskoslezského kraje.  
 
Výsledky a diskuse 
 Moravskoslezský kraj nedisponuje koncepcí kulturní politiky, jako je tomu u dalších krajů 
(např. Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj). Kraj je zřizovatelem sedmi institucí z oblasti kultury 
- čtyř muzeí, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Těšínského divadla Český Těšín  
a Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Hlavním nástrojem kulturní politiky je 
spolufinancování aktivit z oblasti kultury a obnovy kulturních památek a památkově chráněných 
nemovitostí z rozpočtu kraje prostřednictvím dotačních programů. Jednotlivé dotační programy 
jsou vypisovány na jeden rok. Grantová politika nastavena na každoroční udělování grantů dává 
prostor fyzickým osobám a institucím, kteří zrealizují jednorázový kulturní projekt/event, který je 
sestavený tak, aby primárně vyhovoval požadavkům grantové komise. Takto dochází k podpoře 
kulturního rozvoje kraje pouze omezeným způsobem, protože nereaguje na potřeby obyvatel,  
ale právě na poptávku grantové politiky. Podpora krajské profesionální kultury je vyjádřena 
formou dotací na provozní náklady divadel a symfonického orchestru. Plně hrazena krajem je 
služba napomáhající rozvoji zejména malých a neprofesionálních knihoven, regionální funkce 
knihoven.  

Zmiňovaná Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je dlouhodobě středem zájmu 
veřejné správy, široké veřejnosti i médií. Již 60 let se v Ostravě hovoří o absenci adekvátní 
infrastruktury pro uchovávání a výpůjčku knih. Tlak zejména ze strany vedení knihovny je 
značný, jelikož knihovna sídlí od roku 1951 v provizorních nevyhovujících prostorech Nové 
radnice. Moravskoslezský kraj vyhlásil 30. června 2004 veřejnou soutěž o návrh na zpracování 
urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení Moravskoslezské vědecké 
knihovny. Vítězem soutěže se stal návrh architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře z Brna 
se spoluautory Lukrécií Lachmanovou a Janem Kratochvílem, tzv. Černá kostka, která měla stát 
vedle budovy krajského úřadu. O vítězi soutěže rozhodla porota složená z členů poroty závislých 
a nezávislých na vyhlašovateli. Vedení kraje nejprve se stavbou nesouhlasilo, ale na základě 
petice, kterou podepsalo přes čtyři tisíce obyvatel včetně odborníků, svůj názor změnilo.  
Dle tiskové zprávy MSK ze dne 21. 5. 2010 schválila vláda České republiky 490 mil. Kč  
ze státního rozpočtu, přičemž odhad celkových nákladů činil cca 1,1 miliardy korun.  
Na financování stavby se měly podílet kraj, stát (prostřednictvím fondu ISPROFIN) a Evropská 
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unie, ze které kraj získal prostřednictvím strukturálních fondů dotaci 600 miliónů Kč. Kraj 
prostřednictví memoranda uzavřel partnerství s VŠB-TU Ostrava, což vedení Moravskoslezské 
knihovny akceptovalo. Přímo se stavbou objektu vědecké knihovny souvisí stavba Integrovaného 
parkovacího objektu (IPO). IPO by měl zajišťovat parkování pro objekt MSVK, pro sousední 
objekt Red House, pro návštěvníky Domu kultury a pro Divadlo Petra Bezruče. Za účelem 
zpracování rámcové studie proveditelnosti výstavby IPO uzavřel Moravskoslezský kraj se 
Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje (zájmové uskupení právnických osob) 
„Prohlášení o společném záměru metodou PPP“, přičemž soukromý partner by hradil část financí 
objektu IPO. Ministerstvo kultury však 15. 9. 2010 rozhodlo o zrušení státní dotace na výstavbu 
Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nejen kvůli finanční krizi, ale hlavně z důvodu,  
že kraj zrušil výběrové řízení na dodavatele. K tomu se vedení Moravskoslezského kraje 
vyjádřilo tak, že nové výběrové řízení vypisovat nebude kvůli blížícím se volbám, a že na 
výstavbu Černé kostky (a tudíž i IPO) nemá dostatek vlastních finančních prostředků.  
„Aby dotace z Evropské unie nepřišla nazmar“ (oficiální stanovisko hejtmana)“, byla částka 600 
miliónů Kč vynaložena na zdravotnictví a školství, což schválila Evropská komise. Příprava  
a realizace stavby tak byly dočasně pozastaveny. Objevuje se řada dalších, většinou 
nekoncepčních řešení, kde a z jakých finančních prostředků knihovnu postavit. Lokalizaci 
budovy knihovny považuji za stěžejní z hlediska dostupnosti pro čtenáře a možných 
multiplikačních efektů, které může knihovna přinést.  

Na území statutárního města Ostravy se nachází více vhodných lokalit, které by 
přítomnost knihovny oživila (bývalý brownfield Černá louka v centru města, koksovna v Dolní 
oblasti Vítkovic). Kraj obdržel návrhy od dvou developerských firem, které by knihovnu 
postavily, provozovaly a kraj by knihovnu postupně splácel. Realizaci výstavby knihovny tedy 
více než nedostatek finančních zdrojů brání neschopnost jednotlivých aktérů domluvit se  
na koncepčním řešení, které by vedlo k užitku všech zúčastněných stran a zejména obyvatel 
Moravskoslezského kraje.  
 
Závěr 

Moravskoslezský kraj nedisponuje koncepcí, která by na základě poznání a popisu 
stávající skutečnosti stanovovala cíle a nástroje vedoucí k optimalizaci podmínek rozvoje kultury 
na území kraje. Hlavním nástrojem kulturní politiky v MSK je finanční podpora a grantová 
politika, která je však realizována neefektivně.  

Na území Moravskoslezského kraje stále chybí základní infrastruktura pro realizaci 
kulturních programů. Projekt stavby Moravskoslezské vědecké knihovny se stal politickým 
tématem v kraji, na jeho podporu byla zorganizována petiční akce, čímž občané a odborná 
veřejnost deklarovali svůj zájem o kulturní dění v regionu. Vzhledem k ekonomické situaci, tedy 
faktu, že centrální vláda odmítla výstavbu knihovny podpořit finančními zdroji ze státního 
rozpočtu a kraj přerozdělil dotaci z EU do školství a zdravotnictví, je nutné hledat řešení v rámci 
Moravskoslezského regionu. Pokud bude chtít kraj vystavit novou budovu či opravit některý  
ze stávajících subjektů, bude nucen namísto striktně regulovaného (byrokratického, 
autoritativního) hierarchického modelu řízení přejít spíše k více heterarchickým formám řízení 
kultury s důrazem na seberegulaci v rámci partnerství založených na sítích. Vhodným nástrojem 
pro iniciaci vazeb mezi aktéry může být metoda PPP, přičemž by došlo k využití zdrojů  
a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury. Za účelem výstavby budovy 
Moravskoslezské vědecké knihovny je třeba najít vhodného partnera ze soukromého sektoru, 
který by částečně pokryl náklady spojené se stavbou, a který by nových prostor knihovny mohl 
využívat i pro svoje účely. Širší zapojení aktérů by legitimovalo opakovaně deklarovanou absenci 
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zmíněného kulturně-vzdělávacího zařízení, které by zcela jistě přispělo k zlepšení image 
Moravskoslezského kraje jako regionálního centra vzdělanosti, k posílení jeho 
konkurenceschopnosti a spokojenosti místních obyvatel. 
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Abstract  
Culture is an important factor in human society that supports the overall integration. It is necessary that 
state and local governments will deal with culture. Their role is primarily in creation of financial, 
legislative and to some extent institutional and organizational preconditions for the participation of 
citizens on the culture. Cultural governance is a relatively new concept representing an innovative 
institutional and financial involvement of specific units within the administration of cultural institutions 
and local cultural programs to enhance the quality of cultural services. The success of cultural governance 
depends primarily on the strategic coalition between cultural actors, governments and stable financial 
mechanisms. One of the possible approaches is the public-private-partnership (PPP) method which is 
discussed on the case study – the Moravian-Silesian Research Library project that is settled in the city  
of Ostrava, the centre of Moravian-Silesian Region. 
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Abstrakt 
Příspěvek hodnotí přínos geoinformačních systémů a technologií využívaných v cyklistice jako jsou 

záznamy tras pomocí GPS systému, sledování aktuální polohy závodníku v reálném čase, mapové portály 
zaznamenávající trasy závodů apod. Pomocí tzv. mashup postupu na základě Google Maps API byla 
vytvořena specializovaná mapová aplikace implementující široké spektrum nástrojů, která je rozdělena do 
dvou samostatných částí. Pro seriál cyklistických závodů „Kolo pro život“ jsou vedle průběhu vlastních 
tratí, zaznamenány i další informace jako délka, výškový profil, kontakty a informace organizátorů apod. s 
důrazem na přístup organizátorů. Vedle toho je na trati exhibice „Pražské schody“ aplikováno množství 
nadstandardních a interaktivních funkcí, které využijí především samotní závodníci.  

 
Klíčová slova: geoinformační systémy, geoinformační technologie, GPS, cyklistika. 
 
Úvod  

V poslední době došlo i v cyklistice k rozmachu využívání geoinformačních systémů (GIS) 
a geoinformačních technologií (GIT). Použití přístrojů GPS (globální polohový systém) pro 
vyhodnocení závodů či jejich plánování zobrazením ve specializovaných  internetových 
mapových aplikacích si získaly popularitu u závodníků i hobby cyklistů. Vedle analýzy 
užívaných GIS a GIT v cyklistice bylo stěžejním cílem vytvoření mapové aplikace sloužící pro 
organizaci cyklistických závodů, neboť v současné době v České republice v tomto oboru 
prakticky neexistuje propracovanější informační systém pracující s prostorovými informačními 
aspekty dat [7]. Aplikace je rozdělena do dvou částí. Pro seriál „Kolo pro život“ jsou vedle 
průběhu vlastních tratí, zaznamenány i další informace jako délka, výškový profil, kontakty a 
informace organizátorů apod. Tato část aplikace má propracované administrační rozhraní, což 
zaručuje aktuálnost údajů a zcela samostatnou funkčnost i do budoucnosti. Vedle toho je na trati 
exhibice „Pražské schody“ aplikováno množství nadstandardních a interaktivních funkcí. Vedle 
teoretického shrnutí technologií je tedy výsledkem jejich reálná implementace do funkční 
aplikace. 

 
Materiál a metody 

Kolo pro život (KPŽ) [3] je největší seriál závodů horských kol (MTB) v Evropě a 
pravděpodobně i ve světě. Pražské schody jsou nejatraktivnější MTB závod na území ČR, s 
atraktivním sjezdem po Starých zámeckých schodech na Pražském hradě za účasti nejlepších 
světových cyklistů. 

Pro programování byl využit tzv. mashup postup - český ekvivalent uvádí Zandl [8] jako 
míchanice. Výsledek, kombinující obsah z více než jednoho zdroje, dává možnost současného 
využití různých typů informací, podkladů, dat apod. zkombinovaných do jediné finální aplikace 
(s přidanou hodnotou oproti ostatním). Tento princip dává programátorům možnost vytvořit 
prakticky zadarmo aplikace srovnatelné s nejlepšími komerčními produkty. Práce byla založena 
zejména na technologii Google Maps API [2] s pomocí JavaScriptu, dynamické generování 
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stránek obstarává jazyk PHP, který komunikuje s databází MySQL, pro formátování kaskádové 
styly CSS a pro vlastní strukturu webu jazyk HTML.  

 
Výsledky a diskuse 

Z pohledu organizátorů cyklistických závodů není využití GIT zcela rozšířené. Tratě jsou 
zmapované pomocí GPS, avšak většinou se jedná pouze o surový výstup prostorové složky, bez 
atributových dat. Nabízí se tak aplikace analýz pro vhodné rozmístění parkovišť, síťové analýzy 
pro nejefektivnější zásobování občerstvovacích stanic, rozvozu a sběru pořadatelů po trati nebo 
populárního rozvozu diváků z prostoru startu na zajímavá místa na trati. Ideálním případem pro 
nasazení GIS a GIT v širším kontextu je etapový závod, kde vyvstávají logistické problémy - 
rozmístění pořadatelů či občerstvovacích stanic po trati (aplikace analýzy „problém obchodního 
cestujícího“), nejefektivnější přesun organizačního zázemí z prostoru startu do prostoru cíle apod. 
Již zavedenou atraktivní technologií na největších závodech typu Tour de France či Giro d´Italia 
je tzv. GPS cracking, resp. konkrétní služba TrackTrack [5] neboli sledování závodníků na trati 
pomocí GPS čipu a následné zobrazení na obrazovce v reálném čase [1]. 

U veřejnosti spočívá nejširší využití v zaznamenání trasy přístrojem GPS a následné 
zanesení do specializovaných internetových aplikací. Pro profesionální závodníky je však 
přínosné propojení GPS přístroje s tachometrem, měřičem kadence, měřičem tepové frekvence a 
měřičem výkonu. Teprve komplexní telemetrická data získaná ze všech těchto snímačů umožňují 
profesionálům plnohodnotně analyzovat trénink. Trasu je možné vyhodnotit v číselných 
statistikách, v grafickém časovém záznamu, včetně tabelárních informací o všech měřených 
veličinách a to pro každý okamžik trasy (viz. Obrázek. 1) [4]. Některé zařízení umožňují funkci 
tzv. virtuálního tréninkového partnera [6]. Do přístroje si závodník nahraje tréninkový soubor 
soupeře a přístroj po celou dobu trasy ukazuje odchylky od trajektorie a především pak časový 
odstup na virtuálního soupeře. Díky synchronizovanému videu, které je zobrazováno zároveň se 
satelitními snímky, tak lze věrně simulovat závod na reálné trati. 

 

 

Obrázek 1. (Telemetrie dat Davida Zabriskieho, 4. etapa Tour de France 2009; zdroj: [4]). 

 
Uživatel má k dispozici nezvykle širokou paletu funkcí (pro aplikaci podobného zaměření): 

(de)aktivace vrstev (obtížnost, typ povrchu, stoupání/klesání, důležité body, kritická místa, 
divácké sektory, parkoviště), animace trasy s informacemi k jednotlivým úsekům, export ve 
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22 formátech, „onscreen“ vyhledávání/úprava trasy, určení momentální polohy uživatele v mapě 
(tzv. geolokace), především pak interaktivní itinerář a profil (při přejetí přes linii profilu se v 
mapě zobrazují informace k odpovídajícímu bodu) propojený s animací a videem trasy z pohledu 
jezdce, která souběžně zobrazuje umístění bodu na výškovém profilu i v mapě. Administrační 
část pak rozšiřuje funkce o přidání/editaci/mazání dalších závodů a atributových i datových 
informací k nim. Aplikace je volně dostupná na adrese: http://gislib.upol.cz/app/netek10/. 
 

 

Obrázek 2. (Rozhraní aplikace - Pražské schody) 

Využití není omezeno pouze na cyklistiku, ale lze ji aplikovat na sporty obdobného typu - 
kolečkové brusle, orientační či běžkařské závody apod. Primárně je přizpůsobena organizátorům, 
výhodou takového systému je, že pořadatel každého závodu si může „decentralizovaně“ 
a libovolně aktualizovat údaje o své trati. V praxi pak může zcela nahradit jednotlivé webové 
prezentace závodu, což ušetří čas i práci organizátorům, sjednotí informace o všech závodech na 
jediné místo, což zajisté uvítá závodník jakožto nejčastější uživatele aplikace. V neposlední řadě 
i divák zde nalezne informace např. o doprovodném programu, atraktivních místech na trati nebo 
si vyhledá cestu z domova. 

 Během zpracování vyvstal zásadní problém „mashup postupu“ [8] – zda upřednostnit 
širokou nabídku nástrojů před 100% korektním zobrazením ve všech prohlížečích. 
Z kartografického pohledu se zdá být výrazným negativem, téměř nulová možnost editace 
kartografických metod, protože u liniových a plošných znaků v prostředí API lze editovat jen 
barvu a průhlednost jednotlivých prvků. Zcela negativně se lze vyjádřit o „náhodné“ generalizaci 
linií, kdy zobrazení liniové vrstvy v Google Maps, neodpovídá jejímu průběhu. 
 
Závěr 

Vedle širokého využití GPS přijímačů pro plánování nebo vyhodnocení cyklistických 
závodů a mapových portálů specializovaných pro záznamy tras, je potřeba zmínit především 
technologie jako sledování aktuální polohy závodníků GPS tracking, komplexní analýzy výkonu 
díky propojení GPS se snímačem tepové frekvence a wattmetru nebo reálná simulace závodu na 
ergonometru propojeným s PC. 
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Byla vytvořena internetová aplikace, sloužící pro organizaci závodů horských kol, 
rozdělená do dvou samostatných částí. Exhibice Pražské schody je dostupná ve 22 formátech, 
vedle základních informací o trati je doplněna interaktivním itinerářem a profilem, animací, 
videem a dalšími nástroji. 15 závodů seriálu Kolo pro život s informacemi o trati, možností 
zobrazení profilu, lokalizace pozice návštěvníka atd. disponuje propracovanou administrací, které 
umožňuje udržovat dlouhodobě chod nezávisle na autorovi. Aplikace je otestována a díky 
jednoduché instalaci, připravena k okamžitému spuštění, nezávisle na jejím umístění. Z pohledu 
organizátora i závodníka obsahuje všechny standardní nástroje, které jsou v momentálně v 
obdobných aplikacích využívány a dále i nové atraktivní nástroje a technologie.  

 
Poděkování 
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svolení k jejich použití. 
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Abstract  

This paper assesses implementation of geoinformation technologies for cycling competitions. 
There are some technologies like recording route during a trip by GPS chip, monitoring riders in realtime 
during a race or specialized map applications for route visualisation. The main aim was to made an 
aplication for organizators bike competition based on Google Maps API, with Mash-up approach. The 
application is divided into two parts. In the first one there are  tracks of “Kolo pro život serie“, with 
general information about these tracks (lenght, elevation profile, etc.) and some other important 
information (contacts, manager´s information) which is focused on the manager approach. In the second 
part, there is track of exhibition “Pražské schody“, with many special interactive functions, like interactive 
profile and itinerary, animation, video, weather, searching etc. This part is used by the racers first of all. 
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Abstrakt 

Článek se zabývá problematikou somálského nacionalismu a jeho vlivem na separatistické 
tendence v oblasti Afrického rohu. Na konci 19. století byla území obývaná Somálci 
rozparcelována mezi koloniální mocnosti a Etiopii, přičemž nebyl brán ohled na obyvatelstvo 
daných teritorií. Po celé 20. století pak byla somálská politika významně ovlivněná 
nacionalistickými tendencemi. Nejprve vznikaly politické strany, které si jako hlavní cíl stanovily 
sjednocení všech Somálci obývaných území. V důsledku toho došlo také v roce 1960 ke spojení 
bývalé italské a britské kolonie v Somálsku. Myšlenky somálského nacionalismu se uplatnily 
také v období autoritativní vlády Siada Barreho, který se pokusil o připojení Ogadenu pomocí 
vojenské okupace.  
 
Klíčová slova: Somálsko, nacionalismus, Ogaden, pansomalismus 
 
 
Úvod 

Somálský nacionalismus je ideologií, která utvářela dějiny Somálska po celé 20. století. 
V důsledku koloniálního dělení území v Rohu Afriky totiž byla území obývaná Somálci 
rozdělena mezi jednotlivé koloniální mocnosti. Somálský nacionalismus se pak vyvinul jako 
ideologie, podle níž měla všechna tato území být opětovně spojena do jednoho státního celku. 
Pansomalismus byl rovněž jedním z důvodů pro spojení Britského Somalilandu a italského 
Somálska do jedné Somálské republiky v roce 1960. Političtí zástupci těchto útvarů se totiž 
domnívali, a také doufali v to, že je budou následovat další Somálská území a vznikne jeden 
veliký somálský státní celek v Africkém rohu. Přestože se to nestalo skutečností, myšlenky 
somálského nacionalismu i dnes částečně ovlivňují politickou situaci v Rohu Afriky, přičemž 
nejsilněji se projevují u separatistických hnutí v oblasti Ogadenu, neboli etiopském somálském 
regionu.  

 
Původ somálského nacionalismu a první nacionalistická hnutí v Somálsku 

Somálský nacionalismus má svůj původ a příčinu v 19. století, kdy byla území obývaná 
Somálci necitlivě rozdělena mezi koloniální velmoci, které měly v oblasti Afrického rohu své 
zájmy.  K tradičním koloniálním mocnostem, které měly zájem o území v Africe, Velké Británii 
a Francii, se na konci 19. století připojily v boji o somálská území také nastupující koloniální 
mocnost Itálie a Etiopie, kde se k vládě dostal ambiciózní císař Menelik. Všechny tyto velmoci si 
tedy somálská území v Africkém rohu rozdělily pomocí mezinárodních smluv následujícím 
způsobem: Francie získala území dnešního Džibutska, tzv. Francouzské Somálsko; Velká 
Británie získala území v severní oblasti Afrického rohu; Itálie získala tzv. Benadirské pobřeží se 
širším zázemím,;Etiopie získala území Ogadenu; a tzv. Northern Frontier District (NFD), území 
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dnešní Keni obývané Somálci, bylo připojeno k Britské východní Africe. Více viz [1] na str. 30 – 
48. 

Ačkoli jsou Somálci rozděleni podle klanové příslušnosti, jsou díky své kulturní, jazykové 
a náboženské homogenitě považováni za národ a klany jsou považovány za sociální jednotky 
v rámci tohoto národa. [10, 287 - 288] Somálský nacionalismus odkazuje na dva národní hrdiny, 
kteří se pokusili o sjednocení všech somálských klanů a společný boj proti nepříteli, který 
Somálce v daném období nebezpečně ohrožoval. Prvním z těchto hrdinů je Ahmed ibn Ibrahim 
al-Ghází, zvaný Graňň, tedy „Levoruký“, vůdce islámského somálského sultanátu Adal, žijící 
v 16. století. Proslul svým úspěšným džihádem vedeným proti křesťanské Etiopii. Vzhledem 
k tomu, že tehdejší etiopský císař nebyl schopný si s tímto bojovným hnutím poradit, povolal na 
pomoc Portugalce, což mělo za důsledek další pronikání Evropanů do oblasti. [1, 49 - 51]  

Druhým významným somálským hrdinou byl Maxamed ibn Cabdalla Xasan16, který vedl 
dlouholeté povstání v Britském Somalilandu pod hesly nacionalismu. Jeho cílem bylo sjednocení 
všech somálských klanů a společný boj proti koloniálním velmocím. Prvním terčem jeho útoků 
byla etiopská armáda, která měla stanoviště nedaleko Hararu, poté zaměřil svůj boj proti Britům. 
Nejdříve nebyli Britové, kteří se spojili s Etiopií, schopni povstání potlačit, avšak roku 1920 se 
jim podařilo dobýt centrálu dervišů, známou jako pevnost Taleh. Maxamed Cabdalla Xasan sice 
uprchl do Ogadenu, ale hned následující rok tam zemřel na malárii. Pro Somálce se stal 
symbolem protikoloniálního odporu a somálské jednoty, protože dokázal spojit jednotlivé klany 
v jejich společném úsilí o samostatné Somálsko, přičemž tímto spojovacím prvkem byl právě 
islám. [2, 415]  
 
Somálský nacionalismus jako program politických stran 

Somálský nacionalismus jakožto sekulární ideologie s mobilizačním potenciálem začal 
nabývat čím dál většího významu na úkor islámu ve 20. a 30. letech 20. století. [3, 114] Příčinu 
tohoto obratu lze hledat ve vzrůstající frustraci somálských elit z toho, že území obývaná Somálci 
jsou rozdělena mezi evropské mocnosti a část náleží také křesťanské Etiopii. V dalších letech se 
myšlenky somálského nacionalismu promítly především v programech nových politických stran, 
které byly v Somálsku zakládány. Nejvýrazněji nacionalisticky se projevila Somali Youth League 
(SYL), která se stala vedoucí politickou silou v Somálsku v 50. letech 20. století. [4, 73] 
Vzhledem k tomu, že zakladatelé této strany reprezentovali všechny významné somálské klany, 
kladla si tato nově vzniklá politická entita za cíl překonat klanovou rivalitu a zaměřit se na 
ustanovení národa, který se nebude ohlížet na klanové rozdíly. [3, 121] Somali Youth League 
akcentovala především nacionalistické cíle, založila svůj program na snahách o sjednocení všech 
území obývaných Somálci, zvýšení úrovně vzdělání mezi mladou generací a rozvoji somálštiny 
jakožto psaného jazyka pomocí původního somálského písma Osmaniya17. [5, 225]  
 Poté, co po 2. světové válce byla pověřená administrativou jižní části Somálska poražená 
Itálie a bylo rozhodnuto o budoucí samostatnosti Somálska, kterého měla země dosáhnout podle 
rezoluce OSN č.289 v roce 1960 [6, 360], se v zemi začaly prosazovat čím dál více myšlenky a 
snahy o sjednocení somálských území. Tyto národní touhy se však nepodařilo naplnit, ale došlo 
ke spojení bývalé britské kolonie Somaliland a italského Somálska do jednoho celku s vidinou, 
že další Somálci obývaná území jejich příkladu budou následovat. Myšlenky somálského 

                                                 
16 Přestože ve své práci vycházím z anglicky psané literatury, somálská jména ponechávám v jejich původní, 
somálské, podobě. 
17 Osmaniya je abeceda, kterou vynalezl Isman Yusuf Kenadid okolo roku 1920 pro psaní somálštiny. Do té doby se 
používala pro somálštinu nepříliš vhodná arabská abeceda.  
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nacionalismu pak ztělesňovala nová somálská vlajka, na které je vyobrazena pěticípá hvězda, 
která symbolizuje pět Somálci obývaných území.  
 
 
Nacionalistické hnutí v Somálsku za Siyaada Barreho 

Somálský nacionalismus byl také součástí ideologie „vědeckého socialismu“, který 
v Somálsku zavedl diktátor generál Maxamed Siyaad Barre po vojenském převratu v roce 1969, 
který jej vynesl k moci a který znamenal významnou radikalizaci somálské politiky. Myšlenky 
somálského nacionalismu prezident využíval, aby byly překonány v zemi klanové rozdíly a 
všichni Somálci motivovaní a mobilizovaní k boji za navrácení somálských území, především 
Ogadenu od Etiopie. [7, 573] Mobilizace somálského obyvatelstva a aktivity, které měly 
směřovat k budování jednotného národa, se projevily v přijetí písma pro somálštinu a v následné 
masivní kampani za nárůst gramotnosti v zemi, přičemž se režim snažil o obnovení somálské 
kultury, která byla v důsledku kolonialismu potlačena. [8, 662] 

Od té doby, kdy vznikl samostatný somálský stát, Somálci, žijící na druhé straně hranic, 
především v oblasti Ogadenu a u hranic s Keňou, pociťovali touhu připojit se také k Somálské 
republice. Ta musela řešit dilema, zda se snažit tento cíl dosáhnout mírovou cestou, nebo 
ozbrojeným bojem. [8, 663] Vojenský převrat, která v Etiopii svrhnul monarchii císaře Haile 
Sealssieho a ustanovil nový socialistický režim v čele s Mengistem Haile Mariamem, znamenal 
pro Somálce žijící v Etiopii velikou příležitost k dosažení samostatnosti. Organizace etiopských 
Somálců, Fronta za osvobození západního Somálska (Western Somali Liberation Front, WSLF) 
započala v roce 1977 za podpory somálské armády ozbrojený boj. [7, 574] V této válce, kdy proti 
sobě stály etiopská a somálská armáda, se ukázalo, že Somálsko není schopno spojit všechna 
nárokovaná území do jednoho státního celku pomocí válečných operací a somálská armáda drtivě 
poražena etiopskými jednotkami, kterým přišly na pomoc další jednotky z Kuby.  

Především v oblasti Ogadenu pak vznikaly ozbrojené skupiny se separatistickými cíli a 
boj za sjednocení somálských území se tedy přeměnil na guerillovou válku. Již v předchozí době 
vznikla organizace Fronta za osvobození západního Somálska, která však ve svém boji za 
připojení Ogadenu k Somálsku byla neúspěšná i přes silnou podporu somálského režimu. V 80. 
letech pak vzniká organizace Národní fronta pro osvobození Ogadenu, Ogaden National 
Liberation Front (ONLF). Tato skupina však neměla žádnou formální organizaci, a proto 
osvobozenecká hnutí, která podporovala její cíle, jednala v jejím jméně, přičemž si každé toto 
hnutí individuálně interpretovalo program ONLF podle svých potřeb. [9, 116] 

V oblasti Ogadenu vznikala také islámská hnutí, která měla za cíl zlepšit podmínky života 
Somálců v uprchlických táborech. Jednou z nich byla organizace se jménem Ogadenská islámská 
unie (Ogaden Islamic Union), známá také jako al-Ittihad. Tato organizace se však 
nespecializovala pouze na humanitární pomoc, ale ve školách, které zakládala, započala rovněž 
mobilizační kampaň za boj proti Etiopii a osvobození Ogadenu a výcvik k ozbrojenému boji. [9, 
117] Její boj však přerušil kolaps Somálska na začátku 90. let, někteří příslušníci organizace se 
vydali do Somálska, kde se připojili ke klanovým milicím.  
 
Závěr: budoucnost somálského nacionalismu? 
 Jak poznamenává Mohamed Mohamud Abdi, vypuknutí občanské války v Somálsku 
znamenal smrt somálského nacionalismu. [9, 123] Myšlenky na spojení všech somálských klanů 
byly nahrazeny klanovými boji o moc. Národní identita Somálců, založená na společném 
náboženství, kultuře, tradicích a území byla v důsledku občanské války změněna. [9, 125] Navíc 
bývalá britská kolonie Somaliland se distancovala od válkou zmítaného jihu a vyhlásila v roce 
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1991 nezávislost na Somálsku a dodnes její politická reprezentace nepřipouští jakoukoli možnost 
opětovného sjednocení do jednoho politického celku. Obyvatelé Ogadenu získali s novou 
etiopskou ústavou, založenou na tzv. etnickém federalismu, jakousi formu autonomie, přesto zde 
pokračuje boj některých ozbrojených skupin za nezávislost.  
 Dnes již je od myšlenek somálského nacionalismu upuštěno, hlavním problémem se jeví 
nejprve vyřešení konfliktu v jižním Somálsku. Pokud se podaří tuto válku úspěšně ukončit, nelze 
vyloučit, že somálský nacionalismus zaznamená své opětovné vzkříšení.  
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Abstract:  
 Paper deals with the topic of Somali nationalism and its impact on the separatist 
tendencies in the Horn of Africa. Somali nationalism has its causes in colonial partition of the 
Horn of Africa in 19th century. Since then endeavours on the reunion of all the Somali territories 
have been viable especially in the Ogaden region. 
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Abstrakt  
Transnacionalismus je jednou z perspektiv, jak pohlížet na vysoce komplikovaný 

fenomén migrace. Jedná se o studium vztahů mezi migranty a jejich mateřskou zemí, tato studie 
však měla prokázat, že transnacionální vztahy mohou vznikat i ve vztahu k diaspoře, popř. 
velkým komunitám v exilu. Transnacionální vztahy v rámci diaspory jsou tématem málo 
prozkoumaným, neboť se předpokládá, že mezi zemí, z níž diaspora pochází, a emigranty budou 
vztahy přinejmenším komplikované.  

Výzkum byl zaměřen na tibetské přistěhovalce v České republice. Mnoho Tibeťanů žije 
od okupace své země Čínou r. 1959 v diaspoře v různých zemích světa. Ukázal, jakým způsobem 
realizují Tibeťané žijící v ČR své vztahy k mateřské zemi a jaké faktory na tyto vazby mají vliv. 
Odhalil velkou roli, kterou hrají v životě migrantů nevládní organizace, a ukázal novou možnost 
výkladu tzv. Simmelova pravidla o tlaku okolí na skupinu, který má za následek její větší 
soudržnost a intenzifikaci vztahů v rámci skupiny.  

 
Klíčová slova: transnacionalismus; Tibet; diaspora; 
 
Úvod  

20. století je některými autory nazýváno Věkem migrace. Jednou perspektivou, kterou lze 
na migraci pohlížet, je tzv. transnacionalismus. Jedná se o vztahy, které na různých úrovních 
udržují imigranti se svou mateřskou zemí. Dosud provedené výzkumy se soustředily na velká 
imigrantská společenství v USA a Kanadě. Podle Alejandra Portese [1], jednoho z nejznámějších 
teoretiků transnacionalismu, je velmi nepravděpodobné, že by malé skupiny migrantů žijící 
rozptýleně, udržovali jakékoli transnacionální vztahy, zejména, jedná-li se o ty, kteří odešli 
z rodné země ze strachu před násilím a perzekucí. My jsme se však na území ČR zaměřili na 
malou skupinu emigrantů z Tibetu. Velká část Tibeťanů žije od okupace své země Čínou v r. 
1959 v diaspoře v různých zemích světa. Transnacionální vztahy v rámci diaspory jsou tématem 
málo prozkoumaným, neboť se předpokládá, že mezi zemí, z níž diaspora pochází, a emigranty, 
popř. generacemi jejich dětí, budou vztahy přinejmenším komplikované. 
 
Vzorek a metody 

Po okupaci Tibetu Čínskou lidovou armádou v r. 1959 odešlo z Tibetu v několika vlnách 
asi 150 000 uprchlíků. Pod vedením 14. dalajlámy Tenzina Gjamccha se usadili převážně v Indii, 
založili si zde své hlavní město v exilu, exilovou vládu, parlament a přijímací centrum pro 
uprchlíky. Mnoho Tibeťanů se v Indii narodilo a mnoho jí alespoň prošlo jako „přestupní stanicí“ 
na cestě do Evropy nebo dále na Západ.  Vzhledem k totalitnímu režimu v ČLR a často složitým 
podmínkám odchodu z vlasti je pravděpodobné, že pro tibetské emigranty nebude nijak snadné 
udržovat vztahy se svou domovinou.  

Jelikož tibetské občanství není mezinárodně uznávaným, nelze vysledovat počet 
tibetských imigrantů v ČR na základě údajů ministerstva vnitra. Tibeťané přišli do ČR s různými 
národními pasy i s cestovními dokumenty a je tedy mimořádně těžké zjistit jejich přesný počet 
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v ČR. Na základě údajů skupin na podporu Tibetu, které zde působí, i na základě informací 
udávaných samotnými uprchlíky, však lze předpokládat, že celkový počet Tibeťanů žijících v ČR 
je pouhých šest osob. Vzhledem k tomu, že všichni oslovení souhlasili s účastí na výzkumu, 
můžeme říci, že jsme pokryli celou populaci Tibeťanů žijících v ČR. 

Pro výzkum transnacionálních vztahů tibetských imigrantů žijících v České republice byla 
zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru, která se vzhledem k poměrně málo početnému 
vzorku respondentů jevila jako nejvhodnější. Část otázek byla převzata z výzkumu 
transnacionálních vztahů imigrantů latinskoamerického původu Comparative Immigrant 
Etrepreneurship Project (CIEP) [2], který provedlo několik prestižních amerických univerzit. 
Tyto otázky byly upraveny a rozšířeny o skupinu otázek zaměřených na vztahy mezi respondenty 
a centry tibetské diaspory.  
 
Výsledky  

Provedený výzkum prokázal, že Tibeťané žijící v ČR udržují mnoho vztahů se zahraničím 
na různých úrovních. Bude ale třeba vrátit se k výše zmíněné definici transnacionalismu, 
abychom zjistili, zda se skutečně jedná o vztahy transnacionální. Hlavním pojmem, který se 
v definicích transnacionalismu vyskytuje, je slovo domovina, k němuž by měly transnacionální 
vztahy směřovat. Domovina je však velmi subjektivním pojmem a nemusí vždy nutně znamenat 
totéž, co země původu. Respondenti i během jediného rozhovoru několikrát změnili význam 
tohoto slova a domovinou pro ně byla střídavě Indie a střídavě Tibet, v jednom případě i Nepál. 
Na otázku, zda v posledních dvou letech vycestoval někam do zahraničí, odpověděl jeden 
respondent, který žije v ČR se svou rodinou a má zde trvalý pobyt: 

Několikrát jsem byl v České republice. Pak taky jednou v Chorvatsku a na Slovensku…v 
Indii jsem byl dvakrát, ale to není zahraničí. 

Vzhledem k nejasnému vymezení domoviny budeme považovat za transnacionální 
všechny vazby překračující geografické a kulturní hranice, které udržují migranti se zemí svého 
původu nebo s diasporickým společenstvím za hranicemi státu, ve kterém nyní žijí.  V rámci této 
definice lze potvrdit, že Tibeťané v ČR jsou angažováni v transnacionálních procesech, i přes 
svou relativní izolovanost.  

Ačkoli kulturní a sociální vztahy byly poměrně běžné u všech respondentů, pouze jeden 
respondent uvedl ekonomické spojení mezi ním a domovinou, resp. diasporou. I toto nebylo 
v podobě klasických, ale spíš „obrácených“ remitencí. Respondent je v ČR podporován svým 
bratrem žijícím v Nepálu, protože sám je mnichem a jeho příjem je pouze v podobě stipendia.  
Zbylí respondenti uvedli, že se svým příjmem v ČR nejsou spokojeni a projevili existenční 
obavy. Politické vztahy se projevily v podobě demonstrací na podporu Tibetu, a to jak v ČR, tak 
v Indii, a podporou Tibetské exilové vlády (účast ve volbách, platba daní). Jediná respondentka, 
která žila v Tibetu a opustila jej legálně, se v politických vztazích neangažuje vůbec, jelikož si je 
vědoma možného rizika, které by jí znemožnilo se do Tibetu vracet. I tato respondentka však 
navštěvuje tibetské exilové centrum v Dharamsale a účastní se kulturních akcí pořádaných 
skupinami na podporu Tibetu. 

Všichni respondenti orientují své vztahy na Tibet, ale ve většině případů tak dělají 
prostřednictvím exilové vlády v Indii a organizací na podporu Tibetu. Pouze některé sociální 
vztahy realizují přímo prostřednictvím telefonního spojení (a v případě jediné legální emigrantky 
i osobně). Obrázek 1 ilustruje různé způsoby, jimiž se respondenti vztahují ke své domovině, ať 
už je to Indie, nebo Tibet, popř. k diaspoře.  
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Velmi důležitou roli zde hrají také vnější vlivy - zájmové skupiny v ČR, které se zabývají 

tibetskou kulturou a náboženstvím nebo charitativní organizace či skupiny na podporu Tibetu. 
Jak můžeme vidět na obrázku, působí tyto skupiny nejen jako zprostředkovatel vztahů mezi 
imigranty a Tibetem, ale také nezřídka jako spouštěcí mechanismus, který podporuje vznik 
transnacionálních spojení. Toto se projevuje zejména v politické sféře, kde i poměrně pasivní 
imigranti jsou často vyzýváni, aby se účastnili politických kampaní, či aby je pomáhali 
spolupořádat. Respondent, který se narodil v oblasti obývané tibetským etnikem, která ale 
v současné době spadá pod nepálskou správu, nikdy nepociťoval důvod účastnit se politických 
aktivit zaměřených na Tibet nebo dodržování lidských práv. Na mou otázku, zda se v ČR účastní 
nějakých kampaní, odpověděl: 

Ještě ne, ale možná jednou. Cítím, že se to tady po mě vyžaduje. 
Skupiny na podporu Tibetu pomáhají zprostředkovat tibetskou kulturu Západu, pro což 

hojně využívají tibetské imigranty, kteří zde žijí. Ti jsou tak často prostřednictvím těchto skupin 
sdružováni a vyzýváni k participaci na „tibetském“ kulturním, společenském a zejména 
politickém životě. Samy pak s Tibetem komunikují buď přímo, nebo rovněž zprostředkovaně 
přes exilové společenství v Indii. Důležitým faktorem, který napomáhá k rozvoji 
transnacionálních společenství, je i internet. Většina respondentů vypověděla, že pravidelně 
navštěvují webové stránky zabývající se děním v Tibetu a v diaspoře. Objevují se i vlastní snahy 
respondentů na takovéto internetové stránky přispívat.  
 
Závěr 

Přes některé pochyby, které vyjádřili autoři ohledně transnacionálních vztahů u 
rozdrobených společenství uprchlíků, výzkum prokázal, že přes absenci silných ekonomických 
vazeb udržuje malá skupinka uprchlíků v ČR styky se svou domovinou na kulturní, společenské a 
politické úrovni. Tibeťané v ČR žijí odděleně a stýkají se velmi zřídka. Jejich okolí na ně vyvíjí 
poměrně velký tlak, aby se co nejrychleji adaptovali. Dalo by se tedy předpokládat, že vztahy 
s domovinou ochladnou, přesto však výsledky rozhovorů potvrzují, že opak je pravdou. Znalosti 
respondentů se soustředily zejména na dění v diaspoře, někteří měli přehled i o politické situaci 
v Tibetu, i když spíše sporadicky, o aktuálním dění v ČR už byli informováni méně.  
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Thomas Eriksen ve své stati [3] zmiňuje tzv. Simmelovo pravidlo, kterým vysvětluje 
intenzitu identifikace se skupinou. Vnitřní soudržnost skupiny je podle Simmelovy teorie odvislá 
od míry vnějšího tlaku. Za vnější tlak je obvykle považována negativně vnímaná aktivita okolí, 
která se nezřídka projevuje ve formě diskriminace či utlačování menšinové skupiny většinou. 
Přestože v Tibetu je jistě takový tlak pravděpodobný, v ČR se respondenti setkávají s negativními 
reakcemi jen zřídka a to pouze ve formě narážek na své vzezření slýchaných občas na ulici. 

Vnější tlak může mít ale i jinou podobu, která se projevila právě v našem případě. 
Tibeťanů v ČR žije jen velmi málo a o to intenzivnější je tlak veřejnosti, která se o Tibet velmi 
zajímá a vyžaduje totéž i po nich. Každý respondent se několikrát zmínil o skupinách na podporu 
Tibetu, jako o hlavním organizátoru všech kulturně-společenských i politických aktivit Tibeťanů 
v ČR. Dva z respondentů vzpomněli i různé útvary v diaspoře, které je vybízejí k aktivitě v ČR. 
Spolu s aktivní dalajlámovou kampaní a tradičně silnými rodinnými vazbami v tibetské 
společnosti mohl by být právě tento „pozitivní“ tlak zvnějšku příčinou, která podporuje 
udržování intenzivních transnacionálních vztahů. 

Jistě však existuje více vnějších příčin, které jsou transnacionálním procesům nápomocné 
a jejichž odhalení by vyžadovalo detailnější výzkum „na druhé straně“. V ideálním případě by 
měl výzkum sledovat celou linii jednotlivých vztahů a zabývat se i těmi, kdo je zprostředkovávají 
– výzkum by měl tedy zahrnout i skupiny na podporu Tibetu a tibetské exilové instituce v Indii. 
Námi provedený výzkum nicméně prokázal potřebu obohatit teorii transnacionalismu o doposud 
spíše opomíjené studium diaspor a poukázal na komplexnost transnacionálních vazeb 
v současném světě. 
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Abstract  

Transnationalism is one of possible perspectives how to view the highly complicated phenomenon 
of migration. It is a study of relations between migrants and their homeland, one of the aims of this study 
was to answer the question, whether transnational relations could relate also to diaspora or big exile 
communities. Transnational relations in diaspora are a topic, which has not been well examined yet, 
because scholars suppose that the relations between the country of origin of diaspora and emigrants will 
be very complicated. 

The research was focused on Tibetan immigrants living in the Czech Republic. A considerable 
number of Tibetans live since Chinese occupation of their country in 1959 in diaspora in several countries 
all around the world. The research showed how Tibetans living in the Czech Republic realize their 
relations to their homeland and which factors influence the intensity of these relations. It has revealed the 
big part which non-government organizations as well as the support of governmental institutions play in 
the life of migrants and it has also showed that transnational relations in diaspora are a topic which should 
not be neglected.  
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Abstrakt   
Příspěvek odráží výsledky územní studie prováděné v rámci předmětu Trvalá udržitelnost 

vyučovaného na Masarykově univerzitě. Cílem bylo popsat a analyzovat stav zahradních osad v 
katastrálním území města Znojma, odhalit systém fungování těchto území v rámci městského ekosystému 
a navrhnout možnosti jejich trvale udržitelného rozvoje.   

 
Klíčová slova: zahradní osada; územní studie; město Znojmo; městský ekosystém; trvale udržitelný rozvoj 
 
Úvod 

Příspěvek odráží výsledky územní studie, která byla prováděna v rámci cvičení předmětu 
Sustainability – trvalá udržitelnost, vyučovaného v podzimním semestru školního roku 
2010/2011 doc. RNDr. Aloisem Hynkem, CSc. a Mgr. Janem Trávníčkem na Geografickém 
ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

Práce na semestrálním projektu byla ze strany vyučujících pojata jako rámcově orientovaná 
činnost bez a priori určeného výsledku. Tématický celek nebyl zadán. Zadaným územím bylo 
město Znojmo. Na počátku byla pouze individuálně získaná imprese z navštíveného území, 
pomocí které byly postupně definovány problémy zpracovávaného území. Naše tříčlená skupina 
se shodla na dalším zpracovávání problematiky území zahrádek, zahradních osad a lokalit (dále 
jen zahradních osad) a její návaznosti na současné změny probíhající v městské a příměstské 
krajině. Aktuálnost pohledu na problematiku zahradních osad může být podložena příkladem z 
vnitřní části města Brna, kde byla při přípravě nového Územního plánu města Brna zvažována 
další existence zahradních osad na Kraví Hoře.  

Naším cílem bylo popsat a analyzovat stav zahradních osad v katastrálním území města 
Znojma, odhalit systém jejich fungování v rámci ekosystému města a navrhnout možná řešení 
trvale udržitelného rozvoje. Příspěvek je rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V první 
části je popisována funkce zahradních osad ve městě. Praktická část je zaměřena na popis 
zpracovávaného území a analýzu jeho současného stavu. V závěru jsou navrhována možná řešení 
trvale udržitelného rozvoje zahradních osad ve městě Znojmě.     

   
Teoretická část 

Území zahradních osad jsou ve městě silnou a slabou stránkou, příležitostí a hrozbou. 
Globální tržní prostředí působí nepříznivě na fungování socioekonomického systému založeného 
na lokální environmentální bázi. Pokud uvažujeme takovýto lokální městský ekosystém, pak 
jedinou jeho příležitostí je lokální environmentální báze, jejíž jednou složkou jsou území 
zahradních osad. Potřeba lokální environmentální báze ustupuje s nastupujícím globálním tržním 
prostředím do pozadí. Tím se z lokálního městské ekosystému postupně stává městský 
(eko)systém. (Regionální tržní prostředí se v této práci neuvažuje a lze jej pro tento účel ztotožnit 
s globálním tržním prostředím.) Slova ekosystém je zde použito pouze proto, že je systém města 
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ovlivňován fyzickogeografickou sférou, která pro něj tedy představuje spíše hrozby než 
příležitosti, avšak jeho systém fungování již není vůbec ovlivňován lokální zemědělskou 
produkcí. Území zahradních osad tímto ve městě ztrácí svoji klíčovou roli a stávají se v průběhu 
času spíše slabou stránkou a ohrožením fungování socioekonomického systému města – 
městského ekosystému.  

Předpokládejme, že pro dobré fungování městského ekosystému je nejdůležitějším prvkem 
dobře fungující městská komunita. Ta je podmíněna silnými vazbami socioekonomických aktivit. 
Jaký význam mají potom pro městskou komunitu území zahradních osad? Je tedy nutné najít, 
jakou funkci mohou území zahradních osad poskytovat městské komunitě. Dále předpokládejme, 
že pro dobré fungování městské komunity musí být zajištěno komfortní životní prostředí. Území 
zahradních osad jsou tedy vhodnou příležitostí pro udržení kvality životního prostředí (jsou 
považovány za plíce města a přispívají k zvyšování biodiverzity v městské krajině). Městské 
komunitě mohou poskytovat funkci rekreační a za jistých předpokladů i funkci ekonomickou. 
Dojde-li tedy k posílení socioekonomických aktivit v zahradních osadách, stanou se vhodnou 
příležitostí pro trvale udržitelné fungování městské komunity – lokálního městského ekosystému.   

 Bohužel jsou dnes tato území, která v současnosti už často z větší části obklopuje městská 
zástavba a podléhají ideám městského ekosystému (jak bylo vysvětleno výše), chápána pouze 
negativně. K tomu přispívá názor, že hustě rozparcelovaná území zahradních osad jsou pouze 
monofunkční složkou městského ekosystému – nepotřebným zdrojem potravin, mající pro jeho 
rozvoj větší množství hrozeb: jsou těžko prostupné, krátkodobě ekonomicky neprosperující, z 
důvodu velkého počtu vlastníků nejsou atraktivní pro developery, zabírají plochu možné 
výstavby veřejných prostranství (parků, hřišť apod.), která plní, mimo spousty jiných, také funkci 
plic města. Tak proč tedy zahradní osady stále zachovávat?  

Za další významný důvod jejich zachovávání je v této souvislosti považován polyfunkční 
charakter jednotlivých parcel. Na této úrovni by se polyfunkční městský park, jako jedna z 
možných alternativ zahradních osad, mohl obyvatelům města jevit jako množina monofunkčních 
parcel. Klíčovými tady jsou však životní priority obyvatelů města (zahrádka jako trvale 
udržitelný způsob městského života, především v důchodovém věku) a zájmy vedení města. V 
mnoha případech jsou totiž jednotlivé parcely v majetku města a jeho obyvatelům jsou pouze 
pronajímány. Pokud předpokládáme, že městský ekosystém funguje na základě platného 
daňového systému ČR, pak by mělo být v zájmu města, aby zde komunity nejenom pracovaly, 
ale i žily a vlastnily hmotné statky.  

Z uvedeného vyplývá, že za hlavní silné stránky území zahradních osad ve městě lze 
považovat zajišťování kvality životního prostředí, rekreační funkci, v případě určitých 
předpokladů stále i funkci ekonomickou a konečně, mohou poskytovat svobodu některým 
obyvatelům města svou polyfunkčností na úrovni jednotlivých parcel.  

Základním předpokladem územní studie se pro naši skupinu stalo zlepšení současného 
stavu zahradních osad ve městě Znojmě, které má v zahradničení dlouholetou tradici díky 
výhodné poloze města pro pěstitelství a jiných specifik. Analýza a návrhy řešení trvale 
udržitelného rozvoje zahradních osad ve Znojmě tedy vycházejí ze studia konkrétního území. 
Tudíž naším hlavním cílem bylo popsat a analyzovat jejich tamní stav (pomocí 
semistrukturovaných rozhovorů, s obyvateli města a zahrádkáři, a dostupných pramenů města). 

  
Praktická část 

Zahradničení ve Znojmě má dlouholetou tradici díky výhodné poloze města pro pěstitelství. 
Zahradní osady ve Znojmě začaly vznikat počátkem 20. století na pozemcích, kde dříve bývaly 
převážně pole nebo sady. Většinou ještě v tuto dobu byly neoplocené a měly podobu spíše sadu. 
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Velký rozmach zahradničení ve Znojmě nastal po 2. světové válce – po tomto období chudoby 
lidé ocenili výhody vlastní zahrádky. Nové osady vznikaly především na Pražské a U mlýnského 
náhonu, a dále na Suchohrdelské a Kraví hoře. Dalším důvodem ke koupi zahrádky bylo samotné 
vlastnictví a pocit, že člověk disponuje nějakým majetkem. Později, v 60. a 70. letech, hrála roli i 
prestiž. Z druhého dílu Znojemské kroniky z roku 1954 a jiných pramenů znojemského archivu 
vyplývá, že zahradní osady tvořily již na počátku 50. let 20. století „zelený prstenec“ kolem 
města a formovala se pomocí nich městská komunita – sociální soudržnost. V prvním dílu 
Znojemské kroniky (1954) je popisována silná provázanost socioekonomických aktivit na území 
zahradních osad, které od roku 1952 podporoval Výkupní závod ve Znojmě. Vykupovaly se 
především meruňky (13 400 kg v roce 1954), třešně (4 000 kg), švestky (2 400 kg), rybíz (800 
kg), angrešt (545 kg) a jablka (427 kg). 90% vykoupeného ovoce bylo přesunuto mimo okres, 
například do národních podniků Pramen, Okresního svazu spotřebních družstev, restaurací, 
jídelen, závodních kuchyní, škol, jeslí, nemocnic, zpracovávatelského gigantu Fruta. Pracovníci 
výkupen prováděli i poradenskou činnost.  

Naše skupina se rozhodla popsat tyto čtyři nejvýznamnější území zahradních osad a 
analyzovat jejich současný stav: Pražská-Cínová hora, Leska-Suchohrdelská, Kraví hora a U 
mlýnského náhonu. 

Dle pramenů znojemského archivu a výpovědí starší generace zahrádkářů je nejstarší 
zahradní osadou (jako takovou) ve Znojmě Leska. Na pozemcích, kde se zahrady zakládaly, byla 
původně lada (složitý terén) a z části pole. Pás zahrad ležící u železniční trati se dokonce nachází 
na zavezeném smetišti. Leska má z dnešního pohledu nejblíže k západoevropskému typu 
zahradních osad tím, že přímo navazuje na městskou zástavbu, nachází se zde sportovní areál a 
území přechází na severozápadě v lesopark. Parcely jsou zde ze všech čtyř území zahradních 
osad v průměru nejmenší, což je dáno také složitým terénem, a jejich stav se podobně jako stav 
na Kraví hoře blíží nejzachovalejšímu – jsou stále ve větší míře využívány k zahradničení (na 
Kraví hoře však spíše k rekreaci). Dnešní výměra tohoto území, společně s územím zahradních 
osad Suchohrdelská, činí asi 97 ha (44 ha v roce 1953, výrazný plošný nárůst podmíněn 
zakládáním osad kolem Suchohrdelské). 

Vznik zahradní osady na Kraví hoře lze jen těžko přesně určit, protože, jak je patrné z map 
I. a II. vojenského mapování, již v tuto dobu se zde sady a vinice nacházely (v prakticky 
nezměněném plošném rozměru 40 ha). Domníváme se, že zahradní osady zde vznikaly až po 2. 
světové válce. Toto území se nachází na pravém břehu řeku Dyje na dohled z historického středu 
města a z této reprezentativní polohy vyplývají některá současná omezení výstavby objektů a 
současně prováděné transformace zahradních osad na rekreační oblast, jakožto také z polohy v 
ochranném pásmu Národního parku Podyjí. Většina zahrad tam leží na severovýchodně 
exponovaném, příkrém svahu. Podle výpovědi jedné starší zahrádkářky se zde měla stavět někdy 
v 50. letech obytná čtvrť, což pravděpodobně souviselo s plánem znojemského rodáka, který byl 
ředitelem Depa v Břeclavi a chtěl pro Znojmo něco udělat.  

Nejjednoznačnější je vznik zahradních osad Pražská a Cínová hora. Jejich příběh začal po 
2. světové válce, respektive po odsunu německého obyvatelstva. Ve Znojmě tím pádem došlo k 
razantnímu úbytku počtu obyvatel, a to se městu nezamlouvalo. Proto chtělo přitáhnout lidi zpět 
do Znojma. Jako nástroj použilo právě vytvoření zahradní osady podél státní silnice Znojmo-
Praha. V roce 1947 došlo k bleskovému rozparcelování polí (2000 m2), která dříve patřila 
Němcům. Ta pak byla velice levně prodávána zájemcům o zahrádky. Terén zde nebránil 
nejrůznějším úpravám tak, jako na územích zahradních osad Leska nebo Kraví hora. Celková 
dnešní výměra tohoto území zahradních osad činí 90 ha (67 ha v roce 1953, vznik osady na 
Cínovou horu). 
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 Zahradní osada U mlýnského náhonu začala vznikat později, avšak pravděpodobně z 
podobného důvodu jako na Pražské. Z ortofotomapy z roku 1953 je zde stále dobře patrný 
převládající polní charakter na většině území (dnešních 20 ha). V nejjižnější části spadají parcely 
do vlastnictví mlýna. Transformace na zahradní osady probíhala postupně od města, ze 
severovýchodní části území (dříve název Marešov, v roce 1953 asi 2,5 ha). Celé území jsme 
zjednodušeně pojmenovali U mlýnského náhonu (dříve oficiální název U červeného náhonu). 
Rozšířená je zde v současnosti výstavba rodinných domů a rekreačních ploch v záplavovém 
území řeky Dyje (zpřesněná regulativa města se nedodržují). 

 
Pro procesy, které v prostoru zahradních osad městské krajiny Znojma dnes probíhají, je 

zásadní změna funkce z pěstitelské na obytnou. Na dnešních parcelách můžeme stále častěji najít 
větší chaty a domy na rozdíl od dřívějších skladišť nářadí a dílen anebo budov pro chov zvířat. 
Frekventovaným typem využití je zde rodinná rekreace, která je v některých případech prováděna 
celoročně (za předpokladu vybudování individuální infrastruktury, studně na Kraví hoře). 
Především v osadách Pražská-Cínová hora, Leska-Suchohrdelská a U mlýnského náhonu probíhá 
výstavba zděných budov a individuální infrastruktury, které umožňují trvalé bydlení. Z toho 
důvodu město vydalo regulativa přípustné zastavěné plochy a zákaz výstavby objektů pro trvalé 
bydlení na Pražské z důvodu nedostatečného infrastrukturního napojení. 

Transformační proces probíhá od počátku 90. let. Lze předpokládat, že je jednou z forem 
suburbanizace. Změna funkce zahrádek je umožněna drtivě převládajícím soukromým 
vlastnictvím (až 97% parcel) a volnou legislativou, která umožňuje zřízení trvalého pobytu i na 
rekreačních zařízeních. Z rozhovorů se zahrádkáři vyplývá, že vlastníky jsou stále ještě 
povětšinou staří lidé – samotný transformační proces je plynulý také díky faktu, že přestavba 
parcely probíhá až po převodu vlastnictví na mladší generaci.    

 
Závěr 

V závěru tohoto příspěvku předkládáme možná řešení trvale udržitelného rozvoje. Pokud si 
jako cíl nastavíme zachování funkcí vyplývajících ze zahradničení, pak by měl návrh trvalé 
udržitelnosti sledovat zvýšení poptávky po produktech zahradních osad. Liberalizace dnešního 
trhu prakticky neumožňuje cenovou výhodu pro tyto produkty. Čím však výrazně, i podle 
výpovědí některých zahrádkářů, převyšují zboží v obchodních řetězcích, je kvalita. Účinným 
nástrojem zvýšení poptávky po produktech zahradních osad je změna priorit nakupujících z 
ceny výrobku na kvalitu. To je však složité uskutečnit a podmíněno finanční silou obyvatel, 
která je dána postavením města v globálním tržním prostředí a situace se stává nepřehlednou. V 
současnosti lze stále hledat podporu v evropských strukturálních programech. Problémem je 
dostupnost kvalitních produktů ze zahradních osad a celý řetězec předání konzumentovi. To dnes 
řeší tzv. bedýnkový systém, založený na principu odběru produktu od soukromého pěstitele, 
který ručí za kvalitu. Zefektifnění produkce zahrádek by se nakonec dalo provést některými 
přirozenými postupy, jako například úsporou pitné vody, která se zbytečně používá pro 
zavlažování.  

 
Abstract  

This text reflects results of field study which was implemented to subject Sustainability teached in 
the Masaryk University. Goal of this work was to evaluate a state of garden colonies in the cadastral 
territory of Znojmo town. Secodly, our intention was to discover a functions which are given by those 
places to the town ecosystem. On this base we described sustainable development and gave some 
suggestions.  
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GEOMETRICKÁ ANALÝZA DYNAMICKÝCH SYSTÉM Ů  
SE SINGULÁRNÍMI LAGRANGIÁNY  
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Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra matematiky, 30. Dubna 22, 
774854261, moninka17 @ seznam.cz 

 
Abstrakt  

V této práci studujeme Lagrangeovy systémy, které se nazývají singulární či degenerované. Cílem 
studia Lagrangeových systému je nalezení tzv.“dynamického obrazu“, tj.úplného systému řešení 
příslušných pohybových rovnic (obyčejných diferenciálních rovnic 2. řádu). Pro regulární Lagrangeovy 
systémy je řešení jednoduché - dynamika je úplně popsána jednodimenzionální foliací fázového prostoru. 

Pro singulární Lagrangeovy systémy je situace mnohem složitější. Musíme aplikovat tzv. geometrický 
vazebný algoritmus, jehož cílem je nalezení tzv. final constraint submanifolds, což je systém maximálních 
podvariet fázového prostoru, na nichž je pohyb realizován. Uvedená metoda představuje matematicky 
korektní a úplné řešení úlohy nalézt a úplně popsat dynamiku singulárních Lagrangeových systémů, která 
byla poprvé formulována Diracem v roce 1950. Diracův heuristický postup ovšem na rozdíl od 
geometrického algoritmu často vede k rozporným výsledkům. Cílem práce je provést pomocí 
geometrického algoritmu analýzu konkrétního příkladu a najít úplné řešení příslušného dynamického 
problému. 

 
Klíčová slova: 
Singulární dynamické systémy; vazebný algoritmus; Cartanova forma; Eulerova-Lagrangeova 
distribuce; charakteristická distribuce. 
 
Úvod  

Dynamiku Lagrangeových systémů není obecně možno popsat systémem spojitých 
vektorových polí. Eulerovy-Lagrangeovy rovnice, které dynamiku Lagrangeových systémů 
popisují, představují systém obyčejných diferenciálních rovnic 2. řádu. Pro singulární 
Lagrangiány je ovšem struktura těchto rovnic příliš složitá, takže obecné řešení nelze jednoduše 
popsat (např. vektorovým polem jako je tomu u regulárních dynamických systémů). Naším 
hlavním úkolem je charakterizovat dynamiku a najít systém všech křivek ve fázovém prostoru, 
které jsou řešením všech rovnic při daných počátečním podmínkách. Přitom základním rysem 
singulárních dynamických systémů je to, že ne každý systém počátečních podmínek je přípustný 
a daný systém počátečních podmínek nemusí vést k jedinému řešení (a to ani u hladkých 
systémů). Nalezení dynamického obrazu se opírá o geometrický algoritmus publikovaný O. 
Krupkovou v roce 1994 [1], (viz též [2]). Algoritmus je založen na analýze vlastností Eulerovy-
Lagrangeovy a dynamické distribuce, které představují geometrický model pro příslušné 
obyčejné diferenciální rovnice 2. řádu. Cílem práce je aplikovat tento algoritmus na konkrétní 
Lagrangeův systém. 
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Uvažujme singulární Lagrangián studovaný fyziky v práci [3] ve tvaru: 

    313231 qqqqqqL +−= &&& .     (1) 

Nyní vypočítáme tvar Cartanovy formy λθ  a její totální derivace λθd : 

( ) ( ) 321133131   dqqqdqqdtqqqq −++−= &&&&λθ  

a  

 ( ) ( ) 1332131133113   dqqddqdqqddtqdqdqqdqqdqqd ∧+∧−+∧−−+= &&&&&λθ , 

kde, jak si můžeme všimnout, λθd  je diferenciální 2-forma. 

Eulerova-Lagrangeova distribuce ∆  a dynamická distribuce D  mají tvar: 

{ }  , , , , , span  1312133331133113 ωωqddqdtqdqqddtqqdqdqqdqqdqqD &&&&& −+−−−+≈  

a  

  { }  , , , , span  13121333 ωωqddqdtqdqqddtq && −+−≈∆ . 

Vidíme tedy, že ∆⊂D  a ∆≠D . Integrální řezy distribucí D  a ∆  popisují tzv. „rozšířenou 
dynamiku“ (Hamiltonovy extremály), které tvoří větší množinu než samotné řešení Eulerových-
Lagrangeových rovnic (extremály). 

 

Rozšířená dynamika: 

Najdeme integrální řezy distribuce D  aplikací geometrického algoritmu [1], [2]. 

Určíme, za jakých podmínek platí ∆=D . 

Výpočtem dostaneme, že je to právě tehdy, když 03 =q& . Tato podmínka geometricky 

charakterizuje podmnožinu P
~

 přípustných počátečních podmínek: { } 0  
~ 31 =∈= qYJxP &  (tzn. 

primární vazebná množina). 

Jestliže Px
~∉ , potom je Eulerova - Lagrangeova distribuce generována vertikálními vektory a 

v tomto bodě není dynamika. 

Jestliže Px
~∈ , potom vypočítáme tvar Eulerovy-Lagrangeovy distribuce ∆ . Uvažujme 

vektorové pole  
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Tímto získáváme systém rovnic, jejichž řešením dostáváme tvar D  a ∆ : 
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kde 3)(rank =∆ x  a tedy Eulerova - Lagrangeova distribuce je třídimenzionální.  

Jestliže 0)(3 ≠xq , dostáváme Eulerovu- Lagrangeovu distribuci ve tvaru: 
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která je vertikální a úplně integrabilní (což je možno ověřit pomocí Lieových závorek) a 

rozšířený pohyb je vázán k podvarietě { } 0 ,0   331 =≠∈= qqYJxM & . 

Jestliže 0)(3 =xq , má Eulerova- Lagrangeova distribuce tvar: 
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a není kompletně integrabilní.  

Lagrangeův systém má tedy sekundární dynamické vazby a dostáváme tzv. final constraint 

submanifold : { } YJqqYJxM 1331  0 ,0   ⊂==∈= & . 

Rozšířený pohyb je vázán k této podvarietě a je na ní jednoznačně určen počátečními 
podmínkami. 
Vlastní dynamika (extremály): 

Zavedeme matice A  a B , kde  
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Uvažujme primární semispray-vazebnou množinu: ( ){ }A  BrankBrank   1 =∈= YJxP . 

Výpočtem tedy dostáváme { } 0  31 =∈= qYJxP &  což znamená, Lagrangeův systém má primární 

vazby shodné s primárními dynamickými vazbami a tedy obdobně dostáváme:  
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jestliže Px∈ , kde 0)(3 ≠xq .  

A v bodech Px∈ , kde 0)(3 =xq má Eulerova-Lagrangeova distribuce tvar: 
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To tedy znamená, že Lagrangeův systém má sekundární dynamické vazby a dostáváme opět 

{ } YJqqYJxM 1331  0 ,0   ⊂==∈= & . 

Jestliže 1)(1 =xq , je pohyb vázán k podvarietě  

{ } YJqqqYJxM 11331
1  1  0,   

~ ⊂===∈= &   

a distribuce má podél 1

~
M  poddistribuci generovanou vektorovými poli  
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kde 1γ  a 2γ  jsou funkce na 1

~
M . 

Avšak podél 1

~
M vlastní dynamika neexistuje, protože poddistribuce 

1
~

M
∆ obsahuje vektory, které 

nejsou tečné. 

Jestliže 12 1 qq −=& , potom je pohyb vázán k podvarietě  

   { } YJqqqqYJxM 112331
2  1  0,   

~ ⊂−===∈= &&  

 

A Eulerova-Lagrangeova distribuce je generována vektorovými poli: 
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kde 3γ  a 4γ  jsou funkce na 2

~
M . 

Získali jsme tedy jedinou final constraint submanifold, na které existuje vlastní dynamika. 

Materiál a metody 
Vazebný algoritmus pro Eulerovy- Lagrangeovy distribuce. 

Výsledky a závěr 
Použitím vazebného algoritmu byla nalezena úplná rozšířená dynamika (Hamiltonovy extremály) 
a vlastní dynamika (extremály) singulárního variačního problému (1). 
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  Abstract 

In this paper, singular (degenerate) Lagrangian systems are studied. The aim is to find the 
corresponding “dynamical picture“, i.e. the complete solution of the equations of motion (which are 2-nd 
order ODE). In case of regular Lagrangians the solution is easy: the dynamics is completely described by 
a one-dimensional foliation of the phase space. For singular Lagrangians the situation is much more 
difficult. It is necessary to apply the so-called geometric constraint algorithm which provides a system of 
so-called final constraint submanifolds (where the dynamics proceeds). This method is a mathematically 
correct solution of the problem to find and describe the singular Lagrangian dynamics, first considered by 
Dirac in 1950. Contrary to the geometric approach the Dirac’s  heuristic method often provides incorrect 
results. Our aim is to analyze completely the dynamics of a concrete singular Lagrangian by the geometric 
approach.  
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Abstrakt  
 

Cílem této práce je ukázat řešení antických úloh nikoli striktně za použití kružítka a 
pravítka, jak požadoval Euklides, ale za pomoci starší metody skládání papíru, totiž origami. 
Ukazuje se, že origami konstrukce nacházejí široké uplatnění nejen ve vědě, ale také v inženýrské 
praxi. 

Vzhledem k tomu, že je možné za pomoci origami řešit kubické rovnice, je konstrukce 
antických úloh jednoduchá. 

Stejně jako Euklidovy axiomy, jež tvoří základ Euklidovské geometrie, je i origami plně 
axiomatizované, což jej staví do pozice zájmu nejen laické, ale i odborné veřejnosti. 

 
 

Klíčová slova: Trisekce úhlu, duplikace krychle, kvadratura kruhu, kubické rovnice, metody  
dělení papíru   
 
 
Axiomy Origami tzv. Huzito-Hatori axiomy 
 
 
I. Axiom – Dvěma body B1 a B2, lze vést právě jeden přehyb! 
II. Axiom  – Jsou-li dány dva body, lze je překrýt tak, že mezi nimi vznikne přehyb. 
III. Axiom  – Jsou-li dány dvě přímky p1 a p2, lze je překrýt tak, že mezi nimi vznikne přehyb. 
IV. Axiom – Je-li dána přímka p a bod B, lze vytvořit přehyb kolmý na přímku,   
                     který prochází bodem B. 
V. Axiom – Jsou-li dány dva body B1 a B2 a přímka p, lze vytvořit přehyb tak, že bod B1  
                    leží na přímce p a přehyb prochází bodem B2. 
VI. Axiom  – Jsou-li dány dvě přímky p1, p2 a dva body A a B, lze vytvořit přehyb tak, 
                     že bod A leží na přímce p1 a současně bod B leží na přímce p2. 
 

 
 
 

VI. Axiom a duplikace krychle 
 
Na základě HH VI. axiomu jsme schopni papír složit tak, aby jeho část odpovídala řešení kubické 
rovnice ve tvaru 
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čímž provedeme duplikaci krychle. 
 

 
Obrázek 1. K důkazu duplikace krychle 

 
 
Důkaz: 
 
 Nechť bod T náleží přímce X a  L1. Nechť dále je dán bod D a bod R, který vznikne 
jakožto přehyb na rozhraní okraje papíru a skladu dle HH VI . axiomu. Označme 1mDR = . 

Potom víme, že jestliže je čtverec jednotkové délky rozdělen na tři stejné části – tvoří tedy 
čtvercovou síť 3x3 - dostaneme pro velikost strany CR  trojúhelníku CDR∆ vztah: 

 
 
 

11 1 mXmYXRC −+=−+= . 

 
Protože je trojúhelník CDR∆  pravoúhlý, je možno získat stranu 1m  podle Pythagorovy věty jako 
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Nyní se pokusme určit vzdálenost úsečky CT  v CTP∆ . Víme, že: 
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Protože se dá dokázat, že jsou trojúhelníky CDR∆  a  CTP∆  podobné, můžeme tedy psát 
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Nyní dosadíme za 1m  
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Výsledky a diskuse 
  
 Na základě výše uvedeného důkazu, který objevil Peter Messer, je jasné, že díky VI. lze 
provést duplikaci krychle. Velmi významnou roli v origami hrají algoritmy, které umožňují 
rozdělit papír na tři a více stejných částí jako např. Langova metoda diagonálního křížení, 
Fujimotova konstrukce, Nomadova konstrukce, Hagova konstrukce a snad nově objevená 
„Peškova konstrukce“. Těchto poznatků lze využít k řešení úlohy trisekce úhlu nebo kvadratury 
kruhu. 
 
 
Závěr 
 
 Díky své jednoduchosti a síle, kterou origami skrývá, si vydobylo silnou pozici na poli 
matematiky a dalších přírodních věd. To, co je v některých oblastech neřešitelné, dokáže origami 
hravě vyřešit. 
 
Poděkování 
 
 Své poděkování rád věnuji RNDr. Zuzaně Václavíkové, Phd., za neustálou podporu a za 
to, jaká je a dále pak Dr. Robertu J. Langovi za jeho přívětivost, snahu odpovědět na všechny mé 
všetečné otázky a analyzovat mou konstrukci dělení papíru na tři stejné části. 
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Abstract 
 

The aim of this work is to show solutions to ancient problems rather than strictly using a compass 
and ruler, as requested by Euclid, but with older methods of paper folding, origami is. It turns out that the 
Origami design are widely used not only in science but also in engineering practice. 
Since it is possible using origami to solve the cubic equation, the design of ancient task easy. 
Like Euclid's axioms, which form the basis of Euclidean geometry, origami is fully axiomatized, which 
makes him the position of interest from both general and professional public. 
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