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Kam patří to nové zvíře? 

Shrnutí 

Cílem úlohy je zcela jednoduše představit studentům (a také pedagogům) zcela nové organismy, 

které byly v nedávné době objeveny. Prakticky neustále dochází k objevům nových mikroorganismů, 

ale také rostlin, živočichů i fosilií, které zpestřují jinak někdy suchopárnou systematickou biologii. Za 

využití dostupných internetových pramenů lze dohledat, co jsou vlastně tyto organismy zač a co od 

nich můžeme očekávat. 

Cílová skupina 

Gymnázia a střední školy, 20-25 studentů. 

Časová náročnost 

1 vyučovací hodina, plus příprava vyučujícího 

Prostorové požadavky 

Úlohu lze provést v učebně vybavené internetem a je zvládnutelná i na mobilních telefonech s 

internetem, pokud jimi jsou studenti vybaveni, tedy prakticky kdekoliv. 

Klíčové otázky 

 Co jsou zač nově objevené organismy?  

 Do které skupiny organismů patří?  

 Jakým způsobem lze dohledat potřebné informace? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Orientace v nově objevených druzích a fosiliích. 

 Praktická schopnost v krátkém čase vyhledat potřebné informace, včetně pramenů 

v jednoduché odborné angličtině. 

Návaznost na RVP 

Gymnázia a střední odborné školy: vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Obor biologie (tématika obecná biologie). 

Materiál 

Počítač anebo mobilní telefon, vybrané nové druhy, které vyučující zadá studentům. 

Podrobné pokyny 
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1. Vyučující si vytipuje vhodné druhy, což je klíčová část celé úlohy. Může jít o nově objevené viry, 

bakterie, eukaryotní mikroorganismy, houby, živočichy či rostliny, anebo také fosilie, pokud možno 

takové, k nimž je k dispozici větší množství informací a obrázků. V řádu týdnů či měsíců je na 

internetu dlouhodobě k dispozici celá řada vhodných druhů, které lze k této úloze použít. 

2. Nové druhy lze najít na zahraničních i českých zpravodajských webech. Vhodným primárním 

pramenem jsou agregátory zpráv z mnoha primárních pramenů, jako jsou například ScienceDaily 

anebo Physorg, kde lze i textově vyhledávat. Všechny významnější anebo alespoň trochu zajímavé 

objevy se také prakticky okamžitě objevují na anglické mutaci Wikipedie a často i na její skromnější 

české verzi.  

3. Vyučující zadá vytipované druhy studentům, buď pro všechny stejnou sestavu několika různých 

druhů anebo pro každou skupinu či jednotlivce jeden či dva druhy. Studenti pak pracují samostatně, 

vyučující případně koriguje jejich postup, pokud by se očividně ubíral slepou uličkou. Ze získaných 

informací sestavují profil zvolených druhů, jejich taxonomické zařazení, dohledávají vhodné ilustrace 

či snímky. Není žádoucí příliš bazírovat na zcela přesném a kompletním taxonomickém zařazení, které 

nebývá příliš divácky atraktivní a navíc je často velice sporné i v nejaktuálnější odborné literatuře. 

Zcela postačí druhy zařazovat do 2-3 taxonomických pater, které se mohou u různých organismů lišit. 

Například čeleď je smysluplná u kvetoucích rostlin, zatímco např. u hmyzu už mnohem méně.  

4. Nakonec vyučující práci studentů zhodnotí a případně vyhlásí výsledek soutěže o nejrychlejší, či 

nejlepší zpracování výsledků. Všechny použité druhy sestaví dohromady podle jejich vzájemné 

příbuznosti. 

Možné modifikace úlohy: 

1. K úloze lze připojit další vyučovací hodinu, s určitým časovým odstupem. Studenti si na ni připraví 

krátké prezentace definované délky (10-15 min.) o vybraných nových druzích, s nimiž seznámí 

ostatní. Prezentace by měly zahrnovat obrazovou dokumentaci, taxonomické zařazení daného 

organismu a zajímavosti, např. příběh objevu druhu, který může být velmi atraktivní. Studenty lze 

motivovat soutěží, např. o nejlepší prezentaci dle tajného hlasování přítomných. 

2. Stejný postup lze použít i pro jiné zajímavé organismy, např. druhy z blízké ZOO či botanické 

zahrady, oblíbené druhy jednotlivých studentů či vyučujícího, kriticky ohrožené organismy, 

nebezpečné patogeny, jedovaté druhy, atd. 

Použitá literatura 

Wikipedia.org, ScienceDaily.com, Phys.org 
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Pracovní list 

Jméno:           Datum: 

 

Vybraný druh: 

 

Stručný popis: 

 

 

 

Výskyt: 

 

Taxonomické zařazení: 

 

Obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti: 
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Příklad 1 

Vybraný druh: Lesula (Cercopithecus lomamiensis) 

Stručný popis: 

Kočkodan, který se pohybuje především po zemi, ve 4 až 5 členných skupinkách. 

Výška 65 cm. 

Výskyt:  

střední Kongo, mezi řekami Lomami a Tshuapa 

Taxonomické zařazení:  

čeleď kočkodanovití – primáti – savci 

Obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti: 

Objeven 2007 v zajetí, ve vesnici Opala, vědecky popsán 2012. 

Zvláštně lidský pohled, samčí srst neobvykle zbarvená do modra. 

Loven pro maso. Vzhledem k omezenému výskytu na poměrně malém území velmi ohrožený. 
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Příklad 2 

Vybraný druh: Pegomastax africanus 

Stručný popis: 

Drobný býložravý dinosaurus podobný papouškům. Měřil maximálně 60 cm.  

Kromě zobákovitých kostí měl i nápadné zuby podobné špičákům, které mohly sloužit k obraně. 

Výskyt:  

Spodní jura (před 200-190 mil. let), dnešní Jihoafrická republika 

Taxonomické zařazení: 

čeleď Heterodontosauridae – ptakopánví – dinosauři 

Obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti: 

Vykopán 1966-67, objeven a popsán až 2012 Paulem Serenem. 

Připomínal mrštného dvounohého dikobraza. 
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Příklad 3 

Vybraný druh: virus Lentille 

Stručný popis: 

Obrovský DNA virus osídlující améby. 

Obsahuje stovky genů a statisíce párů bází DNA. 

Výskyt: 

Améba v roztoku na kontaktní čočky, Francie. 

Taxonomické zařazení: 

Jaderně-cytoplazmatické viry s rozsáhlou DNA. 

Obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti: 

Objeven náhodou v roce 2012, při léčbě 17ti leté Francouzky se zánětem oka. 

Společně s ním objeveny virofágy Sputnik2, menší viry napadající tento veliký virus. 

 


