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Popis projektu 

Projekt byl zaměřen na vytvoření nové expozice členovců pro studijní účely a 

reprezentaci katedry. Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu části sbírek, bylo vytvořeno 

deset tématických krabic o rozměrech 30x40 cm. Tyto zahrnují řády Coleoptera, Lepidoptera, 

Diptera, Hymenoptera a Heteroptera. Sbírkový materiál byl rozdělen tak, aby ukazoval 

základní systém daných skupin a jejich diverzitu s důrazem na edukační a reprezentační 

charakter. Vyšší taxonomické jednotky (řád, čeleď atd.) jsou označeny barevnými popisky. 

Jednotlivé druhy pak popisky na bílém podkladu. Druhy mají na popisce uveden i český 

název, pokud existuje. Přípravu a finální umístění popisků provedla Eliška Šormová (Bi-Z, 2. 

ročník), která se mnou na projektu spolupracovala. Materiál pro sbírky byl dílem dodán z 

mých vlastních sbírek, dílem ze sbírek RNDr. Aloise Čelechovského Ph.D. a RNDr. Robina 

Kundraty Ph.D.. Konkrétní počty krabic pro jednotlivé řády budou uvedeny v seznamu 

kontrolovatelných výstupů. 

 

Kontrolovatelné výstupy a splněné cíle 

 V rámci projektu bylo vytvořeno deset krabic zahrnujících výše uvedené řády 

hmyzu. 

 Broukům (Coleoptera) jsou věnovány celkem čtyři krabice, obsahující 

zástupce hlavních čeledí jednotlivých podřádů (Adephaga, Archostemata, 

Polyphaga). Z každé  čeledi byly vybrány významné, jasně identifikovatelné 

druhy s důrazem na jejich diverzitu. 

 Řádu dvoukřídlí (Diptera) je věnována jedna krabice, obsahující hlavní 

zástupce významných čeledí. 



 Blanokřídlým (Hymenoptera) je rovněž vyhrazena jedna krabice, ukazující 

zástupce jednotlivých čeledí. 

 Motýli (Lepidoptera) byli zrealizováni v rozsahu tří krabic. 

 Plošticím (Heteroptera) byla vyčleněna taktéž jedna krabice. V ní bude možno 

zhlédnout zástupce jednotlivých čeledí. 

 Cíl obnovit část studijní expozice, jež je umístěna na chodbě katedry zoologie 

PřF UP se podařilo splnit. 

 Rovněž byl splněn cíl dát expozici edukační charakter a zatraktivnit ji tak pro 

studenty i návštěvníky katedry. 

 

Fotografická dokumentace 

 
Obr. 1.: Realizace projektu – umisťování popisků. 



 
 
Obr. 2.: Realizace projektu – umisťování materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Obr. 3.: Ukázka nového materiálu pro expozici. 



 
 
Obr. 4.: Ukázka původní sbírky. 


