
Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                       113                                                        
 

POTREBA PREHĹBENIA ŠTÚDIA ODBORNEJ LATINČINY 

V BIOLOGICKÝCH ODBOROCH VO VYSOKOŠKOLSKOM 

VZDELÁVANÍ 

 

NEED TO ENHANCE BIOLOGY LATIN STUDY IN HIGHER 

EDUCATION 

 

Slavka Oriňáková 

Abstrakt 

Od výučby latinského jazyka na vysokých školách sa očakáva získanie v prvom rade 

terminologickej kompetencie. Pri veľmi nízkej až minimálnej dotácii hodín latinčiny 

samozrejme nie je možné želaný cieľ dosiahnuť. Súčasná hĺbka štúdia odborného latinského 

jazyka v biologických vedných odboroch teda zďaleka nestačí. Štúdium odborného latinského 

jazyka v biologických odboroch by sa nemalo chápať iba ako prerekvizita k odborným 

predmetom a už vôbec nie ako akási tradícia. Dostatočné jazykové kompetencie v tomto 

jazyku sú predpokladom dôslednej, efektívnej a úspešnej vedeckej práce, no aj presadenia sa 

na medzinárodnej úrovni vzhľadom na pravidlá zavedené medzinárodnými kódmi pre 

botaniku, zoológiu, bakteriológiu a i. 

Kľúčové slová: odborný latinský jazyk, štruktúra latinských termínov, latinské opisy 

a diagnózy taxónov. 

 

Abstract 

Latin language teaching at universities is expected to provide students primarily with 

terminology competence. The desired objective cannot be achieved at a very low or even 

minimum number of lessons. The current depth of Latin language study in biology sciencies 

is therefore far not enough. The study of Latin language in biology sciences should not be 

regarded only as a prerequisite course for the professional ones, and certainly not as a kind of 

tradition. Sufficient Latin language skills are a prerequisite for a consistent, effective and 

successful scientific work, as well as for achievements at the international level considering  

the rules established by the international codes for botany, zoology, bacteriology, etc. 

Key words: Biology Latin, structure of latin terms, latin descriptions and taxon diagnoses. 

 

ÚVOD 

Biológia ako vedný odbor nikdy nestratí na aktuálnosti. Príroda vo svojom neustálom 

vývoji vždy bude ponúkať nové možnosti výskumu. Vždy tu budú nové objavy a s tým aj 

potreba tieto objavy vedecky pomenúvať.  

Aj rozlohou relatívne malá krajina ako Slovensko poskytuje odborníkom 

z biologických odborov (botanikom, zoológom apod.) množstvo príležitostí na výskum. Na 

túto prácu by mala budúcich biológov pripraviť vysoká škola. Okrem odborných predmetov 

študijné programy ponúkajú aj odbornú jazykovú prípravu študentov hlavne kvôli 

kompetencii prezentovať výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej úrovni. Do 

študijných programov so zameraním na biológiu je zaradený aj latinský jazyk, hoci často 

s veľmi nízkou až minimálnou dotáciou hodín prípadne ako predmet nepovinný (výberový), 

ktorého realizácia je viazaná na záujem študentov. Toto nedocenenie latinčiny, zvlášť 
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odbornej, vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme pramení snáď z tradičného chápania 

latinčiny ako mŕtveho jazyka. V prostredí biologickej odbornej terminológie je však latinčina 

živým „organizmom“, ktorý sa naďalej vyvíja. 

 

1 ANALÝZA STAVU VÝUČBY LATINČINY 

Od výučby latinského jazyka na vysokých školách sa očakáva získanie v prvom rade 

terminologickej kompetencie, t. j. schopnosti presného a jazykovo správneho používania 

termínov a to v ústnej i písomnej podobe a zároveň získanie základnej orientácie vo 

všeobecnej problematike odbornej terminológie. Pri veľmi nízkej až minimálnej dotácii hodín 

latinčiny (napr. jedna hodina týždenne počas jedného semestra) samozrejme nie je možné 

želaný cieľ nadobudnutia terminologickej kompetencie dosiahnuť (Oriňáková, 2010). 

Vzhľadom na nízku dotáciu hodín latinčiny práve v biologických študijných odboroch 

sa pristúpilo k výraznej redukcii gramatického učiva. V priebehu jedného semestra (v lepších 

prípadoch sú to dva semestre, napr. na Prešovskej univerzite v Prešove) je možné zvládnuť 

latinské substantíva a adjektíva ako predpoklad správneho tvorenia dvojslovných pomenovaní 

alebo gramaticky jednoduchých viacslovných termínov. V prípade dvojsemestrálnej dotácie je 

možné rozšíriť výučbu latinčiny o ďalšie slovné druhy (napr. číslovky, predložky) užitočné 

v odbornej terminológii. Slovesám sa v daných odboroch nedostáva veľkej pozornosti, 

dokonca sa často úplne vylúčia z učebného plánu kvôli nedostatku času. Je pravda, že 

v základnej terminológii sa pracuje hlavne so substantívami a adjektívami, „ak však chceme, 

aby študenti biológie (botaniky) dokázali čítať latinské opisy herbárových schéd a diagnózy 

taxónov“ (Artimová – Kolařík, 2004, s. 206), potom je nevyhnutné zvládnuť aj problematiku 

latinských slovies. Výučbe latinského slovesného systému sme sa podrobne venovali v práci 

Problém výučby latinských slovies v zdravotníckych a biologických študijných odboroch 

(Oriňáková, 2011). Poukázali sme tu na tie slovesné tvary, ktoré sú v odbornej (biologickej) 

terminológii relatívne frekventované (napr. neurčité slovesné tvary, 3. osoba singuláru aj 

plurálu v oznamovacom spôsobe atď.), no zdôraznili sme tiež nevyhnutnosť zaradiť do 

výučby aj ďalšie tvary, ktoré študent potrebuje poznať, aby dokázal pracovať s odbornou 

terminológiou (napr. slovníkové tvary).  

Je teda zjavné, že vysokoškolské štúdium biológie na niektorých vysokých školách 

neponúka možnosť komplexnej odbornej jazykovo-terminologickej prípravy. V mnohých 

prípadoch je latinský jazyk považovaný iba za „prerekvizitu“ k iným odborným predmetom. 

Dôležitosť a opodstatnenosť komplexnej jazykovej prípravy aj v prípade latinčiny 

možno dokumentovať na príklade botaniky. Botanická terminológia sa riadi Medzinárodným 

kódom botanickej nomenklatúry (Saint Louiský kód, 1999, ďalej Kód), ktorý predstavuje 

dôležitú príručku právneho charakteru určenú pre botanikov na zjednotenie ich práce 

s taxonómiou rastlín. Kód zdôrazňuje ochranu a udržiavanie známych a používaných mien, 

uzákoňuje presné postupy tvorby nových vedeckých mien objavených rastlín, čím sa snaží 

prispieť k stabilite botanickej nomenklatúry. Platí tu zásada, že vedecké mená sa bez ohľadu 

na ich pôvod považujú za latinské a podľa toho sa s nimi jazykovo pracuje. Kód obsahuje 62 

článkov s poznámkami a odporúčaniami, kde sa nastoľujú jednotné pravidlá pre tvorbu, 

uverejňovanie, používanie a citáciu mien rastlín (Saint Louiský kód, 1999). 

Podľa Zásady V Kódu vedecké mená taxonomických skupín sa bez ohľadu na ich 

pôvod považujú za latinské. Článok 36.1 (Kapitola IV., Sekcia I.) hovorí: „Aby bolo meno 

nového taxónu rastlín od 1. januára 1935 platne uverejnené, musí byť sprevádzané latinským 

opisom alebo diagnózou, alebo odkazom na predtým účinne uverejnený latinský opis alebo 

diagnózu.“ Od 1. januára 1996 Kód pripúšťa opis alebo diagnózu v anglickom jazyku. 
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Odporúčanie Kódu 36A odporúča ako doplnok diagnózy uviesť alebo citovať latinský opis 

alebo diagnózu. Kapitola VII. Pravopis (Ortografia) mien a epitet a gramatický rod rodových 

mien uvádza základné zásady jazykovej práce s latinským názvom rastliny. Predpokladá sa tu 

istý stupeň ovládania latinskej gramatiky. Latinčine v tomto právnom predpise sme sa 

podrobnejšie venovali v práci O latinčine v Medzinárodnom kóde botanickej nomenklatúry 

(Oriňáková, 2012). 

Na Slovensku sa botanici riadia Smernicami pre spracúvanie flóry Slovenska, ktoré 

boli prvý krát publikované Jánom Futákom (Botanický ústav SAV) v roku 1973. V úprave 

a doplnení Kornélie Goliašovej a Eleonóry Michalkovej vyšli v roku 2012. Za najdôležitejšie 

zmeny oproti prvému vydaniu je považované rešpektovanie novelizovaných medzinárodných 

kódov. Slovenskí botanici teda nepracujú izolovane, na medzinárodnej úrovni sú viazaní 

všetkými pravidlami Kódu pri tvorbe, používaní a uverejňovaní mien rastlín. 

Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry, svetovo uznávaný právny súbor, je 

dôkazom, že latinčina v žiadnom prípade nepatrí na perifériu vzdelávania v biologických 

odboroch. Práve naopak spolu s odbornými predmetmi by mala sprevádzať študenta biológie 

celým štúdiom hlavne vo vedeckých (neučiteľských) smeroch. Súčasní absolventi 

biologických odborov dokážu často pracovať len s jednoduchými latinskými termínmi. Aby 

boli schopní porozumieť latinským opisom a diagnózam, čo bola do roku 1996 nevyhnutná 

podmienka platne uverejneného mena nového taxónu, nie ich ešte aj samostatne a správne 

vytvoriť, na to súčasná hĺbka štúdia odbornej latinčiny zďaleka nestačí. 

Po dvoch semestroch štúdia latinčiny študent biológie na Prešovskej univerzite ovláda 

zo slovných druhov substantíva (skratka s), adjektíva (skratka a), číslovky (skratky: základné 

– no, radové – nc), predložky (skratka p). Dokáže pracovať s rôznymi kombináciami 

základných štruktúr termínov na základe nadobudnutých morfologických a syntaktických 

pravidiel latinčiny.  

Základné štruktúry termínov (dolný index v schematickom zápise vyjadruje pád, por. 

Šimon, 2003, s. 7): 

 s1 s2 – substantívum v spojení so substantívom v genitíve vo funkcii nezhodného 

prívlastku (junctiō cellulārum – spojenie buniek); 

 s1 s1 – substantívum so substantívom v postavení prístavku (musculus flexor – sval 

ohýbač); 

 s1 a1 – substantívum s adjektívom vo funkcii zhodného prívlastku (nomen novum – 

nové meno); 

 px sx – predložka so substantívom v príslušnom páde (sub terrā – p6 s6 – pod zemou); 

 s1 nc1 – substantívum s radovou číslovkou vo funkcii zhodného prívlastku (fissūra 

prīma – prvá štrbina); 

 no1 s1 – základná číslovka so substantívom v nominatíve singuláru alebo plurálu (tria 

strata – tri vrstvy) 

Príklad na kombináciu štruktúr termínu:  

 triginta duo dentes in ore hominis adulti (32 zubov v ústach dospelého človeka) – nc1 

s1 p6 s6 s2 a2 

 

V porovnaní s uvedeným príkladom termínu, ktorý sú schopní študenti preložiť či 

vytvoriť sú latinské diagnózy a opisy taxónov podstatne zložitejšie. Nižšie uvádzame ukážky 

takýchto textov jednoduchšej náročnosti z anglickej učebnice botanickej latinčiny autora W. 

T. Stearna Botanical Latin (1983):  
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Ukážka 1 – diagnóza (Stearn, s. 149):  

Helotium subconfluens Bresadola;  

Spesies haec ab Helotio citrino (Hedw.) differt ascomatibus minoribus minus coloratis, ascis 

quoque brevioribus, sedpraesertim sporis fusoideis enucleatis (Bresadola, 1903). 

 

Ukážka 2 – diagnóza (Stearn, s. 153): 

Saxifraga geoides Lacaita;  

Species nova S. geo proxima, cujus flores foliorumque texturam, indumentum et colorem 

habet. Differtvero statura minore, vixultra 10 cm., foliorum basi non velvixcordata, saepe 

cuneiformi, petiolo breviore (2 – 3 cm.) latioreque (1,5 mm.), lamina minima, parum longiore 

(1 – 1,5 cm.) quam lata, marginis crenaturis paucissimis (6 – 8) et minus regulariterdispositis 

(Lacaita, 1930). 

 

Ukážka 3 – opis (Stearn, s. 164): 

Lithoderma antarcticum Skottsberg (Ectocarpaceae);  

Discus minutus suborbicularis obscure fuscus, 180 – 210 μ crassus, crescentia marginali, 

substrato firme adhaerens, cellulis quadraticis-hexagonis-rectangularibus 4 – 10 μ longis et 4 

– 7 μ latis, chromatophoris nonnullisdonatis disciformibus. Fila verticalia arcteconglutinata, e 

cellulis cubicis formata. Sporangia unilocularia terminalia cylindracea, ad 15 – 16 longa et 9 

– 10 μ lata. Pili desunt (C. Skottsber in Arkiv f. Bot. II., 2: 539; 1953) 

 

Z hľadiska syntaxe je diagnóza v prvej ukážke rozvitou vetou s polovetnou 

konštrukciou. Obsahuje substantíva, adjektíva, pronominá, slovesá v určitých a neurčitých 

tvaroch, príslovky, predložky, spojky. Diagnóza v druhej ukážke pozostáva z dvoch úplných 

dvojčlenných viet so všetkými slovnými druhmi s výnimkou citosloviec (v odbornom texte sa 

nepoužívajú). V opisoch taxónov (ukážka 3) sú určité tvary slovies používané zriedka (v 

ukážke 3 – desunt – chýbajú). V uvedenom texte dominujú neurčité tvary – particípium 

perfekta pasíva (donatis – obsahujúcimi, formata – vytvorené), particípium prézenta aktíva 

(adhaerens – lipnúci). Sú tu štyri vety, tri s elipsou slovesa v určitom tvare, posledná je úplná 

dvojčlenná holá veta. Opäť tu nájdeme všetky slovné druhy. Keďže v latinčine ide o 

dosť kondenzované výpovede, je potrebné, aby sa študenti orientovali už aj v pádovej syntaxi 

latinských pádov. Preklad všetkých troch ukážok ponúkame v prílohe tohto príspevku. 

Ako ukážky boli vybraté texty s menej náročnou gramatickou a syntaktickou štruktúrou. Na 

základe porovnania gramatickej analýzy vyššie uvedených textov a úrovne nadobudnutých 

vedomostí z latinskej gramatiky sme došli k záveru, že študenti vedeckého smeru odboru 

biológia na Prešovskej univerzite by po dvoch semestroch štúdia latinčiny neboli schopní 

identifikovať a preložiť v prvej ukážke takmer 40% slov, v druhej takmer 28% a v tretej 20% 

slov (v ukážkach sú tieto slová zvýraznené podčiarknutím). Chceme tu ešte zdôrazniť, že 

dvojsemestrálna dotácia hodín latinčiny nie je na slovenských vysokých školách 

samozrejmosťou. Podobný prieskum na vysokých školách s nižšou dotáciou by ukázal 

s najväčšou pravdepodobnosťou podstatne vyššie percento neidentifikovaných, nepreložených 

slov príp. nesprávne preložených slov. 

 

 

 



Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                       117                                                        
 

2 PRIESKUM PREKLADATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 

Vyššie uvedené texty sme zadali ako prieskumný preklad študentom 1. ročníka 

jednoodborového štúdia odboru Biológia na Prešovskej univerzite v Prešove (SR) po 

ukončení dvoch semestrov predmetu Latinský jazyk pre biológov. Cieľom prieskumu bolo 

zistiť prekladateľskú úroveň pri prekladaní z latinského jazyka do slovenského po 

absolvovaní dvoch semestrov štúdia latinčiny, počas ktorých študenti prebrali gramatiku 

substantív a adjektív, ďalej číslovky a predložky, z oblasti syntaxe ovládali prácu so zhodným 

a nezhodným prívlastkom a predložkové väzby. Preklad mali vypracovať samostatne 

v domácom prostredí v priebehu dvoch týždňov za pomoci dostupných študijných 

a slovníkových materiálov. Odovzdaných bolo iba necelých 36% prekladov (možné dôvody: 

nezáujem o predmet, odignorovanie dobrovoľnej úlohy, časová zaneprázdnenosť, slabé 

vedomosti z jazyka a pod.). Text č. 1 bol preložený s úspešnosťou 29,33% správne 

preložených slov. Očakávaná úspešnosť bola približne 60% vzhľadom na percento 

neznámych slov v texte (pozri vyššie). Preklad tohto krátkeho textu robil študentom vážne 

problémy jednak kvôli chýbajúcim poznatkom o slovesách, slovesných väzbách a jednak 

kvôli nedostatku prekladateľskej praxe. Dosiahnuté percento úspešnosti súvisí so správnym 

prekladom neohybných slovných druhov a základného tvaru ohybných slovných druhov, na 

čo stačí bežný latinsko-slovenský slovník. Zložitejšia vetná štruktúra textu v ukážke č. 2 sa 

odrazila v nízkej úspešnosti jej prekladu (29,16% slov, predpokladaná úspešnosť bola 72%). 

Správne syntaktické vzťahy medzi slovami boli zachytené len ojedinele. Problém spočíva 

opäť v absencii slovies a neurčitých slovesných tvarov vo výučbe odbornej latinčiny. Text 

ukážky č. 3 je svojím syntaktickým charakterom a rozsahom podobný ukážke č. 2. Prekvapivá 

je nízka úspešnosť prekladu tohto textu (30,83%, očakávaná úspešnosť však bola až 80%); 

text má prehľadnejšiu vetnú stavbu a kratšie vetné celky, v ktorých sa nachádzajú študentom 

známe a na hodinách precvičované konštrukcie (zhodné prívlastky v nominatíve singuláru, 

známa predložková väzba a pod.). Napriek tomu študenti neboli schopní samostatne zachytiť 

a správne preložiť ani také jazykové javy, s ktorými sa stretli počas výučby. Podstatu 

problému možno pripísať aj v tomto prípade nedostatku prekladateľskej praxe. Porovnanie 

predpokladanej a dosiahnutej úspešnosti prekladu ponúka tabuľka č. 1. 

 

Tab. č. 1 Porovnanie predpokladanej a dosiahnutej úspešnosti prekladu 
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Príčiny priepastného rozdielu medzi tým, čo by študenti z uvedených textov mali 

zvládnuť preložiť a tým, čo reálne samostatne dokázali, možno zhrnúť do dvoch bodov: 

neúplné vedomosti z oblasti normatívnej latinskej gramatiky (spomínaná absencia niektorých 

slovných druhov vo výučbe odbornej latinčiny); 

nedostatok prekladateľskej praxe – v súvislosti s prvým bodom a z časových dôvodov sa 

nácviku prekladu súvislých textov nie je možné venovať. 

Z analýzy a hodnotenia prekladateľských schopností a zručností študentov vedeckého 

smeru v odbore biológia vyplýva, že na to, aby sme kvalitne pripravili po jazykovej stránke 

budúcich vedcov, by bolo potrebné vyučovať latinčinu dlhšie ako dva semestre. Nazdávame 

sa, že ideálna by bola troj- až štvorsemestrálna dotácia, teda prvé dva ročníky štúdia povinnou 

formou. 

V roku 2011 prebehli rokovania na úrovni zainteresovaných pracovísk Prešovskej 

univerzity v Prešove SR, konkrétne medzi Katedrou biológie Fakulty humanitných 

a prírodných vied PU a Ústavom jazykových kompetencií PU, ktorý zabezpečuje jazykovú 

prípravu v nefilologických odboroch, o možnostiach rozšírenia výučby odbornej latinčiny 

v študijnom odbore Biológia predbežne formou voliteľného (nepovinného) predmetu od 2. 

ročníka bakalárskeho stupňa. V akademickom roku 2012/2013 sa rozbehla pilotná výučba 

tejto rozšírenej odbornej latinčiny. Do učebného plánu boli zahrnuté všetky slovné druhy, 

vrátane menej frekventovaných v latinských opisoch a diagnózach taxónov (napr. zámená), 

a tiež základné poznatky z latinskej slovotvorby – latinské prefixy, sufixy a kompozitá. 

Úspešnosť rozšírenia výučby odbornej latinčiny bude možné zhodnotiť už v blízkej 

budúcnosti. 

 

ZÁVER 

Štúdium odborného latinského jazyka v biologických odboroch by sa nemalo chápať 

iba ako „prerekvizita“ k odborným predmetom a už vôbec nie ako akási tradícia. Dostatočné 

jazykové kompetencie v tomto jazyku sú predpokladom dôslednej, efektívnej a úspešnej 

vedeckej práce, no aj presadenia sa na medzinárodnej úrovni vzhľadom na pravidlá zavedené 

medzinárodnými kódmi pre botaniku, zoológiu, bakteriológiu a i. 

 

LITERATÚRA 

ARTIMOVÁ, J. a KOLAŘÍK, A. 2004. O latinčine v botanickej terminológii. In Bulletin 

Slovenskej botanickej spoločnosti, 26, s. 205 – 217.  

GREUTER, W. aMcNEILL, J. a BARRIE, F. R. a BURDET, H. M. a DEMOULIN, V. a 

FILGUEIRAS, T. S. a NICOLSON, D. H. a SILVA, P. C. a SKOG, J. E. a TREHANE, P. a 

TURLAND, N. J. a HAWKSWORTH, D. L. 2000. Medzinárodný kód botanickej 

nomenklatúry(Saint Louis Code) [online] Do slovenčiny preložil Karol Marhold. [cit 27-03-

2012] Dostupné na: http://sbs.sav.sk/SBS1/newkod/ 

ORIŇÁKOVÁ, S. 2011. Problém výučby latinských slovies v zdravotníckych a biologických 

študijných odboroch. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie II. Ročenka Centra 

celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov, s. 258 

– 263. 

ORIŇÁKOVÁ, S. 2012. O latinčine v Medzinárodnom kóde botanickej nomenklatúry. In 

Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie III. Ročenka Centra celoživotného 

a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov, s. 176 – 183.  

mailto:%20botukmar@savba.sk


Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                       119                                                        
 

Smernice pre spracúvanie flóry Slovenska. Podľa pôvodných smerníc Jána Futáka upravila 

a doplnila Kornélia Goliašová a Eleonóra Michalková (2012). [online] 27 s. [cit 16-04-2012] 

Dostupné na: http://ibot.sav.sk/docs/Smernice_pre_spracuvanie_Flory_Slovenska.pdf 

STEARN, W. T. 1983. Botanical Latin. London – Vermont, 566 s. 

ŠIMON, F. 2003. Latinčina pre medikov. Košice: Vienala. 143 s. 

 

Kontaktné údaje 

Meno a priezvisko:  Mgr. Slavka Oriňáková, PhD. 

Pracovisko:   Ústav jazykových kompetencií Centra celoživotného a kompetenčného  

vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, Ul.17.novembra 1,080 78 

E mail:   orinakova.slavka@centrum.sk 

 

PRÍLOHA 

 

PREKLAD LATINSKÝCH UKÁŽOK 

 

Ukážka 1 – diagnóza: 

Helotium subconfluens Bresadola; tento druh sa od Helotium citrinum (Hedw.) líši menšími 

menej farebnými plodnicami aj kratšími askospórami (vreckami) ale predovšetkým 

bezjadrovými (jednoduchými) vretenovitými spórami. 

 

Ukážka 2 – diagnóza: 

Saxifraga geoides Lacaita; nový druh veľmi blízky Lomikameňu geo, má jeho kvety 

a textúru (vnútorná štruktúra) listov, odiatie a farbu. Líši sa pravda menším vzrastom sotva 

viac ako 10 cm, nie alebo zriedka srdcovitým, často klinovitým základom (bázou) listov, 

kratším (2 – 3 cm) a širším (1,5 mm) petiolom, veľmi malou čepeľou listu o niečo dlhšou (1 – 

1,5 mm) ako širšou, s veľmi nepatrnými vrúbkovaniami okraja (6 – 8) a menej pravidelne 

usporiadanými. 

 

Ukážka 3 – opis: 

Lithoderma antarcticum Skottsberg (Ectocarpaceae); 

Disk malý okrúhly matne tmavo hnedý, hrubý 180 – 210 mikro, s okrajovým rastom pevne 

lipnúci k podložiu, s bunkami štvorcovými – 6-hrannými – pravouhlými 4 – 10 mikro dlhými 

a 4 – 7 mikro širokými, obsahujúcimi niekoľko chromatoforov diskovitej formy. Vlákna 

vertikálne (vzpriamené) pevne pospájané, vytvorené z kubických buniek. Sporangia 

(výtrusnice, plodnice) jednokomorové na konci valcové, do 15 – 16 mikro dlhé a 9 – 10 mikro 

široké. Chlpy chýbajú. 
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VYBRANÉ ŠTUDENTSKÉ PREKLADY: 

 

Ukážka 1 – diagnóza: 

Voskovička subconfluens- tento druh Helotia citrinoveho líši sa menším sfarbením vrecka sú 

kratšie ale obzvlášť výtrusy... 

 

Voskovička subconfluensBresadola: druh zatiaľ od Helotio citrino, líši sa (ascomatibus) 

malými menej sfarbenými, (ascis) dokonca kratšími, ale spóra obzvlášť (fusoides) čistá. 

 

 

Ukážka 2 – diagnóza: 

Lomikameň – nový druh S. zemskej spojené kvety a listy, majú oblečenie a farby ??? 

odlišujú sa menšou postavou, ani nie 10 cm, základné listy sú takmer srdcovite často v tvare 

klinu, krátka stopka 2-3, široká 1,5, malý tanier trocha dlhší 1-1,5 ako širší, vrúbkovaný okraj 

a menšie pravidelné rozloženie. 

 

Lomikameň Geoides Lacaita: nový druh S. geo bližšie, (cujus) kvety lupeňovité a tkaninové, 

oblečenie a farebný vzhľad. Líši sa naozaj menšou postavou, dlhá  sotva 10 cm., základňa 

listov nie veľmi srdcovitá, často klinová, krátke pílkovité (2 – 3 cm.) (latioreque)(1,5 mm.), 

najmenšia doštička, len málo dlhšia (1 – 1,5 cm.) ako široká, okraj  len veľmi málo 

vrúbkovaný (6 - 8) a menšie pravidelné rozloženie. 

 

Ukážka 3 – opis: 

Lithoderma antarktická – nazývaný malý kruhovitý ? temná chaluha, 180 tlstá(veľkosť?), 

rastie okrajovo, pevne sa drží na podklade, bunky štvor-dlaždicovité-obdĺžnikovité, dĺžka 

a šírka, miskovitý tvar stoniek, popletené zvislé úzke vlákna, z buniek v tvare kocky, výtrusy 

cylindrické dĺžka šírka, nedostatok vláskov.. 

 

Lithoderma antarktická – Disk/platnička menšia obežná tmavo hneda, 180-120 mm tučná, 

rast marginálny, na podklade pevne držaná , bunka kvadraticko –hexagolne –obdĺžniková 4-

10 m dlhá a 4-7 m široká, chromatofory/ bunky niektoré uvedené diskovité .Vlákna zvisle 

úzko spletene, z buniek tvorene kubicky. Sporangia -------- terminálne cylindrické, na 15-16 

dlhé a 9-10 m široké. Nedostatok vlasov. 

 

 




