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ABSTRAKT 
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tvorbu laboratorního cvičení 

z mikrobiologie se zaměřením na mediální a enviromentální výchovu na SS. 

Cílem laboratorního cvičení použitého ve výuce je ucelení a rozšíření tématu 

mikrobiologie pomocí praktických činností. 

Práce je určena především pro potřeby učitelů gymnázií. Diplomová práce je 

zpracována tak, aby usnadnila vyučujícím zařazení tohoto laboratorního cvičení 

do výuky. 

Teoretická část obsahuje analýzu Rámcového vzdělávacího programu a odborné 

literatury. Tato analýza sloužila jako podklad pro tvorbu návrhu laboratorních 

úloh. Lze ji také využít při přípravě a provádění praktika v praxi ve výuce. 

V praktické části jsou pak navrženy a ověřeny tři laboratorní úlohy a vypracovány 

metodické návody pro učitele. Laboratorní cvičení z mikrobiologie bylo úspěšně 

ověřeno ve výuce na gymnáziu. 

Navržené laboratorní cvičení, metodické návody a teoretické podklady usnadní 

učitelům využívání praktických cvičení při výuce tématu mikrobiologie na 

gymnáziu. 
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ABSTRACT 
Laboratory exercise in microbiology including media and 

environmental education at secondary school 
The presented diploma paper is focused on creation of. The aim of the exercise 

used in the classwork is fixation and expansion of the stuff with help of practical 

activities. 

The paper is meant to be a help for grammar school teachers above all. It is so 

elaborated that it makes work in class easier. 

The theoretical part contains the analysis of the „Frame education programme" 

and skilful literature. This analysis was a base for creation of a layout of 

laboratory exercises. It is also possible to use it in preparation and realization of 

this exercise in a class. 

In the practical part there are three proposed laboratory exercises and methodical 

instructions for teachers. Microbiology exercises were successfully proved at 

grammar school. The suggested exercises, methodical instructions and theoretical 

base simplify the work for teachers in theme microbiology at grammar school. 
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ABCTPAKT 
Moa flHrmoMHafl paSoTa HanpaBJieHa Ha C03̂ aHHe jia6opaTOpHbix 3aHHTHH no 

MHKpo6HOJIOrHH AJI» CpeflHHX UIKOJ1. OCHOBHOÍÍ UejIbK) 3THX 3aHflTHH HBJIHeTCH 

pacmnpeHHe 3HaHHH no MHKpoGnojiorHH npn noMom« npaKTHHecKHX 

SKcnepHMeHTOB. ^HnjioMHaa pa6oTa npeaHa3HaneHa n p e ^ e Bcero ají» 

yMHTejieH. Pa6oxa 6bijia C03Mna TaK, hto6bi 06j1erHH.na yHHTejiHM BKJiiOHeHHe 

npaKTHHecKHx 3aHflTHH b ynéSy. 

B TeopexHHecKOH nacra naxo^HTca aHajiH3 OSmeñ 06pa30BaTejibH0H 

nporpaMMbi, a Taioice cneuHaiiH3Hp0BaHH0H nHTepaTypy. Ha 0CH0BaHHH 3Toro 

aHajiH3a 6biJiH C03̂ aHbi jia6opaTopHbie 3a,ziaHH. Ilpn noMomn 3Toro aHajiH3a 

Taicace MONCHO roTOBHTb h ocymecTBJiaTb npaKTHHecKHe 3aHjrraH. 

B npaKTHnecKOH nacTH HaxoAHTc» 3 npoeKTa na6opaTopHbix 3a^an a TaioKe 

MeTO^HHecKHe HHCTpyKUHH fljia npenoflaBaTejieñ. MHKp06H0H0rHHecKHe 3â aHH 

6binH ycneniHO npoBepeHbi Ha 3aH«THax b rHMHa3HH. npoeKTbi sa^an, 

MeTOAHnecKHe HHCTpyKUHH h TeopeTHHecKHe ochobm noMoryT npenoAaBaTenaM 

Hcn0Jib30BaTb npaKTHHecKHe 33HHTHS b yné6e Ha TeMa MHKpo6HonorHH. 
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1 ÚVOD 
Předkládaná diplomová práce se zaobírá vytvářením laboratorního cvičení 

z mikrobiologie se zaměřením na mediální a enviromentální výchovu na SS. Je 

určena především vyučujícím na gymnáziích, jimž by měla sloužit jako námět pro 

zařazení laboratorního cvičení z mikrobiologie do výchovně vzdělávacího 

procesu. 

Mikrobiologie vyučovaná v rámci oboru biologie bývá často podávána žákům 

jako ryze teoretickou, abstraktní formou, neboť jejím předmětem jsou zpravidla 

organismy okem neviditelné. Zviditelnění, přiblížení existence, růstu a morfologie 

bakterií umožňuje kultivační, barvicí a mikroskopická metoda. Tyto metody se 

vzájemně doplňují, díky jejich kombinaci se výsledky pozorování prostřednictvím 

žákovy činnosti propojují v jeden celek. 

Podle výzkumu Bořkovcové (2007) neexistuje mnoho návodů pro provádění 

laboratorních prací z mikrobiologie. Z tohoto důvodu jsem se ve své diplomové 

práci rozhodla sestavit sérii mikrobiologických laboratorních úloh a s nimi 

související metodickou příručku pro učitele, která by podávala návod pro 

provádění laboratorního cvičení z mikrobiologie v ucelené podobě, zároveň by 

upozorňovala na úskalí, která mohou v průběhu cvičení nastat, a doporučení jak se 

jich vyvarovat. 

Práce je koncipována s ohledem na postup navrhování a vytváření jednotlivých 

úloh laboratorního cvičení. Nejprve je analyzován Rámcový vzdělávací program. 

Tím je stanoveno zařazení laboratorního cvičení do koncepce výuky a výukové 

metody specifické právě pro praktické vyučování. V druhé části teoretické 

přípravy je rozebírán odborný aspekt laboratorního cvičení z mikrobiologie, 

v němž jsou vybrány základní informace týkající se mikroorganismů, způsobu 

jejich detekce, identifikace a odstraňování, z nichž je třeba při tvorbě 

laboratorních úloh vycházet. 

V praktické části se práce věnuje konkrétním podrobnostem souvisejícím s 

navrhováním a ověřováním úloh a jejich vyzkoušením v praxi na gymnáziu. 
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Cíle stanovené pro teoretickou část diplomové práce: 

• Analyzovat Rámcový vzdělávací program pro gymnázia s ohledem na 

možnost zařazení laboratorního cvičení z mikrobiologie se zaměřením na 

mediální a enviromentální výchovu do výuky. 

• Zpracovat teoretické podklady z odborné literatury potřebné pro návrh 

úloh laboratorního cvičení z mikrobiologie. 

Cíle stanovené pro praktickou část diplomové práce: 

• Navrhnout úlohy pro laboratorní cvičení z mikrobiologie se zaměřením na 

mediální a enviromentální výchovu. 

• Ověřit úlohy navrženého laboratorního cvičení v praxi v laboratoři. 

• Vyzkoušet navržené cvičení ve výuce na gymnáziu. 

• Vytvořit metodické návody pro učitele. 

V souvislosti s těmito cíli byly stanoveny následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Stanovení antimikrobiální účinnosti čistících prostředků je vhodné 

k zařazení do výuky jako laboratorní cvičení z biologie. 

Hypotéza č. 2: Pro laboratorní cvičení z mikrobiologie na střední škole je stejně 

dobře využitelný živný agar jako agar krevní. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST - PEDAGOGICKÉ ASPEKTY 
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu laboratorního cvičení z mikrobiologie se 

zaměřením na mediální a enviromentální výchovu (dále jen laboratorní cvičení 

z mikrobiologie). Z tohoto důvodu se práce nejprve zaměřuje na analýzu 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia s ohledem na zařazení 

laboratorního cvičení z mikrobiologie do koncepce gymnaziálního vzdělávání. 

Dále jsou v teoretické části rozebrány charakteristické vlastnosti školního 

laborování a jeho jednotlivé složky včetně postupu jeho tvorby. V poslední části 

se práce věnuje podrobné analýze teoretických podkladů z oboru mikrobiologie, 

z nichž budou laboratorní úlohy vycházet. 

2.1 Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro 

gymnázia s ohledem na zařazení laboratorních cvičení 

z mikrobiologie do výuky 

Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia vymezují základní vzdělávací 

úroveň pro všechny absolventy gymnázií. Vycházejí z nové strategie vzdělávání, 

která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem 

a uplatnění získaných vědomostí v praxi. Současně zařazuje průřezová témata 

jako závaznou součást vzdělávání. 

2.1.1 Možnost rozvoje klíčových kompetencí pomocí 

laboratorních cvičení z mikrobiologie 

Cílem Rámcového vzdělávacího programu je vybavit žáky klíčovými 

kompetencemi a vzdělanostním základem na úrovni Rámcového vzdělávacího 

programu pro Gymnázia, připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu 

vzdělávání a občanskému i osobnímu uplatnění. 

Jako prostředek k naplňování těchto cílů lze velmi dobře využít laboratorního 

cvičení z mikrobiologie s problémovými úlohami, které rozvíjí klíčové 

kompetence žáků. Současně si žáci osvojují nové poznatky, které díky pracovní 

činnosti snáze fixují a uchovávají. 

11 



Laboratorní cvičení z mikrobiologie může pomáhat rozvíjet následující klíčové 

kompetence: 

• Kompetence k učení. Žák systematicky vyhledává a třídí informace, určuje 

jejich prioritu a zpracovává je pro další použití. Zároveň informace 

získané praktickou činností kriticky vyhodnocuje a z vlastních úspěchů či 

případných chyb čerpá ponaučení pro další práci. Informace, které žák 

získává jsou v rámci laboratorního cvičení z mikrobiologie podepřeny 

a tříděny na základě praktické činnosti žáka a jejího výsledku. 

• Kompetence k řešení problémů. Žák se během laboratorního cvičení 

z mikrobiologie učí rozpoznat a pojmenovat problém, vydělit dílčí 

problémy. S využitím dříve získaných poznatků navrhuje metody 

a postupy řešení. Jejich správnost má možnost ověřit v praxi. Výsledky je 

schopen kriticky interpretovat s ohledem na kontext problému. 

• Kompetence komunikativní. Laboratorní cvičení z mikrobiologie je 

zakončeno interpretací a prezentací dosažených výsledků na níž se podílí 

všichni členové skupiny. Cílem laboratorního cvičení totiž není pouze 

získat výsledky, ale také je smysluplně předat ostatním tak, aby bylo poté 

možné výsledky porovnat a vyvodit společný závěr celé skupiny. 

• Kompetence sociální a personální. Laboratorní cvičení z mikrobiologie je 

koncipováno tak, že k dosažení výsledku je třeba vždy spolupráce celé 

skupiny žáků. V případě, že laborování pojmeme jako skupinovou práci 

(úlohy společně vypracovává skupina dvou či tří žáků), je potřeba 

spolupráce všech členů týmu k dosažení optimálního výsledku. 

• Kompetence občanská a kompetence podnikavosti. Jelikož je cílem 

laboratorního cvičení vytvoření společného výstupu, kterým by měly být 

výsledky předány dalším osobám (např. ostatním žákům školy), je třeba jej 

dohodnout, naplánovat a zrealizovat. V této fázi je každá aktivita vítána, 

každému, kdo má zájem by měl být dán prostor pro vyjádření názoru 

a vlastní invence. 
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2.1.2 Zařazení laboratorního cvičení z mikrobiologie do výuky 

podle vzdělávacích oblastí a průřezových témat 

Laboratorní cvičení z mikrobiologie zahrnuje, kromě poznatků týkajících se 

tohoto oboru, také spojitost s poznatky z oboru hygieny a zdraví člověka. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Prioritou této oblasti je poznávat a odkrývat nové zákonitosti metodami 

vědeckého výzkumu. Využívá se při tom přirozené lidské zvědavosti jako 

hlavního zdroje motivace. Smyslem této oblasti je poznávání souvislostí mezi 

přírodními objekty a procesy. Je kladen důraz na propojování souvislostí mezi 

jednotlivými vzdělávacími obory. 

Laboratorní cvičení z mikrobiologie se zaměřením na mediální a enviromentální 

výchovu je koncipováno tak, aby v něm žáci mohli uplatnit znalosti získané 

z různých oborů (biologie, ekologie, chemie...). Tyto znalosti jsou v průběhu 

laboratorního cvičení propojovány a vytváří se tak komplexní souvislosti mezi 

jednotlivými disciplínami. Současně si žíci osvojují základní empirické 

i teoretické metody přírodovědného výzkumu. Během laboratorního cvičení je 

možné demonstrovat zkreslování výsledků vědeckého výzkumu pro marketingové 

účely. 

V rámci této oblasti lze laboratorní cvičení z mikrobiologie zařadit nejlépe do 

oboru Biologie. 

Obor Biologie 

V rámci oboru Biologie zasahuje laboratorní cvičení z mikrobiologie do 

vzdělávacího obsahu Obecné biologie, Biologie virů, bakterií a hub a do Biologie 

člověka. 

Bakterie, které jsou hlavním bodem zájmu laboratorního cvičení z mikrobiologie, 

jsou prokaryotní organismy. Jejich základní vlastnosti a vlastnosti živých 

organismů obecně jsou zmiňovány právě v Obecné biologii a Biologii bakterií. 

Žák se v rámci laboratorního cvičení dozvídá více o kinetice růstu bakteriálních 

populací, o možnosti jeho ovlivnění či znemožnění. Praktickou činností žák 

získává poznatky o způsobech ochrany proti bakteriální infekci. 
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Mezi mikroorganismy vyskytující se v okolí člověka a ovlivňující jeho zdravotní 

stav patří mimo jiné viry a některé druhy hub (plísně), i v případě těchto 

mikroorganismů existují způsoby ochrany před vznikem infekce jimi způsobené. 

Nelze však oddělovat prevenci proti bakteriím, virům a plísním, neboť v okolí 

člověka jsou přítomni zástupci všech těchto skupin mikroorganismů. Z tohoto 

důvodu laboratorní cvičení zasahuje také do Biologie virů a Biologie hub. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Cílem oblasti je posílit rozumové a citové vazby ke zdraví. Žáci gymnázií si více 

uvědomují význam zdraví a nutnost péče o něj. Současně jsou samostatnější při 

získávání informací, jejich ověřování v praktických činnostech, aktivnější 

v přístupu k dané problematice a diskusích založených na vlastní zkušenosti 

a názoru. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví 

V tomto oboru jde zejména o souvislost s hygienou a prevencí chorob. 

Ne nepodstatné je uvědomění si souvislostí vzniku některých chorob 

s hygienickými návyky. 

2.1.3 Průřezová témata RVP do nichž svým obsahem 

laboratorní cvičení z mikrobiologie zasahuje 

Další oblastí Rámcového vzdělávacího programu, jíž se předložené laboratorní 

cvičení z mikrobiologie týká, jsou Průřezová témata. Jedná se o témata 

v současnosti vnímaná jako aktuální vzhledem k životu ve společnosti. Jejich 

cílem je ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků. Z těchto témat 

laboratorní cvičení z mikrobiologie zasahuje do následujících dvou. 

Enviromentální výchova 

Souvisí se zasahováním člověka do ekosystému z hlediska udržitelného rozvoje. 

Vychází z potřeby vychovávat jedince, kteří jsou si vědomi vlivu člověka na 

životní prostředí, uvědomující si rizika, která s sebou nese jakýkoli zásah do 

ekosystému, neboť chápou propojenost přírodních systémů. Cílem výchovy je 

zvyšování ekologické uvědomělosti žáků, jejich odborná připravenost, praktické 

dovednosti a návyky napomáhající ke zlepšení životního prostředí. 
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Laboratorní cvičení se zaměřuje především na látky běžné denní potřeby a jejich 

vliv na životní prostředí. Žáci se dozvídají, jak používání těchto látek může 

ovlivnit situaci v odpadních vodách a dalších ekosystémech. Současně získávají 

ke zpracování informace týkající se ekologických řešení tohoto problému. Utváří 

si tak názor na základě vlastní zkušenosti ze setkání s mikroorganismy a její 

konfrontaci s informacemi získanými z různých zdrojů (internet, časopisy...). 

Mediální výchova 

Do této oblasti zasahuje laboratorní cvičení z mikrobiologie především díky 

reklamě. Výrobky, které jsou v laboratorním cvičení používány totiž patří mezi 

zajímavý marketingový artikl. Nejrůznější reklamní spoty opírající se o „seriózní" 

vědecký výzkum tvrdí, že právě jejich výrobek je nejlepší ajediný. 

V laboratorním cvičení z mikrobiologie mají žáci možnost tyto výrobky porovnat 

a zjistit, čím je dána míra jejich účinnosti. Na základě takto provedené analýzy 

mohou posoudit, do jaké míry reklamní slogany odpovídají realitě a utvořit si 

vhodný stereotyp pro výběr těchto výrobků. 

2.2 Přehled výukových metod použitých žáky v průběhu 

laboratorního cvičení z mikrobiologie 

V rámci laboratorního cvičení z mikrobiologie se uplatňuje celá řada výukových 

metod. 

Kromě klasických výukových metod slovních a názorně demonstračních 

(přednáška, vysvětlování, práce s textem, předvádění, instruktáž, diskuse...) se 

uplatňují hojně metody dovednostně-praktické (laborování, experimentování). 

(Skalková, 1999) 

Nebudu se zde zaobírat popisem klasických výukových metod, zaměřím se pouze 

na metody jimiž je charakteristické praktické vyučování. 

2.2.1 Laboratorní práce 

Skalková (1999) zařazuje laboratorní práce z hlediska didaktického mezi metody 

praktické, z hlediska psychologického mezi badatelské, výzkumné a problémové. 

Jedná se o pokusy, při nichž žáci nejčastěji ověřují teoretické poučky a zákony. 

Poznání vychází z přímé činnost žáků, styku s předměty a manipulace s nimi. 
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Doplňují většinou jednostranný slovní a demonstrační způsob vyučování. 

V případě laboratorního cvičení z mikrobiologie, které umožňuje pěstovat 

a pozorovat organismy běžně neviditelné, žák získává vlastní činností poznatky 

o životě nejjednodušších obyvatel naší planety. Tyto vědomosti fixované 

praktickou činností a senzorickými vjemy (zrak, čich) žák v paměti uchovává déle 

nežli pouhé verbální sdělení. 

Rozlišujeme následující typy laboratorních prací: ilustrační, aplikační 

a objevitelský typ. Toto laboratorní cvičení představuje objevitelský typ, který 

umožňuje žákům objevovat nová fakta řešením určitého problému. Žáci se učí 

experimentovat a rozvíjí své praktické dovednosti a problémové myšlení. 

(Skalková, 1999) 

Většinou jsou laboratorní práce prováděny ve skupinách kdy dochází k dělbě 

práce či střídání se při vykonávání určitého úkolu. Tento model práce vyžaduje 

koordinaci prováděných činností a dobrou komunikaci mezi členy skupiny. 

Současně se žáci učí svou činnost plánovat, zaznamenávat průběh práce 

a dosažené výsledky. S těmito výsledky dále pracují od jejich použití v dalších 

výpočtech, tvorby grafu až po jejich interpretaci zohledňující nejen výsledek 

činnosti, ale také její průběh a faktory, kterými byl ovlivňován. Učí se své 

výsledky zdůvodňovat a formulovat závěry. Tímto jsou dány podmínky k rozvoji 

technického myšlení, organizačních dovedností a vytváření pracovních návyků. 

(Maňák - Švec 2003) 

Místem konání laboratorních prací bývá většinou specializovaná školní laboratoř 

(biologická, fyzikální, chemická...). Pro práci v každé laboratoři vždy platí určitá 

bezpečnostní pravidla (str. 112 - Zásady bezpečnosti práce v mikrobiologické 

laboratoři). 

2.2.2 Experiment 

Experimentem se rozumí takový badatelský přístup k realitě, kterým se na základě 

určité hypotézy záměrně mění či ověřují některé stránky sledované skutečnosti 

(nezávislá proměnná), při čemž se existující podmínky udržují konstantní 

a provedené zásahy a dosažené výsledky se přesně registrují. 

(Maňák, 1994) 
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Experiment je rozlišován na tři typy. Vědecký experiment, prováděný na 

specializovaných výzkumných pracovištích, praktický experiment, který je 

běžnou součástí vývoje každého jedince a jehož základním schématem je „pokus 

- omyl", a konečně experiment školní. 

Školní experiment využívá přirozené potřeby člověka experimentovat, kterou 

kombinuje s modifikovanými metodami a postupy experimentu vědeckého. 

Podle toho, kým je experiment prováděn rozlišujeme: 

• Experiment učitelský - předváděn učitelem. 

• Experiment žákovský - žáci samostatně hledají, zkoumají a objevují. 

Pro provádění experimentu je nutná široká báze znalostí a dílčích dovedností, 

jejichž osvojení je prostředkem i cílem provádění experimentu. 

(Maňák - Švec, 2003) 

2.2.3 Produkční metody 

Tyto metody vychází z praktické činnosti žáků, jejímž cílem je vytvoření určitého 

smysly registrovatelného produktu. Pracovní činnost zahrnuje nejen práci 

samotnou, ale také plánování zamýšleného výstupu a jednotlivých činností 

vedoucích k jeho vytvoření. 

Významným aspektem je zde motorická činnost ruky (či celého těla) a její 

propojenost s myšlením. 

(Maňák - Švec, 2003) 

Mojžíšek (1988) hovoří o pracovních metodách majících jak výchovný, tak 

vzdělávací význam. Považuje je však nejen za metody, ale také za cíl výchovně 

vzdělávacího procesu, kdy výstupem činnosti žáka je jak práce samotná, tak její 

výsledek. 

Jedním z cílů laboratorního cvičení z mikrobiologie je vytvoření výstupu 

využívajícího poznatky a výsledky získané během laboratorního cvičení. Na 

vytváření tohoto výstupu by se měli podílet všichni členové skupiny. Zahrnuje 

tedy prvky plánování, organizace a vytváření společného produktu. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST-MIKROBIOLOGICKÉ 
ASPEKTY 

Mikrobiologie je obor, jehož předmětem zájmu jsou mikroorganismy. Jak již 

název napovídá, jedná se o organismy pouhým okem zpravidla neviditelné. Mezi 

mikroorganismy jsou řazeny bakterie, viry, někteří zástupci hub a další. 

V laboratorním cvičení se budeme zabývat především bakteriemi. Nelze však 

vyloučit, že se při kultivaci na agaru vyskytnou také zástupci hub (plísní), neboť 

jejich mikroskopické spory jsou stejně jako bakterie běžnou součástí přirozeného 

okolního prostředí. Stejně tak je tomu v případě virových částic, které však 

kultivací na agaru zviditelnit nelze. Protože kultivační i barvící metody jsou 

zaměřeny především na bakterie, jsou těžištěm této části diplomové práce právě 

bakterie, bakteriální buňky a bakteriální populace. Jelikož se však práce 

neomezuje pouze na práci s čistými bakteriálními kulturami a má za úkol pracovat 

s desinfekčními prostředky, jejichž účelem je hubení bakterií i ostatních 

mikroorganismů, je třeba, v kapitolách týkajících se této problematiky, mluvit 

o všech mikroorganismech, nikoli pouze o bakteriích. 
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3.1 Něco málo z historie oboru 

První známé pozorování bakterií bylo provedeno Antonim van Leeuwenhoekem 

v 17. století, o sto let později v roce 1767 zařadil Charles Linné všechny 

mikroorganismy do třídy Chaos. V roce 1776 Lazaro Spalanzani experimentálně 

dokazuje, že pokud jsou snadno kazící se potraviny neprodyšně uzavřeny 

a povařeny, nekazí se. Stal se tak vynálezcem sterilizace. Definitivně teorii 

spontánního vzniku mikroorganismů (vznik živých organismů z neživé hmoty) 

vyvrátil Louis Pasteur, který použil baňky s labutím hrdlem a umožnil tak přístup 

vzduchu k živnému médiu a zároveň zachování sterility. V roce 1857 ukázal, že 

různé druhy kvašení jsou způsobeny různými mikroorganismy. 

O prokázání vztahu mezi onemocněním a mikroorganismem se zasloužil Robert 

Koch pozorováním anthraxu (Bacillus anthracis) u zvířat. Zároveň definoval 

kritéria, která jsou nutná pro prokázání vztahu mezi patogenem a konkrétní 

nemocí. Dnes jsou tyto pravidla známé jako Kochovy postuláty. Toto vše se 

Kochovy povedlo díky možnosti pěstovat bakterie na půdách mimo živý 

organismus a díky možnosti pozorovat barvením zviditelněné bakterie pod 

mikroskopem. Ke snaze nalézt barvení bakterií v živočišné tkáni přispěl v roce 

1884 Christian Gram. Jeho barvení se v mikrobiologii používá dodnes a je 

základem rozlišení většiny bakterií na dvě skupiny na základě vlastností 

bakteriální stěny (grampozitivní a gramnegativní bakterie). 

Využití zpevněných agarových půd znamenalo veliký posun v mikrobiologii, 

neboť umožňovalo práci s čistými kulturami namísto původních směsí bakterií 

rostoucích v tekutých médiích. V období 1879-1899, nazývaném zlatým věkem 

bakteriologie, byla objevena celá řada původců lidských onemocnění (tyfus, 

cholera, záškrt, tuberkulóza... 

(Bednář, 1996) 
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3.2 Bakterie 

Bakterie je živý organismus neboť splňuje všechna kritéria živým organismům 

společná: 

• přítomnost nukleových kyselin a proteinů jako hlavních složek živého 

systému 

• vysoce organizovaná soustava atomů a molekul 

• otevřená soustava, která s okolím vyměňuje látky, energie a informace 

• v závislosti na vnějším prostředí přizpůsobuje vnitřní pochody 

(autoregulace) 

• má schopnost metabolisovat tedy přeměňovat látky a energii 

• je schopna reprodukce a vývoje (ontogenetického i fylogenetického) 

(Rosypal, 2003) 

Bakteriální buňka je natolik odlišná od buněk rostlinných a živočišných, její 

stavba je tak jednoduchá, že ji nelze zahrnout do systému organismů 

eukaryotních. V posledních letech byla, na základě analýzy r-RNA, pro bakterie 

vyčleněna samostatná doména Bacteria. Charakteristické vlastnosti této domény, 

respektive všech organismů do ní patřících jsou: 

• prokaryotická stavba buňky 

• peptidoglykanová buněčná stěna - až na výjimky (např. mykoplazmata) 

• geny neobsahují introny, uspořádány do transkripčních jednotek (operonů) 

• translace zahajována N-formylmetioninem 

• rozmnožování nepohlavním dělením nebo pučením 

• nukleoid není ohraničen cytoplasmatickou membránou 

• neobsahují mitochondrie ani plastidy 

Prokaryotní buňky se na naší planetě objevily již před 3,5 miliardami let a po 

následující 2 miliardy let zde byly jedinými žijícími organismy. 

(Rosypal, 2003) 

Na planetě Zemi pravděpodobně není místo, které by nebylo osídleno nějakou 

bakteriální populací. Bakterie najdeme na Antarktidě, v horkých pramenech, 

solných jezerech i na vrcholcích velehor. Nejvíce bakterií je však v půdě, ve vodě 
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a v tělech rostlin a živočichů. Váhově představují asi polovinu biomasy Země. 

Bakterie jsou nedílnou součástí koloběhu látek v přírodě. Nejdůležitější funkcí je 

mineralizace, při níž jsou organické látky převáděny pomocí mikroorganismů na 

látky anorganické. 

Už v dávných dobách člověk bakterie nevědomky využíval ve svůj prospěch při 

výrobě alkoholických a kvasných mléčných nápojů, při výrobě chleba, sýrů, octa, 

při konzervaci potravin... Dnes jsou bakterie využívány v řadě odvětví 

potravinářského, textilního a farmaceutického průmyslu. Pro jejich jednoduchost, 

nenáročnost na pěstování a velmi rychlé množení jsou užívány ve vědeckých 

laboratořích, kde jsou na nich zkoumány zákl. principy života a buněčné fyziolgie. 

(Bednář, 1996) 

Bakteriální buňka 

Velikost bakterií se pohybuje od 1 - 10 ^m, může však dosahovat až 250 |xm 

(např. u spirochet). Bakteriální buňka kromě cytoplazmy obsahuje pouze čtyři 

další struktury: nukleoid, ribosomy, cytoplazmatickou membránu a buněčnou 

stěnu. Na povrchu mohou mít bakterie ještě další struktury jako jsou fimbrie či 

bičíky. Nebudu se zde podrobněji zabývat stavbou jednotlivých organel 

bakteriální buňky, ta je pro laboratorní cvičení nepodstatná. Zaměřím se pouze na 

stavbu buněčné stěny, neboť je jedním z hlavních diferenciačních znaků pro 

určování bakterií a zároveň nositelem důležitých vlastností buňky. 

(Kaprálek, 2000) 

Buněčná stěna 

Nachází se nad cytoplazmatickou membránou buňky, hraje roli jejího skeletu, 

uděluje jí tvar a chrání buňku před mechanickým a chemickým poškozením, před 

vyschnutím a nepříznivými osmotickými vlivy. Zároveň je propustná pro 

molekuly, které buňka potřebuje, nebo které vylučuje. Základní stavební 

jednotkou bakteriální buněčné stěny je peptydoglykan (murein). 

Podle stavby buněčné stěny rozlišujeme bakterie na dva typy: bakterie 

grampozitivní (G+) a gramnegativní (G-). 
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Stěna grampozitivních bakterií je asi 20 nm silná a obsahuje teichové kyseliny, 

které jsou hlavním antigenem G+ bakterií. Ve stěně nejsou běžně obsaženy ani 

lipidy ani bílkoviny. 

Buněčná stěna gramnegativních bakterií je silná asi jen lOnm. Tenká vrstva 

peptidoglykanu je svrchu ještě kryta dvouvrstvou fosfolipidovou membránou. 

Mezi peptidoglykanem a membránou se nachází periplazmový prostor obsahující 

mnoho molekul. Vnější membrána obsahuje celou řadu polysacharidových 

antigenů. Pokud tyto antigeny v hostiteli vyvolají tvorbu protilátek, pak reakce 

antigen protilátka probíhá v poměrně veliké vzdálenosti od bakteriální buňky, 

která je tak velmi dobře chráněna. Tyto antigeny jsou současně nositeli virulence. 

Pokud bakterii chybí, pak je buňka citlivější a ztrácí virulenci. 

(Bednář, 1996) 

Obrázek 1: Schéma bakteriální buňky (autor: Vil larrea l, 2008). 
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3.2.1 Tvar bakterií 

Bakteriální buňky mohou mít různý tvar. Podle něj se bakterie řadí do 

systematických skupin: 

Koky - bakterie kulovitého tvaru 

Mohou po rozdělení zůstávat navzájem spojeny a poté vytváří diplokoky, 

tetrakoky (čtveřice), streptokoky (řetízky) či stafylokoky (hroznovitá seskupení). 

Tyčinky - bakterie tyčkovitého tvaru 

Tyto bakterie se mohou seskupovat do různých tvarů obdobně jako koky. 

Tyčinkovité bakterie mohou navíc obsahovat endospory vznikající uvnitř 

procesem tzv. sporulace. Buňka obsahující sporu se nachází v klidovém stádiu, 

dále se nedělí a vyznačuje se vysokou odolností vůči nepříznivým vnějším 

vlivům. Poté co nastanou příznivé podmínky endospora klíčí a vzniká opět buňka 

schopná dělení. 

Podle umístění spory rozlišujeme: 

• plektridiální tvar - spora je umístěna na konci buňky, což se projevuje 

ztluštěním v tomto místě 

• klostridiální tvar - spora i ztluštěnina je uprostřed 

• bacilární tvar - spora uvnitř nemění původní tvar tyčky (naztlušťuje ji). 

Zakřivené bakterie 

Bakterie rohlíčkovitého tvaru se nazývají vibria, spirálovitého spirily 

a šroubovicového spirochety. 

Větvící se bakteriální buňky 

Částečně se větví mykobakterie. Při úplném větvení (aktinomycety) vzniká 

mycelium jehož část proniká do substrátu - substrátové mycelium a část, která 

zůstává na povrchu se nazývá vzdušné mycelium. 

(Rosypal, 1981) 

3.2.2 Výživa bakterií 

Podle zdroje uhlíku dělíme bakterie na autotrofní (též lititrofní), které získávají 

uhlík z molekuly C02 a heterotrofní (též organotrofní), jež využívají uhlík 
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z organických látek. Dle vztahu ke zdroji energie se bakterie dělí na fototrofní 

(využívající energii slunečního záření), a chemotrofní (získávající energii 

štěpením chemické vazby). 

Podle těchto způsobů metabolismu lze bakterie rozdělit do čtyř kategorií: 

Chemoheterotrofní - ve své anareobní formě byl prvním metabolismem bakterií 

na Zemi. Jeho aerobní forma, narozdíl od zkvašování umožňuje získání většího 

množství energie. Tento typ metabolismu (aerobní i anaerobní) je dnes 

nejrozšířenějším způsobem výživy bakterií. Bakterie zpravidla dokáží využít více 

různých organických látek jako zdroje uhlíku a energie. 

Fotoautotrofní - bakterie, které fotosyntetizují se na Zemi objevily před 1,5 

miliardou let a díky nim začal vznikat kyslík a organické látky, kterých bylo do té 

doby poměrně malé množství. V dnešní době do této skupiny spadají sinice, 

zelené sirné bakterie a další. 

Fotoheterotrofní - bakterie využívající fotosyntézu a jako zdroj uhlíku organické 

látky. Řadí se sem například purpurové sirné a bezsirné bakterie. 

Chemoautotrofní - tento typ zahrnuje nitrifíkační bakterie, využívající jako zdroj 

energie oxidaci anorganických dusitanů a amoniaku na nitráty, sirné bakterie, 

oxidující síru a sirovodík na siřičitany, a železité bakterie, oxidující dvojmocné 

železo na troj mocné. 

(Bednář, 1996) 

3.2.3 Růst bakterií a bakteriální populace 

Pokud jsou vhodné vnější podmínky (teplota, dostatek živin), bakteriální buňka 

roste. Ve chvíli, kdy dosáhne určité velikosti, rozdělí se příčně na dvě buňky 

dceřiné, které opět zahajují růst. Dobu od vzniku buňky dělením do jejího dalšího 

rozdělení nazýváme generační doba. Tato doba je individuální pro každý druh 

a proměnná v závislosti na podmínkách prostředí ve kterém se buňka nachází. 

V případě bakterií však většinou nemluvíme o růstu buněk, ale o růstu populací. 

Zde se uvádí další parametr, kterým je doba zdvojení, tedy období nutné k tomu 

aby se biomasa buněk zdvojnásobila. 

Dle dalších aspektů růstu bakteriálních populací rozlišujeme růst: 

24 



• nelimitovaný x limitovaný množstvím živin po celou dobu růstu 

• čisté kultury x kultury smíšené, kde se uplatňují různé vztahy mezi 

populacemi různých druhů 

• v přirozeném prostředí x in vitro 

• v homogenním x nehomogenním prostředí (tekuté médium v třepačce x 

orná půda) 

• v mediu chemicky definovaném x v nedefinovaném médiu (bujón, 

pepton...) 

• v uzavřeném x otevřeném systému 

(Bednář, 1996) 

Růst bakteriální populace zahrnuje 4 základní fáze (Obrázek 2): 

CopvMflhf a 2094 P«areon EťkicaJion »v . cníSViJnp as fce^min Cummmgs 

Obrázek 2: Růstová křivka bakteriální populace (autor: Cummings, 2004). 

1. Počáteční - lag-fáze - bakterií nepřibývá. Probíhá adaptace klidových buněk na 

nové prostředí a její příprava na dělení. 

2. Fáze intenzivního, pravidelného růstu - exponenciální f. - bakterie se množí 

geometrickou řadou. Koncentrace bakterií je exponenciální funkcí času. 
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3. Fáze stacionární - množení ustalo, ale bakterií zatím neubývá. Příčinou je buď 

vyčerpání některé z limitujících živin, nebo nahromadění toxických zplodin 

bakteriálního metabolismu. 

4. Fáze odumírání - ubývá živých bakterií. Bakterie neschopná dát potomstvo = 

mrtvá bakterie. Rychlost úbytku závisí na čase či na koncentraci hubícího 

prostředku, je tedy přímo úměrná koncentraci živých bakterií. 

Pochopení kinetiky růstu a odumírání bakterií je důležité pro správné provádění 

dekontaminace, desinfekce či sterilizace. 

(Šilhánová, 1995) 

3.2.4 Mikroorganismy lidského těla 

Lidské tělo je osídleno zhruba 1014 bakterií. Toto množství u dospělého 

představuje přibližně 1,5 kg. Život bez této mikroflóry by byl pro člověka téměř 

nemožný. Soubor konkrétních mikroorganismů nacházejících se v místech, kde je 

jejich nález typický a kde se vůči hostiteli (člověku) patogeneticky nechovajím, se 

nazývá normální (rezidentní) flóra. Pokud je vše v rovnováze, pak je vztah mezi 

člověkem a jeho bakteriemi v podstatě symbiotický. Stále přítomné bakterie nutí 

tělo trvale vytvářet a udržovat určitou hladinu protilátek, což je důležité pro vývoj 

imunitního systému. Některé bakterie produkují vitamíny. Přítomnost stálých 

bakterií, s nimiž je člověk zvyklý po celý život žít, zamezuje osídlení lidského těla 

jinými druhy, které by jej mohly poškodit. (Bednář 1996) 

Osídlení kůže člověka je ovlivněno přítomností potních a mazových žlaz, 

ochlupení a kontaminací ze sousedních sliznic (nos, konečník...). Jelikož je kůže 

v kontaktu s okolním prostředím, je kolonizována značným množstvím 

mikroorganismů. Jejich množství a zastoupení závisí na konkrétním místě 

lidského těla. Ne celý povrch kůže je vhodný pro růst bakterií, neboť vysychá. 

Nejvhodnějšími podmínkami pro růst bakterií je vlhko a teplo. V místech, které 

splňují tyto požadavky se rozvíjí tzv. normální bakteriální flóra, která je pro 

každou část lidského těla specifická. Nejrozšířenějším bakteriálním druhem je 

grampozitivní Staphylococcus epidermidis a Staphylococcus hominis. V okolí 

perinea a dutiny nosní se může vyskytnout Staphylococcus aureus, dále bakterie 

rodu Micrococcus (G+, aerobní.) z gramnegativních nacházíme často Escherichii 
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coli, u osob trpících akné můžeme najít jeho původce Propionibacterium acnes. 

Z hub se vyskytuje rod Candida, Torulopsis a Pitrosporum. (Rosypal, 1981) 

Prwoteta toeschm 
vienonene atypica 

tJteneMa corrodons 

povrch zubu 
glykoprotein 

adhesiny receptory 

IfvirWr-
Nature Review« I Microbiology 

Obrázek 3: Schéma zubního plaku (autor: Bakaletz, 2004). 

V dutině ústní se nachází široké spektrum bakterií díky velkému množství snadno 

dostupných živin (zbytky potravy, rychle odumírající epitelové buňky...) 

a optimální vlhkosti a teplotě. Díky polysacharidovým antigenům se váží na 

povrch zubu a dávají tak podklad pro vznik zubního plaku. (Obrázek 3) Kyseliny, 

které během metabolismu bakterií vznikají, poškozují zubní sklovinu a způsobují 

vznik zubního kazu. Nejčastěji se v zubním plaku vyskytuje viridující (na krevním 

agaru způsobující neúplnou hemolýzu) Streptococcus mutans a další druhy rodu 

Streptococcus (S. pneumoniae, S. bovis, S. sanguis, S. oralis...). Na okraji zubní 

sliznice a v alveolech je přítomna celá řada nesporulujících anaerobních druhů -

Bacteroides, Fusobacterium, Velionella, Bifidobacterium, Treponema... 

(Bednář, 1996) 
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3.2.5 Patogeny 

Parazitické bakterie, které nemají schopnost vytvořit s tělem hostitele rovnováhu, 

se nazývají patogeny. Patogenita je vlastnost proměnná. Závisí na druhových 

vlastnostech hostitele i na momentálním funkčním stavu obou zúčastněných. 

Vyjádřením míry patogenity je virulence. V rámci patogenního druhu se mohou 

vyskytovat jak kmeny silně virulentní, tak kmeny avirulentní. Pokud je však 

patogen vysoce virulentní, usmrcuje své hostitele a ztrácí možnost dalšího šíření. 

Z tohoto důvodu přežívají většinou kmeny s nižší virulencí, které jsou schopné 

šířit se v populaci dlouhé období. Výsledku dlouhodobého přizpůsobování se 

patogenu hostiteli se říká vyvážená patogenita. 

Z pohledu hostitelského organismu můžeme patogeny dělit na: 

• Primární patogeny - nevelká skupina patogenů, které jsou schopné vyvolat 

onemocnění u zcela zdravého jedince bez oslabené imunity. Onemocnění 

jimi vyvolané bývá zpravidla způsobeno jen a pouze tímto patogenem 

a má do jisté míry standartní škálu projevů (Streptococcus pyogenes -

spála, Treponema palidum - syfdis, Vibrio cholerae - cholera, Yersinia 

pestis - mor...). Proti těmto patogenům je namířeno očkování, díky 

kterému je výskyt onemocnění v populaci udržován pod kontrolou. 

• Podmíněné patogeny - druhy, které jsou schopny vyvolat onemocnění, 

dojde-li k poškození přirozených obranných mechanismů jedince. Zdrojem 

infekce v tomto případě mohou být podmíněné patogeny pocházející ze 

zevního prostředí nebo vlastní normální flóra jedince. Infekce může být 

v tomto případě vyvolána tím, že se bakterie normální flóry vyskytne 

v místě, které má být aseptické či není přirozenou lokalitou výskytu 

daného druhu. Další možností vzniku infekce je porušení rovnováhy 

a přemnožení určitého druhu bakterií, přítomnost cizorodých bakterií či 

osídlení části těla, která má být neosídlená. 

(Bednář, 1996) 

Bakterie mohou poškozovat hostitele několika možnými způsoby: 

• Adhezí na povrch buněk. Zde je hlavním faktorem virulence bakterie 

schopnost adherence k povrchu hostitelské buňky. Jedná se o složitý 
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proces, který je ovlivňován řadou molekul na povrchu obou zúčastněných 

buněk, obranými mechanismy hostitele a rezidentní flórou vyskytující se 

v dané lokalitě. 

• Průnikem do hostitelské buňky. Některé bakterie (chlamydie, rickettsie) 

potřebují pro rozvoj onemocnění proniknout přímo do buňky hostitele. 

Tento proces opět úzce souvisí s receptory a antigeny na povrchu buněk. 

• Produkcí toxických bakteriálních proteinů. Jedná se většinou o zplodiny 

metabolismu bakterií, které jsou pro hostitelský organismus více či méně 

toxické. Míra této toxicity určuje virulenci daného kmene bakterií. 

Bakteriálních toxinů je celá řada a mohou být hlavním faktorem 

patogenity, nebo k ní přispívat v součinnosti s dalšími faktory. 

(Bednář, 1996) 

V případě navrhovaného laboratorního cvičení budeme pracovat s bakteriemi 

běžně osidlujícími lidský organismus, které mohou mít potenciál projevit se jako 

podmíněné patogeny. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat základní bezpečnostní 

pravidla pro práci s mikrobiologickým materiálem (str. 112 - Zásady bezpečnosti 

práce v mikrobiologické laboratoři). 

Výčet onemocnění vznikajících nákazou bakteriemi normální flóry je nad rámec 

této diplomové práce. Jejich podrobný popis lze získat z učebnic pro lékařské 

fakulty (např. Bednář, 1996...). 

Zde uvedu pouze jedno onemocnění způsobené bakteriemi běžné flóry člověka, 

neboť je tímto onemocněním zasaženo přibližně 95 % populace a v podstatě se 

mu věnuje zcela samostatný obor - stomatologie. Jedná se o zubní kaz. 

Definován je jako onemocnění způsobené různými faktory, které vedou k úbytku 

vápníku a ke zhoršení kvality tvrdé zubní tkáně. Vzniká společným působením 

mikroorganismů, substrátu (živin) a času. Jedná se o bakteriálně chemický 

dlouhodobý proces. Příčinou je metabolismus organických látek, které přijímají 

z potravy bakterie orální mikroflóry (různé druhy Streptokoků). Snížení pH v 

plaku způsobuje ztrátu vápníkových a fosfátových iontů ze struktury zubní 

skloviny, která se skládá převážně z hydroxyapatitu (Ca5(P04)3(0H)). Tento 

proces se nazývá demineralizace. Plak je hlavní příčinou vzniku zubního kazu. 

(Bednář, 1996) 
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3.3 Metody identifikace bakterií 
U bakterií neexistují ostré mezidruhové hranice. Bakteriální druh je definován 

jako množina kmenů bakterií, které jsou podobné kmenu, který je udržován jako 

typová druhová kultura v mezinárodní sbírce kultur, do větší míry, než jiným 

kmenům udržovaným jako typové kultury jiných druhů. Pro správné zařazení 

bakteriálního kmene je rozhodující míra podobnosti se sbírkovým kmenem. 

Jedním ze způsobů určování bakterií je kultivace. Tato metoda umožňuje získání 

velkého množství bakterií jednoho kmene a zároveň poskytuje určité informace 

o bakteriálním druhu, které jsou projevem jeho specifického růstu na agaru za 

předem určených podmínek (teplota, přístup kyslíku, světlo...). Různé druhy 

bakterií tvoří při růstu na živných médiích různě zbarvené a různě veliké kolonie. 

Mají specifický tvar či způsob růstu, často charakteristický, těžko popsatelný 

zápach. Zkušený bakteriolog k určení některých druhů zpravidla nepotřebuje jiný 

test nežli růst bakterie na krevním agaru či jiném diagnostickém médiu. Někdy 

však bakteriální druh neurčí přesně ani specializovaná série zkoušek. K určení 

bakterií pomocí testů se nejčastěji využívá detekce zplodin bakteriálního 

metabolismu (štěpení laktosy, produkce sirovodíku...) 

Druhou metodou pro identifikaci bakterií je mikroskopování. Sledujeme velikost, 

tvar, seskupení bakterií a přítomnost charakteristických povrchových struktur. 

Tato metoda bývá zpravidla doplněna o metodu barvení, kdy jsou specifickými 

postupy obarveny různé části bakteriální buňky. Tato metoda tak přispívá 

k usnadnění mikroskopické identifikace bakteriálního druhu. 

Pro identifikaci bakteriálního kmene se obě tyto metody kombinují. Většinou je 

třeba nejprve bakterie hrubě zařadit do základních skupin (enterobakterie, 

nefermentující tyčky, mikrokoky...) na základě vztahu ke kyslíku, růstových 

nároků a dalších znaků společných každé skupině. Poté se zpravidla použije série 

testů odlišující jednotlivé bakterie dané kategorie. 

(Bednář, 1996) 
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3.3.1 Kultivace 

Kultivace mikroorganismů je užívána jako detekční a diagnostická metoda 

v mnoha oblastech. Je nedílnou součástí lékařské mikrobiologie, potravinářského 

a farmaceutického průmyslu. 

Kultivací se rozumí záměrné množení mikroorganismů in vitro. Na kultivaci se 

podílí zárodečné mikroorganismy, živné médium, teplota a čas. 

Tato metoda slouží k isolaci čistých kultur, jejich identifikaci a stanovení citlivosti 

bakterií k chemoterapeutikům či jiným látkám omezujícím jejich růst. Je užívána 

ke kontrole čistoty ovzduší, vody, různých povrchů a předmětů. 

V laboratorním cvičení budeme kultivaci využívat k pěstování bakterií běžně se 

vyskytujících v bezprostřední blízkosti člověka. Dále budeme zkoumat, jak 

ovlivňují hygienické, čistící a desinfekční prostředky bakteriální růst. Porovnávat 

jednotlivé účinky a hledat, které látky či jejich kombinace za tyto účinky 

zodpovídají. 

Kultivovat lze čisté bakteriální kmeny, které je možné získat na nejrůznějších 

mikrobiologických ústavech. Druhou možností jak získat bakterie pro kultivaci je 

odběr a kultivace bakterií přímo z okolního prostředí. 

Kultivujeme vždy zavřené Petriho misky tak, že je miska s agarem na vrchu. 

Nekultivujeme na přímém světle. 

(Kaprálek, 1999) 

Faktory ovlivňující výsledek kultivace 

• Bakteriální kmen - každý kmen má jiné růstové nároky. 

• Množství biogenních prvků a živin v živném médiu (bílkoviny, cukry, 

tuky, sole, vitaminy,..) pro tvorbu bakteriální hmoty. 

• Vlhkost - nutná pro rozpuštění a příjem živin. 

• Teplota - dle teploty, při níž bakterie rostou optimálně je rozdělujeme na: 

o termofilní - pro růst je optimální teplota vyšší než 42°C 

o mezofilní - optimální mezi 25 a 42°C 

o psychrofilní - optimální teplota pro kultivaci je méně než 25°C 

• pH - závisí na typu bakterie (pro bakterie lidského těla je pH 7,2 - 7,4) 
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• Plynné prostředí - dle nároku na O2 rozlišujeme: 

o aerobní bakterie - potřebují ke svému růstu kyslík 

o anaerobní bakterie - striktně anaerobní (kyslík je zabíjí) x 

fakultativně anareobní (na kyslíku jsou nezávislé - energii umí 

získávat respirací i fermentací) 

(Malachová,1992) 

Živné půdy 

Podle konzistence dělíme půdy na tekuté a pevné. Protože se během laboratorního 

cvičení z mikrobiologie budou užívat půdy pevné, bude následující část věnována 

jim. 

Jako základ pro pevné živné půdy se používá Agar (jinak též agar-agar). Jedná se 

o přírodní polysacharid (lineární polymer galaktózy) s vysokou gelující 

schopností, který se vyrábí z červených mořských řas rodu Gelidium. Používá se 

jako zpevňující složka živného média pro pěstování mikroorganismů a rostlin. 

Taje při + 96 °C a tuhne při + 40 °C. 

Nutnou součástí půdy pro kultivaci bakterií jsou nejrůznější živiny. Ty slouží jako 

materiál pro stavbu bakteriálních buněk a zdroj energie. Nezbytnou součástí půd 

jsou sloučeniny s obsahem uhlíku a dusíku (organické látky - sacharidy, 

aminokyseliny...) a biogenní stopové prvky. 

Základní typy půd a mikroorganismy na nich rostoucí 

Existuje celá řada kultivačních půd, které můžeme rozdělit na základě obsahu 

živin na: 

• Minimální média - na živiny chudé půdy obsahující především 

anorganické látky určené pro růst autotrofních bakterií. 

• Komplexní média - většinou jsou připravována z přírodních materiálů. 

Jejich základem je masový či sojový extrakt, NaCl a pepton (peptický 

masový hydrolysát). 

o Živnv agar - základní pomnožovací půda, Pseudomonas aeruginosa 

(pepton, masový extrakt, NaCl, agar). 
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o Muller - Hinton agar - Používá se ke kultivaci běžných aerobních 

mikroorganismů a stanovení citlivosti na antibiotika (hovězí výtažek, 

pepton, škrob, agar). 

• Diferenciačně diagnostická média - vizualizují různé metabolity 

různých druhů bakterií, což umožňuje bližší diagnostiku patogenu pouhým 

makroskopickým pozorováním. 

o Krevní agar - živný agar, do nějž je přidána beraní krev. Umožňuje 

kultivaci středně náročných bakterií a průkaz úplné hemolýzy nebo 

viridace, Stafylokoky, Streptokoky... 

• Výživná média - k základnímu komplexnímu médiu se přidává krev 

(beraní), vitaminy či kvasnicový extrakt. 

o Čokoládový agar - v podstatě stejné složení jako agar krevní s tím 

rozdílem, že krev je přidávána při teplotě 85°C. Tepelně denaturovaná 

krev je hnědě zbarvená a umožňuje růst náročných bakterií - Neisseria 

gonorrhoeae, Bordatella, Haemophilus... 

o PCA (Plate Count Agar) agar - Slouží jako médium ke 

kvantitativnímu stanovení celkového počtu aerobních mikroorganismů 

(pepton, kvasničný extrakt, glukóza, agar). 

• Selektivní média - umožňují růst jednoho druhu bakterií a ostatní bakterie 

inhibují. Tato selekce je podmíněna pH, výživnými látkami vagaru, 

přítomností antibiotik... 

o Endova půda - slabě selektivní půda, detekce zkvašování laktosy. 

Půda je lehce zkalená, nepatrně narůžovělá. Obsahuje: agarový základ, 

laktosu (substrát), bazický fuchsin (inhibitor a indikátor). Fermentací 

laktosy dojde k uvolnění aldehydů, které reagují s odbarveným 

fuchsinem za vzniku červeného zbarvení. Laktosa pozitivní (štěpící 

laktosu) mikroorganismy vyrůstají v červených až tmavě rudých 

koloniích, půda se zbarví v okolí kolonií dočervena. Laktosa negativní 

mikroorganismy vyrůstají v bezbarvých až mírně narůžovělých 

koloniích. Próteus roste plazivě. 

o PC (deoxycholát-citrátová) půda - Slouží k detekci zkvašování laktosy 

a produkce H2S, který redukuje železo. Půda je čirá, průzračná, slabě 

narůžovělá. Obsahuje: agarový základ, citrát sodný (inhibitor), 

deoxycholát sodný (inhibitor), laktosu (substrát), neutrální červeň 
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(indikátor), citrát železitý (detekce produkce H2S). Laktosa pozitivní 

mikroorganismy vyrůstají v růžových koloniích. Laktosa negativní 

mikroorganismy vyrůstají v bezbarvých koloniích, alkalizují okolí, 

dochází k obklopení kolonií lehce nažloutlým dvorcem půdy. H2S 

pozitivní mikroorganismy vyrůstají v koloniích, které ve svém středu 

postupně tmavnou až černají. Escherichia coli, Klostridium 

pneumoniae, Proteus, Klebsinella pneumoniae, Salmonella. 

• Transportní média - umožňují přežití mikroorganismu, ne však jeho 

množení. 

Pro přípravu půd a úspěšnou kultivaci je třeba respektovat metabolismus 

mikroorganismů a jejich růstové požadavky odpovídající jejich přirozenému 

výskytu, způsobu získávání živin a energie z vnějšího prostředí. 

(návody pro mikrobiologické praktikum na LF UK v Plzni) 

3.3.2 Odběr materiálu pro kultivační vyšetření 

Řada specifických odběrů s přesně stanoveným postupem a pomůckami se týká 

odběrů z tkání a sliznic lidského těla při mikrobiologickém vyšetření v lékařské 

praxi. Pro potřeby laboratorního cvičení jsem vybrala spíše metody užívané 

v praxi hygienické pro odběr bakterií z prostředí jehož sterilitu zkoumáme. 

Základní zásadou správného odběru je přísná sterilita pomůcek, aby v případě 

kontaminace odběratelem nedošlo k falešnému zkreslení výsledků. 

Přímá kontaktní metoda 

Přímou kontaktní metodou se rozumí otisk předmětu, prověřovaného na 

přítomnost bakterií, přímo na povrch agaru. Následuje běžná kultivace po 

potřebnou dobu. 

Touto metodou určujeme například bakteriální kontaminaci rukou a účinnost 

jejich desinfekce, dále můžeme aplikovat tuto metodu na zjištění kontaminace 

drobných předmětů, které se vejdou do Petriho misky. 
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Nepřímé kontaktní metody 

Tyto metody rozdělujeme do dvou základních typů: 

• Metody stěru - pomocí navlhčeného tamponu setřeme část plochy jejíž 

čistotu chceme ověřit. Tamponem poté kontaminujeme povrch agaru. 

Místo, které jsme kontaminovali, se nazývá inokulum. To pomocí sterilní 

kličky rozočkujeme. Popíšeme a necháme kultivovat. Tato metoda 

umožňuje pouze kvalitativní výsledky. Nelze hodnotit množství bakterií 

na povrchu. 

• Metoda otisku - navlhčený fdtrační papír přiložíme na předmět či povrch 

a poté jej přeneseme na povrch agaru. Tato metoda umožňuje kvantitativní 

stanovení znečištění a také dlouhodobé monitorování znečištění dané 

lokality. 

Nepřímou metodu používáme tehdy, když se jedná o předmět který nelze přímo 

obtisknout na agar - desky pracovních stolů, podlahy, stěny a další povrchy 

jejichž čistotu chceme ověřit. 

(návody pro mikrobiologické praktikum na 2. LF UK) 

3.3.3 Hodnocení kolonií vyrostlých na pevné půdě 

Při hodnocení kolonií vyrostlých na povrchu agaru je třeba popsat následující: 

• Druh materiálu, půdy, datum a délka inkubace. 

• Velikost kolonie - vyjadřuje se v mm (při rozočkování měříme velikost 

posledních izolovaných kolonií). 

• Tvar kolonie - hodnotíme pohledem shora (okrouhlý, nepravidelný, 

neohraničený = povlak). 

• Profil kolonie - vypouklý, plochý, nepravidelný, plochý s propadlým 

středem... 

• Povrch kolonie - leslý, hladký, matný, nerovný. 

• Barva kolonie - často našedlé, kolonie tvořící pigment s výraznější barvou 

- bílé,okrové, žluté, černé. Někdy může pigment difunduovat do půdy. 

• Konzistence kolonie - konzistenci zkoušíme kličkou, může být mazlavá, 

drobivá, gumovitá, hlenovitá. 
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• Zápach - někdy může být charakteristický pro bakterii (Pseudomonas -

jasmín), příjemný nebo nepříjemný. 

• Vztah mikrobů k půdě - bývá často diagnosticky významný. Vrůstání do 

půdy, lýza erytrocytů v KA = hemolýza (úplná či neúplná), viridace 

(přemněna hemoglobinu na methemoglobin). Vztah k diagnostickému 

principu půdy dle změny indikátoru - zkvašování laktózy na EA a DC 

agaru, tvorba H2S na DC agaru. 

• Vztah mikrobů navzájem - podpora růstu sousedních kolonií značí 

symbiózu, inhibice antibiózu (např. růst kolonií hemofíla pouze v zóně 

hemolýzy současně rostoucího zlatého stafylokoka = satelitismus). 

(Malachová, 1992) 

3.3.4 Zhotovení preparátu a barvení 

Pokud chceme pozorovat jednotlivé bakteriální buňky, je nutné zhotovit preparát. 

Jelikož jsou bakteriální buňky velmi malé a jednoduché, nejsou ve 

světelném mikroskopu ani při velikých zvětšeních dobře pozorovatelné. Pro jejich 

zvýraznění a odlišení od okolí používáme různé druhy barvení. Základní rozdělení 

barvicích metod je na barvení negativní a pozitivní. Při negativním barvení 

dochází k obarvení pozadí, přičemž buňky zůstávají neobarvené. Toto barvení je 

vhodné pro pozorování bakteriálních pouzder a slizu. Barvení pozitivní pak 

zaručuje obarvení buněk či některých jejich částí. 

Mezi nejčastěji používané druhy barvení patří: 

• barvení dle Grama - umožňuje diferenciaci grampozitivních 

a gramnegativních buněk. Grampozitivní útvary jsou zbarveny krystalovou 

violetí tmavě fialově až modročerně, gramnegativní jsou červené, 

gramlabilní mají přechodné zbarvení, nebo jsou částečně tmavě fialové 

a částečně červené. 

• Barvení podle Ziehla - Neelsena - umožňuje obarvit i těžko barvitelné 

acidoresistentní tyčky. Acidorezistentní útvary jsou karbolfuchsinem 

zbarveny růžově až červeně a jasně kontrastují s pozadím preparátu, které 

je podle použitého dobarvovacího prostředku modré nebo zelené (buněčné 

elementy, neacidorezistentní baktérie apod.) 
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• Barvení podle Burriho - slouží k obarvení bakteriálních pouzder. Jedná 

se o negativní barvení, kdy je pozadí obarvováno tuší a těla bakterií 

například krystalovou violetí. Pouzdra se poté jeví jako prosvětlená linie 

okolo obarvených bakterií na tmavém pozadí. 

(Kaprálek, 1999) 

Pro laboratorní cvičení jsem kvůli schopnosti rozlišit grampozitivní 

a gramnegativní bakterie vybrala barvení dle Grama. Pro barvení jsou třeba tyto 

chemikálie: 

Krystalová violeť: Roztok A Krystalová violeť 

Ethanol 

Roztok B Oxalát amonný 

Destilovaná voda 

Lugolův roztok: Jod 

Jodid draselný 

Destilovaná voda 

Safranin: Safřanin o 

Ethanol 

Destilovaná voda 

Aceton 

Postup barvení: 

1. Zafixovaný roztěr bakterií na podložním skle převrstvíme krystalovou violetí 

a necháme působit 60 sec, zbylé barvivo slijeme. 

2. Převrstvíme lugolovým roztokem, necháme působit 60 sec, slijeme 

a opláchneme vodou. 

3. V šikmé poloze odbarvujeme acetonem dokud stéká barva, poté opláchneme 

vodou. 

4. Převrstvíme roztokem karbofuchsinu - 60 sec, slijeme a opláchneme vodou. 

5. Osušíme, označíme štítkem s popiskem kolonie z níž byl zhotoven (např.: bílá, 

hladká k. Z rukou) a mikroskopujeme. 

3.3.5 Mikroskopování 

Mikroskopování je základní metodou průkazu mikroorganismu. Rozlišujeme 

optickou, elektronovou a rastrovací mikroskopii. Ve školních podmínkách 

2 g 

20 ml - oba roztoky poté 

0,8 g smícháme 

80 ml 

l g 

2 g 

300 ml 

0,25 g - nejprve rozpustit 

10 ml vethanolu 

100 ml 
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v dnešní době připadá v úvahu pouze mikroskopie optická. Z tohoto důvodu se 

nebudu zabývat ostatními typy. 

Optická mikroskopie umožňuje rozlišení organismů o minimální velikosti 

přibližně 0,2 pm. Můžeme pozorovat nativní i fixované a barvené preparáty při 

použití různého zvětšení. 

Větších zvětšení (lOOOx a více) lze dosáhnout jen pomocní imerzního systému. 

1. Na podložní sklíčko s fixovaným preparátem se umístí kapka imerzního oleje 

(tj. cedrový olej s indexem lomu 1,515 ). 

2. Pro pozorování v imerzi používáme imerzní objektiv - označen černým nebo 

bílým pruhem či značkou HI (homogenní imerze). 

3. Tubus mikroskopu se sníží hrubým posunem za současné zrakové kontroly 

z boku, tak, až se čelní čočka imerzního objektivu ponoří do kapky oleje na 

podložním sklíčku. 

4. Doostřování provádíme mikrošroubem, za stálého pohledu do okuláru, až se 

podaří zachytit ostrý obraz preparátu. Předpokladem jasného obrazu je dobré 

osvětlení. 

5. Po skončení prohlížení je nutno očistit objektiv od zbytků imerzního oleje 

kouskem plátna nebo buničiny navlhčené v xylenu. 

(Malachová, 1992; Kaprálek, 1999) 

Další možnou metodou je metoda fázového kontrastu, která se užívá k 

vyšetřování nativních preparátů. Do objektivu se vkládá fázová destička, na níž 

vzniká ohybové spektrum. Vyšetření nativního preparátu fázovým kontrastem 

dává obraz kontrastnější než při mikroskopování v procházejícím světle. 

Metodou používanou v často v bakteriologii je pozorování v temném poli. Tato 

metoda umožňuje zobrazit živé a neobarvené organismy. Princip spočívá v tom, 

že všechny paprsky osvětlující preparát jsou kondenzorem usměrněny mimo čelní 

čočku objektivu. Při dopadu na pozorovaný objekt, např. na bakterie, se ohýbají 

tak, že mohou vniknout do objektivu. Bakterie pak svítí na temném pozadí. 

(Bártová, 2007) 
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3.4 Ochrana zdraví člověka 

Tato část práce se zabývá ochranou člověka proti mikroorganismům, ne však 

imunitou a dalšími složkami obraného systému organismu, nýbrž metodami 

hygienickými. Týká se tedy metod a látek umožňujících snížení výskytu či 

odstranění mikroorganismů z okolí člověka. Současně se věnuje vlivu užívání 

mokrobicidních látek na životní prostředí a tím i na člověka. 

3.4.1 Metody odstranění a zničení mikroorganismů 

Mezi metody odstranění mikroorganismů patří: 

Mechanická očista 

Jedná se o soubor postupů odstraňujících nečistoty a snižujících množství 

mikroorganismů. Zpravidla mechanická odstranění nečistot předchází dalším 

desinfekčním a sterilizačním metodám. Úhyn bakterií je vždy závislý na jejich 

výchozím počtu, proto je žádoucí před dalšími desinfekčními postupy tento počet 

snížit mechanickým očištěním na minimum. 

Desinfekce 

Je definována jako ničení či zneškodňování bezprostředně nebezpečných 

patogenních mikroorganismů na neživých předmětech, ve vnějším prostředí (ve 

vodě, ve vzduchu apod.) a v infekčním materiálu s použitím chemických nebo 

fyzikálních desinficiencií. Cílem desinfekce je učinit předměty (zevní prostředí) 

neinfekční. Účinnost desinfekce je závislá na rezistenci mikroorganismů vůči 

těmto prostředkům. 

Desinfekce fyzikální - var, filtrace, UV záření... 

Desinfekce chemická - zneškodnění patogenních mikroorganismů chemickými 

látkami. Tyto látky musí splňovat řadu kritérií, aby mohly být použity jako -

desinfekční prostředky. Základním kritériem je, že nesmí být toxické pro člověka, 

dále by měly být pokud možno bezbarvé a bez nepříjemného zápachu, měly by 

mít co nej širší spektrum účinku a to i při nízkých koncentracích, neměly by 

vyvolávat korozi, měly by být při skladování chemicky stálé a měly by mít co 

nejnižší pořizovací cenu. 
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(Návody pro mikrobiologické praktikum LF UK v Plzni) 

Účinnost prostředků je pak ovlivňována mnoha faktory: 

• Koncentrace - vyjadřuje podíl účinné látky v roztoku. 

• Doba expozice nutná k úplnému desinfekčnímu efektu v závislosti na dané 

koncentraci - koncentrační koeficient. 

• Teplota - zvyšuje desinfekční účinnost některých prostředků. 

• pH - ovlivňuje účinnost v závislosti na chemických vlastnostech 

desinfekční látky (např. chlorové preparáty účinkují lépe v kyselém 

prostředí). 

• Přítomnost organických látek (bílkovin) snižuje účinnost desinfekčních 

prostředků. 

• Selektivní působení - většina prostředků působí velni dobře na G+ 

bakterie, hůře však na G-. Na spory nepůsobí téměř žádné desinfekční 

prostředky. Této selekci nebo případnému vzniku rezistentního kmene lze 

předcházet střídáním různých prostředků. 

• Je-li v systému více antimikrobních složek, navzájem se ovlivňují -

doplňují, zesilují či zeslabují celkový účinek. 

(návody pro mikrobiologické praktikum na 2. LF UK) 

Mechanismus účinku 

Antimikrobní látky účinkují několika způsoby. Mohou rozrušovat buněčné 

membrány (povrchově aktivní látky), poškozovat molekuly nukleových kyselin 

nebo bílkovin např. oxidací (sloučeniny chlóru, peroxidy, peroxid kyseliny), 

redukcí (aldehydy), hydrolýzou (kyseliny, louhy), dehydratací (alkoholy), 

koagulací bílkovin (alkoholy, fenoly). 

Nejběžnější desinfekční prostředky: 

• Silné anorganické kyseliny a zásady - ničí biomolekuly vysokou 

koncenrací H+/OH . Mají však omezené použití (hašené vápno, HC1...). 

• Látky s oxidačními vlastnostmi - využívají reaktivity kyslíku 

s organickými látkami (peroxid vodíku, manganistan draselný, halogenidy, 

ozon, přípravky s chlorem...) 
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o Chlornan sodný - využívá se k desinfekci nejrůznějších povrchů 

v domácnostech, v nižších koncentracích k desinfekci bazénů a ještě 

více naředěný také k desinfekci pitné vody. 

o Chloramin - desinfekce pitné vody namísto chlornanu. Má méně 

vedlejších vlivů na životní prostředí, 

o Oxid chloričitý - desinfekce vody. Nejrozšířenější z chlorových 

sloučenin, neboť vytváří nejméně vedlejších produktů, 

o Peroxid vodíku - užíván především v nemocnicích. V nízké 

koncentraci - 3% k desinfekci ran. 

o Ozon - jako plyn slouží k desinfekci vody (bazény). 

• Aldehydy - mají široké mikrobicidní působení. Zároveň účinkují na houby 

a spory. Mechanismem působení je inaktivace enzymů. Formaldehyd se 

pro řadu vedlejších účinků (povrchové působení, toxicita, poškozování 

materiálu, zápach) nepoužívá. Užívá se však paraformaldehyd k udržení 

sterility nástrojů. 

• Alkoholy - jsou často součástí různých tinktur jako antiseptické látky. 

Mají široké spektrum účinku. Často je ethanol využíván k desinfekci kůže, 

většinou v kombinaci s isopropylakoholem. Nej lepší baktericidní účinek 

mají alkoholy při koncentraci 70 - 80 %. 

• Fenoly - patří k nej starším desinfekčním prostředkům. Dnes se fenol užívá 

jako diagnostický prostředek. Fenolový koeficient stanovuje zda je daná 

desinfekční látka více či méně účinná nežli 1% roztok fenolu. 

• Detergenty (povrchově aktivní látky, tenzidy) - poškozují strukturu 

a funkci membrán. Velmi často užívané - mýdlo. 

(Bednář, 1996) 

Sterilizace 

Jedná se o přímé usmrcení všech mikroorganismů v určitém prostoru nebo 

materiálu, včetně vysoce rezistentních bakteriálních spor. Tato metoda zahrnuje 

způsoby chemické (pomocí par formaldehydu, nebo ethylenoxidu) a způsoby 

fyzikální. Mezi fyzikální řadíme nejčastěji užívaný způsob sterilizace horkou 

parou v autoklávu, sterilizace horkým vzduchem či radiací. 

(návody pro mikrobiologické praktikum 2. LF UK) 
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Pokud nemáme k dispozici autokláv, můžeme provést, pro potřeby školních 

laboratorních cvičení, sterilizaci v horkovzdušné troubě. Je zapotřebí teplota 

160°C působící alespoň po dobu 1 hodiny. Materiál je třeba před vložením do 

trouby zabalit do alobalu. Sterilizované a zabalené pomůcky můžeme uchovat 

sterilní několik dní. 

(Zikánová - Koukol 2006) 

3.4.2 Prostředky denní potřeby s mikrobicidním efektem 

Předmětů běžné denní potřeby, které mají za úkol snížení či odstranění nežádoucí 

mikroflóry, je celá řada. Jelikož je laboratorní cvičení zaměřeno na prověřování 

mikrobicidního účinku zubních past a univerzálních čističů, bude následující oddíl 

věnován analýze obsahových látek v těchto prostředcích. 

Zubní pasta 

Zubní pastu používali již ve starém Egyptě a Římě. Od té doby prošla pasta řadou 

změn a různou mírou popularity. K většímu rozšíření došlo až v 19. století. 

Základem pasty byla i dříve abrazivní složka, která má z úkol mechanicky 

odstraňovat zubní plak. Postupem času je do past přidáván amoniak, fluor, jedlá 

soda a další látky, které mají za úkol bělit zuby či dodávat pastě desinfekční 

účinek. 

Na většině zubních past se kterými jsem měla tu možnost se setkat jsem našla 

složení vždy v angličtině. Proto zde předkládám české i anglické názvy 

základních složek zubní pasty a jejich význam. 

Voda (angl. aqua) - tvoří přibližně 75 % zubní pasty a je nosným médiem. 

Abrazivní složky mají hlavní úkol při čištění zubů tím, že odstraňují zubní plak 

a skvrny ze skloviny. Účinnost závisí především na tavru a velikosti brusných 

částic. Pasta obsahuje zhruba 20 % brusných částic. Nejčastěji je užíván uhličitan 

vápenatý {angl. calcium carbonate, calcite), oxid křemičitý (angl. silicon 

dioxidé), hydratovaná silika (souhrnné označení pro různě hydratované formy 

Si02) (angl. hyrdated silica), hydrogenfosforečnan vápenatý (angl. calcium 

secondary phosphate), perlit. V případě bělících zubních past je bělící efekt dán 

právě přítomností těchto abrazivních složek v různých kombunacích. Bělení zubní 
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pastou je tedy založeno na mechanickém obrušování barevných pigmentů 

z povrchu zubů. 

Fluor zajišťuje především vyrovnání kyselého pH, tím snižuje možnost vzniku 

zubního kazu. Nejčastějšími sloučeninami fluoru přidávanými do zubních past 

jsou fluorid sodný (angl. sodium fluoride), fluorid cínatý {angl. stannous 

fluoride), aminfluorid (angl. olaflur) nebo monofluorofosforečnany (angl. 

monofluorphospate). Fluoridy také narušují metabolické pochody glykolytických 

bakterií, čímž se podílí na bakteriostatickém účinku zubní pasty. 

Je prokázáno, že fluorid cínatý může příznivě snižovat výskyt gingivitidy 

(zánětlivé onemocnění sliznice dásně přiléhající k zubům), není však schopen 

chránit proti rozvoji zubního kazu tak, jako fluorid sodný, který se proto používá 

daleko častěji. 

Aminfluorid je organická molekula. Díky tomu lépe reaguje se zubní sklovinou, 

adheruje k ní a zvyšuje tak její mineralizaci. Aminová částice navíc tlumí 

bakteriální metabolismus, čímž snižuje vznik kyselých metabolitů poškozujících 

zubní sklovinu. 

Problém s fluoridovými pastami nastává při polykání pasty dětmi. Vysoký příjem 

fluoru v době růstu zubů může způsobit fluorózu (tvorba bílých skvrn či proužků 

na zubní sklovině). Z tohoto důvodu mají pasty pro děti nižší obsah fluoru. 

(Roubalíková, 2007) 

Obsah fluoru se v pastách udává v jednotce ppm F (milióntina celku; 1000 ppm F 

= 0,1 % F"). Nejedná se o hmotnostní koncentraci sloučeniny fluoru, ale pouze 

koncentraci fluoridového aniontu. 

Podle obsahu fluoru se dělí pasty na: 

• pasty pro předškoláky (s obsahem 250- 500 ppm F) 

• pasty pro školáky (500 - 1000 ppm F) 

• pasty běžné zubní pasty pro dospělé (1000 - 1500 ppm F) 

• terapeutické zubní pasty (1800 - 2500 ppm F) 

U některých lidí se mohou projevit příznaky alergie na fluor, především zarudnutí 

kůže v okolí úst, kde dochází při čištění zubů k přímému kontaktu se 

zubní pastou. 
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Redukci vytváření zubního kamene zajišťuje pyrofosfát sodný (angl. disodium 

pyrophosphaté) a draselný, chlorid a citrát zinečnatý. 

Triklosan (angl. triclosarí) je známý jako přípravek preventivně a léčebně 

působící na záněty dásní. Jedná se o látku se širokým spektrem antimikrobních 

účinků. 

Koenzym Q10 se přidává do některých past. Jeho nedostatek v organismu, mimo 

jiné, přispívá i ke vzniku parodontózy (onemocnění dásní, závěsného aparátu zubu 

a kostní stěny lůžka zubního mající za následek ústup úponového epitelu dásně 

a obnažení zubního krčku). 

Protizánětlivými přísadami jsou často rostlinné extrakty, kterou jsou nejen 

šetrné, ale i uznávané pro svou účinnost (heřmánek pravý, řepík lékařský, šalvěj 

lékařská, myrha a další přírodní extrakty). 

Pojidla a zvlhčující složky udržují správnou konzistenci zubní pasty (glycerin, 

celulózová guma, hydroxyethylcelulóza). 

Konzervační látky zajišťují stálost účinnosti a ostatních vlastností pasty (benzoát 

sodný, parabeny). 

Pěnidla, barviva a aroma nemají přímý čisticí efekt, pouze zpříjemňují proces 

čištění. Pěnivost je spotřebiteli považována za důležité kriterium. Je však 

prokázáno, že tzv. detergenty, které se používají k napěnění pasty, mohou v 

ústech bránit přilnutí jiných důležitých léčivých látek k povrchu zubů a dásní. 

Nejčastěji je detergentem zubních past anionaktivní tenzid laury 1 sulfát sodný 

(SLS). Detergenty obecně jsou také nositeli antimikrobiálního účinku zubních 

past, neboť narušují cytoplazmatické membrány. Mohou však, zejména 

u citlivých osob, způsobit větší výskyt aftů. Z tohoto důvodu dražší pasty tyto 

látky neobsahují, což vede k snížení jejich pěnivosti. 

Barviva bývají nejčastěji označována kódem, který začíná písmeny Cl (z angl. 

colur index). 

Bílá barva je zubní pastě nejčastěji dodávána oxidem titaničitým (angl. titanium 

dioxide), který je užíván jako pigment pod kódem Cl 77891. Barevné pruhy 

v pastě mají za úkol pouze zatraktivnit fádní bílou hmotu zubní pasty a jejich 

účinek na čištění zubů je nulový. 
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Chuťovými přísadami bývají nejčastěji umělá sladidla (sacharin, sorbitol, 

limonen) nebo jiné látky (máta peprná, eukalyptus, anýz). Zubní pasty mohou 

pouze imitovat určitou příchuť, ale nutně nemusí obsahovat přírodní zdroj této 

příchuti. 

(Wikipedie - zubní pasta 2008; Tunček, 2008) 

Obsahové látky v čistících prostředcích 

Jednotlivé složky jsou ve složení výrobku uváděného na etiketě vždy 

vyjmenovány podle klesajícího hmotnostního množství - na prvních místech jsou 

tedy složky, kterých je v přípravku nejvíce, na konci výčtu pak složky, kterých je 

v přípravku množství malé. Složky, kterých je v přípravku nepatrně, tj. jsou 

přítomny v množství pod lhm.%, nemusejí již být seřazeny dle klesající 

koncentrace - týká se zejména složek: kys. citrónová, parfém, barva, konzervant. 

Tenzidy (detergenty, surfaktanty, saponáty) jsou povrchově aktivní látky. Snižují 

povrchové napětí a usnadňují tak rozpouštění a odstraňování nečistot, proto jsou 

často používány v čisticích a pracích prostředcích. 

Molekula tenzidu je bipolární. Obsahuje hydrofóbní (nepolární) část, tou je 

schopna se vázat na nečistoty, které bývají zpravidla také nepolární povahy (ve 

vodě nerozpustné), a část hydrofílní (polární), díky níž je tenzidy obalená částice 

ve vodě „rozpuštěna" ve formě micel. 

Tenzidy se podle iontové povahy dělí na: 

Tenzidy ionogenní - ve vodném prostředí disociují a vytváří náboj. Nejčastějším 

typem jsou tenzidy anionaktivní, které získávají ve vodě záporný náboj. 

Odmašťovací schopnost těchto tenzidů je vysoká, avšak nevytvářejí stabilní pěnu. 

Nejčastěji užívaným tenzidem je alkylbenzensulfonát sodný. Příkladem 

anionaktivního tenzidu je mýdlo. Laureth sulfát sodný (SLES) je nejčastěji 

užívaným primárním (anionaktivním) tenzidem. Je alkoholovou variantou lauryl 

sulfátu sodného, který se užívá v kosmetických prostředcích a je často přidáván 

do zubních past, ve kterých účinkuje jako pěnidlo. 

Druhou skupinou ionogenních tenzidů jsou tenzidy kationaktivní. Užívají se 

zejména v avivážích, mají významný mikrobicidní efekt. Jejich rozložitelnost 

v přírodě je výrazně horší nežli rozložitelnost tenzidů anionakltivních. 
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Tenzidy neiongení - ve vodě neionizují (nevzniká náboj). Jejich hydrofílní 

charakter je dán přítomností hydrofílních skupin (-OH, -NH2). Tento typ tenzidů 

nemá tak vysokou mycí a odmašťovací schopnost, zato však vytváří stabilnější 

pěnu. Je tak užíván více v kosmetických přípravcích, neboť je šetrnější k pokožce. 

V současné době se do popředí dostávají neionické tenzidy na bázi glykosidů. 

Tyto alkylpolyglykosidy mají obě složky (hydrofdní i hydrofóbní) vyrobeny na 

rostlinné bázi zdrojů (škrob, glukóza a mastné alkoholy - glycerol z rostinných 

tuků). Jejich předností je nejen jejich obnovitelný zdroj, ale také jejich rychlá 

a biologicky dokonalá rozložitelnost. 

Výroba tenzidů ve světě stále stoupá. Tendencí však je nahrazovat klasické 

tenzidy novými, snadněji rozložitelnými, na bázi obnovitelných rostlinných 

surovin. 

(Šmidrkal, 1999) 

Chlornan sodný (angl. sodium hypochlorité) je silné oxidační činidlo, které při 

reakci s vodou uvolňuje kyslíkový radikál (oxidační činidlo). Ten se při kontaktu 

s mikroorganismem se váže na jeho membránu a oxiduje ji, tím narušuje její 

strukturu a integritu, což vede k buněčné lýze a smrti. Je používán velmi často 

v domácnostech kdesinfekci nejrůznějších povrchů (Savo, Domestos...), dále 

v nižších koncentracích k desinfekci bazénů, ještě více naředěný také k desinfekci 

pitné vody. Pokud hovoříme o chlorování vody, není užíván čistý chlór, nýbrž 

zmíněný chlornan sodný. 

Chlornan sodný je nebezpečný pro kultury bakterií v čističkách odpadních vod. 

V případě jeho vysoké koncentrace v odpadních vodách může snižovat účinnost 

čističek tím, že ničí mikroorganismy podílející se na očistném procesu. 

NaCl (angl. sodium chloride) upravuje viskozitu výrobku. 

Kyselina citronová (angl. citric acid) slouží ke snížení pH výrobku 

Konzervanty v čistících prostředcích zabraňují kontaminaci mikroorganismy 

z prostředí. Jako konzervant čistících prostředků se nejčastěji užívá 

methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Disinfectant) 
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3.4.3 Účinek látek obsažených v čistících prostředcích na 

životní prostředí 

Většina tenzidů určených pro použití v domácnosti patří v dnešní době mezi 

biologicky poměrně snadno odbouratelné látky. Jedná se tedy o detergenty 

ohleduplné k životnímu prostředí. Tenzidy jsou biologicky odbourávány 

v čistírnách odpadních vod. V dnešní době je tendence stále více využívat tenzidy 

na bázi obnovitelných rostlinných zdrojů, které nejenže šetří zásoby nerostných 

surovin, ale navíc je jejich odbourávání v přírodě daleko jednodušší, rychlejší 

a bez vzniku nebezpečných reziduí. 

Větším problémem je fosfát obsažený v některých pracích prostředcích. Fosfát ve 

volné přírodě způsobuje eutrofízaci vod. Tento nadměrný přísun živin má za 

následek bujení řas a sinic především ve stojatých vodách. Fosfor lze částečně 

odstranit v čistírně odpadních vod za předpokladu, že je zde zařazen program na 

odstranění fosforu, i zde je však míra očištění od fosforu závislá na jeho množství 

vstupujícího do čistícího procesu. 

Další problematickou složkou je chlornan sodný. Jeho silný oxidační účinek, jenž 

úspěšně hubí řadu bakterií, bohužel hubí i mikroorganismy ve volném prostředí 

poté, co se chlornan dostane do odpadních vod. Tento problém je pro přírodu 

řešitelný, neboť samoobnovitelný potenciál mikroorganismů je obrovský. Problém 

nastává v čistírnách odpadních vod, které k biologickému čištění používají právě 

mikroorganismy. Pokud dojde k většímu úhynu těchto mikroorganismů, klesá 

očistiiá schopnost čistírny. Do vod se tak dostává více odpadních látek, které by 

byly za normálních okolností odbourány. 

(Mach - Bížová, 2008; Kadlíková, 2006) 

3.4.4 V čem jsou ekologické výrobky jiné 

Ekologicky šetrné výrobky jsou ty, které namísto těžko biologicky rozložitelných 

složek a látek uvolňujících kyslíkové a chloridové radikály, obsahují látky 

vyrobené na rostlinné bázi, které lze ve volné přírodě snadno odbourat. Látky 

v těchto prostředcích možná nemají tak vysokou čistící a mikrobicidní schopnost, 

ale celkové složení výrobku, včetně poznámky týkající se nutnosti použití razance 
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při mechanické očistě (vydrhnout), zajišťují stejně efektivní výsledek jako použití 

přípravků s aktivními radikály či „tenzidy starší generace". 

(Šmidrkal, 1999) 

Chlornan sodný lze nahradit výrobky s obsahem například kyseliny amidosírové 

nebo cetrimónium chloridem, které jsou stejně účinné co se týče desinfekce, ale 

nejsou tak agresivní pro mikroorganismy v čističkách a vodních tocích. 

V některých velmi účinných čistících prostředcích je použita místo chlornanu 

kyselina trihydrogenfosforečná a méně agresivní tenzidy (Fixinela). u všech 

těchto látek lze prokázat, že nemají zdaleka takový likvidační účinek pro 

organismy žijící ve vodě jako chlornan sodný. 

Další, ryze ekologickou možností je použití roztoku octa a vody v poměru jedna 

ku jedné a několika lžic sody. Pokud se nechá tento roztok působit přes noc, 

odstraní i odolný vodní a močový kámen na WC. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit laboratorní cvičení z mikrobiologie se 

zaměřením na mediální a enviromentální výchovu pro střední školy 

s metodickými návody pro učitele. Pro přehlednost jsem tento cíl rozdělila do 

dílčích cílů: 

• Navrhnout úlohy pro laboratorní cvičení z mikrobiologie se zaměřením na 

mediální a enviromentální výchovu. 

• Ověřit navržené úlohy v praxi v laboratoři. 

• Vyzkoušet navržené úlohy ve výuce na gymnáziu. 

• Vytvořit metodické návody pro učitele. 

V praktické části jsou nejprve navrženy a poté ověřeny tři laboratorní úlohy. 

Návody pro provádění těchto úloh se nachází v příloze. V těchto návodech 

a během ověřování byly využívány následující mikrobiologické metody: 

• Kultivace na pevném agarovém médiu. 

• Barvení preparátu podle Grama. 

• Mikroskopické pozorování barvených preparátů. 

Podrobný popis těchto metod je uveden v teoretické části (str. 30 -

Metody identifikace bakterií). 
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4.1 Navržení praktických úloh, vytipování vhodných metod 
a použitého materiálu 

4.1.1 Navržení jednotlivých úloh pro laboratorní cvičení na 

středních školách 

Úlohy byly navrhovány s ohledem na využitelnost jejich výsledku v praxi. 

Výsledky a poznatky získané z těchto úloh by měly žákům usnadnit orientaci ve 

spleti reklamních sloganů a propagace výrobků na trhu. Úlohy vychází z praktické 

činnosti žáků - samostatné provádění pokusů a vyhledávání informací. Následuje 

odečtení, hodnocení a interpretace výsledku. Žáci se učí kriticky hodnotit výrobky 

z hlediska jejich složení. Poznávají, jak jsou výrobky účinné v závislosti na 

látkách v nich obsažených a na mechanismu jejich účinku. Současně se žáci 

seznamují s vlivem těchto látek na životní prostředí. 

Navržení úloh se opíralo o rozsáhlou analýzu teoretických podkladů, praktických 

cvičení, která na toto téma byla zpracována již dříve a o metody, které se 

k ověřování účinnosti mikrobicidního efektu různých látek používají v jiných 

oborech (lékařství, hygiena...). 

Laboratorní cvičení z mikrobiologie je zaměřené na ověřování účinnosti 

prostředků s mikrobicidním resp. baktericidním efektem. Z velkého množství 

druhů čistících prostředků byly pro laboratorní cvičení vybrány prostředky 

nejčastěji užívané v domácnosti - zubní pasta, mýdlo a univerzální čistič pro 

běžný domácí úklid. Pro doplnění byl zařazen roztok pro desinfekci rukou. 

Pro laboratorní cvičení byly navrženy tři úlohy. Podrobné návody pro jednotlivá 

cvičení jsou uvedena v příloze. Popis použitých laboratorních metod se nachází 

v teoretické části. 

První úloha úzce souvisí, mimo jiné, se zásadami bezpečnosti práce v laboratoři. 

Mytí rukou patří mezi základní hygienické návyky každého člověka. Již od útlého 

věku je dětem vštěpováno, že si mají umýt ruce poté co přijdou zvenku domů, 

před jídlem, po návštěvě toalety a vždy, když mají ruce umazané. To, že se mají 

ruce mýt mýdlem a teplou vodou, ví také každý, ne však každý to tak dělá. 

Laboratorní úloha „Kontrola účinnosti mytí adesinfekce rukou" má za úkol 

umožnit žákům zviditelnit množství mikroorganismů, zejména bakterií, na rukou. 

Pro srovnání na rukou neumytých, na rukou umytých běžným způsobem tak jak 

50 



jsou zvyklí, na rukou umytých tak, jak by si podle svých představ měli ruce 

správně mýt. Pro doplnění je ještě zařazena desinfekce rukou, která je v dnešní 

době stále populárnější z důvodu častých výskytů infekčních onemocnění 

(hepatitida A, impetigo1...). 

Druhá úloha „Kultivace bakterií dutiny ústní a průkaz inhibičního účinku zubní 

pasty" opět vychází z každodenní činnosti žáků. Zubní pastu v dnešní době 

používá každý zpravidla dvakrát denně. Ačkoli hlavním úkolem zubní pasty je 

napomáhat mechanickému odstranění zubního plaku, není nepodstatný ani 

baktericidní účinek některých jejích složek. S touto úlohou jsem se setkala 

v časopise Biologie-chemie-zeměpis. Úloha se mi velmi zamlouvala z důvodu její 

jednoduchosti a názornosti. Pro větší autentičnost jsem se ji rozhodla doplnit 

0 úlohu odebrání a kultivaci vlastních bakterií dutiny ústní. Po izolaci čistých 

kmenů bakterií dutiny ústní použijeme tyto buňky v druhé části úlohy - průkaz 

inhibičního účinku zubní pasty. 

Podstatné je, aby byli žáci seznámeni s mechanismem vzniku zubního kazu, tedy 

že se jedná o souhru bakterií, složení přijímané potravy a času. Lze se zde též 

zaměřit na problematiku čištění zubů a na to, co ovlivňuje jeho účinnost, do jaké 

míry je baktericidní účinek pasty pro čištění a udržování ústní hygieny důležitý. 

Opět je při úloze kladen důraz na interpretaci výsledku, tedy na hledání složek 

zubní pasty zodpovědných za omezení růstu bakterií. Zároveň je nezbytně nutné, 

upozornit žáky na rizika, která s sebou nese časté užívání některých látek se 

silným baktericidním efektem (triklosan...). 

Třetí úloha je navržena pro ověřování antimikrobiálního účinku čistících 

prostředků. Bylo třeba navrhnout úlohu tak, aby byl její výsledek měřitelný. To je 

základem měřitelnosti míry mikrobicidního účinku, díky kterému je možné 

sestavit pořadí čističů dle jejich účinnosti. Pro tuto úlohu jsem navrhla několik 

odlišných metod založených na kultivaci mikroorganismů na pevném agarovém 

médiu: 

• Sledování antibakteriální účinnosti čistících prostředků pomocí smísení 

suspenze bakterií s roztokem čistícího prostředku o koncentraci udávané 

pro běžné použití výrobcem. 

1 smíšená stafylokoková (především S. aureuš) a streptokoková infekce u dětí 
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• Metoda založená na principu difúzní diskové metody pro stanovení 

bakteriální citlivosti na antibiotika. 

• Kontrola účinnosti čištění povrchů nepřímou kontaktní metodou, srovnání 

výsledků před a po čištění a výpočet úbytku bakterií. 

Součástí úlohy je zjištění účinných látek obsažených v čistícím prostředku, 

vyhledání mechanismu jejich účinku a vlivu na životní prostředí. Vyhledávání 

v odborné literatuře a na internetu může probíhat ve škole, pokud jsou zde tyto 

zdroje dostupné, doma, nebo v knihovnách. Zjištěné poznatky by měly být 

v krátkosti prezentovány jednotlivými žáky v průběhu diskusí. Je vhodné 

jednotlivá témata mezi žáky rozdělit tak, aby každý během laboratorního cvičení 

vystoupil alespoň jednou. 

4.1.2 Faktory ovlivňující výsledek kultivace ve školních 

podmínkách 

Faktorů ovlivňujících výsledek kultivace buněk je celá řada (druh bakterie, 

teplota, použité kultivační médium, čas, světlo, vlhkost vzduchu, prostředí -

přítomnost/nepřítomnost kyslíku). Většinu z nich je možné bez problémů ovlivnit 

v podmínkách specializované laboratoře, ale ne v běžné laboratoři školní. 

Z tohoto důvodu jsou úlohy navrhovány a ověřovány za podmínek, které jsou 

dosažitelné ve standardně vybavené školní laboratoři. 

Teplota: 

Mikrobiologická pracoviště zpravidla kultivují mikroorganismy po dobu 24 hodin 

při teplotě 37°C. K dosažení a udržení takovéto teploty je však nutné použít 

termostat. Bohužel většina škol tímto zařízením nedisponuje. Úlohy jsem tedy 

navrhovala a ověřovala při teplotách nižších (24°C). Pokud je teplota kultivace 

nižší, je nutné prodloužit dobu kultivace. Zpravidla postačí 3 dny (72 hodin) 

k tomu, aby bylo dosaženo podobného obdobného výsledku, jako při kultivaci při 

teplotě 37°C. 

Výběr bakteriálních kmenů: 

Pro autentičnost jsem se rozhodla v laboratorním cvičení nepoužívat čisté 

bakteriální kmeny, ale použít ke kultivaci bakterie z bezprostředního okolí žáků. 
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Nevýhodou je, že při odběru materiálu ve školní laboratoři nelze vyloučit 

kontaminaci půdy různými druhy plísní. Na druhou stranu, plísně také patří mezi 

mikrobiální flóru vyskytující se v okolí člověka. Proto je dobré, když žáci uvidí, 

že z odebraných vzorků mohou krom bakteriálních kolonií vyrůst také kolonie 

plísní. Cílem laboratorního cvičení není přesné určení bakterií, ale pouze jejich 

orientační zařazení podle tvaru a barvitelnosti. 

Půdy použité pro jednotlivé úlohy: 

Existuje celá řada pevných živných půd, které jsou dnes užívány ke kultivaci 

bakterií. Původní předpoklad byl, že všechny úlohy budou provedeny na 

základním živném agaru, neboť je cenově nejdostupnější. Pracovníci 

mikrobiologického ústavu 1. LF UK a Klinické mikrobiologie a ATB centra VFN 

v Praze mne však přesvědčili o tom, že je nutné pro navrhované úlohy využít 

agaru s příměsí krve, tedy nejčastěji využívaného krevního agaru. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla provést srovnání růstu bakterií v jednotlivých úlohách na 

dvou vytipovaných agarech - živném agaru a agaru krevním, který je obdobou 

živného s příměsí defibrinované krve. 

Je třeba však zmínit také orientační cenu za kterou lze vybrané půdy zakoupit. 

V případě krevního agaru se jedná o částku 25 Kč/ Petriho miska s agarem. Cena 

živného agaru se pohybuje okolo 15 Kč/Petriho miska s agarem2. 

Další možností je zakoupení půdy v prášku. Nevýhodou je, že je třeba tuto půdu, 

před rozlitím do Petriho misek, sterilizovat v autoklávu, abychom se vyhnuli 

nežádoucí kontaminaci sporami. Spory v médiu bohatém na živiny vyklíčí 

a množící se bakterie mohou zkreslit výsledky pokusu či znehodnotit agar ještě 

před jeho použitím. Pokud chceme tomuto předejít, je třeba připravit agar těsně 

před laboratorním cvičením, neboť vyklíčení spor trvá zpravidla déle, nežli růst 

bakterií, jimiž bude agar během laboratorního cvičení záměrně kontaminován. 

Další možností je částečná sterilizace agaru před jeho rozlitím v mikrovlnné 

troubě. Tuto metodu mi doporučil Mgr. Petr Hlavsa z Gymnázia Botičská. 

2 ceny jsou pouze orientační k 1. 10. 2008 
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4.2 Laboratorní ověření navržených úloh 

4.2.1 Úloha č. 1 - Kontrola účinnosti mytí a desinfekce rukou 

V této úloze jsou kultivovány mikroorganismy (bakterie, plísně) osidlující kůži 

rukou člověka. Důraz je kladen na srovnání mikroorganismů zachycených z rukou 

nemytých, z rukou mytých běžnými způsoby a z rukou desinfikovaných. V úloze 

se pro zachycení mikroorganismů na agar užívá přímá kontaktní metoda, tedy 

otisk prstů přímo na povrch agaru. Inspirace pro tuto úlohu se opírá o návody 

k laboratorním cvičením z mikrobiologie od F. Kaprálka (1999). 

Postup: 

Nejprve jsou otisknuty prsty rukou nemytých, poté rukou umytých pouze 

studenou vodou. Následuje umytí teplou vodou a mýdlem a nakonec desinfekce 

rukou pomocí desinfekce Promanum. 

Popsání Petriho misky s agarem pro pozdější odečtení. 

Kultivace mimo přímé světlo při 24°C, odečítání po 24, 48 a 72 hodinách. 

Výsledky: 

Tento pokus byl prováděn celkem 6x (3x na krevním a 3x na živném agaru). 

Po kultivaci, byl počet kolonií na živném agaru přibližně stejný jako na agaru 

krevním (Obrázek 4). Kolonie rostly na živném agaru pomaleji nežli na krevním, 

nicméně po 72 hodinách kultivace se i velikost kolonií na obou agarech vyrovnala 

(Tabulka 1). 

Tabulka 1: Celkový počet kolonií (byly sečteny všechny kolonie ze všech otisků na 

agaru) a jejich průměrná velikost při kultivaci kožních mikroorganismů na 

krevním agaru (KA) a živném agaru (ŽA) při 24°Cpo dobu 24, 48 a 72 hodinách. 

24 hodin 48 hodin 72 hodin 

KA celkový počet kolonií 20 35 36 (+ -50 drobných) 

ŽA celkový počet kolonií 23 32 39 (+ -30 drobných) 

KA průměrná velikost kolonií <0,5 mm 1 mm 3 - 4 mm (< 0,5 mm) 

ŽA průměrná velikost kolonií <0,5 mm 0,5 - 1 mm 3 - 5 mm (< 0,5 mm) 
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Obrázek 4: Srovnání výsledků kultivace po 78 hodinách na krevním agaru (vlevo) 

a na živném agaru (vpravo) (foto: autorka). 

Nebyl výrazný rozdíl v počtu kolonií vyrostlých z neumytých rukou a z otisků po 

umytí studenou vodou. Po umytí teplou vodou a mýdlem byl úbytek 

pozorovatelný, ale ne zásadní, po desinfekci zmizela většina bakterií (Tabulka 2). 

Tabulka 2: Průměrný počet kolonií z otisků rukou neumytých, umytých 

a desinfikovaných. Pro vytvoření průměrné hodnoty bylo použito 4 vzorků 

z živného agaru. Byly počítány pouze kolonie větší nežli 0,5 mm. 

Barevná škála kolonií vyrostlých na krevním agaru byla pestřejší a navíc bylo 

možné pozorovat zónu hemolýzy v okolí bakterií (Obrázek 4). 

Průměrný počet kolonií na rukou: 24 hodin 48 hodin 72 hodin 

neumytých 8 10 14 

umytých studenou vodou 9 12 15 

umytých teplou vodou a mýdlem 6 9 10 

desinfikovaných 0 1 1 
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Komentář: 

Na výsledcích je patrné, že mytí rukou pouze studenou vodou má mizivý efekt. 

Efekt mytí mýdlem a teplou vodou je prokazatelný, pokud je mytí důkladné. 

Správně provedená desinfekce hubí většinu mikroorganismů. 

Z výsledků vyplývá, že pro ukázku pestrosti mikrobiální říše je výhodné použít 

agar krevní, nicméně pro demonstraci rozdílu v mytí a desinfekci rukou je bez 

problémů použitelný i běžný živný agar. 

4.2.2 Úloha č. 2 - Průkaz inhibičního účinku zubní pasty 

Princip úlohy jsem převzala z časopisu Biologie-chemie-zeměpis (ZIKÁNOVÁ, 

B., KOUKOL, O. Inhibiční účinek látek v zubní pastě. Biologie-Chemie-Zeměpis, 

2006. roč. 15, č. 2, s. 70-73), rozšířila sem jí však o vlastní kultivaci bakterií ze 

zubního plaku. 

V první části úlohy jsou kultivovány bakterie dutiny ústní. V druhé části jsou tyto 

bakterie využity pro průkaz inhibičního účinku zubní pasty. 

Postup: 

První fází je odběr bakterií dutiny ústní a zubního plaku pomocí druhého konce 

sterilní jednorázové mikrobiologické kličky. Takto odebrané bakterie jsou 

naneseny na agar jako inokulum, které je poté sterilní kličkou rozočkováno. 

Kultivace při 24°C mimo přímé sluneční světlo a odečítání po 24, 48 a 72 

hodinách. 

V druhé fázi této úlohy se použijí bakterie z dutiny ústní vypěstované během 

první části úlohy. Přidáním několika kolonií odebraných z povrchu agaru do 1 ml 

destilované vody vznikne suspenze bakterií, kterou rozlijeme po povrchu nové 

Petriho misky s agarem a necháme několik minut v blízkosti topení zaschnout. Do 

agaru pomocí trubičky vyhloubíme jamku, do níž umístíme kapku pasty. 

Kultivace opět při 24°C mimo přímé světlo po dobu 48 hodin. 

Výsledky: 

První fáze byla ověřována 3x na krevním a 3x na živném agaru. 

Ve druhé části byly zkoušeny 4 zubní pasty 3x na krevním agaru. 
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V první fázi této úlohy nebyly sledovány počty kolonií streptokoků, neboť jich 

bylo velké množství (Obrázek 5), ale pouze jejich růst na krevním a živném agaru 

po 24, 48 a 72 hodinách kultivace při 24°C. (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Popis kolonií ústních bakterií rostoucích na krevním (KA) a živném 

(ŽA) agaru při 24°C po dobu 24, 48 a 72 hodinách - první fáze. 

Popis růstu 

KA po 24 hod. Není patrný žádný růst. 

KA po 48 hod. Objevují se velmi drobné kolonie se zónou viridace v okolí 

a současně 3 větší bílé kolonie. 

KA po 72 hod. Nepatrné zvětšení drobných kolonií, znatelné zesílení okolní 

viridace + dalších cca 15 větších (průměr 1 mm) bílých 

kolonií (Obrázek 5). 

ŽA po 24 hod. Žádný makroskopický růst. 

ŽA po 48 hod. 4 drobné bílé kolonie. 

ŽA po 72 hod. Kolonie o stejné velikosti a hustotě jako viridující kolonie na 

KA po 48 hodinách + cca 20 bílých kolonií o průměru do 

lmm. 

Obrázek 5: Porovnání růstu bakterií dutiny ústní na krevním agaru (vlevo) a na 

živném agaru (vpravo) po 72 hodinách kultivace při 24°C (foto: autorka). 
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V druhé části úlohy je již po 24 hodinách možné sledovat drobné kolonie rostoucí 

po celém povrchu agaru vyjma zóny inhibice v okolí jamky se zubní pastou. Po 

48 hodinách je patrná jasná linie inhibice (Obrázek 6). Odečítání velikostí zón 

inhibice po 48 hodinách kultivace mimo přímé světlo při 24°C (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Průměrné velikosti inhibičních zón testovaných zubních past, jejich 

složení a obsah fluoru. 

Zubní pasta Inhibice 
r ———————-—-— 

Účinné látky ppm F 

Colgate - Triple 

action 

15 mm SLS, fluorfosforečnan sodný, 

uhličitan vápenatý 

1450 

Tesco - Daily care 13 mm SLS, fluorid sodný - 0,24 %, 

hydratovaná silika 

1090 

Elmex 12 mm Aminofluorid, hydratovaná 

silika 

1400 

Colgate Total 12 48 mm SLS, triklosan (Tricloguard) nezjištěno 

Komentář: 

Růst orálních streptokoků v prví fázi byl znatelný až po 48 hodinách v případě 

krevního agaru a po 72 hodinách na agaru živném. Toto prodloužení lag-fáze bylo 

s největší pravděpodobností způsobeno výraznou změnou prostředí, neboť ústní 

bakterie jsou zvyklé na život při vyšší teplotě a na bohaté zásobení širokým 

spektrem živin. Bakterie nejprve musely přizpůsobit svůj metabolismus novým 

podmínkám, teprve poté započaly dělení. 

Ústní streptokoky jsou velmi rychle rostoucí bakterie ve svém přirozeném 

prostředí, nicméně jsou velmi citlivé na změny teploty. Konzumace teplých 

nápojů před odběrem může falešně zkreslit nález - ani po 3-denní kultivaci na 

agaru nevyrostly drobné kolonie viridujících streptokoků, proto bylo nutné první 

kultivaci opakovat. 

V druhé fázi při použití krevního agaru bakterie viditelně rostou už po 

24 hodinách. 

Pro tuto úlohu bych doporučila použití krevního agaru, neboť kolonie streptokoků 

kultivovaných při teplotě 24°C jsou velmi drobné a jsou prokazatelné především 

díky zóně viridace na krevním agaru (Obrázek 5). Druhou část úlohy jsem 
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ověřovala pouze na krevním agaru. Úloha je proveditelná i na živném agaru. Pro 

druhou část úlohy však musíme použit bakterie, které tvoří makroskopicky 

pozorovatelné kolonie. Není vhodné použít různé typy půd pro první a druhou fázi 

této úlohy (nejprve krevní agar, poté živný), neboť to vede opět k prodloužení 

lag-fáze. 

Pozor na záměnu zóny inhibice růstu bakterií a zóny hemolýzy. Zóna inhibice je 

zpravidla kruh okolo jamky se zubní pastou, ve kterém nerostou žádné bakterie. 

Zóna hemolýzy je opět kruh okolo jamky se zubní pastou, kde jsou rozrušeny 

erytrocyty a dochází k projasnění krevního agaru (Obrázek 6). 

Obrázek 6: Rozdíl mezi zónou inhibice a zónou hemolýzy (foto: autorka). 

4.2.3 Úloha č. 3 - Průkaz mikrobicidního působení čistících 

prostředků 

Při výběru půdy pro tuto úlohu jsem použila pouze srovnání růstu při běžné 

kultivaci rozočkováním inokula stěru z toaletní mísy. Růst na krevním i živném 

agaru byl stejně masivní. Při této úloze se kultivují organismy žijící v běžném 

okolí člověka, nikoli však bezprostředně na jeho kůži či sliznicích. Jedná se tedy 

o bakterie poměrně nenáročné a spíše psychrofilní (studenomilné). Jejich 

kultivace v médiu bohatém na živiny a při teplotě 24°C není nijak náročná. 

Bakteriální klony zde vypěstované byly použity při ověřování následujících úloh. 
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Pro kultivaci těchto mikroorganismů a zkoušku účinnosti čistících prostředků 

jsem navrhla několik odlišných metod a bylo nutné vybrat tu, která bude nejsnáze 

proveditelná v praxi. 

Navržené metody: 

1. Sledování antibakteriální účinnosti čistících prostředků pomocí smísení 

roztoku bakterie a roztoku čistícího prostředku o koncentraci 

doporučované výrobcem. 

Postup: 

Z kolonií získaných kultivací odebereme pomocí mikrobiologické kličky část 

1 kolonie a smísením s 2 ml destilované vody vytvoříme suspenzi. Na 

kontrolní Pertiho misku s agarem rozlijeme část suspenze tak, aby byl pokryt 

celý povrch souvislou vrstvou. Zbytek suspenze smícháme se stejným 

množstvím roztoku čistícího prostředku (ředění podle údaje výrobce na 

etiketě). Tento roztok rozlijeme po povrchu druhého agaru. 

Kultivujeme 48 hodin při 24°C mimo přímé světlo. 

Po kultivaci se úbytek bakterií vypočítá pomocí vzorce (1 - 2 x Np/Nk) x 100. 

Výsledek je v %. 3 

(Návody pro mikrobiologické praktikum na LF UK) 

Výsledek: 

Byly provedeny 3 pokusy pro dva vybrané čistící prostředky (Ecover 

a Domestos). 

Na agarech na kterých byly kultivovány suspenze s čistícím prostředkem 

nevyrostly žádné kolonie. Na kontrolní Petriho misce vyrostlo poprvé 54, 

podruhé přibližně 150 kolonií a potřetí souvislá vrstva, neboť výchozí 

suspenze bakterií byla koncentrovanější. 

3 Np - počet kolonií na agaru po po smísení se suspenzí, Nk - počet kolonií na kontrolním agaru, 2 
- zředění suspenze bakterií pomocí roztoku čistícího prostředku 
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Komentář: 

Domnívám se že tato laboratorní metoda bohužel není vhodná, neboť s sebou 

nese řadu složitostí. Je velmi těžké určit výchozí koncentraci bakteriální 

suspenze tak, aby bylo možné právě spočítat vyrostlé kolonie. Pokud 

vytvoříme suspenzi příliš koncentrovanou, nelze vypočítat úhyn bakterií, 

neboť by není možné spočítat kolonie na kontrolním agaru. Zároveň nelze 

přesně stanovit jaké množství suspenze bylo rozlito po každém z agarů a jaký 

je tedy úhyn bakterií vzhledem k jejich výchozí koncentraci v suspenzi. 

2. Metoda založená na obdobném principu jako difuzní disková metoda pro 

kvalitativní stanovení citlivosti bakterií na antibiotika. 

Tato metoda využívá papírových disků napuštěných antibiotikem o konkrétní 

koncentraci, které se umisťují na Petriho misku s agarem přelitou suspenzí 

bakterií. Po kultivaci je v okolí disků s antibiotiky na něž je daný kmen 

bakterie citlivý, patrná zóna projasnění. Růst bakterií je v tomto prostoru 

inhibován antibiotikem difundujícím z papírového disku do živného média. 

Podle velikostí inhibičních zón a tabulek přiložených k tomuto testu se poté 

určí jaká je citlivost daného kmene k prověřovaným antibiotikům. Stejným 

způsobem jsem ověřovala desinfekční schopnosti čistících přípravků. 

(Návody pro mikrobiologické praktikum na 2.LF UK) 

Postup: 

Z kolonií získaných kultivací odebereme pomocí mikrobiologické kličky 

1 kolonii a smísením s 2 ml destilované vody vytvoříme suspenzi. Několik 

kapek suspenze rozlijeme po povrchu Petriho misky s agarem a zbytek slijeme 

do umyvadla. Necháme zaschnout poblíž topení. Z filtračního papíru pomocí 

děrovačky vyrobíme disky (průměr disku = 6 mm), které necháme 20 minut 

namáčet v neředěných čisticích prostředcích. Poté disky přeneseme na povrch 

agaru a označíme. Kultivujeme mimo přímé světlo při 24°C 24 hodin. 

Výsledky: 

Tento pokus jsem provedla 6x s drobnými odchylkami ve výchozí koncentraci 

a v míře osušení disků po vyjmutí čistícího prostředku, abych zjistila, zda si 
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výsledky jednotlivých kultivací i přesto odpovídají. Výsledky kultivace 

nejevily žádné známky pravidelnosti (Tabulka 5) 

Tabulka 5: Průměr inhibičních zón testovaných čistících prostředků po 24 

hodinové kultivaci při teplotě 24°C. 

Domestos Ecover Mr. Proper Savo Amway Clean max 

1. 32 mm 15 mm 18 mm 50 mm - 16 mm 

2. 18 mm 13 mm žádná zóna 10 mm - žádná zóna 

3. 21 mm 26 mm 12 mm 18 mm 15 mm žádná zóna 

4. žádná zóna 19 mm 23 mm 16 mm 10 mm žádná zóna 

5. 12 mm 12 mm žádná zóna 11 mm žádná z. žádná zóna 

6. žádná zóna 12 mm žádná zóna žádná zóna 10 mm žádná zóna 

1. - vysoké ředění výchozí suspenze bakterií - opožděný začátek růstu - růst až po 72 

hodinách - odečítáno po 72 hodinách. Na agar byly dány disky zbavené přebytečného 

čistícího prostředku, ale ne zcela suché. 

2. - slabé ředění výchozí suspenze - velmi rychlý začátek pozorovatelného růstu (už po 12 

hodinách), nejsou patrné jednotlivé kolonie, neboť se všechny slévají, inhibiční zóny jsou 

velmi malé. Na agar byly dány disky zbavené přebytečného čistícího prostředku, ale ne suché. 

3 . - 6 . stejná výchozí suspenze 

3. - na agar byly umístěny disky ještě mokré bez zaschnutí na filtračním papíře. Záměrně na 

nich byla ponechán čistič, který ulpěl na povrchu po namočení v roztoku. 

4. - disk byl na agar umístěn teprve po odstranění přebytečného roztoku čistícího prostředku 

pomocí filtračního papíru. Při pozorování po 48mi hodinách se zóna inhibice u některých 

disků zmenšila a u jiného naopak výrazně zvětšila. 

5. a 6. - disky byly po vyjmutí z roztoku čistícího prostředku ponechány na filtračním papíře, 

dokud zcela nezaschly, teprve poté byly přemístěny na agar. 

Komentář: 

Při této metodě bylo možné přímo z Petriho misky s agarem odečíst zóny 

inhibice pro jednotlivé čistící prostředky. Ačkoli se jedná o metodu názornou 

a velmi snadno odečitatelnou, nelze ji v této podobě, podle mého názoru, ve 

školních podmínkách použít. Při inhibici růstu hraje roli především 

koncentrace účinné látky v disku. Množství této koncentrace jsme schopni, ve 

školních laboratorních podmínkách, jen velmi málo ovlivnit a nejsme schopni 

ji zjistit. Každý čistící prostředek má jinou hustotu, jinak tedy sákne do 

filtračního papíru. Po vyjmutí disku z lázně na něm ulpí určité ne zanedbatelné 
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množství čistícího prostředku. Způsob jak zajistit stejnou výchozí koncentraci 

účinných látek v disku tedy není. Navíc je každá účinná látka jiné molekulové 

velikosti. Látky proto agarem difundují různou rychlostí, stejně veliká zóna 

inhibice proto nemusí znamenat stejnou účinnost. 

3. Kontrola účinnosti čištění povrchů nepřímou kontaktní metodou, 

srovnání kultivace odběru před a po čištění a výpočet úbytku bakterií. 

Tato metoda nepřímého otisku se užívá v běžné praxi při kontrole desinfekce 

a sterilizace na pracovištích, kde jsou kladeny vysoké nároky na aseptické 

prostředí. 

(Návody pro mikrobiologické praktikum LF UK v Plzni) 

Postup: 

Sterilní filtrační papír ( 3 x 6 cm) zvlhčený kontaktem s povrchem agaru 

přeneseme na místo, jehož čistotu chceme zkoumat (okraj toaletní mísy, 

podlaha). Zde necháme přibližně minutu. Poté jej opět přeneseme zpět na 

Petriho misku s agarem. Po vyčištění povrchu běžným způsobem, pomocí 

zkoumaného čistícího přípravku, provedeme stejným způsobem druhý odběr 

z téhož místa. Filtrační papíry po 10 minutách z povrchu agaru odstraníme. 

Kultivace mimo přímé světlo při 24°C 48 hodin. 

Výsledky: 

Prověřováno bylo 6 čistících prostředků a čistá voda při čištění podlahy. 

Pokus byl proveden 3x. Výsledky kultivace byly odečítány po 48 hodinách. 

Průměry z výsledků jsou zaneseny v tabulce (Tabulka 6). Po kultivaci se 

úbytek bakterií vypočítá pomocí vzorce (1 - 2xNp/Nk) x 100. Výsledek je v %. 
4 (Návody pro mikrobiologické praktikum na LF UK v Plzni). 

Tři odběry byly také provedeny z toaletní mísy. Zde byl testován pouze jeden 

čistící prostředek. Bohužel díky množství kolonií vyrostlých z odběru před 

i po čištění (Obrázek 7), nelze provést výpočet, nicméně značný úbytek 

kolonií je zde znát. 

4 Np - počet kolonií na agaru po po smísení se suspenzí, Nk - počet kolonií na kontrolním agaru, 2 
- zředění suspenze bakterií pomocí roztoku čistícího prostředku 
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Tabulka 6: Výsledky 48 hodinové kultivace vzorků z podlahy před a po čištění 

při 24°C a výpočet úhynu bakterií. 

Prostředek: Před čištěním Po čištění Uhyn 

Savo 34 1 97 % 

Domestos - red power 37 4 89% 

Loc - Amway 30 4 87 % 

Ecover 28 2 92% 

Mr. Proper 40 5 87,5 % 

Clean maximo 34 9 68% 

Voda 35 23 34% 

Obrázek 7: Výsledek kultivace při 24°C po dobu 48 hodin. Bakterie z povrchu 

toalety před vyčištěním (vlevo) - drobné kolonie konkurující si v růstu a po 

vyčištění (vpravo) - poměrně veliké kolonie mající dostatek místa pro svůj růst 

(foto: autorka). 

Komentář: 

Tento způsob ověření je velmi názorný. Získané výsledky lze snadno sestavit 

do tabulky (Tabulka 6). Jediným úskalím je zde různý způsob čištění 

prováděný různými žáky.Tento problém lze eliminovat předchozím 

domluvením způsobu čištění. 
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Shrnutí 

Z otestovaných metod kontroly účinnosti čistících prostředků jsem vybrala 

metodu poslední pro její názornost (Kontrola účinnosti čištění povrchů nepřímou 

kontaktní metodou, srovnání kultivace odběru před a po čištění a výpočet úbytku 

bakterií). Při této metodě je totiž možné ukázat nejen účinnost čistícího 

prostředku, ale také mechanické očisty a případně i účinek teploty vody. 

Pro ověření na gymnáziu a vytvoření návodů pro učitele byly vybrány následující 

úlohy: 

1. Kontrola účinnosti mytí a desinfekce rukou. 

2. Průkaz inhibičního účinku zubní pasty. 

3. Průkaz mikrobicidního působení čistících prostředků (nepřímá kontaktní 

metoda, srovnání kultivace z odběru před a po čištění a výpočet úbytku 

bakterií). 
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4.3 Ověření použitelnosti navržených úloh „Laboratorního 

cvičení z mikrobiologie se zaměřením na mediální 

a enviromentální výchovu" na gymnáziu 

Navržená praktická cvičení jsem ověřovala na čtyřletém Gymnáziu Botičská 

v Botičské ulici na Praze 2. Gymnázium Botičská je zaměřené na přírodovědné 

předměty, od roku 2003 je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK a od roku 

2006 Partnerským gymnáziem 1. lékařské fakulty UK. 

Ověření bylo prováděno na biologických seminářích pro čtvrtý ročník, kterých se 

účastnilo celkem 34 studentů ze tří tříd. 

Téma bylo do výuky zařazeno diskontinuálně, tedy nenavazovalo na výuku 

tématu mikrobiologie. Nebylo však nutné zařazovat úvodní hodinu, neboť žáci 

měli v nedávné době opakování maturitních témat z oboru bakteriologie. Výuka 

probíhala ve specializované biologické učebně, která je zároveň biologickou 

laboratoří. 

V průběhu třech po sobě následujících dvouhodinových laboratorních prací byly 

žáky ověřeny všechny tři vybrané úlohy. Byly vypěstovány bakterie z odebraných 

vzorků, zjištěna míra účinnosti čistících prostředků, zhotoveny preparáty 

a provedeno mikroskopické pozorování. V závěru byl sestaven stručný výstup 

v němž byly prezentovány výsledky laboratorního cvičení. 

Žáci čtvrtého ročníku přírodovědného gymnázia byli velmi dobře obeznámeni 

s metodami užívanými v laboratorních pracích. Uvedli, že s kultivační metodou se 

na gymnáziu již setkali, ale v jednodušší formě. Velmi dobře se zorientovali 

i v postupu metody pro ně nové a to zhotovení roztěrového preparátu a jeho 

barvení dle Grama. Pracovali naprosto samostatně. Do práce se zapojovali velmi 

aktivně a s chutí. Bylo znát, že jsou k podobnému stylu práce dlouhodobě vedeni. 

O nabízených tématech ochotně diskutovali a při svých hodnoceních bez prodlení 

využívali právě nabytých poznatků ať už získaných formou výsledku laboratorní 

činnosti nebo ústním sdělením vyučujícího či referujícího žáka. 
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4.4 Organizace laboratorního cvičení a metodická 

doporučení 

Navržené laboratorní cvičení z mikrobiologie je vhodné zařadit nejlépe v období, 

kdy je probíráno téma prokaryota a bakterie. V této době jsou navržené úlohy 

ideálním doplněním, rozšířením a ucelením probírané látky. Druhým tématem, 

kdy je možné zařadit toto laboratorní cvičení je oblast Člověk a zdraví. Další 

možností použití laboratorních úloh jsou výběrové semináře, kde žáci mohou 

praktickou metodou prohloubit své znalosti. Je také možné zařadit blok v období, 

kdy už bylo téma bakterií dávno probráno. V takovém případě je vhodné zařadit 

před začátek laboratorních prací vyučovací hodinu, kdy bude s žáky téma bakterií 

připomenuto. 

Blok laboratorních cvičení je třeba provádět v minimálním rozsahu 3 x 2 

vyučovací hodiny, Přičemž je nutné, aby mezi 1. a 2. hodinou byl odstup 

minimálně 3 dny a mezi 2. a 3. hodinou ideálně dva dny. Pokud by doba mezi 

bloky měla přesahovat 4 dny, je třeba kontrolovat stav růstu kolonií a případně 

misky s agarem po zbytek doby do dalšího cvičení uchovávat v lednici. Na agaru 

se totiž mohou vyskytnout také plísně, které by brzy přerostly kolonie bakterií 

a výsledek by tak nebylo možné přesně odečíst. 

Laboratorní cvičení je navrženo jako ucelená jednotka, ve které je propojována 

odborná mikrobiologická tematika s tématem péče a ochrany zdraví. Současně 

obsah laboratorního cvičení zasahuje do oblasti mediální a enviromentální 

výchovy. Během celého bloku laboratorního cvičení je kladen důraz především na 

aktivní práci žáků. Z tohoto důvodu je navrženo množství témat ke zpracování 

formou krátkého referátu či přednášky (do 5 minut). Těmito referáty si žáci 

navzájem sdělují informace z nejrůznějších oblastí, které jsou v laboratorním 

cvičení sjednocovány, vstupují do diskusí, či připomínají téma probíraná dříve. 

Témata by měla být zadána tak, aby měl každý žák alespoň jedno, ne však více 

než dvě vystoupení. Učitel pouze může určit, kdy bude kdo daný referát 

přednášet, případně nechat žáky, aby se, především s tématy do diskuse, zapojili 

sami, když uznají za vhodné. Pokud se učiteli vzhledem k velikosti skupiny 

nepodaří udat všechna témata, je na něm, zda vybere některá, která zcela vyřadí, 

či jejich obsah v krátkosti sdělí sám. Navrhovaná témata mohou sloužit jako 
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inspirace pro tvorbu dalších. Stejně tak uvedené články jsou pouze návrhem a je 

vhodné, aby byly doplněny a rozšířeny. 

Jednotlivé úlohy je možné provádět také samostatně. Výběr záleží pouze na 

vyučujícím a jeho časových možnostech. 

4.4.1 Příprava na laboratorní cvičení 

Pokud se rozhodneme zařadit toto laboratorní cvičení do výuky, je nutné sehnat 

potřebné vybavení a podklady pro práci žáků. 

Pomůcky nutné pro provádění praktických úloh: 

Pomůcky pro jednotlivé úlohy jsou rozepsány také v podrobných návodech 

v příloze. Zde uvádím vše dohromady pro snazší orientaci při přípravě 

laboratorního cvičení jako celku. 

• Petriho misky s agarem - zakoupené sterilní či vyráběné ze sypkých 

směsí; (str. 111 - Návod na přípravu živného agaru). Pro laboratorní 

cvičení jako celek jsou třeba pro jednoho žáka 4 Petriho misky s agarem. 

• mikrobiologické kličky - zhruba 10 - 15 pro žáka 

• pipety (10 ml) 

• odmaštěná podložní skla 

• skleněná vana 

• kapátka 

• střička 

• podložka pro barvení preparátů 

• sterilní zkumavky 

• nastříhané sterilní filtrační papíry ( 3 x 6 cm) 

• posuvné měřítko/pravítko 

• sterilní pinzety 

• nůžky 

• sterilní skleněná trubička (korkovrt) 

• houbičky na čištění povrchů 

• pomůcky pro vytvoření společného výstupu - závisí na charakteru výstupu 

(papíry, lepidlo, izolepa, nůžky, barvy, obrázky a plakáty...). 
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Chemikálie: 

Krystalová violeť: Roztok A Krystalová violeť 2 g 

Ethanol 20 ml - oba roztoky poté 

Roztok B Oxalát amonný 0,8 g smícháme 

Destilovaná voda 80 ml 

Lugolův roztok: Jod 1 g l g 

2 g Jodid draselný 

Destilovaná voda 300 ml 

0,25 g - nejprve rozpustit 

10 ml v ethanolu 

100 ml 

Safranin: Safranin o 

Ethanol 

Destilovaná voda 

• aceton 

• destilovaná voda 

• imerzní olej 

Zkoumané výrobky: 

• mýdlo 

• desinfekce na ruce (Promanum N, Cutasept, Spitaderm...) 

• zubní pasty - (je dobré přinést zubní pastu s triklosanem v případě, že by jí 

nikdo z žáků neměl) 

• čistící prostředky - Děti by si měli přinést své. Je možné požádat paní 

uklízečku o zapůjčení nějakých čistících prostředků, případně přinést 

vzorek z domova (bohatě stačí 50 ml), neboť někteří žáci jistě 

zapomenou... 

Minimální vybavení laboratoře/učebny: 

• plynový kahan 

• umyvadlo 

• mikroskop (zvětšení minimálně 400x ideálně lOOOx) 

Další pomůcky 

• hodinky (stopky) 

• fotoaparát 
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Podklady pro žáky: 

• návody na vytvoření preparátu a barvení dle Grama (str. 110 - Návod pro 

zhotovení a barvení preparátu k zalaminování) 

• protokoly - pokud chceme (str. 105 - Protokoly pro žáky) 

• články z novin a časopisů - zabývající se vlivem mikrobicidních látek na 

člověka a životní prostředí. Vybereme takové, které nám mohou pomoci 

utříbit názor na tuto problematiku. Mohou být vzájemně částečně 

v rozporu - podklady pro diskusi, (str. 113 - Příklady článků k 

průřezovým tématům). 

• Témata pro referáty - Témata k referátům jsou v následujícím textu 

označena „®" Je vhodné si předem připravit témata v závislosti na počtu 

žáků. Pro snazší orientaci vyučujícího je základ převážné většiny těchto 

témat zpracován v teoretické části této diplomové práce. 

4.4.2 Úvodní hodina 

Během této hodiny je třeba zopakovat základní teoretické poznatky týkající se 

bakterií, které byly probírány v předešlé době. 

Nezbytná témata pro zopakování: 

® postavení bakterií v živé přírodě 

® stavba bakteriální buňky 

® hlavní mikroskopické rozlišovací znaky bakterií - tvar a barvitelnost dle 

Grama (lze i jako dvě témata) 

® metabolismus bakterií - zdroje energie, výživa bakterií, vztah ke kyslíku 

® růst a množení bakterií a bakteriální populace, vztah k teplotě 

® bakterie a člověk - normální osídlení člověka 

® patogenita bakterií 

Tato témata je vhodné zadat žákům ke zpracování ve formě krátkého referátu. 

Protože byla daná témata již probírána, měly by referáty sloužit především 

k připomenutí základních informací nutných pro realizaci laboratorního cvičení. 

Je třeba žáky upozornit, že všechna témata musí být probrána během 45 minut, 

neměli by tedy připravovat obsáhlé vystoupení, ale pouze zopakovat a zdůraznit 

podstatné informace. 
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Pokud se cvičení koná v době výuky tématu bakterie, není nutné tuto rodinu 

zařazovat. 

4.4.3 První laboratorní cvičení 

Úvod 

V úvodu žákům vysvětlíme téma celého laboratorního cvičení „Kontrola účinnosti 

čištění a desinfekce" a jeho hlavní úkoly: 

• Odběr a kultivace mikroorganismů člověka a jeho okolí. 

• Ověřování účinnosti čištění a desinfekce vybranými prostředky. 

• Zjištění informací o účinných látkách (mechanismus působení a vliv na 

životní prostředí. 

• Vytvoření společného výstupu. 

Seznámíme žáky se zásadami bezpečnosti práce v laboratorním cvičení z 

mikrobiologie (str. 112 - Zásady bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři). 

Představíme žákům základní mikrobiologické pomůcky (Petriho misky s agarem, 

mikrobiologické kličky) a způsob jejich použití. 

Popíšeme složení kultivačního média a princip kultivace, (kultivace v temnu po 

dostatečně dlouhou dobu; na víčku Petriho misky tak, aby byl agar nahoře...) 

Motivační diskuse 

Diskutujeme se žáky na téma jak nás ohrožují a jak nám pomáhají a škodí 

mikroorganismy kolem nás. V průběhu by mělo zaznít nejlépe z úst žáků že: 

• bakterie, plísně a kvasinky jsou využívány v mnoha odvětvích průmyslu 

• mikroorganismy se vyskytují kosmopolitně po celé planetě 

• bakteriální osídlení organismu (1,5 kg bakterií v těle dospělého) je nutné 

pro život jedince 

• bakterie jsou potenciálně nebezpečné pokud je organismus oslaben, nebo 

se dostanou do míst kde se běžně nevyskytují 
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• jakým způsobem může dojít ke vzniku onemocnění a jak mu předcházet 

(Jednou ze zásad je mytí rukou. Zeptáme se žáků při jakých příležitostech 

a jakým způsobem si myjí ruce.) 

Dalším tématem je desinfekce (®). Ptáme se žáků co je desinfekce a co o ní vědí, 

a jejich vědomosti upřesníme pokud jsou informace zkreslené, nebo doplníme. 

Případně si může někdo připravit na toto téma referát. Vysvětlíme žákům, pokud 

nevědí, co je desinfekce (zničení živých bakterií, ne však spor, pomocí fyzikálních 

či chemických prostředků). Jaký je rozdíl mezi desinfekcí a sterilizací (®). 

Vysvětlení úloh 

První úlohou je kontrola účinnosti desinfekce rukou, neboť úzce souvisí s pravidly 

bezpečnosti práce s mikrobiologickým materiálem. Vysvětlíme žákům metodu, 

kterou budeme odebírat vzorky - přímý otisk prstů na agar. Vyzveme žáky, aby se 

zamysleli nad účinností jednotlivých způsobů mytí rukou a při ověřování 

postupovali podle toho. Nejprve otisknou ruce nemyté, poté si sami zvolí další 

způsoby (studená voda, teplá voda, studená či teplá voda + mýdlo, utírání do 

ručníku - ano/ne) a nakonec desinfekce. Důležité je vysvětlit žákům, jak správně 

desinfekci rukou provádět5. Každý žák by měl ověřit neumyté ruce, dvě až tři 

další metody a ruce vydesinfikované. 

Druhou úlohou je odebrání mikroorganismů z dutiny ústní a jejich rozočkování na 

agaru. Vysvětlíme žákům že při odběru je nutné pro odstranění plaku vyvinout 

větší tlak, neboť plak je na povrchu zubu pevně přichycen. Poté zopakujeme jak 

postupujeme při nanesení inokula na agar a jeho rozočkování. Upozorníme, že do 

agaru neryjeme, ale rozočkováváme pouze lehce po povrchu agaru. Povrch agaru 

by měl zůstat neporušený. 

Upozorníme žáky, že je nutné misky s agarem ihned po naočkování označit a to 

na misku s agarem, nikoli na víčko! Zopakujeme, že kultivujeme „dnem vzhůru". 

Zde je na učiteli, zda žáky necháme nejprve provést první úlohu a poté přistoupí 

ke druhé, nebo zda vysvětlí obě úlohy zároveň a poté nechá žáky pracovat. 

Ujistíme se že žáci vše pochopili a přistoupíme k vlastním praktickým úlohám. 

5 Liší se podle druhu použité desinfekce ale většinou platí podobný postup: Desinfikujeme ruce po 
řádném umytí teplou vodou a mýdlem. Do dlaně nalijeme ca 3 ml desinfekčního roztoku a vtíráme 
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Vlastní práce žáků 

Žáci pracují samostatně nebo ve skupinách. Postupují podle protokolů, které 

dostanou (str. 105 - Protokoly pro žáky), nebo šije zapsali při výkladu úloh. 

Připravené nakopírované protokoly usnadní žákům práci zejména v další hodině, 

kdy je množství úloh větší. Zároveň ušetří hodně času, kdy by si žáci zapisovali 

postupy jednotlivých úkolů. 

Po celou dobu praktikování se mohou žáci na cokoli zeptat. 

Závěr, požadavky na příští hodinu 

Na konci hodiny (alespoň 15 minut) vysvětlíme žákům, že příště budeme zkoušet, 

jak jejich zubní pasty omezují růst mikroorganismů. Je tedy nutné, aby s sebou 

měli svou zubní pastu, nejlépe s krabičkou, neboť na ní je důležité složení. 

Další úlohou bude ověřování účinnosti čistících prostředků. Žáci si přinesou 

čistič, který doma používají (pokud by ho odlévali do menší nádoby, je nutné, aby 

si opsali složení výrobku na etiketě). 

Bylo by vhodné, aby si na příště přinesli pastelky pro zakreslení výsledků 

kultivace a preparátů do protokolu. 

Dohodneme se žáky, jaký by chtěli z laboratorního cvičené zpracovat společný 

výstup (protokoly jsou samozřejmostí) - poster, prezentace, výstavka v biologické 

učebně, seminární práce, zpráva do školního časopisu, sada trvalých preparátů do 

školních sbírek...(nápadům se meze nekladou). 

Podle dohodnutého výstupu rozdělíme případné nutné úkony s tím související. 

Jako referát na příště lze zadat téma: 

<g> Jaké bakterie se vyskytují na kůži a v ústech a základní informace o nich 

(G+/G-, tvar, podmíněná patogenita). 

® Zubní kaz - jak vzniká a co se na jeho vzniku podílí. 

do pokožky rukou dokud je co. Poté necháme ruce volně uschnout. Rukama ve vzduchu netřepeme 
abychom urychlili schnutí. 
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4.4.4 Druhé laboratorní cvičení 

Úvod 

V úvodu seznámíme žáky s pracovní náplní hodiny: 

• vyhodnocení kultivací z minulé hodiny 

• zhotovení, obarvení a mikroskopování preparátů 

• odebrání vzorků pro kontrolu čistoty prostředí před a po čištění 

• příprava agaru pro průkaz inhibičního účinku zubní pasty 

Zkontrolujeme, zda mají všichni žáci zubní pasty a čistící prostředky, pokud 

někteří zapomněli, můžeme jim zapůjčit některé, které jsme sami přinesli, nebo 

jim říci ať se domluví se sousedem. 

Diskuse nad výsledky z minulé hodiny 

Rozdáme žákům jejích Petriho misky s otisky rukou a necháme je, aby si je 

prohlédli a mezi sebou porovnali. Mohou vytvořit skupiny, podle toho do jaké 

míry mají růst bakterií podobný (např. vyrostlé kolonie i na vydesinfikovaných 

rukou, plíseň na rukou nemytých...) a zkusit přijít na společný faktor, který 

ovlivnil jejich výsledek. Probereme, zda se kultivace zdařila a jestli odpovídají 

výsledky jejich očekávání. 

Poté rozdáme agary s kultivací zubního plaku. Opět necháme žáky je porovnat. 

Vybereme jeden, kde je růst opravdu zdařilý a ukážeme žákům, zónu viridace. 

Zeptáme se jich, jestli vědí co by to mohlo být (enzymatická přeměna 

hemoglobinu na methemoglobin). 

U kolonií popisujeme množství vyrostlé z každého otisku zvlášť, tvar, velikost, 

barevnost, zápach a zbarvení v okolí kolonií. Žáci si výsledek kultivace na agaru 

zakreslí do protokolu, popíší zajímavé a často se opakující kolonie a popíší jejich 

velikost, barvu, povrch, zápach, okolí... Zaznamenají počty kolonií vyrostlých 

z každého otisku. 

Vysvětlení úloh 

Zubní pasta - požádáme někoho, zda by nevytvořil zásobu suspenze bakterií pro 

celou třídu. Vhodné je vybrat agar, na kterém je velké množství viridujících 

74 



streptokoků. Pomocí kličky tyto bakterie setřeme a rozmícháme v 10 - 15 ml 

destilované vody. Tato zásoba by měla vystačit pro celou třídu. Několik kapek 

této suspenze (max 0,5 ml) rozlijeme po povrchu, zbytek slijeme do výlevky 

a necháme v blízkosti topení zavadnout. Je vhodné začít přípravou právě této 

úlohy, neboť zaschnutí může trvat déle. Teprve po dokonalém zaschnutí tekutiny 

na povrchu vyhloubíme pomocí sterilní tyčky jamky a odstraníme přebytečný 

agar. Pomocí kličky naneseme do jamky malé množství zubní pasty. Pokud by 

bylo pasty moc, může vytéci. Nezapomeneme upozornit na nutnost označení 

jamek - o jakou pastu se jedná. 

Čistící prostředky - Nejprve je nutné navlhčit sterilní filtrační papír přiložením 

na povrch agaru dokud se nenasákne. Poté vyzveme žáky, aby si vybrali místo, 

které budou zkoumat a čistit. Je třeba aby si žáci také naředili čistící prostředek 

podle pokynů výrobce - většinou je ředění 30 - 60 ml na 5000 ml vody. Můžeme 

se dohodnout, že všichni budeme ředit stejně, (např.: 5 ml na 500 ml, 3 ml na 

250 ml...). Ředíme vždy dostatečné množství, aby nedocházelo ke zkreslení 

chybou měření (alespoň 250 ml). Nejprve odebereme vzorek před čištěním a poté 

po čištění. Nejlépe až po zaschnutí povrchu. Filtrační papíry přenesené na agar po 

10 minutách, nebo nejpozději na konci hodiny odstraníme. 

Příprava a barvení preparátu podle Grama - Začneme referátem o G+ a G-

bakteriích, pokud jsme ho minulou hodinu zadali. Podle potřeby informace 

doplníme. Popíšeme přesný postup zhotovení a barvení preparátu a vysvětlíme 

význam jednotlivých kroků. Lze také předvést aby žáci měli představu jak 

postupovat. Je dobré zdůraznit, že kapka pro rozptýlení kolonie bakterií by měla 

být jen malá. Vyzveme žáky, aby si vybrali dvě různé kolonie a zhotovili z nich 

preparát. Požádáme někoho z žáků, aby zhotovil také preparát ze suspenze 

používané pro stanovení účinnosti zubní pasty. Preparát je vhodné na začátku 

poznačit, aby vyráběné preparáty žáci nezaměnili a po obarvení a fixaci nad 

plamenem označit štítkem s popisem tvaru a původu kolonie (např.: žlutá, malá, 

z rukou) 

Pracoviště, na kterém budou žáci preparáty barvit, je nutné situovat k umyvadlu či 

výlevce s tekoucí vodou tak, aby zde byl dostatek místa pro práci více studentů 

najednou. Na pracoviště je vhodné umístit přesný postup barvení, aby sem žáci 
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nemuseli nosit své protokoly, které by mohli znečistit používanými barvivy. 

Návod je vhodné zalaminovat aby nedošlo k jeho poničení. 

Mikroskopování - Přesvědčíme se, že žáci vědí, jak postupovat při 

mikroskopování. Bakterie je nutné pozorovat při největším možném zvětšení 

mikroskopu. Pokud je k dispozici imerzní objektiv, použijeme k pozorování 

imerzní olej. Je nutné vysvětlit žákům postup při mikroskopování s imerzí. 

Vlastní práce žáků 

Žáci si mohou vybrat, v jakém pořadí budou jednotlivé úlohy plnit. Pracují 

vlastním tempem. V průběhu práce by měli do protokolů zakreslit a popsat 

výsledky minulé kultivace a mikroskopování (tvar a seskupení bakterií, 

barvitelnost dle Grama). 

Učitel je žákům k dispozici a kontroluje stav jejich práce. Žáci mají možnost se 

kdykoli na cokoli zeptat. Pokud jsou někteří žáci hotovi dříve než jiní, mohou si 

půjčit a prohlédnout a zakreslit preparáty kolegů. 

Pokud žákům zbývá čas, vypíší si do protokolu složení jimi prověřovaných past 

a čistících prostředků. Pokud toto nestihnou, je to jejich domácí úkol. 

Závěr, požadavky na příští hodinu 

Zeptáme se žáků, jak se jim zdařilo vyrobit preparáty a co z nich poznali při 

mikroskopování. Jaké formy bakterií viděli. Může se stát, že některé kolonie 

nejsou koloniemi bakterií, ale různých mykoplazmat. Tyto preparáty mohou být 

pro žáky matoucí, je tedy třeba zdůraznit rozdíl mezi bakteriemi a houbami, 

jejichž spory se také vyskytují v našem okolí. To co je na preparátu zachyceno 

jsou mycelia hub (plísní), která vyklíčila na živném médiu ze spor. Je třeba 

upozornit na rozdíl ve velikosti bakterií a mycelií hub. 

Pokud nám zbývá čas, můžeme společně s žáky prostudovat složení čistících 

prostředků. Pokud ne, rozdáme témata referátů o jednotlivých látkách žákům 

rovnou. Úkolem žáků je o přidělené látce najít základní informace - vzorec, 

základní charakteristiku, mechanismus účinku a vliv na životní prostředí. 

Látky, které se vyskytují v čističích a zubních pastách: 

® anionaktivní tenzidy 
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• mýdlo 

• laurylsulfát sodný 

® neionogení tenzidy 

• alkylpolyglykosidy 

® chlornan sodný 

® NaCl 

® kyselina citrónová 

® jedlá soda - hydrogenuhličitan sodný 

® aromata a ochucovadla - které látky se užívají 

® barviva 

® alkohol 

® sloučeniny s fluorem 

® abrazivní složky zubní pasty 

® látky zajišťující viskozitu 

® triklosan 

® konzervační látky 

Např; V případě, že jsme si jako výstup zvolili poster či výstavu, vysvětlíme 

žákům, že příští hodinu budeme vytvářet domluvený výstup z tohoto 

laboratorního cvičení. Informace o jednotlivých látkách by měli žáci příště přinést 

v tištěné formě v jednotném formátu (např.: písmo Comic Sans MS, velikost 16). 

Krom vyhledaných informací by měli přinést různé obrázky či plakáty, které by se 

pro vytvoření posteru mohly hodit (obrázky z časopisů, reklamních letáků, 

novin...). 

Někteří žáci mohou dostat za úkol zpracovat vybrané články týkající se 

ekologických a zdravotních aspektů používání některých látek (str. 113 - Příklady 

článků k průřezovým tématům). 
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4.4.5 Třetí laboratorní cvičení 

Úvod 

Na začátku hodiny rozdáme žákům jejich Petriho misky s agarem a necháme je 

porovnat navzájem výsledky. 

Diskuse 

Nejprve se budeme věnovat výsledkům na agarech se zubní pastou. Zeptáme se 

žáků, zda se jim kultivace zdařila a jestli poznají zónu inhibice. Ptáme se, jak by 

tento efekt vysvětlili. Necháme žáky změřit průměr zóny inhibovaného růstu 

a výsledky pro jednotlivé zubní pasty sepíšeme na papír. Pokud měli dva žáci 

stejnou pastu, píší výsledky do jednoho řádku a poté se vypočítá průměr. 

Vyzveme žáky, aby se podívali na složení jejich zubní pasty a řekli, které látky 

budou pravděpodobně zodpovědné za inhibici růstu. Probíráme jednotlivé složky 

postupně. Vždy by měl být ve třídě alespoň jeden žák, který ví, k čemu je daná 

látka v pastě dobrá, neboť měl oni zpracovat základní informace. Tímto 

způsobem předají žáci informace ostatním. Ti si je mohou poznamenat do 

protokolu. Nakonec vyzveme děti, jejichž pasta vytvořila rozsáhlou zónu inhibice 

(větší nežli 25 mm), aby zjistili, kterou látku mají společnou a jinou nežli ostatní. 

Takto se pravděpodobně dostaneme k triklosanu, nebo jiné antibakteriální látce. 

Na toto téma může opět některý z žáků poreferovat, neboť měl k dispozici článek 

týkající se triklosanu (str. 113 - k průřezovým tématům). 

Poté se věnujeme Petriho miskám na nichž byl demonstrován antimikrobiální 

efekt čistících prostředků. Opět se zaměříme na analýzu složení výrobku 

podobným způsobem jako u zubních past. Žáci spočítají úbytek bakterií pomocí 

vzorce uvedeného v návodech. 

Vytvoření společného výstupu - příklady 

Sestavení tabulky zubních past v níž jsou pasty seřazeny podle velikosti zóny 

inhibice (vzor viz: Tabulka 4). Tabulku je možno doplnit o popis látek v ní 

obsažených, obrázky, nalepené krabičky zubních past... Inspirujeme žáky, 

ale necháme je tvořit samostatně. 
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Vytvoření posteru s výsledky úlohy č. 3. Nejprve žáci spočítají úbytek bakterií po 

vyčištění. Poté mohou utvořit skupinu těch, kteří ověřovali stejný čistič a společně 

vytvořit list ve formátu A4, kde budou základní informace o výrobku. V další fázi 

se utvoří skupiny podle hlavní účinné látky výrobku a společně vytvoří větší 

formát, kam zároveň zařadí mechanismus účinku společné látky a její vliv na 

životní prostředí. Nakonec se sejdou všichni a domluví se, jak vše dají dohromady 

(např.: podle šetrnosti k životnímu prostředí, podle účinnosti...). 

Vytvoření výstavky - Lze použit buď poster, nebo jen jednotlivé archy papíru 

zaměřené na konkrétní výrobek. Tyto podklady můžeme umístit spolu s Petriho 

miskami nebo fotografiemi výsledků kultivace, do učebny biologie, kde budou 

k dispozici všem žákům k nahlédnutí. Lze je v prostoru seřadit dle účinnosti, 

šetrnosti, ceny a dalších kritérií. 

Závěr hodiny 

Poděkování žákům za aktivitu. 
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5 DISKUSE 
Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření laboratorního cvičení z mikrobiologie 

se zaměřením na mediální a enviromentální výchovu na SŠ. 

S ohledem na tvorbu praktika je strukturovaná celá práce. Laboratorní cvičení 

určeno pro zařazení do výuky na SŠ především na gymnáziích (Hypotéza č. 1: 

Stanovení antimikrobiální účinnosti čistících prostředků je vhodné k zařazení do 

výuky jako laboratorního cvičení z biologie). Z tohoto důvodu byly v teoretické 

analyzovány možnosti zařazení praktika v rámci koncepce Rámcového 

vzdělávacího programu. Byly vytipovány jednotlivé složky RVP - klíčové 

kompetence, obsahy vzdělávacích oborů a průřezových témat, jichž by se mohlo 

mikrobiologické praktikum týkat. Tyto složky byly podrobněji rozebrány. 

Navržené laboratorní cvičení z mikrobiologie je vhodné zařadit do vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda do oboru Biologie. V jejím rámci odpovídá nejlépe 

vzdělávacímu obsahu Biologie bakterií a Obecné biologie. Další možností 

zařazení praktika je oblast Člověk a zdraví. V této oblasti lze zařadit laboratorní 

cvičení v rámci tématu ochrany zdraví člověka před infekcemi a tématu hygieny. 

Laboratorní cvičení z mikrobiologie je výhodné zařadit jako doplnění teoreticky 

probírané látky těchto oblastí biologie. 

V krátkosti byly rozebrány stěžejní výukové metody praktických činností žáků, 

které se vedle metod klasických v praktiku uplatňují, jejich zvláštnosti oproti 

metodám klasickým a specifický přínos pro výchovně vzdělávací proces v rámci 

mikrobiologického praktika. 

Tohoto rozboru lze využít při zařazování mikrobiologického praktika do školních 

vzdělávacích programů a tematických plánů. 

Velká pozornost byla věnována teoretickým východiskům z oboru mikrobiologie. 

Tento stručný přehled nejdůležitějších informací týkajících se mikroorganismů, 

zejména bakterií, byl využit jako podklad pro vytvoření laboratorních úloh 

z mikrobiologie. Stejně tak může být použit jako základní orientační informační 

zdroj pro učitele, kteří se rozhodnou praktikum zařadit do výuky. Jsou zde 

zařazeny poznatky obecné bakteriologie, možnosti ovlivnění růstu bakterií, popis 

jednotlivých metod užívaných k identifikaci mikroorganismů a také analýza 

složení běžných čistících prostředků včetně popisu mechanismu účinku 

80 



mikrobicidních látek a jejich vlivu na životní prostředí. Tyto informace jsou 

uceleným, stručným výtahem z rozsáhlého tématu mikrobiologie a dalších oborů, 

které do laboratorního cvičení zasahují. Je tedy vhodné při použití ve výuce 

informace doplnit o dílčí podrobnosti a zajímavosti. Návrh možného doplnění je 

umístěn v příloze (str. 113 - k průřezovým tématům) ve formě článků týkajících 

se především vybraných průřezových témat. 

Cílem praktické části bylo vytvoření návrhů laboratorních úloh pro použití ve 

výuce na gymnáziích, ověření těchto úloh v laboratoři a nakonec v praxi ve výuce. 

Poté bylo možné sestavit podrobné pokyny, o něž se budou moci učitelé při 

realizaci tohoto laboratorního cvičení opírat. Součástí návodů je také 

fotodokumentace, která doplňuje písemný popis postupu či výsledku laboratorní 

činnosti. Může též napomoci při kontrole výsledků. 

Navrhování laboratorních cvičení se opíralo o analýzu teoretických podkladů 

týkajících se oboru mikrobiologie, zejména bakteriologie, o rozbor složení 

čistících prostředků běžné denní potřeby a mechanismus účinku mikrobicidních 

látek. Při tvorbě návrhů jsem vycházela z úloh pro mikrobiologické praktikum již 

dříve publikovaných, které jsem se snažila obohatit o rozšiřující prvky, a také 

z vlastních zkušeností získaných během mého studia při mikrobiologických 

praktikách. Dále jsem se opírala o metody využívané jinými obory v praxi při 

kontrole čistoty prostředí. 

Ověřování navržených úloh probíhalo v laboratoři za pomoci stejných metod, 

které využívá praktikum, tj. kultivace, barvení preparátu a mikroskopování a za 

podmínek dosažitelných v běžné školní laboratoři (24°C, aerobní prostředí). 

Současně byl v laboratoři vyvracena hypotéza č. 2: Pro laboratorní cvičení 

z mikrobiologie na střední škole je stejně dobře využitelný živný agar jako agar 

krevní. 

Pro vyvrácení hypotézy č. 2 jsem použila srovnání růstu na obou vybraných 

agarech při provádění stejných kultivací. Výsledky jsem odečítala po 24 hodinách 

po dobu 3 dní. Obecně lze říci, že pokud kultivujeme mikroorganismy zachycené 

volně v prostředí (na podlaze, stole či předmětech denní potřeby), není v růstu na 

obou agarech žádný rozdíl. Zde jsou tedy oba agary využitelné stejným 

způsobem. Pokud však kultivujeme mikroorganismy odebrané z kůže či sliznic 
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člověka, je situace maličko jiná. Zatímco na krevním agaru při teplotě 24°C 

začíná růst již po 48 hodinách, na agaru živném je to až po 72 hodinách. Kolonie 

jsou velmi drobné a je jich menší množství. Navíc není možné na živném agaru 

sledovat zónu hemolýzy, která je velmi dobře patrná na agaru krevním a je 

důležitým diagnostickým prvkem. V případě bakterií odebraných z kůže prstů 

začíná růst dříve, neboť na tomto místě se nachází bakteriální flóra, která je 

závislá především na okolním prostředí. Zpravidla se nejedná o druhy normální 

flóry jedince, ale o bakterie z okolního prostředí, které na rukou ulpěly. 

Bakteriální kolonie vyrostlé na agaru krevním jsou barevnější, nežli na agaru 

živném a pokud jsou vybaveny příslušnými enzymy, jsou obklopeny zónou 

hemolýzy, což je důležitý diferenciační znak. Nevýhodou krevního agaru je jeho 

vysoká pořizovací cena (cca 25 Kč/miska). 

Pro laboratorní cvičení z mikrobiologie bych doporučila využít oba typy agarů. 

Agar krevní pro úlohu č. 2 a popřípadě i úlohu č. 1 a živný pro úlohu č. 3. Lze 

však provést s jistými omezeními celé laboratorní cvičení na Petriho miskách 

pouze s živným agarem. 

V první úloze - Kontrola účinnosti mytí a desinfekce rukou - šlo především o 

ověření, do jaké míry jsou účinné různé druhy mytí a desinfekce rukou. Nebyl 

výrazný rozdíl v počtu kolonií vyrostlých z neumytých rukou a z otisků po umytí 

studenou vodou. Po umytí teplou vodou a mýdlem byl úbytek pozorovatelný, ale 

ne zásadní, po desinfekci zmizela většina bakterií. 

Druhá úloha - Průkaz inhibičního účinku zubní pasty - byla rozdělena na dvě 

fáze. V první fázi jsou kultivovány bakterie dutiny ústní získané stěrem z bukální 

sliznice a zubního plaku. Hlavním cílem této kultivace bylo vypěstovat bakterie 

pro druhou část a pro zhotovení mikroskopického preparátu. V druhé části byl 

zkoumán inhibiční účinek zubní pasty. Zóna inhibice byla měřena jako průměr 

kruhu v okolí jamky s pastou, ve kterém byl inhibován růst bakterií. Největší zónu 

inhibice měla pasta s obsahem triklosanu. Triklosan je do zubních past přidáván 

právě pro jeho antibakteriální efekt. 

Během ověřování této úlohy jsem narazila na následující problémy: 

• Viridující ústní streptokoky jsou velmi rychle rostoucí bakterie ve svém 

přirozeném prostředí, nicméně jsou velmi citlivé na změny teploty. 
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Konzumace teplých nápojů před odběrem může falešně zkreslit nález - ani 

po 3-denní kultivaci na agaru nevyrostly drobné kolonie viridujících 

streptokoků, proto bylo nutné první kultivaci opakovat. 

• Při odečítání je třeba dávat pozor na záměnu zóny inhibice růstu bakterií 

a zóny hemolýzy. Zóna inhibice je zpravidla kruh okolo jamky se zubní 

pastou, ve kterém nerostou žádné bakterie. Zóna hemolýzy je opět kruh 

okolo jamky se zubní pastou, kde jsou rozrušeny erytrocyty a dochází 

k projasnění agaru. 

Pro třetí úlohu - Průkaz mikrobicidního působení čistících prostředků - bylo 

navrženo několik metod, jak míru tohoto působení stanovit. 

1. Sledování antibakteriální účinnosti čistících prostředků pomocí smísení 

roztoku bakterie a roztoku čistícího prostředku o koncentraci doporučované 

výrobcem. Po odečtení výsledků nebylo možné stanovit rozdíl v účinnosti 

čistících prostředků, neboť při použití této metody všechny zahubily 100% 

bakterií, proto se domnívám se že tato laboratorní metoda bohužel není 

vhodná, neboť s sebou nese řadu složitostí. Je velmi těžké určit výchozí 

koncentraci bakteriální suspenze tak, aby bylo možné právě spočítat vyrostlé 

kolonie. Pokud vytvoříme suspenzi příliš koncentrovanou, nelze vypočítat 

úhyn bakterií, neboť by není možné spočítat kolonie na kontrolním agaru. 

Zároveň nelze přesně stanovit, jaké množství suspenze bylo rozlito po každém 

z agarů a jaký je tedy úhyn bakterií vzhledem k jejich výchozí koncentraci v 

suspenzi. 

2. Metoda založená na obdobném principu jako difúzní disková metoda pro 

kvalitativní stanovení citlivosti bakterií na antibiotika. Tato metoda využívá 

papírových disků napuštěných antibiotikem o konkrétní koncentraci, které se 

umisťují na Petriho misku s agarem přelitou suspenzí bakterií. Po kultivaci je 

v okolí disků s antibiotiky, na něž je daný kmen bakterie citlivý, patrná zóna 

projasnění. Růst bakterií je v tomto prostoru inhibován antibiotikem 

difundujícím z papírového disku do živného média. Podle velikostí 

inhibičních zón a tabulek přiložených k tomuto testu se poté určí jaká je 

citlivost daného kmene k prověřovaným antibiotikům. Stejným způsobem 

jsem ověřovala desinfekční schopnosti čistících přípravků. 
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Výsledky kultivace nejevily žádné známky pravidelnosti (Tabulka 5). Ačkoli 

se jedná o metodu velmi názornou a snadno odečitatelnou, v jejím provedení 

se skrývá řada složitostí, díky kterým je výsledek této metody nepravidelný a 

dle mého názoru také neprůkazný. Při inhibici růstu hraje roli především 

koncentrace účinné látky v disku. Množství této koncentrace jsme schopni, ve 

školních laboratorních podmínkách, jen velmi málo ovlivnit a nejsme schopni 

ji zjistit. Každý čistící prostředek má jinou hustotu, jinak tedy sákne do 

filtračního papíru. Po vyjmutí disku z čističe na něm ulpí určité 

ne zanedbatelné množství prostředku. Způsob jak zajistit stejnou výchozí 

koncentraci účinných látek v disku tedy není. Navíc je každá účinná látka jiné 

molekulové velikosti. Látky proto agarem difundují různou rychlostí, stejně 

veliká zóna inhibice proto nemusí znamenat stejnou účinnost. 

3. Kontrola účinnosti čištění povrchů nepřímou kontaktní metodou, srovnání 

kultivace odběru před a po čištění a výpočet úbytku bakterií. Tato metoda 

nepřímého otisku se užívá v běžné praxi při kontrole desinfekce a sterilizace 

na pracovištích, kde jsou kladeny vysoké nároky na aseptické prostředí. 

Prověřováno bylo 6 čistících prostředků a čistá voda při čištění podlahy. Tři 

odběry byly také provedeny z toaletní mísy. Zde byl testován pouze jeden 

čistící prostředek. Bohužel díky množství kolonií vyrostlých z odběru před 

i po čištění (Obrázek 7), nelze provést výpočet, nicméně značný úbytek 

kolonií zde byl znát. 

Tento způsob ověření je velmi názorný. Získané výsledky lze snadno sestavit 

do tabulky (Tabulka 6). Jediným úskalím je zde různý způsob čištění 

prováděný různými žáky. Tento problém lze eliminovat předchozím 

domluvením způsobu čištění. 

Z otestovaných metod kontroly účinnosti čistících prostředků jsem vybrala 

metodu poslední pro její názornost (Kontrola účinnosti čištění povrchů nepřímou 

kontaktní metodou, srovnání kultivace odběru před a po čištění a výpočet úbytku 

bakterií). Při této metodě je totiž možné ukázat nejen účinnost čistícího 

prostředku, ale také mechanické očisty a případně i účinek teploty vody. 

Ověření v praxi probíhalo na Gymnáziu botičská. Tohoto praktika se zúčastnilo 

34 studentů čtvrtých ročníků v rámci semináře z biologie. V průběhu třech po 

84 



sobě následujících dvouhodinových laboratorních prací byly žáky ověřeny 

všechny tři vybrané úlohy. Byly vypěstovány bakterie z odebraných vzorků, 

zjištěna míra účinnosti čistících prostředků, zhotoveny preparáty a provedeno 

mikroskopické pozorování. 

Žáci se velmi aktivně účastnili laboratorních cvičení. Pracovali samostatně a bez 

problémů. S běžnými laboratorními metodami byli velmi dobře obeznámeni a 

v případě metody pro ně nové - barvení preparátu dle Grama - se v postupu velmi 

rychle zorientovali. Do diskusí se žáci ochotně zapojovali, neměli problém 

vyjádřit svůj názor. Při hodnocení výsledků brali v úvahu nejen výsledek 

samotný, ale také způsob, kterým bylo tohoto výsledku dosaženo. V interpretaci 

spojovali toto hledisko s informacemi týkajícími se účinné látky a jejího vlivu na 

životní prostředí. V závěru byl sestaven stručný výstup, v němž byly 

prezentovány výsledky laboratorního cvičení. Jako výstup si studenti zvolili 

vytvoření přehledu zubních past, kde byly zaznamenány výsledky jednotlivých 

úloh - inhibiční zóny zubních past a úhyn bakterií po vyčištění daným čistícím 

prostředkem. Tyto přehledy byly doplněny obrázky a základními informacemi o 

složení výrobku a účinných látkách. Přehled byl spolu s výsledky kultivace 

umístěn do biologické učebny, kde mohou i ostatní žáci do výsledků nahlédnout. 

V poslední fázi jsem vytvořila podrobné návody pro provádění laboratorních úloh 

a současně doporučení k organizaci celého praktického bloku včetně zahrnutí 

témat mediální a enviromentální výchovy. 
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6 ZÁVĚR 
Cílem prezentované diplomové práce bylo vytvoření pomůcky pro učitele 

středních škol, kteří mají zájem zařadit do výuky biologie laboratorní cvičení 

z mikrobiologie se zaměřením na mediální a enviromentální výchovu. 

Toto laboratorní cvičení bylo vytvářeno na základě analýzy Rámcového 

vzdělávacího programu pro Gymnázia, ve kterém byla vytipována témata, v rámci 

kterých lze laboratorní cvičení z mikrobiologie zařadit do výuky. 

V další části diplomové práce byla zpracována odborná literatura nutná pro návrh 

laboratorního cvičení. 

Tento přehled základních informací o mikroorganismech, metodách jejich 

identifikace a způsobech znemožnění jejich růstu mohou učitelé taktéž využít jako 

informační zdroj při přípravě. 

Praktická část byla zaměřena na navržení jednotlivých úloh, které budou v 

laboratorním cvičení z mikrobiologie využity a na jejich ověření. V této fázi bylo 

zároveň zkoumáno, jaké půdy jsou pro provádění laboratorního cvičení 

z mikrobiologie nejvhodnější. V rámci ověření použitelnosti laboratorního cvičení 

ve výuce byly navržené úlohy prakticky prověřeny na Gymnáziu Botičská. 

V poslední fázi praktické části byly vytvořeny podrobné návody pro učitele 

a navržen průběh celého cvičení tak, aby obsahovalo zároveň prvky 

enviromentální a mediální výchovy. 

Laboratorní cvičení si klade za cíl doplnit ve výuce často pouze teoreticky 

podávané téma mikrobiologie. Nejedná se však o náhradu výuky tohoto tématu. 

Rádi bychom, aby tato práce přispěla k oživení a rozšíření výuky mikrobiologie 

na gymnáziích o praktickou činnost jejíž využití napomáhá ucelení 

a kvalitnějšímu zapamatování probíraného tématu. 

Na závěr lze říci, že všechny cíle stanovené pro tuto práci byly splněny. 
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10.1 Návody pro učitele 

Laboratorní úloha č. 1 - Kontrola účinnosti mytí a desinfekce 

rukou 

Cíle úlohy: 

• Žáci se přesvědčí o přítomnosti mikroorganismů na kůži rukou. 

• Žáci vyzkouší jak účinné jsou jednotlivé způsoby mytí a desinfekce rukou. 

• Žáci jsou schopni vysvětlit, proč je důležité dbát zvýšené opatrnosti 

a dodržovat zásady hygieny v průběhu laboratorního cvičení 

mikrobiologie. 

1. ETAPA - KONTROLA ČISTOTY RUKOU a KONTROLA JEJICH 

MYTÍ a DESINFEKCE 

Pomůcky: 

Petriho misky s agarem, mýdlo, desinfekce na ruce (Promanum N, Cutasept, 

Spitaderm...) 

Postup: 

Podstatou úlohy je přímá kontaktní metoda otisků prstů na agar. Žáci sami 

vymyslí, jaké způsoby mytí rukou zvolí. Vedeme žáky k tomu, aby se sami 

zamysleli, která metoda bude účinnější více a která méně a podle toho v mytí 

a kontrole postupovali, neboť kdyby ruce hned na začátku vydesinfíkovali, těžko 

pak budou dělat otisk rukou neumytých. 

Vysvětlíme žákům, jak se má správně provádět desinfekce rukou - po řádném 

umytí rukou teplou vodou a mýdlem si do dlaně nalijeme přibližně 3 ml 

desinfekčního roztoku a pečlivě vetřeme do kůže rukou, nezapomínáme ani na 

meziprstní prostory. Vtíráme tak dlouho, dokud se tekutina nevstřebá (asi 1 

minutu). Poté necháme ruce volně doschnout (netřepeme s nimi, aby uschly 

rychleji). 

Petriho misku rozdělíme na tolik částí, kolik budeme ověřovat způsobů. Prst (či 

více prstů) otiskneme na agar a bezprostředně poté z druhé strany popíšeme 

fixem. Poté umyjeme ruce zvoleným způsobem a po usušení opět otiskneme 

a popíšeme. Nakonec ruce vydesinfikujeme. 
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Kultivujeme 3 dny při pokojové teplotě (24 hodin při 37°C) mimo přímé světlo. 

2. ETAPA - ODEČTENÍ, ZHOROVENÍ MIKROSKOPICKÉHO 

PREPARÁTU, BARVENÍ 

Pomůcky: 

Pipety, odmaštěná podložní skla,ponzety, skleněná vana, podložka pro barvení 

preparátů, střiěka, kahan, mikroskop (ideálně se zvětšením lOOOx), hodinky; 

Imerzní olej, pokud máme mikroskop s imerzním objektivem, aceton, roztoky pro 

barvení dle Grama: 

- oba roztoky 

smícháme 

Krystalová violeť: Roztok A Krystalová violeť 2 g 
Ethanol 20 ml 

Roztok B Oxalát amonný 0,8 g 
Destilovaná voda 80 ml 

Lugolův roztok: Jod l g 
Jodid draselný 2 g 
Destilovaná voda 300 ml 

Safranin: Safranin o 0,25 g 

Ethanol 10 ml 

Destilovaná voda 100 ml 

- nejprve rozpustit 

v ethanolu 

Postup: 

Makroskopické pozorování a popis výsledku kultivace 

Makroskopicky zhodnotíme výsledek kultivace (Obrázek 8). U kolonií 

popisujeme množství vyrostlé z každého otisku zvlášť, tvar, velikost, barevnost, 

zápach a zbarvení v okolí kolonií. Žáci si výsledek kultivace na agaru zakreslí do 

protokolu, popíší zajímavé a často se opakující kolonie a zaznamenají počty 

kolonií vyrostlých z každého otisku. Preparát zhotovujeme z jedné či dvou 

různých kolonií. 
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Obrázek 8: Kultivace otisků prstů vlevo na živném agaru, vpravo na krevním 

agaru. Porovnání rukou neumytých, umytých studenou vodou, umytých teplou 

vodou a mýdlem a desinfikovaných rukou (pole bez kolonií) (foto: autorka). 

Zhotovení preparátu 

Nejběžněji zhotovujeme preparát roztěrem bakterií na podložním skle, jejich 

fixací a následným obarvením. Při manipulaci se sklem používáme pinzetu, 

abychom ho neumastili, nespálili se a při barvení se nepotřísnili. 

1) Odmaštěné sklo několikrát protáhneme plamenem kahanu a po vychladnutí na 

něj kápneme malou kapku vody. 

2) Kličkou nabereme bakteriální biomasu (část kolonie) a rozmícháme jí v kapce 

na podložním skle. Vzniklou suspenzi po skle rovnoměrně rozetřeme dalším 

sklíčkem pod úhlem 30° (Obrázek 9) a necháme na vzduchu bez zahřívání 

zaschnout. 

3) Preparát fixujeme třikráte protažením nad plamenem kahanu. 

4) Preparát označíme abychom věděli z jaké kolonie byl zhotoven. 

KRYCÍ SKLO 
SMĚR ROZTÍRÁNÍ 

^ SUSPENZE 
BAKTERIÍ 

PODLOŽNÍ SKLO 

Obrázek 9: Schéma roztěru suspenze bakterií na podložním skle 

(nákres: autorka). 
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Obarvení preparátu Gramovým barvením 

1) Preparát převrstvíme krystalovou violetí a necháme působit 60 s, poté slijeme. 

2) Převrstvíme lugolovým roztokem a opět necháme působit 60 s, slijeme 

a opláchneme vodou. 

3) V šikmé poloze nad umyvadlem odbarvujeme acetonem, dokud stéká barva, 

poté opláchneme vodou. 

4) Převrstvíme roztokem karbofuchsinu - 60 s, poté slijeme a opláchneme. 

5) Osušíme a mikroskopujeme. 

Mikroskopické pozorování 

Pozorujeme jednotlivé preparáty pomocí maximálního zvětšení mikroskopu. 

Hodnotíme tvar, velikost, uspořádání, barvitelnost podle Grama (G+ a G-

bakterie). Žáci si do protokolu preparát zakreslí. 

Vyhodnocení: 

Bílé porcelánové kolonie patří s největší pravděpodobností některému 

druhu kožních stafylokoků {Staphylococcus epidermidis). V případě kolonií se 

zónou hemolýzy se může jednat o Staphylococcus aureus či Bacillus cereus 

(velká rozlezlá kolonie). 

Cílem laboratorního cvičení není přesné systematické zařazení vyrostlých 

bakterií, ale demonstrace úbytku mikroorganismů v závislosti na způsobu mytí 

a desinfekce rukou. 

Diskuse: 

Diskutujeme se žáky o účinnosti jednotlivých způsobů mytí rukou. 

Poznámky: 

Utírání do ručníku může zkreslit výsledky, neboť po umytí rukou jsou opět ruce 

kontaminovány mikroorganismy z ručníku. Je na učiteli, zda tuto skutečnost 

žákům připomene, neboje nechá ji zjistit z výsledků kultivace. 

Na kůži rukou se velmi často vyskytují i spory plísní. Pokud je těmito sporami 

agar kontaminován, vyrůstá klasické mycelium s výrtusnicemi (chlupatá kolonie 

plísně). Pokud je období mezi cvičeními delší než pět dní, je dobré agar uchovávat 

v chladničce, aby tato plíseň nepřerostla většinu bakteriálních kolonií. 
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Laboratorní úloha č. 2 - Průkaz inhibičního účinku zubní pasty 

Cíle úlohy: 

• Žáci stanoví inhibiční účinek jejich zubní pasty. 

• Žáci vysvětlí mechanismus vzniku inhibiční zóny. 

• Žáci popíší k čemu slouží jednotlivé látky obsažené v zubní pastě. 

• Žáci vytvoří společný výstup na základě srovnání jednotlivých výsledků. 

Tato úloha je rozdělena do tří etap: 

1. ETAPA - KULTIVACE MIKROORGANISMŮ DUTINY ÚSTNÍ 

Pomůcky: 

Petriho misky s krevním (případně živným) agarem, mikrobiologické kličky. 

Postup: 

Stěr z bukální sliznice a seškrab zubního plaku provádíme pomocí párátka. Na 

zubuje třeba vyvinout silný tlak, abychom pevně přichycený zubní plak setřeli. 

Tento stěr poté naneseme na kraj agaru a vytvoříme tak inokulum. Inokulum 

rozočkujeme pomocí série čar (Obrázek 10). Na každou sérii vždy použijeme 

novou kličku. V každé sérii čar dochází ke snižování koncentrace bakterií. 

V poslední sérii rostou oddělené jednotlivé kolonie, které vždy pochází z jedné 

mateřské bakterie. 
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Petriho misku s agarem označíme permanentním fixem (co je naočkováno, jméno, 

datum) a poté zavřenou skladujeme na víčku tedy popsanou miskou s agarem 

vzhůru. 

Pokud máme možnost inkubovat při 37°C, pak postačí inkubace 24 hodin. 

Inkubujeme-li při pokojové teplotě, je nutná inkubace alespoň tři dny. 

Na konci hodiny rozdáme žákům za domácí úkol vyhledání informací týkajících 

se složek zubní pasty. 

2. ETAPA- ODEČTENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍ KULTIVACE, 

PŘÍPRAVA PREPARÁTU, BARVENÍ, MIKROSKOPOVÁNÍ, PRŮKAZ 

INHIBIČNÍHO ÚČINKU ZUBNÍCH PAST 

Pomůcky: 

Petriho misky s krevním (případně živným) agarem, mikrobiologické kličky, 

sterilní zkumavky a pipety, odmaštěná podložní skla, pinzety, skleněná vana, 

podložka pro barvení, strička, kahan, mikroskop (ideálně se zvětšením lOOOx), 

stopky (hodinky); 

Imerzní olej, pokud máme mikroskop s imerzním objektivem, destilovaná voda, 

zubní pasta - žáci si přinesou ty, které používají doma (i s krabičkou), aceton, 

roztoky pro barvení dle Grama: 

Krystalová violeť: Roztok A Krystalová violeť 2 g 
Ethanol 20 ml - oba roztoky poté 

Roztok B Oxalát amonný 0,8 g smícháme 
Destilovaná voda 80 ml 

Lugolův roztok: Jod l g 
Jodid draselný 2 g 
Destilovaná voda 300 ml 

Safranin: Safranin o 0,25 g - nejprve rozpustit 
Ethanol 10 ml v ethanolu 
Destilovaná voda 100 ml 

Postup: 

Makroskopické hodnocení kultivace 

Makroskopicky hodnotíme růst bakterií (množství bakterií v jednotlivých sériích 

čar),v poslední sérii pak tvar, velikost a barevnost, zbarvení agaru v okolí kolonií 

(hemolýza, viridace) (Obrázek 11). Žáci si výsledek kultivace na agaru zakreslí do 
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protokolu, popíší zajímavé a často se opakující kolonie. Preparát zhotovujeme 

z jedné či dvou různých kolonií. 

Obrázek 11: Výsledek 3-denní kultivace při pokojové teplotě (foto: autorka). 

Nacházíme četné drobné kolonie, v jejichž okolí je agar zbarven žluto-zeleně 
(viridace) - orální Streptokoky (G+). 

Zhotovení preparátu 

Nejběžněji zhotovujeme preparát roztěrem bakterií na podložním skle, jejich 

fixací a následným obarvením. Při manipulaci se sklem používáme pinzetu, 

abychom ho neumastili, nespálili se a při barvení se nepotřísnili. 

1) Odmaštěné sklo několikrát protáhneme plamenem kahanu a po vychladnutí na 

něj kápneme malou kapku vody. 

2) Kličkou nabereme bakteriální biomasu (část kolonie) a rozmícháme jí v kapce 

na podložním skle. Vzniklou suspenzi po skle rovnoměrně rozetřeme dalším 

sklíčkem pod úhlem 30° (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) a necháme na 

vzduchu bez zahřívání zaschnout. 

3) Preparát fixujeme třikráte protažením nad plamenem kahanu. 

4) Preparát označíme abychom věděli z jaké kolonie byl zhotoven. 

Obarvení preparátu Gramovým barvením 

1) Preparát převrstvíme krystalovou violetí a necháme působit 60 s, poté slijeme. 

2) Převrstvíme lugolovým roztokem a opět necháme působit 60 s, slijeme 

a opláchneme vodou. 
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3) V šikmé poloze nad umyvadlem odbarvujeme acetonem, dokud stéká barva, 

poté opláchneme vodou. 

4) Převrstvíme roztokem karbofuchsinu - 60 s, poté slijeme a opláchneme 

vodou. 

5) Osušíme a mikroskopujeme. 

Mikroskopické pozorování 

Pozorujeme jednotlivé preparáty pomocí maximálního zvětšení mikroskopu. 

Hodnotíme tvar, velikost, uspořádání, barvitelnost podle Grama (G+ a G-

bakterie). Žáci si do protokolu preparát zakreslí. 

Příprava Petriho misky s agarem pro detekci inhibičního účinku zubní pasty 

Společně vybereme kolonie bakterií, které se vyskytovaly ve většině kultivací 

(nejlépe rod Streptococcus). Tyto kolonie odebereme sterilní kličkou a přeneseme 

je do sterilní zkumavky. Zalijeme destilovanou vodou a rozmícháme. Je třeba 

vyrobit suspenzi v dostatečném množství pro celou třídu(10 - 15 ml), aby všichni 

použili suspenzi se stejnou koncentrací - ideálně mírně bíle zakalená suspenze. 

Vzniklou suspenzi nakapeme (cca 0,5 ml) na novou Petriho misku s agarem 

a krouživým pohybem rovnoměrně rozlijeme po celém povrchu agaru. 

Přebytečnou suspenzi odsajeme, nebo slijeme do výlevky. Necháme zaschnout 

v blízkosti topení. Po zaschnutí do agaru pomocí sterilní trubičky vyhloubíme 

jamku (možno i dvě) a odstraníme agar. Do jamky naneseme pomocí kličky 

vzorek zubní pasty (jen malé množství, aby pasta nevytekla). 

Popíšeme a necháme kultivovat mimo přímé světlo při pokojové teplotě po dobu 2 

dní (při 37°C 24 hodin). 

3. ETAPA - ODEČTENÍ ZÓNY INHIBICE a POROVNÁNÍ 

JEDNOTLIVÝCH VÝSLEDKŮ 

Pomůcky: 

Pravítko nebo posuvné měřítko, další pomůcky dle dohodnutého výstupu (velké 

papíry, fixy...). 
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Postup: 

Vyhodnotíme, kam až sahá zóna inhibice (Obrázek 12). Inhibiční zónu měříme 

jako průměr kruhu, ve kterém nerostou bakterie. Tato zóna je dána vzdáleností, do 

které difunduje účinná koncentrace desinfekční látky obsažené v zubní pastě. 

Do tabulky (Tabulka 7) zaneseme název pasty, rozsah inhibice a účinné látky, 

které jsou v pastě obsaženy. (Pozn.: 1000 ppm F = 0,1 % F) 

Tabulka 7: Vzor tabulky pro zanesení inhibičních zón zubních past a jejich 

účinných složek. 

Zubní pasta Inhibice 
7 

Účinné látky Poznámka 

Colgate - Triple 
action 

15 mm SLS, fluorfosforečnan sodný, 
uhličitan vápenatý 

1450 ppm F 

Tesco - Daily care 13 mm SLS, fluorid sodný - 0,24 %, 
hydratovaná silika 

1090 ppm F 

Elmex 12 mm Aminofluorid, hydratovaná 
silika 

1400 ppm F 

Colgate Total 12 48 mm SLS, triklosan ? ppmF 

Id 

Obrázek 12: Inhibiční zóna v okolí jamky se vzorkem zubní pasty (foto: autorka; 

d = průměr zóny inhibice. 

Diskuse: 

Zaměříme se na srovnání inhibičního účinku jednotlivých past, jakými látkami je 

inhibice způsobena a jak tyto látky působí na dutinu ústní. Je třeba neopomenout 

zmínit fakt, že při čištění zubů je důležitý především zubní kartáček a mechanická 

očista zubů - bez toho nemá zubní pasta smysl. 
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Závěr: 

Na konci by měli žáci vytvořit společný výstup z laboratorního cvičení na němž 

se na začátku dohodli. 

Poznámky: 

Namísto krevního agaru lze využít s jistými omezeními i běžný živný agar. Je 

třeba delší kultivace odběru z dutiny ústní, kolonie streptokoků jsou díky absenci 

viridace jen málo zřetelné. 
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Laboratorní úloha č. 3 - Průkaz mikrobícídního působení 

čistících prostředků 

Cíle úlohy: 

• Žáci prověří mikrobicidní účinek čistících prostředků. 

• Žáci vysvětlí mechanismus účinku základních desinfekčních činidel 

obsažených v cítících prostředcích. 

• Žáci vytvoří společný výstup zahrnující poznatky o mechanismu účinku 

látek v čistících prostředcích a jejich vlivu na životní prostředí. 

1. ETAPA - KONROLA KONTAMINACE POVRCHŮ POMOCÍ 

NEPŘÍMÉ KONTAKTNÍ METODY 

Pomůcky: 

Petrihi misky s živným agarem, sterilní filtrační papíry (před sterilizací nastříhat 

na zvolenou velikost např. 6 x 6 cm), sterilní pinzety, nůžky, kádinky, pipety, 

hadry na mytí, destilovaná voda. 

Postup: 

Sterilní filtrační papír lze vyrobit i bez pomoci autoklávu. Na požadovanou 

velikost (3 x 6 cm nebo 6 x 6 cm) nasříhané filtrační papíry zabalíme do alobalu 

a vložíme do trouby předehřáé na 160°C. „Pečeme" při této teplotě 60 minut. 

Metoda otisku umožňuje kvantitativní stanovení znečištění a také dlouhodobé 

monitorování znečištění dané lokality. 

1) Filtrační papír zvlhčíme kontaktem s povrchem živné půdy. 

2) Filtrační papír přiložíme na vybrané odběrové místo a necháme chvíli ležet 

(min. 1 minutu). 

3) Přeneseme filtrační papír na povrch agaru, Petriho misku s agarem popíšeme. 

Papír necháme na agaru minimálně 10 minut, klidně až do konce hodiny. 

4) Naředíme čistící přípravek podle návodu výrobce, případně tak, jak jsme se ve 

skupině dohodli. Ředíme vždy dostatečné množství, aby nedocházelo ke 

zkreslení chybou měření (alespoň 250 ml). 

5) Vyčistíme místo, ze kterého jsme odebírali první vzorek a po zaschnutí 

odebereme druhý vzorek stejným způsobem. Opět nezapomeneme popsat. 
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6) Kultivujeme při 37°C 24 hodin, při pokojové teplotě 2-3 dny mimo přímé 

sluneční záření. 

7) Zadání témat a článků týkajících se obsahových látek v čistících prostředcích. 

2. ETAPA - ODEČTENÍ VÝSLEDKŮ, VÝPOČET ÚHYNU BAKTERIÍ, 

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ a VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO VÝSTUPU 

Pomůcky: 

Pomůcky pro vytvoření společného výstupu (papíry, lepidlo, izolepa, nůžky, 

barvy...). 

Postup: 

Makroskopické hodnocení kultivace - popis množství, velikosti, zbarvení, tvaru 

a zápachu kolonií a změny agaru v jejich okolí. 

Výpočet úhynu mikroorganismů pomocí vzorce (1 - Np/Nk) x 100 (Np - počet 

kolonií z odběru po čištění, Nk - počet kolonií z odběru před čištěním). 

Diskuse: 

Na téma látky obsažené v čistících prostředcích. Jako výchozího bodu můžeme 

použít složení jednotlivých čistících prostředků. Ohledně vlastností látek mají žáci 

připravená krátké referáty, které v průběhu diskuse představí ostatním. 

Dalším bodem je vliv těchto látek na organismus člověka a životní prostředí -

opět jsou hlavními aktéry žáci, kteří zpracovávali články o těchto tématech. 

Závěr: 

Vytvoření společného výstupu - dbáme na to, aby se pokud možno zapojil každý. 

Poděkování žákům za aktivní účast. 

Poznámky: 

Pro úsporu materiálu (Petriho misek s agarem) lze provádět oba odběry pomocí 

menších filtračních papírků ( 3 x 6 cm) na jednu misku vedle sebe. 
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10.2Protokoly pro žáky 

ÚLOHA Č. 1 - KONTROLA ÚČINNOSTI MYTÍ A DESINFEKCE 

RUKOU 

Pomůcky: 
Petriho misky s agarem, mýdlo, desinfekce na ruce ( ) 

Postup: 
Podstatou úlohy je přímá kontaktní metoda otisků prstů na povrch agaru. 

1) Petriho misku rozdělíme na tolik částí, kolik budeme ověřovat způsobů mytí 

rukou. 

2) Prst (či více prstů) neumytých rukou otiskneme na agar a bezprostředně 

poté z druhé strany misky místo otisku popíšeme fixem. 

3) Umyjeme ruce zvoleným způsobem a po usušení opět otiskneme 

a popíšeme. 

4) Provedeme desinfekci rukou - do dlaně nalijeme asi 3 ml desinfekčního 

roztoku a vetřeme jej do kůže rukou, poté necháme ruce volně doschnout -

netřepeme! Otiskneme prst desinfikovaně ruky. 

5) Kultivujeme 3 dny při pokojové teplotě (24 hodin při 37°C). 

Odečtení výsledků: 
Makroskopicky zhodnotíme množství kolonií a porovnáme účinnost jednotlivých 

způsobů mytí rukou. 
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ÚLOHA Č. 2 - PRŮKAZ INHIBIČNÍHO ÚČINKU ZUBNÍ PASTY 

1. ETAPA - KULTIVACE MIKROORGANISMŮ DUTINY ÚSTNÍ 

Pomůcky: 
Petriho misky s živným médiem krevní agar, mikrobiologické kličky 

Postup: 
1) Seškrábneme zubní plak a setřeme buňky z bukální sliznice pomocí kličky 

(na zubu je třeba vyvinout silný tlak, abychom přichycený zubní plak setřeli). 

2) Stěr naneseme na kraj agaru a vytvoříme 

inokulum. 

3) Inokulum rozočkujeme pomocí série čar. 

Na každou sérii vždy použijeme novou 

kličku (v každé sérii čar dochází ke 

snižování koncentrace bakterií). 

4) Označíme Petriho misku - co je 

naočkováno, jméno, datum. 

5) Skladujeme na víčku - miskou s agarem R o z o č k o v á n í i n o k u l a 

vzhůru. 

6) Inkubujeme při 37°C - 24 hodin, při pokojové teplotě - alespoň tři dny. 

Výsledek kultivace: 
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2. ETAPA - PŘÍPRAVA, BARVENÍ, MIKROSKOPOVÁNÍ PREPARÁTU, 
PRŮKAZ INHIBIČNÍHO ÚČINKU ZUBNÍCH PAST 

Pomůcky: 
Petriho misky s krevním agarem, mikrobiologické kličky, sterilní zkumavky 

a pipety, skleněná trubička, kapátka, odmaštěná podložní skla, skleněná vana, 

střička, podložka pro barvení, kahan, mikroskop, stopky (hodinky), štítky na 

označení preparátů; 

Imerzní olej (pokud máme mikroskop s imerzním objektivem) destilovaná voda, 

zubní pasta (i s krabičkou), roztoky pro barvení dle Grama: 

Krystalová violeť: Roztok A Krystalová violeť 2g 
Ethanol 20 ml - oba roztoky poté 

Roztok B Oxalát amonný 0,8 g smícháme 
Destilovaná voda 80 ml 

Lugolův roztok: Jod 1 g 
Jodid draselný 2g 
Destilovaná voda 300 ml 

Safranin: Safranin o 0,25 g - nejprve rozpustit 
Ethanol 10 ml v ethanolu 
Destilovaná voda 100 ml 

Zhotovení preparátu: 
1) Podložní sklo několikrát protáhneme plamenem kahanu a po vychladnutí na 

něj kápneme trochu vody. 

2) Kličkou nabereme jednu kolonii, rozmícháme jí v kapce, rovnoměrně 

rozetřeme a necháme zaschnout. 

3) Fixujeme 3x protažením nad plamenem kahanu. 

Obarvení preparátu Gramovým barvením: 
1) Preparát převrstvíme krystalovou violetí a necháme působit 60 s, zbylé 

barvivo slijeme. 

2) Převrstvíme Lugolovým roztokem, necháme působit 60 s, slijeme 

a opláchneme vodou. 

3) V šikmé poloze nad umyvadlem odbarvujeme acetonem dokud stéká barva, 

poté opláchneme vodou. 

4) Převrstvíme roztokem karbofuchsinu - 60 s, slijeme a opláchneme vodou. 

5) Osušíme, označíme štítkem s popiskem kolonie z níž byl preparát zhotoven 

(např.: bílá, hladká k. Z rukou) a mikroskopujeme. 
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Mikroskopické pozorování: 
Pozorujeme jednotlivé preparáty pomocí maximálního zvětšení mikroskopu. 

Rozlišíme G+ (fialové) a G- (červené/růžové) bakterie, tvar (tyčinky, koky) 

a uspořádání bakterií (streptokoky - řetízky, stafylokoky - hrozny). Zakreslíme. 

Příprava Petriho misky pro detekci inhibičního účinku zubní pasty: 
1) Vybereme kolonie bakterií, které se vyskytovaly při většině kultivací (nejlépe 

rod Streptococcus - drobné kolonie se zónou viridace). Tyto kolonie 

odebereme sterilní kličkou a přeneseme je do sterilní zkumavky, zalijeme 

destilovanou vodou a rozmícháme. 

2) Vzniklou suspenzi nalijeme na novou Petriho misku s agarem a krouživým 

pohybem rovnoměrně rozlijeme po celém povrchu agaru. Přebytek suspenze 

odsajeme, nebo slijeme. Necháme zaschnout. 

3) Do agaru pomocí sterilní trubičky vyhloubíme jamku (možno i dvě) 

a odstraníme agar. 

4) Do jamky naneseme vzorek zubní pasty - jen malé množství. 

5) Popíšeme a necháme kultivovat. 

Odečtení výsledků: 
Do tabulky zaneseme rozsah inhibice, účinné látky, které jsou v pastě obsaženy 

a název pasty. (Pozn.: 1000 ppm F = 0,1 % F") 

Inhibiční zóny zubních past a jejich účinné složky 
Zubní pasta, 
výrobce 

Inhibice 
(mm) 

Účinné látky Poznámka 

-
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ÚLOHA Č. 3 - PRŮKAZ MIKROBICIDNÍHO PŮSOBENÍ 

ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ 

Pomůcky: 
Petriho misky s živným agarem, sterilní filtrační papíry, pinzety, pipety, kádinky 

na ředění roztoků, houbičky na mytí. 

Postup: 
Metoda otisku umožňuje kvantitativní stanovení znečištění a také dlouhodobé 

monitorování znečištění dané lokality. 

1) Filtrační papír zvlhčíme kontaktem s povrchem živné půdy. 

2) Filtrační papír přiložíme na odběrové místo a necháme zde alespoň 1 minutu, 

poté jej přeneseme zpět na agar. 

3) Naředíme čistící přípravek podle návodu výrobce, případně tak, jak jsme se 

ve skupině dohodli. Ředíme vždy dostatečné množství, aby nedocházelo ke 

zkreslení chybou měření (alespoň 250 ml). 

4) Vyčistíme místo, ze kterého jsme odebírali první vzorek a po zaschnutí 

odebereme druhý vzorek stejným způsobem. Opět nezapomeneme popsat. 

5) Před koncem hodiny odstraníme filtrační papíry z povrchu agaru. 

6) Kultivujeme při 37°C 24 hodin, při pokojové teplotě 2-3 dny. 

Výpočet: 
Pro výpočet úhynu bakterií v % použijeme vzorec (1-Np/Nk)x100. Np je počet 

kolonií po čištění a Nk před čištěním. 

Výsledek kultivace: 
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Zhotovení preparátu 

1) Odmaštěné sklo několikrát protáhneme plamenem kahanu a po vychladnutí na něj kápneme trochu vody. 

2) Kličkou nabereme jednu kolonii, rozmícháme jí v kapce, rovnoměrně rozetřeme a necháme zaschnout. 

3) Fixujeme 3x protažením nad plamenem kahanu. 

4) Preparát označíme, abychom věděli z jaké kolonie byl zhotoven. 

Obarvení preparátu Gramovým barvením 

1) Preparát převrstvíme krystalovou violetí a necháme působit 60 sec, poté zbylé barvivo slijeme. 

2) Převrstvíme lugolovým roztokem a opět necháme působit 60 sec, slijeme a opláchneme vodou. 

3) V šikmé poloze odbarvujeme acetonem dokud stéká barva, poté opláchneme vodou. 

4) Převrstvíme roztokem karbofuchsinu - 60 sec, slijeme a opláchneme vodou. 

5) Osušíme a mikroskopujeme. 

SLOŽENÍ ROZTOKŮ PRO BARVENÍ DLE GRAMA 
Krystalová violeť: Roztok A Krystalová violeť 2 g 

Ethanol 20 ml Oba roztoky smícháme před použitím 
Roztok B Oxalát amonný 0,8 g 

Destilovaná voda 80 ml 
Lugolův roztok: Jod 1 g 

Jodid draselný 2 g 
Destilovaná voda 300 ml 

Safranin Safranin O 0,25 g - nejprve rozpustit v ethanolu 
Ethanol 10 ml 
Destilovaná voda 100 ml 



10.4 Návod na přípravu živného agaru 
Složení: masový extrakt lOg 

pepton 

NaCl 

agar 

10g 

5g 

20g 

destilovaná voda lOOOml 

Postup: 

Rozpustíme NaCl, masový extrakt a pepton zahřáním ve vodě a roztok vaříme 

minimálně 10 minut.Zkontrolujeme pH a případně upravíme na pH 7,2 - 7,4. 

Přidáme agar. 

Autoklávujeme při 121°C po dobu 20 minut. Vysterilizovanou půdu rozléváme do 

Petriho misek, aby vznikla vrstva silná 3-5 mm. Necháme zatuhnout a poté 

skladujeme v chladu v poloze na víčku. 

Z jednoho litru roztoku lze vyrobit přibližně 50 Petriho misek s agarem o průměru 

9 cm. 

Agar lze také vyrobit přípravou z průmyslově vyráběné živné půdy ve formě 

prášku, kterou připravujeme dle návodu. 

Tyto práškové směsi lze zakoupit v některých prodejnách laboratorních potřeb. 

• P-lab: www.p-lab.cz 

• Merci: www.merci.cz 

• Penta: http://www.pentachemicals.eu 

V těchto prodejnách je také možné sehnat další pomůcky pro mikrobiologické 

praktikum, především mikrobiologické kličky. 

Petriho misky s agarem je možné zakoupit v Ústavu klinické biochemie a 

laboratorní diagnostiky (ÚKBLD) - Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN 

v Praze: 

Klinická mikrobiologie - příprava živných půd (M-ZIVP) 

Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2 

tel: 22496 7636, 22496 7725, 22496 7638 
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10.5Zásady bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři 

V mikrobiologické laboratoři je třeba dodržovat zásady bezpečné práce, protože 

při nesprávné a neopatrné manipulaci s živými mikroorganismy by mohlo dojít 

k laboratorní nákaze. V zásadě je nutno řídit se následujícími pokyny: 

1. Používat ochranný oděv. 

2. Nejíst, nepít, nekouřit, nežvýkat, nedotýkat se rukama sliznic (ústa, oči, nos). 

3. Pracovní místa udržovat v pořádku. 

4. Infekční materiál zpracovávat vsedě, bez zbytečného přenášení. 

5. Petriho misky s bakteriálními kulturami po prohlédnutí vždy ihned zakrýt 

víčkem. 

6. V případě potřísnění infekčním materiálem nebo rozbití zkumavky provést 

ihned patřičnou dezinfekci. 

7. Jakékoliv poranění, popálení či nehodu ohlásit u vedoucího praktického 

cvičení. 

8. Při práci s otevřeným ohněm je nutno dbát zásad protipožární bezpečnosti (při 

barvení preparátů a čištění mikroskopu se používají hořlavá organická 

rozpouštědla - aceton, alkohol, xylen). 

9. Po skončení práce si vždy umýt ruce v dezinfekčním prostředku s mýdlem a 

důkladně opláchnout pod tekoucí vodou. 

(Malachová, 1992; Návody pro mikrobiologické praktikum na 2. LF UK) 
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10.6Příklady článků k průřezovým tématům 

Úklidem k odolným bakteriím 
5. dubna 2008 
Přehnané dezinfikování domácností může mít za následek vznik rezistentních 
mikroorganismů. 
Mezi mnoho jevů typických pro konec 20. století patřil i nárůst prodeje domácích potřeb 
obsahujících antibakteriální látky. Veřejnost hledala nový způsob, jak zvládat hrozbu 
světa mikrobů. 
Jako antibiotikum se obvykle označuje přirozená látka, která inhibuje růst jakýchkoli 
mikroorganismů; účinek antibakteriální látky se omezuje jen na bakterie. 
Dnes se pod pojmem antibakteriální rozumí i taková látka, která se nepodává ústy nebo 
injekcí, ale přidává se do prostředků a předmětů používaných v domácnosti, jako jsou 
mýdla, mycí prostředky na nádobí, plasty, papír a textilie. Antibakteriální látky najdeme 
také v dětských hračkách, prkénkách na maso, matracích, čínských jídelních tyčinkách, 
dokonce i v položkách pod telefonní přístroj. V roce 1992 bylo takových výrobků na trhu 
odhadem asi dvacet šest. Koncem devadesátých let jich podle New York Times 
existovalo již na sedm set. 
Knejvíce používaným antibakteriálním látkám patří triklosan, triklokarbon a kvartérní 
amoniové soli. Inhibují růst bakterií, ale lidem se nepodávají. Každá látka tohoto druhu 
může potenciálně selektovat kmeny, které už pak k ní nejsou citlivé. 
Původně se tyto látky používaly v nemocnicích, aby chránily pacienty před bakteriemi, a 
až v posledních pěti deseti letech se přidávají do domácích potřeb. Je obzvlášť 
zneklidňující, že k tomu dochází v době, kdy se dlouhodobá nemocniční péče o pacienty 
stále častěji nahrazuje péčí domácí. 
Po propuštění do domácího ošetření pacienti potřebují často nitrožilní podávání 
některých léků, mezi nimi i antibiotik. Musí se chránit před infekcí, neboť jejich zdraví je 
stále ohroženo. Jestliže se už antibakteriální látky v domácnosti používají, je nutno 
pacienta chránit před bakteriemi, které se již k nim mohly stát rezistentní. Jinými slovy, 
nejen antibiotika, ale také antiseptika (používaná na kůži a jiné živé tkáně) a 
dezinficiencia (používaná na povrch předmětů) podporují selekci a množení rezistentních 
bakterií. 
K zabránění infekci je nejdůležitější mytí rukou, na což v polovině 19. století důrazně 
upozornil gynekolog a porodník Ignaz Semmelweis. Prokázal, že již pouhé mytí rukou 
snižuje u rodiček výskyt sepse. Voda a mýdlo stačí k odstranění mikrobů, přídavek 
antibakteriální látky, jako je alkohol, navíc bakterie ihned usmrcuje. 
Trh dezinfekčních mycích a čisticích prostředků situaci komplikuje přidáváním látek, jako 
je triklosan a kvartérní amoniové sloučeniny, které na rozdíl od alkoholů, peroxidů a 
chlorových přípravků neúčinkují okamžitě, ale vyžadují delší kontakt - minuty, nikoliv 
vteřiny. 
Člověk si obyčejně myje ruce čtyři až pět vteřin, což je doba, která nestačí k odstranění 
přilnutých mikrobů, ale postačuje k odplavení některých virů a bakterií. Látky jako 
triklosan, přidávané do čisticích prostředků, jsou v nemocniční praxi užitečné, pokud 
mohou působit několik minut. Když se však nepoužívají za optimálních podmínek, mají 
jen mizivý efekt. Omytí závisí na čisticím účinku mýdla, jímž se mikroby odstraní fyzicky. 
Při krátkém působení antibakteriálních látek zůstávají v domácnostech jejich rezidua na 
policích, pracovním stole a na rukou v koncentracích, jež nejsou optimální. Mohou tak 
selektovat rezistentní mutanty. 
Antibakteriální látky se liší rychlostí působení a dobou přetrvávání reziduí na površích. 
Látka s rychlým účinkem nezanechává zbytky, účinkuje během několika vteřin a 
umožňuje opětný návrat přirozených mikrobů na povrchy. Je to například alkohol, 
sloučeniny chloru a peroxidy. Ve většině amerických nemocnic se v současné době pro 
mytí rukou užívají prostředky obsahující alkohol. Látky, které účinkují až po delší době a 
zanechávají rezidua, jsou výhodné v prostředí, kde je nutná spíše dlouhodobá ochrana, 
jako třeba na rukou po opakovaných úkonech. Potíž s rezidui je však v tom, že je látka 
zředěná na málo účinné koncentrace, v níž se snáze selektují rezistentní mikroby. 
Postačí jedna prostá mutace Antibakteriální látky označované jako biocidy mají různé 
použití, zvláště ve vysokých koncentracích v čisticích prostředcích. Nemají specifickou 
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cílovou strukturu, a proto se mělo za to, že při jejich použití vznik rezistence nepadá v 
úvahu. 
Výzkum provedený v naší laboratoři však prokázal, že pro jednu z nejoblíbenějších látek, 
triklosan, cílová struktura existuje. Je to enzym zapojený do syntézy buněčné stěny. Po 
jedné prosté mutaci tohoto enzymu se bakterie stane k triklosanu rezistentní, dokonce i k 
jeho vysoké koncentraci. 
Odhalením specifického cíle a rezistentních mutantů vzrostla obava, že nemírné užívání 
prostředků obsahujících tuto látku může vést ke změně mikrobních poměrů v 
domácnosti, k pomnožení a převaze rezistentních bakterií. 
Ještě horší je, že nespecifický mechanismus úniku antibiotik z buňky může doslova 
vypumpovat také tyto antibakteriální látky. Na tom je založena rezistence k triklosanu a 
různým antibiotikům u Pseudomonas aeruginosa, mikroba, který infikuje pacienty s 
oslabenou imunitou, zejména při cystické fíbróze. Mikrob odčerpá triklosan, takže ten 
nemůže účinkovat. V laboratoři lze snadno získat mutanty Pseudomonas aeruginosa a 
Escherichia coli, které mají vysokou rezistenci nejen k triklosanu, ale právě 
mechanismem odčerpání i k mnoha druhům antibiotik. Tyto nálezy jsou varováním, neboť 
používání uvedených látek v domácnosti může vést k rezistenci a multirezistenci k 
antibiotikům. Tím se evidentně pro pacienta, který se vrátí z nemocnice do domácího 
ošetření, vytváří nežádoucí prostředí. 
Zatímco dříve se domov považoval za ideálně čisté prostředí, kde nejsou nepřátelské 
mikroby, dnes už tomu tak být nemusí. Zvýšené používání antibakteriálních látek v 
domácnostech představuje tlak na normální bakterie, takže se mikrobní prostředí 
domácnosti začíná velmi podobat prostředí nemocnice. A ukazuje se, že kromě 
triklosanu mohou rezistenci k antibiotikům selektovat i jiné biocidy. 
Text amerického lékařského mikrobiologa Stuarta B. Levyho je ukázkou z knihu 
Antibiotický paradox s podtitulem Jak se nesprávným používáním antibiotik ruší jejich 
léčebná moc, Academia *** 
Antibakteriální látky najdeme v hračkách, v matracích i v podložkách pod telefon 
Mikrobní prostředí domácnosti se začíná podobat nemocnici. 
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Ekologické čistící a prací prostředky 
[ ekoporadna ] 
Aneb jak udržet účinnost naší domovní čistírny na co nejlepší úrovni. Aneb jak 
ulevit přírodě od chemie. 
Každý z nás si myje ruce mýdlem, každý z nás myje nádobí ať už v myčce nebo v dřezu. 
Většina z nás používá chemické prostředky na podlahy, které potom spolu se špinavou 
vodu končí v útrobách WC. Podobné je to i s pracími prášky, o avivážích ani nemluvě. 
Látky ze všech těchto přípravků se dostávají lépe do čističek odpadních vod, hůře do 
septiků a vodního zdroje. Pokud vám není jedno jak účinná je Vaše domácí čistírna 
odpadních vod a jak vypadají řeky a potoky nejen ve vašem okolí, poohlédněte se po 
ekologičtějších výrobcích. 
Jak již bylo řečeno v článcích o čistírnách odpadních vod, princip biologického čištění 
spočívá v tom že nečistoty jsou konzumovány mikroorganismy, které jsou součástí nejen 
každé biologické ČOV, ale i v přírodě. Některé látky z přípravků, které používáme v 
našich domácnostech, jsou nejen pro tyto mikroorganismy ale i pro nás a naše blízké 
nebezpečné. Z tohoto hlediska jsou na tom nejhůře osvěžovače vzduchu a leštěnky. Ty 
ale nejsou předmětem dnešního článku. 
Je fakt, že stav našich vod se od devadesátých let minulého století radikálně zlepšil. Do 
českých potoků se začaly vracet raci, k řekám bobři... Když se ale podíváme na složení 
velkého množství výrobků, zjistíme, že stále ještě obsahují látky, které by do přírody v 
takovémto množství přijít neměly. 
Kterých látek se tedy vyvarovat, či je co nejvíce omezit? 
Čištění a desinfekce a mytí 
Amoniak a borax 
Obě tyto látky patří k velice účinným při čištění, ale zároveň patří k chemikáliím, které 
mohou poškodit naše zdraví, jedná se především o podráždění očí, nosu, krku a 
pokožky, bolesti hlavy. Pokud smícháme amoniak s prostředky obsahujícími chlor, může 
vzniknout i jedovatý plyn. 
Chlornany a jiné tenzidy 
Především v dezinfekčních a čistících prostředcích. Tenzidy obecně jsou velice těžko 
biologicky odbouratelné, takže velice dlouhou dobu zatěžují naše životní prostředí. Krom 
toho jsou toxické pro mikroorganismy, které se starají o vyčištění vody nejen v 
domovních čistírnách. 
Chlornan sodný 
se přidává i do bělících přídavků. Bělící efekt zde zajišťuje kyslík. Ale pozor, většina 
bělících přípravků vaše prádlo nevybělí, ale pouze rozzáří - upraví lom světla na látce. 
Bělidla jsou účinná většinou při praní nad 60 stupňů Celsia. Podobně jako například 
tenzidy je i chlornan sodný nebezpečný pro kulturu mikroorganismů bydlících ve vaší 
čističce odpadních vod a může snířit její účinnost. 
Čím je nahradit 
Lze ho nahradit výrobky s obsahem například kyseliny amidosírové nebo cetrimónium 
chloridem, které jsou stejně účinné co se týče desinfekce, ale nejsou tak agresivní pro 
mikroorganismy v čističkách a vodotečích (řekách, potocích...). V některých velmi 
účinných čistících prostředcích je použita místo chlornanu kyselina trihydrogen 
fosforečná a méně agresivní tenzidy (Fixinela). U všech těchto látek lze prokázat, že 
nemají zdaleka takový likvidační účinek pro organismy žijící ve vodě jako chlornan sodný. 
Zářivější bílé lze dosáhnout i sušením na přímém sluníčku. Další tentokráte ryze 
ekologickou možností je použít roztok octa a vody v poměru jedna ku jedné a několik lžic 
vody. Pokud necháte tento roztok působit přes noc, podaří se Vám odstranit i odolný 
vodní a močový kámen na wc. 
Z dalších přírodních látek, kterými lze nahradit tenzidy je kromě octa (5% kyseliny octové) 
třeba i kukuřičný škrob. Ten je výborný na čištění koberců a mastných skvrn. Jako 
desinfekční prostředek nebo i osvěžovač vzduchu se dá dobře použít také eukalyptový 
olej. 

Praní 
Fosfáty 
Na praní nemají žádný vliv, ale na životní prostředí ,a nejen na to naše, ano. Jak známo, 
že fosfáty obsahují fosfor, který je jednou ze základních látek, které způsobují tzv. 
eutrofizaci vody. Přirozená eutrofizace je způsobena vyluhováním dusíku a fosforu z 
půdy a rozkladu odumřelých organismů. Antropogenní je způsobena především 
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používáním velkého množství dusíkatých a fosforečných hnojiv a fosfátových pracích 
přípravků. Tyto dvě látky jsou živnou půdou pro sinice, které se ve vodě přemnoží, po té 
začnou ve velkém odumírat. Při tomto procesu spotřebovávají velké množství kyslíku a 
tím znemožní život dalším organismům, které též kyslík potřebují. Určitě jste již někdy 
viděli podobnou nevzhledně a nezdravě vypadající řeku jako je na obrázku. Krom toho 
sinice Vám a Vašim blízkým mohou způsobit velké zdravotní problémy. 
Na druhou stranu některé značky nahrazují tyto látky tzv. zeolity. Na internetu jsem se o 
nich dočetla poměrně velké množství rozporuplných informací, takže ekologicky se tvářící 
bezfosfátové prášky také možná nebudou úplně to pravé ořechové, ale v podmínkách 
naší republiky, kde je zatím poměrně málo čistíren zařízených na odstraňování dusíku a 
fosforu to ale určitě znamená významný krok k lepšímu. Uvědomme si ale, že mnohem 
větším problémem z hlediska fosforu je zemědělství se svými umělými hnojivy. 
Plniva 
Nemají vliv na praní, ale způsobují lepší sypkost prášku (nejsou tedy obsažené v 
tekutých přípravcích) a samozřejmě zvyšují jeho váhu, čímž výrobce klame spotřebitele. 
Čím je nahradit 
Čím tyto prášky nahradit? Na českém trhu je hodně bezfosfátových výrobků, stačí se jen 
pozorně dívat na to co kupujete. (Podle tabulky zveřejněné na www.ekospotřebitel.cz je 
bezfosfátový například Palmex, Persil, Tesco, Mimino a další, naopak téměř nejhůře v 
testech dopadl Ariel. Takto to vypadalo v roce 2004. Od roku výroby 2005 jsou i další 
dříve fosfátové prášky vyráběny bez fosfátů, včetně zmíněného Arielu). Alespoň v tomto 
se snad blízká na lepší časy. Od 1 října 2006 by již všechny prášky na českém trhu měly 
být bezfosfátové. Alespoň to nařizuje vyhláška ministerstva životního prostředí. 
Z hlediska plniv i množství fosfátů dávejte přednost mýdlovým tekutým, gelovým, a 
kompaktním pracím prostředkům. 
Značky ekologických přípravků na přírodní bázi: 

Ecover 
Frosch 
Sodasan 
Sonett 
Urtekram 

Milé hospodyňky, pokud se vám nechce utrácet za zdánlivě dražší ekologické prostředky, 
alespoň střídejte přípravky tak aby měli jiné účinné látky a ty agresivní užívejte opravdu s 
mírou. Předejdete tak problémům s nízkou účinností vaší čističky a nebudete tak tolik 
zatěžovat vlastní životní prostředí. Většina látek o kterých jsem psala výše, je 
nebezpečná ve větších množstvích. 
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Ekologická domácnost díky nezávadným čistícím prostředkům 

24.09.2007 Autor: Jana Kovačovská 

Každý známe vlastní koupelnu i kuchyň. Lahvička na čištění toalety, jiná s práškem na 
vanu, další na podlahy, jedna menší na nábytek, dvě na různé typy dřeva, tablety do 
myčky nádobí, saponát na nádobí, odstraňovač vodního kamene, prací prášek... Určitě 
nejde o přehnané tvrzení, když řekneme, že máme doma tak deset litrů čistících 
prostředků. Dáváme ale vůbec pozor na to, jaká čistidla kupujeme? 
Možná trochu ano. Většina lidí zná z televizních reklam pár nejznámějších výrobků, které 
zaručeně přebijí zápach vůní čerstvé natrhaných květin, odstraní i několik týdnů zaschlé 
skvrny a parkety se po nich budou dlouho krásné lesknout. Mezi nimi pak vybereme ty, 
které nám třeba nejlépe voní, mají hezký obal nebo jsou cenově nejvýhodnější. 

U potravin sledujeme „éčka", u čistidel - co vlastně? 

Na složení nejsme zvyklí se dívat. Ale proč? Na potravinách je normální přečíst si, kolik a 
jaké zeleniny obsahuje konzerva, kolik ovoce obsahuje jogurt, někdo dokonce chodí 
nakupovat se seznamem nebezpečných „éček". Možná není podobný přístup na škodu i 
u čistících prostředků - ostatně to, v jakém prostředí žijeme, není o moc méně důležité 
jako to, co jíme. 

Především máte-li malé děti, měli byste dávat pozor na to, jaké chemikálie se vám v 
domácnosti „povalují". Záleží-li vám navíc na životném prostředí, okruh kupovaných 
značek se vám může docela výrazně zúžit, ale budete mít dobrý pocit, že děláte něco 
nejen pro přírodu, ale i pro vlastní, zdravou domácnost. 

Předně se zaměříme na prvky škodlivé, jejichž výskyt v domácnosti je nejlepší zcela 
eliminovat. Podle ekologické poradny Příroda patří mezi nebezpečné látky amoniak, 
borax, chlornany a jiné tenzidy a fosfáty. Pozor je dobré si dát i na takzvaná plniva, která 
nemají vliv na účinnost prášku, jenom zvětšují jeho objem a tím dochází ke klamání 
spotřebitele. 

Když nehledíme na složení, hleďme na ekoznačky 

Samozřejmě ne každý z nás má doktorát z chemie a dokáže ze složení vysledovat, 
nakolik jde o ekologicky nešetrný prostředek nebo nakolik je efektivní. Jednoduchým 
pravidlem z hlediska nebezpečných látek aleje kupovat co nejvíce tekutých, kompaktních 
nebo gelových pracích prostředků, ty totiž bývají nejméně závadné. 

llOUll. 
reoooKT tKaoGtCKžHO zemědělství 

Dalším jednoduchým vodítkem, kterým se může řídit běžný spotřebitel, který potřebuje 
hlavně rychle vybrat a mít jistotu, že jde o nezávadný výrobek i bez složitého zvažování 
jeho obsahu, jsou ekoznačky, tj. značky, které se umísťují na výrobek, který je k přírodě 
šetrný. V současnosti mohou výrobky dostat dvě české ekoznačky, Produkt ekologického 
zemědělství a Ekologicky šetrný výrobek. Loga se nacházejí na obalech takto oceněných 
výrobků. 

Existuje ještě několik zahraničních ekoznaček, které se používají v rámci Evropské unie a 
kterým věnujeme hned příští díl ekoseriálu. Rozhodně se ale nenechejte nalákat různými 
stylizovanými symboly stromečku, lístečku nebo květinky, které používají výrobci a které 
si často na ekoznačku jen hrají, pokud nemáte jistotu, že o ekoznačku skutečně jde. 
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PROTI ZUBNÍMU KAZU: zubní kaz / aminfluoridy 
Aminfluoridy obsažené v zubní pastě elmex®: anorganická fluoridová složka optimalizuje 
profylaxi zubního kazu. 
Na základě více než 400 vědeckých studií byly prokázány mimořádné vlastnosti 
aminfluoridů obsažených v zubní pastě elmex® - zejména jejich dobré rozšíření v ústní 
dutině a tvorba stabilní vrstvy na povrchu zubů. 
Fluoridy jsou v současnosti nejznámější a vědecky velmi dobře prozkoumané látky, které 
poskytují povrchu zubů efektivní ochranu proti kariogenetickým škodlivým látkám. Jejich 
silné účinky mají za následek snížení rozpustnosti zubní skloviny působením kyselin, 
posílení procesu opětovného dodávání minerálů a utlumení bakteriálního metabolismu. 
Organické aminfluoridy použité ve výrobcích značky elmex® se vyznačují obzvláště 
vysokou úrovní účinnosti. Díky své zvláštní molekulové struktuře se dobře rozšiřují v 
ústní dutině a také dobře přilnou na povrch zubů. Tím dochází k tvorbě stabilní vrstvy 
vápníku a fluoridu na zubní sklovině, která funguje jako zásoba a tedy dlouhodobě 
chrání zuby před škodlivým působením kyselin. 
Zubní kaz je v současné době definován jako onemocnění způsobené různými faktory, 
které vedou, jako následek bakteriálně-chemického procesu, k úbytku vápníku a ke 
zhoršení zdraví zubní tvrdé tkáně. Vzniká pouze společným vzájemným působením 
mikroorganizmů, substrátu (výživa) a času. Příčinou je metabolismus uhlovodanů, které 
přijímají z potravy bakterie orální mikroflóry (především mutanty streptokoků jako 
indikační organismus). Změny pH v plaku způsobují ztrátu vápníkových a fosfátových 
iontů ze struktury zubní skloviny obsahující fosfát kalcia ve formě minerálu 
(demineralizace). Plak je tedy hlavní příčinou vzniku zubního kazu. 
Profylaxe zubního kazu je tedy částečně zaměřena na zabránění výskytu a rozšíření 
plaku nebo odstranění již vyskytujícího se plaku. Základním krokem proti vzniku zubního 
kazu tedy stále zůstává odstraňování zubního plaku pravidelným čištěním zubů -
alespoň dvakrát denně. Cílem jiných přístupů je učinit povrch zubů více odolný proti 
působení kyselin a posilovat dodávání minerálů. A proto hrají fluoridy obsažené ve 
výrobcích určených pro dentální péči hlavní roli při prevenci zubního kazu. 
Spolu s utlumením tvorby kyselin působením bakterií plaku patří redukce rozpustnosti 
kyselin a posílení opětovného dodání minerálů do zubní skloviny k nejznámějším a 
nelépe prozkoumaným účinkům fluoridu působícím proti vzniku zubního kazu. Ale tyto 
účinky nejsou stejné u všech druhů fluoridů. Díky své zvláštní molekulární struktuře mají 
organické aminfluoridy obsažené ve výrobcích značky elmex® daleko silnější a 
dlouhodobější účinek, než anorganické fluoridy, jako je fluorid sodný nebo 
monofluorofosfát sodný. To je výsledkem vazby fluoridového iontu na zbytek dlouhého 
řetězce organického aminu s obsahem mastných kyselin, který účinek zesiluje. 
Zatímco anorganické fluoridy jsou rovnoměrně rozmístěny v ústní dutině, aminfluoridy 
vykazují díky svým povrchově aktivním vlastnostem obzvláště dobrou adhezi k 
povrchu zubů. Přenášejí tedy fluoridové ionty přímo na místo působení. Jelikož 
aminfluoridy intenzivně reagují díky svému mírně kyselému pH se zubní sklovinou, tvoří 
obzvláště stabilní zásobu vápníku a fluoridu, která se nesmívá slinami a to i po několika 
hodinách po vyčištění zubů. To představuje daleko větší a stabilnější dodání fluoridu 
do zubní skloviny a vede nejen k větší redukci rozpustnosti kyselin, ale také k zesílení 
působení na opětovné dodávání minerálů. Díky neustálému dodávání fluoridu jsou na 
místa původních lézí zubního kazu dodány minerály a tak jsou léze dokonce reverzibilní. 
Aminfluoridy jsou zjistitelné v plaku a působí déle, než anorganické fluoridy a to pří 
koncentracích dostatečných pro utlumení bakteriálního růstu a bakteriálně 
enzymatického metabolismu. Navíc, aminové zbytky aminfluoridů mají své vlastní 
antibakteriální vlastnosti: pozitivně nabitá aminová částice také tlumí metabolickou 
činnost bakterií, je tedy snížena tvorba kyselin (Shani a jiní, 2000). To je podstatný rozdíl 
v porovnání s opačně nabitým nábojem anorganických fluoridů NaF a NaMFP, které 
nevykazují žádné antibakteriální vlastnosti. 
Početné vědecké studie prokázaly tyto mimořádné účinky aminfluoridů obsažených 
ve výrobcích značky elmex®. Dvojitě slepá křížová studie s 18 skupinami pacientů, 
která srovnávala zubní pasty obsahující různé fluoridové sloučeniny, ukázala, že v 
případě aminfluoridu byla maximální koncentrace fluoridu zjistitelná ve slinách i po dvou 
hodinách po vyčištění zubů. Byly zkoumány účinky aminfluoridu, fluoridu sodného, 
monofluorofosfátu sodného a placeba bez obsahu fluoridu (Issa a jiní, 2004). 
Absorpce fluoridu a jeho působení po použití aminfluoridu bylo také značně posíleno v 
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případě vzorků zbavených minerálů či případě neporušených vzorků, než absorpce a 
působení po použití fluoridu sodného. Dokonce i v hlubších vrstvách zubní skloviny 
působil aminfluoridový roztok (tekutina obsažená ve výrobku elmex®) na dodávání 
fluoridu. Tuto skutečnost zkoumala pracovní skupina z univerzity v Londýně v Anglii jako 
část studie in vitro (Chan a jiní, 1991). 
V komparativní studii zkoumal německý tým z univerzity v Hamburku účinek tří lokálních 
fluorizačních činidel (aminfluoridu, fluoridu sodného, hexafluorokřemičitanu) na povrchu 
zubní skloviny. Nejvyšší koncentrace fluoridu byly dosaženy s aminfluoridem. Aminfluorid 
také vykázal největší stabilitu obsahu fluoridu na povrchu zubní skloviny (Strůbig, 1980). 
Aby se prokázaly antibakteriální účinky aminfluoridů, byla zkoumána in vitro schopnost 
tlumit tvorbu bakteriálních kyselin a bakteriostatický a baktericidní účinek amin-
fluoridového roztoku (tekutina obsažená ve výrobcích elmex®) a roztoku fluoridu 
sodného při různých koncentracích. Tekutina obsažená ve výrobcích elmex® zastavila 
bakteriální tvorbu kyselin již při koncentracích 10 až 100 ppm fluoridu. Fluorid sodný 
dosáhl stejného tlumivého účinku až při koncentraci 400 ppm fluoridu. Zatímco fluorid 
sodný neovlivnil vitalitu bakterií, tekutina obsažená ve výrobcích značky elmex® měla 
baktericidní účinek na všechny testované organizmy (Gehring, 1983). 
Aminfluoridy byly vytvořeny na konci padesátých let minulého století společností GABA -
odborníkem na orální péči - ve spolupráci s Institutem zubního lékařství při univerzitě v 
Zurichu. Po celém světě bylo publikováno přes 400 vědeckých publikací pojednávajících 
o aminfluoridech a jejich použití ve výrobcích určených pro dentální péči, jakými jsou 
zubní pasta elmex® a ústní voda elmex®. Fluoridové složky jsou v současnosti stále 
považovány za inovační a vysoce účinné díky svým velmi dobře klinicky 
zdokumentovaným a doposud v široké míře nepřekonaným vlastnostem. 
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