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Historický nástin vývoje metod a forem histologického vyšetření 

  

 

 Nové znění části 1.1 

1.1 Cíl a metodika řešení 

 

   Cílem bakalářské práce je zachytit podmínky vzniku a postupného vývoje histologických vyšetření. 

Obsahově se práce zaměřuje na objasnění okolností, které provázely objev vyšetření histologického 

charakteru jako zásadního kvalitativního posunu v medicínské diagnostice. Důležitou roli sehrál v této 

souvislosti vynález mikroskopu. Této problematice je věnována samostatná kapitola práce.  Cílem 

práce je rovněž objasnění podílu významných osobností na vzniku a prosazení oboru, to vše v aplikaci 

na českou medicínskou minulost. Dalším cílem práce je, vedle zachycení postupného vývoje, vymezení 

současných možností histologických vyšetření na příkladu konkrétního odborného pracoviště, kde 

pracovně působím.  

   Na základě prostudování a excerpce dostupných literárních i internetových zdrojů jsem si postupně 

ujasňovala problémové roviny zvolené oblasti a to i v širších historicko-medicínských souvislostech. 

Vedle problematiky historického vývoje oboru, mě zaujala oblast současných i možných vývojových 

trendů laboratorních metod. 

  Vedle literárních pramenů a internetových informací jsem při zpracování bakalářské práce využila 

osobní  poznatky z odborné praxe, které jsem se snažila doplnit vlastní fotografickou dokumentací. 

 

Str. 8 

Oprava textu 

Napsáno: Zakladateli anatomie jako vědního oboru jsou považování lékaři Herophilos a Erasistrakos 

působící v Egyptě kolem roku 270 př. n. l. 

Opraveno:  Za zakladatele anatomie jako vědního oboru jsou považováni lékaři Hérofilos a Erasistratus, 

působící v Egyptě kolem roku 270 př. n. l. 

 

 



Str. 8 

Oprava textu 

Napsáno: Galen ( 129-199), římský lékař, sepsal spisy, které obsahovaly anatomii i soubor tehdejších 

praktických vědomostí a díky tomu se staly prakticky až do 16. století lékařským zákonem. 

Opraveno: Galén (129-200 nebo 216), římský lékař řeckého původu, sepsal spisy, které obsahovaly 

anatomii i soubor tehdejších praktických vědomostí a díky tomu se staly prakticky až do 16. století 

lékařským zákonem. 

 

Str. 8 

Oprava textu 

Napsáno: Nicméně vznik lékařských universit i přes zákaz potřeboval znalosti anatomie. 

Opraveno: Nicméně vznik lékařských univerzit, i přes zákaz provádění pitev, nesl sebou požadavek 

znalostí anatomie. 

 

Str. 8 

Oprava textu 

Napsáno: Vznik prvních skutečných lékařských universit, které byly založeny v Bologni (1113), 

v Montpellier (1180).Díky tomu se začay obnovovat pitvy . 

Opraveno: Vznik prvních skutečných lékařských škol, které byly založeny v Bologni (1113) a 

v Montpellier (1180), znamenal mj. obnovu v provádění pitev. 

 

Str. 9 

Oprava textu 

Napsáno: Ve 3. stol. př.n.l. sepsal na základě poznatků z pitev Erasistratos dva anatomické spisy jako 

výrazný inaugurační příspěvek k  patologicko-anatomického uvažování o zdraví a nemoci.  

Opraveno: Ve 3. stol. př. n. l. sepsal na základě poznatků z pitev Erasistratus dva anatomické spisy jako 

výrazný inaugurační příspěvek k patologicko-anatomickému uvažování o zdraví a nemoci.  

 

Str. 12 

Oprava textu 



Napsáno: V tomto období započala rozvoj také chemie technická a vynález knihtisku umožnil rychlé 

šíření odborné literatury a exaktních poznatků. 

Opraveno: V tomto období započala rozvoj také chemie technická a díky knihtisku (vynález v 15. století) 

bylo umožněno rychlé šíření odborné literatury a exaktních poznatků. 

 

Str. 12 

Oprava textu 

Napsáno: Andreas Vesalia vyučující na Padově univerzitě napsal dílo De humani corporis fabricha libri 

septem. 

Opraveno: Andreas Vesalius, vyučující na italské univerzitě v Padově, napsal dílo De humani corporis 

fabrica libri septem. 

 

Str. 12 

Oprava textu 

Napsáno: Roku 1580 městský lékař a profesor medicíny, Felix Platter zřídil tzv. anatomické divadlo, 

dříve byly pitvy naučné a povinné, ale postupně se stávaly první řadě společenskou akcí. 

Opraveno: Roku 1580 městský lékař a profesor medicíny Felix Platter zřídil tzv. anatomické divadlo. 

Dříve byly pitvy naučné a povinné, ale postupem času se stávaly společenskou akcí. 

 

Str. 12 

Oprava textu 

Napsáno: Roku 1605 provedl tentýž veřejnou pitvu ženy a dítěte. 

Opraveno: V roce 1605 provedl další pitvy, tentokrát ženy a dítěte. 

 

Str. 12 

Oprava textu 

Napsáno: Rok na to vydal Zeidler její popis Somatomiaanthropologica, která byla považována za první 

originální učebnice na pobělohorské fakultě, ale kvalit cizích publikací nedosahovaly. 

Opraveno: O rok později Ziedler vydal její popis Somatotomia anthropologica, která byla považována 

za první originální učebnici, ale kvalit cizích publikací nedosahovaly. 

 



Str. 13 

Oprava textu 

Napsáno: Ke konci století přibyla anatomická posluchárna, předtím bylo příležitostně pitváno 

v nemocnici. 

Opraveno:  Koncem 17. století vznikla v Karolinu anatomická posluchárna. Předtím se příležitostně 

pitvalo v nemocnici. 

 

Str. 14 

Oprava textu 

Napsáno: Roku 1761 vydal dílo „De sedibus et causismorborum per anatomenindagatis“(O sídlech a 

příčinách nemocí anatomicky zjištěných), kterým vytvořil základ patologické anatomii jako 

samostatnému teoretickému oboru medicíny. 

Opraveno: Roku 1761 vydal dílo De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis (O sídlech a 

příčinách nemocí anatomicky zjištěných), kterým položil základ patologické anatomie jako 

samostatného teoretického oboru medicíny. 

 

Str. 19 

Oprava textu 

Napsáno: Pro studium histologie a anatomie byl vydán 3 dílný atlas Anatomischer atlas. 

Opraveno: Na konci 19. století německý anatom Karl Toldt  sestavil tří dílný Anatomischer atlas. 

 

Str. 20 

Oprava textu 

Napsáno: Roku 1903 zkonstruoval holandský fyziolog WillemEinthoven elektrokardiograf. 

Opraveno: Roku 1903 zkonstruoval holandský fyziolog Willem Einthoven elektrokardiograf. 

 

Str. 21 

Oprava textu 

Napsáno: Roku 1348 byla založena Karlova universita, ale v období 14-16 století byla universita pozadu 

oproti starším fakultám, z důvodu že se škola etablovala a postupně se ujímala funkcí. V 15. Století 



lékařská fakulta nefungovala vůbec. Na přelomu 16-17. století se pokoušelo o obnovení fakulty. Poté 

se stala učilištěm pro lékaře. 

Oprava: Roku 1348 byla založena Univerzita Karlova. V období 14-16. století však byla lékařská fakulta 

pozadu oproti jiným, např. italským. Důvodem bylo jednak pozvolné etablování, husitské války a 

později rekatolizace. To zapříčilo odchody profesorů z lékařské fakulty a utlumení její činnosti. 

 

Str. 21 

Zásluhou pro obnovení fakulty stál Adam Huber a Adam Zalužanský, který se spojil s Jesseniem, kde 

sjednali veřejnou pitvu, aby poukázali na to jak je velká prospěšnost v lékařství a nutné oživení studia 

medicíny. První pitva tomu nepomohla ani pitvy, které proběhly o pět let později, kde se pitvalo tělo 

ženy a dítěte, nepřispěli na obnovu lékařské fakulty. K obnovení fakulty došlo až 9 let po jejich smrti. 3) 

Oprava textu 

Zásluhu na obnovení fakulty měli Adam Huber z Riesenbachu a Adam Zalužanský. Spojili se s 

Janem Jesseniem, uskutečnili veřejnou pitvu. Měla být tak prokázána její prospěšnost pro lékařství a 

současně tím získána podpora snahám o obnovení studia medicíny. První pitvy (o pět let později byla 

provedena ještě pitva ženy a dítěte) k tomu však přímo nevedly. K obnovení lékařské fakulty došlo až 

v srpnu 1622, kdy vedení univerzity bylo již v rukou jezuitů. 3) 

 

Str. 22 

Oprava textu 

Napsáno: Od poloviny 19. století se histologie vedla jako samostatný vědný obor na universitách, 

podmět k tomuto na pražské universitě dal prof. Karl Toldt. 

Opraveno: Od poloviny 19. století se histologie vedla jako samostatný vědný obor na univerzitách. 

Podnět k tomuto dal prof. Karl Toldt. 

 

Str. 23 

Oprava textu 

Napsáno: Francouzský lékař a anatom Marie-Francois-Xavier Bichat položil základ nauky o tkáních, díky 

své knize Všeobecná anatomie, nauka později byla nazvána histologie. 



Opraveno: Francouzský lékař a anatom Marie-Francois-Xavier Bichat položil základ nauky o tkáních, 

díky své knize Všeobecná anatomie, nauka později byla nazvána histologie. 

 

Str. 23 

Oprava textu 

Napsáno: Jiné tkáně se zaživa pozorovat nemohlo, tím pádem se museli spokojovat se studováním 

hned po smrti živočicha, tyto preparáty se nazývaly čerstvé. 

Opraveno: Jiné tkáně se zaživa pozorovat nemohly, proto se pracovní postupy spokojovaly se 

studováním živočicha hned po smrti. Takto získané preparáty byly označovány jako čerstvé. 

 

Str. 24 

Oprava textu 

Napsáno: Mezi tyto tekutiny patřila plodová voda z vaku zvířete s přídavkem jodové tinktury, krevní 

sérum, fysiologický roztok s přídavkem kuchyňské soli v destilované vodě, Kroneckerova tekutina 

(destilovaná voda, chlorid sodnatý, uhličitan sodný) a jiné. 

Opraveno:  Mezi tyto tekutiny patřila plodová voda z vaku zvířete s přídavkem jodové tinktury, krevní 

sérum, fysiologický roztok (kuchyňská sůl v destilované vodě), Kroneckerova tekutina (destilovaná 

voda, chlorid sodný, uhličitan sodný) a jiné. 

 

Str. 25 

Oprava textu 

Napsáno: Roztoky dosahující macerace: kyselina solná nebo dusičná, louh draselný nebo sodnatý, páry 

kyseliny octové a třetinový alkohol (ponoření vzorku do roztoku 90% alkoholu a destilované vody, 

nechali tkáň ponořenou 24 hodin až několik dní, poté se třepáním rozložila v jednotlivé elementy, 

usadila se na spodině vody a poté se mohl sediment přenést na sklíčko). 

Opraveno:  

Roztoky dosahující macerace: kyselina solná nebo dusičná, louh draselný nebo sodný, páry kyseliny 

octové a třetinový alkohol (složený z 1/3 alkoholu a 2/3 destilované vody), v nich se sklíčko s tkání 

nechalo ponořené 24 hodin po několik dní. Tkáň se poté třepáním rozložila v jednotlivé elementy, 

usadila se na spodině vody a poté se mohl sediment přenést na sklíčko. 

 

 

 



Str. 25 

Oprava textu 

Napsáno: Nejprve se vložil preparát, který byl uchován 90% alkoholu do alkoholu absolutního na 6-24 

hodin, poté byl vzorek přenesen do směsi 2 dílů alkoholu a 1 dílu xylenu na dobu 6-24hodin, po uplynutí 

doby byl vložen do roztoku 1dílu alkoholu a 2dĺů xylenu rovněž na 6-24 hodin. Po uplynutí následoval 

roztok parafínu v xylenu při pokojové teplotě na dobu 6-48 hodin. Následovalo ponoření vzorku 

rozpuštěného parafínu spolu s xylenem, který byl zahřát v termostatu na 40⁰C na 6-12 hodin, poté se 

přenesl vzorek do čistého parafínu rozpuštěného při teplotě 60⁰C na dobu 0,5-2 hodiny. 

Opraveno: Nejprve se vložil preparát, který byl uchován v 90% alkoholu do alkoholu absolutního po 

dobu 6-24 hodin. Poté byl vzorek přenesen do směsi 2 dílů alkoholu a 1 dílu xylenu na dobu 6-24 hodin. 

Po uplynutí vymezené doby byl vložen do roztoku 1 dílu alkoholu a 2 dílů xylenu rovněž na 6-24 hodin. 

Jakmile uplynula tato doba, následoval roztok parafínu v xylenu při pokojové teplotě na dobu 6-48 

hodin. Nakonec bylo provedeno ponoření vzorku do rozpuštěného parafínu spolu s xylenem zahřátých 

na teplotu 40 ⁰C na 6-12 hodin a poté vzorek se přenesl do čistého parafínu rozpuštěného při teplotě 

60 ⁰C na dobu 0,5-2 hodin. 

 

Str. 26 

Oprava textu 

Napsáno: K tomuto procesu byl vytvořen speciální stroj, kterým se dalo krájet malé kousky tkáně za 

pomocí pevné kyseliny uhličité, při které tkáň během krátké chvíle zmrzla a dala se zmrzlá tkáň krájet. 

Opraveno: K tomuto procesu byl vytvořen speciální stroj, kterým se daly krájet malé kousky tkáně za 

pomocí, tzv. suchého ledu (pevná forma oxidu uhličitého), kde tkáň během krátké chvíle zmrzla a dala 

se krájet. 

 

Str. 27 

Oprava textu 

Napsáno: krájelo se buď ruční břitvou, ručním mikrotomem, nebo mikrotomem velkým strojovým. 

Opraveno: Krájelo se ruční břitvou, ručním mikrotomem a velkým strojovým mikrotomem. 

 

Str. 27 

Oprava textu 

Napsáno: 1) Barvení karmínem – původ zvířecí (samička hmyzu Coccuccaeti) rozpustný v boraxu a 

kamenci 



Opraveno: 1) Barvení karmínem – původ zvířecí (z vysušených těl hmyzu červce nopálového- 

Dactylopius coccus) 

 

Str. 28 

Oprava textu 

Napsáno: Pokud se preparát uzavíral do prostředí pevného, musel se nejprve rozpustit, vložil se do 

něho preparát a pak se nechalo rozpouštědlo vypařit. 

Opraveno: Při uzavírání preparátu do prostředí pevného, kde se látka k tomu určená musela rozpustit 

v rozpouštědle, se sklíčko ponořilo do připraveného roztoku a rozpouštědlo se nechalo vypařit. 

 

Str. 33 

Oprava textu 

Napsáno: Těmi hlavními představiteli by Max Knoll a Ernst Ruska roku 1931. 

Opraveno: Těmi hlavními představiteli byli Max Knoll a Ernst Ruska roku 1931. 


