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Anotace 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na využití kultivační metody při 

výuce mikrobiologických témat na 2. stupni základních škol a gymnáziích. 

S mikrobiologickými tématy se žáci obvykle setkávají pouze v abstraktní 

formě. Hlavním cílem této práce je navržení laboratorních cvičení, které 

přispějí к aktivnímu získávání poznatků o mikroorganizmech. 

Práce je určena především pro potřeby učitelů a s tímto ohledem je 

zpracována teoretická i praktická část. V teoretické části jsou zařazena 

východiska pro aplikaci kultivační metody do výuky. Její součástí jsou 

analýzy školské dokumentace (Rámcových vzdělávacích programů a 

učebnic) i teoretické základy kultivační metody a laboratorních prací 

s využitím mikroorganizmů. 

V praktické části byly navrženy 4 laboratorní práce a vypracovány 

metodické návody pro učitele. Laboratorní práce byly úspěšně ověřeny na 

základní škole a gymnáziu. 

Navržené laboratorní práce s metodickými návody usnadní a napomohou 

učitelům zařazovat kultivační metodu při výuce mikrobiologických témat na 

školách. 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce je určena pro potřeby 2. stupně základních škol a 

gymnázií. Přestože je zde mikrobiologie součástí výuky přírodopisu a 

biologie, žáci se s ní obvykle setkávají v podobě od skutečnosti dosti 

odtržené a velmi obecné. Je sice pochopitelné, že existuje mnoho témat, 

která jsou žákům předkládána v abstraktní formě, v tomto případě je však 

možné, a hlavně pro žáky přínosné, praktická cvičení do výuky zařadit. 

Metodou, která žákům existenci mikroorganizmů, jejich morfologii a životní 

projevy přiblíží, je právě kultivace. Otázkou však je, kde potřebné návody 

pro realizaci laboratorních cvičení s využitím této metody opatřit. Učebnice 

biologie obsahují návodů na práci s mikroorganizmy málo a konkrétně 

kultivační metodu téměř nezařazují. Dostupná teoretická literatura 

(Kaprálek 1999; Malachová 1992) je především určena studentům 

vysokých škol, a přestože návrhy na cvičení s využitím kultivační metody 

obsahuje, zařazuje jen málo jednoduchých cvičení, která by bylo možné 

aplikovat ve výuce na základní škole nebo na gymnáziu. Některé starší 

publikace (Baer 1965) se kultivační metodou ve výuce biologie také 

zabývají. Pro učitele jsou však tyto publikace těžko dostupné. 

Výjimkou jsou v tomto směru návody uváděné v časopise pro výuku 

Biologie - chemie - zeměpis. Zde se objevují konkrétní návrhy na práci 

s mikroorganizmy ve školních podmínkách. Součástí některých z nich je i 

kultivace mikroorganizmů. Také v diplomové práci Krumichové (2005) jsou 

rozpracovány návody na kultivaci mikroorganizmů, které však nebyly 

ověřeny v praxi a zahrnují pouze práci s mikroorganizmy používanými 

v mlékárenství. 

Nevýhodou zmiňovaných zdrojů je jejich nekomplexnost či 

neuspořádanost. V tom pociťujeme mezeru, která by měla být naší prací 

zaplněna. Vzhledem к aktuálnímu přechodu škol к Rámcovým 

vzdělávacím programům považujeme za nezbytné tyto programy 

z pohledu zařazení laboratorních prácí s využitím kultivační metody 

v biologii analyzovat. Přínosnou by pro učitele měla být také analýza 
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učebnicových řad se zaměřením na mikrobiologická témata. Stěžejním 

příspěvkem by však pro ně měly být samotné návrhy laboratorních prací. 

Diplomová práce se snaží poznatky logicky utřídit tak, jak by k nim měl 

učitel při realizaci laboratorních prací s využitím kultivační metody 

postupně přistupovat. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. 

Z teoretické části je zvlášť vydělena část didaktická a mikrobiologická. 

Cíle teoretické části jsou: 

• vytipování vhodných témat к zařazení kultivační metody na základě 

analýzy Rámcových vzdělávacích programů pro základní a 

gymnaziální vzdělávání 

• zpracování rešerše didaktických publikacích zabývajících se 

zařazením praktických cvičení ve výuce 

• rozbor vybraných řad učebnic z hlediska zařazení 

mikrobiologických témat a kultivační metody do výuky 

• zpracování rešerše mikrobiologické literatury potřebné pro přípravu 

laboratorních prací s využitím kultivační metody ve škole 

Cíle praktické části jsou: 

• vypracování návrhů laboratorních prací s využitím kultivační 

metody 

• vyzkoušení navrhovaných laboratorních prací ve výuce na základní 

škole a gymnáziu 

• vytvoření metodických návodů pro učitele 
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2. Teoretická část I - Didaktické aspekty zkoumané 

problematiky 

2.1 Rámcové vzdělávací programy 

Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání 

vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové 

kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění 

získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě (2005). 

Rámcové vzdělávací programy upřesňují úroveň klíčových kompetencí, 

kterých by měli žáci na konci vzdělávání dosáhnout, vymezují vzdělávací 

obsah, jeho očekávané výstupy a učivo, a zařazují průřezová témata jako 

závaznou součást vzdělávání. Jejich záměrem je všestranný přístup к 

realizaci vzdělávacího obsahu. 

2.2 Vytipování témat Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání к využití kultivační metody 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence, poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání 

orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání 

(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2005). Zařazením 

kultivační metody v rámci laboratorních cvičení z biologie do výuky se 

podílíme na realizaci těchto cílů. Laboratorní práce svým charakterem 

přispívají к vytvoření příznivého sociálního, emocionálního a pracovního 

klimatu založeného na účinné motivaci a spolupráci žáků. 

2.2.1 Klíčové kompetence 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou 

formulovány klíčové kompetence, které představují souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění každého člena společnosti. Proto к jejich utváření a rozvíjení 
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musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, 

které ve škole probíhají. Využitím kultivační metody v rámci laboratorních 

cvičení z biologie přispíváme nejen к rozvoji kompetencí к učení a řešení 

problémů, ale i к osvojování kompetencí komunikativních, sociálních a 

personálních. V neposlední řadě rozvíjíme žákovské kompetence 

pracovní. 

V následující části bude rozpracováno rozvíjení klíčových kompetencí 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech, kde lze kultivační metodu v rámci 

laboratorních cvičení z biologie využít. 

2.2.2 Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda se zaměřuje na hlubší porozumění 

přírodním faktům, které žákům pomáhá se lépe orientovat v běžném 

životě a je základem pro lepší pochopení a využívání současných 

technologií. 

Obory zařazené do této oblasti svým činnostním a badatelským 

charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem 

přírodních procesů, a tím si také uvědomovat i užitečnost přírodovědných 

poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při 

studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i 

důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti 

soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, 

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, 

analyzovat výsledky tohoto pozorování a vyvozovat z nich závěry 

(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2005). Mezi tyto 

poznávací metody patří také metoda kultivační. Učí žáky zkoumat příčiny 

a souvislosti přírodních procesů a vysvětlovat pozorované jevy. Významně 

podporuje využívání poznaných přírodních zákonitostí pro jejich 

předvídání nebo ovlivňování. 

Zařazením kultivační metody do laboratorních cvičení z biologie rozvíjíme 

klíčové kompetence této oblasti tím, že vedeme žáky к (převzato 

z Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2005): 
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• zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých 

empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i 

různých metod racionálního uvažování 

• potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních 

procesů, správně tato otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 

odpovědi 

• způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek 

o přírodních faktech více nezávislými způsoby 

• posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných 

přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných 

hypotéz či závěrů 

• zapojení do aktivit směřujících к šetrnému chování к přírodním 

systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí 

• utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či 

situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek 

nebo životní prostředí lidí 

V oblasti Člověk a příroda je možné využít kultivační metodu ve 

vzdělávacím oboru Přírodopis, a to zejména okruhu Obecná biologie a 

genetika. Žáci zde mají možnost experimentálně ověřit základní projevy a 

podmínky života, obzvláště pak reakce na rozdílné vnější podmínky. Je 

neocenitelná při výuce bakterií, jejich výskytu a významu v přírodě i pro 

člověka. Vhodně tak lze ukázat rozdíl mezi živočišnou, rostlinnou a 

bakteriální buňkou. Dále je nepostradatelná v tématické části Biologie hub 

při výuce kvasinek a plísní, jejich významu v potravinářství a 

biotechnologiích. Pozitivní i negativní vliv mikroorganizmů využijeme také 

v některých okruzích učiva z Biologie člověka. Zde můžeme žáky náležitě, 

pomocí průkazu mikroorganizmů kultivační metodou, motivovat 

к dodržování základních hygienických návyků (včetně mytí rukou, čištění 

zubů, větrání, aj.). V okruhu Základy ekologie ji můžeme opět použít 

к názorné ukázce vzájemného vztahu mezi organizmy a prostředím. 

Součástí oboru je i Praktické poznávání přírody, akcentující praktické 

metody poznávání přírody, mezi něž kultivační metoda bezesporu patří. 
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2.2.3 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Zdraví je významnou hodnotou lidského života. Je obecně chápáno jako 

stav celkové fyzické, mentální a sociální pohody. Je utvářeno a 

ovlivňováno mnoha aspekty, především stylem života, kvalitou 

mezilidských vztahů a životního prostředí, zdravotně preventivním 

chováním aj. Protože je zdraví předpokladem pro optimální rozvoj jedince, 

stává se poznávání a praktické ovlivňování ochrany zdraví jednou z priorit 

školního vzdělávání. 

Vzdělání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci 

poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl 

zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným 

poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které 

ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti 

a způsoby chování (rozhodování), které vedou к zachování či posílení 

zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví 

jiných (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2005). 

Využitím kultivační metody můžeme žáky, daleko přesvědčivěji nežli 

výkladem, seznámit se všudypřítomností mikroorganizmů a vhodně tak 

posílit zájem žáků o problematiku zdraví. Práce v laboratoři, a s tím 

spojené dodržování zásad bezpečnosti práce, rozvíjí v žácích 

odpovědnost za rozhodování a jednání související se zdravím. Žáci si 

upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní 

návyky, učí se předcházet úrazům a vyrovnávat se s ohrožením 

v každodenních i mimořádných situacích. 

Integrací laboratorních prací, konkrétně kultivační metody, do výuky 

vedeme žáky к utváření a rozvíjení těchto kompetencí (podle Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání 2005): 

• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

• poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých 

etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování 

• získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může 

zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 
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• využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví 

v denním režimu, к upevňování způsobů rozhodování a jednání 

v souladu a aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i 

к poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou 

zdraví 

Kultivační metodu, a s ní spojené laboratorní práce, je v celku Člověk a 

zdraví možné zařadit v oboru Výchova ke zdraví. V okruhu Zdravý způsob 

života a péče o zdraví stimulujeme žáky к dodržování zásad osobní, 

intimní hygieny a uplatňování osvojených preventivních způsobů 

rozhodování a jednání v souvislosti s přenosnými chorobami. Získané 

znalosti, postoje a dovednosti dodržování pravidel bezpečnosti ochrany 

zdraví patří do okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. 

2.2.4 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností 

a technologií, vede žáky к získání základních uživatelských dovedností 

v různých oborech lidské činnosti a přispívá к vytváření životní a profesní 

orientace žáků (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

2005). Cíleným zaměřením na praktické pracovní dovednosti a návyky se 

výrazně tato oblast odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí. Její 

orientace na přímý kontakt s lidskou činností a technikou je vhodným 

prostorem pro využití kultivační metody. Kromě rozvoje pracovních 

dovedností a návyků si v rámci využití této metody žáci osvojují dovednost 

plánovat, organizovat a hodnotit vlastní práci i práci v kolektivu. Ve všech 

tématických okruzích jsou navíc žáci důsledně vedeni к dodržování zásad 

bezpečnosti a hygieny, což při práci s mikroorganizmy platí dvojnásob. 

Využitím kultivační metody v rámci laboratorních cvičení z biologie 

rozvíjíme a utváříme klíčové kompetence této oblasti tím, že vedeme žáky 

к (převzato z Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání): 

• pozitivnímu vztahu к práci а к odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce 
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• osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých 

pracovních oblastí, к organizaci a plánování práce а к používání 

vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě 

• poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy 

úzce spojena s pracovní činností člověka 

• autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, к potřebné 

sebedůvěře, к novému postoji a hodnotám ve vztahu к práci člověka, 

technice a životnímu prostředí 

• chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti к seberealizaci, 

sebeaktualizaci а к rozvíjení podnikatelského myšlení 

V rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce spadá kultivační metoda 

do oddílu Práce s laboratorní technikou. Žáci si zde osvojují práci 

s technickým vybavením laboratoře. Učí se používat vhodné pracovní 

postupy a metody pro konkrétní pozorování a experimentování. Výstupem 

laboratorních cvičení v neposlední řadě bývá zpracovaný protokol o cíli, 

průběhu a výsledcích práce. Žáci se učí formulovat závěry a výsledky 

práce použít к zobecnění (např. teorie, metody či postupu). Rozšiřuje se 

také dovednost posuzovat dostupné informační materiály z hlediska účelu, 

tak aby jim co nejlépe pomohly provést zadanou práci. Žáci jsou nuceni 

pracovat za zvýšených nároků na bezpečnost práce, což přispívá 

к zvnitřnění bezpečnostních pravidel. 

2.2.5 Průřezová témata 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání formuluje 6 

průřezových témat. Využití kultivační metody v rámci laboratorních cvičení 

lze zařadit do dvou z nich. 

V průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova se všechna témata 

uskutečňují prakticky. Laboratorní cvičení se mohou uplatnit v tématickém 

okruhu Rozvoj schopností poznávání a v okruhu Seberegulace a 

sebeorganizace, tedy v oblasti osobnostního rozvoje. Nezanedbatelný vliv 

však mohou mít také na rozvoj sociální, především zdokonalováním 
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dovedností spolupráce a komunikace v týmu a nových pracovních 

situacích. 

Průřezové téma Environmentálni výchova vede žáky к pochopení 

propojenosti vztahů člověka a životního prostředí. Kultivační metodu zde 

můžeme použít v tématickém okruhu Základní podmínky života. Zde ji 

můžeme aplikovat na témata vody, ovzduší a půdy. A v okruhu Lidské 

aktivity a problémy životního prostředí především na problematiku odpadů. 

Vedeme tak žáky к uvědomování si základních podmínek života a 

možností jejich ohrožování. Celé průřezové téma vede к odpovědnosti ve 

vztahu к biosféře a angažovanosti v řešení problémů ochrany životního 

prostředí. 

15 



2.3 Vytipování témat Rámcového vzdělávacího programu 

pro gymnaziální vzdělávání pro využití kultivační metody 

Hlavním cílem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální 

vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi, širokým 

vzdělanostním základem a připravit je na další studium i profesní život. 

Pro realizaci těchto cílů můžeme využít také kultivační metodu, neboť pro 

úspěšné uplatnění Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální 

vzdělávání (2006) je v praxi nutné vytvářet také podmínky pro praktické 

činnosti (laboratorní cvičení, praktická cvičení). Vzhledem к tomu, že 

může být vzdělávací obsah vzdělávacích oborů realizován různými 

způsoby (např. formou praktik, seminářů, cvičení, projektů atd.), 

nacházíme i zde prostor pro uplatnění kultivační metody. 

2.3.1 Klíčové kompetence 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání usiluje o další 

rozvoj kompetencí získaných v základním vzdělávání a specifikuje úroveň 

klíčových kompetencí, kterých by měli žáci dosáhnout na konci vzdělávání 

gymnaziálního. Přestože jsou jednotlivé klíčové kompetence zpracovány 

samostatně, v praxi se navzájem prostupují a doplňují. Zařazením 

kultivační metody přispíváme к rozvoji kompetencí к učení a řešení 

problémů, a také к rozvoji v oblasti kompetencí komunikativních, 

sociálních a personálních. 

Rozvíjení klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech, 

kde lze kultivační metodu v rámci laboratorních cvičení z biologie využít, 

bude rozpracováno v následující části. 

2.3.2 Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Prioritou přírodovědného poznání je odkrývat metodami vědeckého 

výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní procesy (Rámcový vzdělávací 

program pro gymnaziální vzdělávání 2006). Vzdělání v této oblasti se 
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orientuje především na hledání zákonitých souvislostí mezi poznanými 

přírodními objekty i procesy, a to hlavně s důrazem na jejich praktické 

využití. Svým obsahovým, strukturním i metodickým pojetím má oblast 

vytvářet prostředí koordinované spolupráce všech gymnaziálních 

přírodovědných vzdělávacích oborů (Rámcový vzdělávací program pro 

gymnaziální vzdělávání 2006). Využitím kultivační metody můžeme 

zkoumat probíhající jevy z pohledu různých oborů a napomáhat tak 

к jejich užší spolupráci. Neopomenutelným je přínos kultivační metody pro 

ověřování pravdivosti získaných přírodovědných informací, a také 

možnost pracovat s laboratorními technologiemi a přístroji. 

Zařazením kultivační metody rozvíjíme klíčové kompetence této oblasti 

tím, že vedeme žáky к (převzato z Rámcový vzdělávací program pro 

gymnaziální vzdělávání 2006): 

• formulaci přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a 

případnému zpřesňování i opravě řešení tohoto problému 

• provádění soustavných a objektivních pozorování, měření a 

experimentů (především laboratorního rázu) podle vlastního i 

týmového plánu nebo projektu, zpracování a interpretace získaných 

dat a hledání souvislostí mezi nimi 

• tvorbě modelu přírodního objektu i procesu umožňujícího pro daný 

poznávací účel vhodně reprezentovat jejich podstatné rysy i 

zákonitosti 

• к využívání prostředků moderních technologií v průběhu 

přírodovědné poznávací činnosti 

• předvídání průběhu studovaných přírodních procesů na základě 

znalosti obecných přírodovědných zákonů a specifických podmínek 

• ochraně životního prostředí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí 

Ve vzdělávacím oboru Biologie vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

můžeme využít kultivační metodu v okruhu Obecná biologie pro porovnání 

prokaryotních a eukaryotních buněk. Dále pak v celém tématickém okruhu 

Biologie bakterií a sinic. V okruhu Biologie hub ji můžeme využít u 
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kvasinek a plísní při výuce jejich stavby, ekologického, zdravotního a 

hospodářského významu. Kultivovat můžeme mikroorganizmy i při 

poznávání okruhu Biologie člověka, a také v okruhu Ekologie pro 

objasnění základních ekologických vztahů a experimentální ověření 

podmínek života. Je vhodné zařadit kultivační metodu také v rámci oboru 

Geologie, a to při analýze složení vod a vzniku půd. 

2.3.3 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví klade důraz na posílení vztahu žáků ke 

zdraví jako celku. Účelem je posílit rozumové i citové vazby к 

problematice zdraví, zdravému životního stylu a kvalitě budoucího života a 

současně rozvoj souvisejících praktických dovedností. 

Realizace této vzdělávací oblasti (v porovnání se základním vzděláváním) 

daleko více staví na samostatnosti žáků, na jejich aktivním přístupu к 

dané problematice, na osobních zkušenostech a názorech, ale i na 

uvědomělejším utváření vztahů к jiným osobám i okolnímu prostředí, na 

větší zodpovědnosti za bezpečnost a zdraví, na organizačních 

schopnostech atd. (Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální 

vzdělávání 2006). Využitím kultivační metody převádíme poznatky 

z oblastí teoretických do roviny praktické zkušenosti s možností jejich další 

aplikace při řešení otázek souvisejících se zdravím a bezpečností. 

Zařazením laboratorních prací a kultivační metody napomáháme utváření 

a rozvíjení klíčových kompetencí této oblasti a směřujeme žáky к (podle 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 2006): 

• přebírání odpovědnosti za zdraví, bezpečnost a kvalitu životního 

prostředí 

• upevňování vazeb: zdraví - tělesná, duševní a sociální pohoda 

(zdatnost) - péče o zdraví a bezpečnost - odpovědnost - vzájemná 

pomoc - prožitek - vzhled - vitalita - výkonnost - úspěšnost -

sociální stabilita-zdraví 
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• uplatňování zdravého způsobu života a aktivní podpory zdraví: 

zařazování osvědčených činností a postupů z oblasti hygieny, 

stravování, pohybu, osobního bezpečí, partnerských vztahů 

• osvojení způsobů účelného chování a poskytnutí (zajištění) 

nezbytné pomoci v situacích ohrožení zdraví a bezpečí, včetně 

mimořádných událostí 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví využijeme kultivační metodu a 

laborování v oboru Výchova ke zdraví. Žáci se v okruhu Zdravý způsob 

života a péče o zdraví seznamují s vlivem životních a pracovních 

podmínek a zdravého životního stylu na zdraví. V rámci laboratorních 

prací se žáci učí zásadám pomoci při úrazech a jiných život ohrožujících 

stavech, stejně tak jako v okruhu Ochrana člověka za mimořádných 

situací. Okruh Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence směřujeme 

pomocí kultivační metody především к hlubšímu poznávání rizikového a 

nerizikového chování. 

2.3.4 Průřezová témata 

Jako průřezová jsou zařazována témata, která jsou v současnosti 

vnímána jako aktuální. Jejich účelem je především ovlivňovat postoje, 

hodnotový systém a jednání žáků. Navazují a prohlubují průřezová témata 

základního vzdělávání. V rámci gymnaziálního vzdělávání můžeme využít 

kultivační metodu v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchovy 

a Environmentálni výchovy. 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova směřuje к pedagogicky 

ovlivňovanému osobnostnímu a sociálnímu rozvoji tak, aby založil 
v žácích předpoklady těchto schopností (podle Rámcový vzdělávací 

Program pro gymnaziální vzdělávání 2006): 

• vytvářet a udržovat si maximum osobní stability, vyrovnávat se s 

riziky, pečovat o své psychosomatické zdraví 

19 



• pěstovat kvalitní mezilidské vztahy a v procesech sociální interakce 

ve všech jejích podobách jednat co nejefektivněji ve prospěch svůj i 

druhých lidí. 

Záměrem, к jehož uskutečnění můžeme využít také laboratorních prací je, 

aby si žáci uvědomovali své osobní kvality, dovednosti, úspěchy a 

hodnotili je, a rozvíjeli tak svou sebedůvěru a zodpovědnost. Při kultivaci 

se žáci učí využívat svých schopností a nabývají také specifických 

dovedností (seberegulativních i komunikačních) pro zvládání různých 

sociálních situací. Při společné práci je důležitým cílem, aby si žáci 

uvědomili hodnotu spolupráce, a tuto dovednost rozvíjeli. 

Laboratorní práce a kultivační metodu je možné využít ve všech 

tématických okruzích tohoto průřezového tématu. 

V průřezovém tématu Environmentálni výchova můžeme využít kultivační 

metodu především v rámci tématických okruhů Problematika vztahů 

organizmů a prostředí a Člověk a životní prostředí. Obsah průřezového 

tématu je zpracován netradičně, formou problémových otázek zahrnujících 

celou řadu dílčích problémů. Důraz je kladen na propojení a využití 

poznatků z různých vzdělávacích oborů pro jejich konkrétní řešení. 

V rámci tématických okruhů průřezového tématu Environmentálni výchova 

můžeme využít kultivační metody při řešení následujících problémů 

(převzato z Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 

2006): 

Problematika vztahů organizmů a prostředí 

• Jak ovlivňuje prostředí organismy, které v něm žijí, a které 

abiotické/biotické vlivy na organismus působí. 

• Jak lze charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné 

vztahy 
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Člověk a životní prostředí 

• Čím jsou významné organismy pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku 

a zániku některých rostlinných a živočišných druhů a jaké jsou 

formy jejich ochrany. 

• Jakým způsobem člověk využívá vodu a jaké jsou nejčastější 

příčiny jejího znečištění. 
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2.4 Zařazení praktických cvičení a laboratorních prací 

v didaktické literatuře 

Laboratorní práce se v literatuře obvykle objevují jako forma praktických 

cvičení. Nicméně i jejich začlenění nebývá vždy zcela jednoznačné. Dle 

zjištění Krumichové (2005) jsou v posledních pracích praktická cvičení 

zařazována jednoznačně jako didaktická metoda. 

Podle Skalkové (1999) jsou praktická cvičení specifickou organizační 

formu výuky a současně didaktickou metodou. Laboratorní práce jsou 

řazeny mezi metody praktických činností žáků, protože zdrojem poznání je 

především samotná činnost žáků, kontakt s předměty a možnost 

manipulace s nimi. Laboratorní metoda je chápána jako jedna 

z významných cest, které pomáhají překonávat jednoznačně slovní a 

nazírací způsob vyučování. Žáci si osvojují nejen nové poznatky, ale také 

celou řadu dovedností jako zacházení s nástroji a přístroji, plánování 

vlastní práce či sestavování protokolů. Rozvíjejí se schopnosti žáků 

pozorovat, samostatně uvažovat a při spolupráci s druhými také 

dovednosti komunikativní. Učí se používat nové poznatky v praxi a 

induktivně vyvozovat závěry. 

Mezi didaktické metody dovednostně-praktické řadí manipulování, 

laborování a experimentování i Maňák a Švec (2003). Vzhledem к nárůstu 

počtu různých vyučovacích metod jsou u nich tyto metody zařazovány 

mezi metody klasické. Autoři zdůrazňují potřebu posílení praktických 

aktivit žáků, protože tradiční orientace na rozsah obsahové a pojmové 

struktury učiva zatlačuje do pozadí jeho praktické uplatňování. Pro 

zařazení praktických cvičení do výuky mluví jednoznačně i výsledky 

výzkumů. Ty ukazují, že výkonnost paměti úzce souvisí s jednáním, neboť 

z toho, co sami děláme, paměť uchová až 90%. „Výuka zaměřená na 

posílení praktických aktivit žáků je také reakcí na podmínky, v nichž 

dnešní děti a mládež vyrůstají" (Maňák - Švec 2003). Nedostatek 

komplexních smyslových podnětů a omezené možnosti získání vlastních 

zkušeností tak mohou být do jisté míry kompenzovány akcentací 

praktického vyučování ve škole. 
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Mojžíšek (1988) oceňuje výchovný i vzdělávací význam pracovních 

metod, mezi které laboratorní práce žáků zařazuje. Zdůrazňuje, že 

pracovní činnost je uznávanou vyučovací náplní a metodou, která také 

přináší kvalitní didaktické výsledky. Současně dodává, že práce není jen 

metodou, ale i přirozeně významným cílem výchovy. Musíme pečlivě 

rozlišovat práci jako metodu pro získávání poznatků (zdrojový smysl 

práce) a práci jako obsah vzdělání (poznat pracovní činnost). Oba úkoly 

se vzájemně prolínají (Mojžíšek 1988). Laboratorní práce považuje 

Mojžíšek především za metodu a brání se jejímu zařazení mezi vyučovací 

formy, přestože jejím zavedením je povaha vyučovací formy výrazně 

ovlivněna. Zdůrazňuje také, že se jedná o žákům přístupnou, aktivizující 

metodu, jejíž zařazování do výuky patří к požadavkům modernizace 

vyučování. 

Také Kalhous a Obst (2002) se nevymykají v zařazení laboratorních prací 

mezi metody praktické. V jejich dalším dělení se mohou laboratorní 

metody pohybovat od reproduktivních, přes problémové až к výzkumným 

podle jejich konkrétní náročnosti. S tímto dělením nelze nežli souhlasit už 

vzhledem k tomu, že s rostoucím věkem je potřeba žákům předkládat 

úkoly stále náročnější na kognitivní operace i psychomotorické 

dovednosti. 

Laboratorní metoda bývá také spojována s problémovým vyučováním. 

Skalková (1974) v této souvislosti uvádí práci Kupisiewicze. Ten na 

základě svých výzkumů došel к závěru, že kladné výsledky problémového 

vyučování laboratorní metodou jsou zapříčiněny tím, že řešené problémy 

vyvolávají zájem žáků, vzbuzují jejich pozornost a znamenají tak účinnou 

motivaci. 

Obecně je právě přímá činnost žáků pojímána jako významný podněcující 

prvek, který se týká sféry jak motivační, tak i kognitivní. Laboratorní práce 

к těmto činnostem rozhodně patří ať už jako metoda nebo jako vyučovací 

forma. Vyučovací hodiny tohoto typu jsou pro žáky přitažlivé. Vhodným 

přizpůsobením laboratorních prací jejich věku a schopnostem získáme 

neobyčejnou možnost přiblížit žákům poznatky jimi preferovanou 

metodou. 
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2.4.1 Laboratorní metoda 

Její název je odvozen z latinského laboro - pracuji. Jejím cílem je 

poznání, objevení a rozšíření nových poznatků při práci - laborování. Je 

založena na bezprostředním styku s pozorovanou skutečností a jako 

metoda přímého poznávání je nenahraditelná. Na rozdíl od 

zprostředkovaného sdělení se blízkým kontaktem s pozorovaným 

objektem výrazně prohlubuje žákova schopnost a dovednost vnímání a 

pozorování. Je přirozenou metodou získávání zkušeností a zpřesňování 

nabitých zjištění. Poznatky jí získávané jsou mnohosmyslové. Proto se 

mohou představy o jevu přesněji a adekvátněji rozvinout, což je cenné 

z hlediska respektování principu názornosti (Mojžíšek 1988). Je také 

vhodná к aplikaci teoretických znalostí a dovedností, jejich opakování, 

procvičování a dotváření. 

Obvykle se jedná o pozorování a pokusy ověřující různá fakta či hypotézy. 

Laborování poskytuje příležitost к usuzování, rozvíjí technické myšlení, 

přispívá к výcviku organizačních dovedností, vytváří pracovní návyky 

(Maňák - Švec 2003) a současně je pro žáky zdrojem vědeckých a 

technických informací. V rámci laboratorních cvičení se rozvíjí vědomostní 

i dovednostní kompetence, jejichž osvojení je také cílem. Kromě 

zmiňovaného pozorování se žáci učí zaznamenávat průběh prací a 

dosažených výsledků, se kterými se učí dále operovat. Rozvíjejí 

schopnosti kvantifikace a klasifikace jevů a vyvozování závěrů. Učí se 

vytvářet grafy a průběh prací i s výsledky zaznamenávat do protokolů. 

V neposlední řadě se učí zacházení s přístroji, nástroji a materiály. 

Nelze opomenout ani rozvoj sociálních a komunikativních dovedností. Při 

laboratorních cvičeních pracují žáci často ve skupinách, a učí se tak dělbě 

práce a schopnosti pracovat v kolektivu. Z výchovného hlediska přispívá 

tato metoda к upevňování vnitřní kázně, rozvoji vůle, cílevědomosti a 

návyku pracovat, organizovat, kontrolovat a řídit svou práci. 

Laboratorní práce mohou být krátkodobé a trvat pouze část hodiny, hodinu 

nebo dlouhodobé trvající až několik měsíců. Obvykle bývají 
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uskutečňovány ve třídě nebo specializovaných laboratořích. Můžeme 

odlišit několik typů laboratorních prací (podle Mojžíška 1988): 

• Ilustrační typ laboratorních prací (žákům se vysvětluje, doplňuje, 

ilustruje učivo,které již dříve poznali, např. při výkladu) 

• Aplikační typ laboratorních prací (umožňuje žákům použití osvojené 

teorie, opakování a procvičování vědomostí a dovedností) 

• Objevný typ (též heuristický) laboratorních prací (žáci objevují, 

experimentují; problémovým řešením úkolů objevují pro sebe nová 

fakta, vztahy a osvojují si nové znalosti). 

Zvláště poslední typ laboratorních prací se v současné době pokládá 

za významný inovační faktor ve vyučování (Skalková 1999). Účinné je 

takové řešení problémů, kdy se slovně názorová metody nahradí metodou 

laboratorní, při níž žáci sami za vedení učitele vykonávají praktické 

činnosti. Za optimální postup se pokládá ten, který zdůrazňuje ovládání 

pojmů a všeobecných soudů vyvozených rozumovou činností, jež byla 

ovšem spojována s pozorováním a laboratorní praktickou činností žáků, a 

to hlavně tehdy, když šlo o ověřování a zdůvodňování hypotéz, které žáci 

formulovali (Skalková 1974). Tato metoda se využívá na vyšších stupních, 

kde je práce stále více abstrahována a daleko více zakládána na 

samostatném myšlení. Žáci se učí vědecky myslet, objektivně hodnotit 

údaje a formulovat hypotézy. Získávají tak předpoklady к provádění 

náročnějších experimentů. 

Experimentem se rozumí takový badatelský přístup к realitě, kterým se na 

základě určité, teoreticky zdůvodněné hypotézy, záměrně mění nebo 

ovlivňují některé stránky sledované skutečnosti (nezávislá proměnná), 

přičemž se existující podmínky udržují konstantní a provedené zásahy a 

výsledky se přesně registrují (Maňák - Švec 2003). 

Ve škole můžeme odlišit tzv. experiment učitelský, kdy jde vlastně o určitý 

druh předvádění, a experiment žákovský, jehož podstatou je samostatné 

hledání, zkoušení a objevování. 
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Maňák a Švec (2003) uvádějí obvyklé průběhové schéma, které je nutno 

podle možností při realizaci experimentů dodržovat: 

1. identifikace otázky, problému 

2. vytvoření hypotéz 

3. hledání vhodné formy experimentu 

4. provedení experimentu 

5. srovnání dosažených výsledků s hypotézami a 

6. zobecnění výsledků, formulace závěrů. 

Školní experiment může být náročný na realizaci nejen z hlediska 

pedagogického, ale ve většině případů má také aspekt materiální. Včasné 

opatření potřebného materiálu je jedním z požadavků na úspěšné 

provedení všech laboratorních prací, jak je uvádí Mojžíšek (1988, volně 

převzato) : 

1. Nejdříve musí učitel připravit hodinu, promyslet a stanovit pokusy, 

předběžně si je ověřit v praxi. Zjistí časovou únosnost pokusů, 

protože jsou omezeny limitem 1 5 - 2 5 minut. Je nutno ověřit jejich 

hygienickou stránku a bezpečnostní požadavky. 

2. Dále musí zajistit materiální podmínky laboratorních prací. Zajistí 

chemikálie, biologické preparáty aj. Dále je žádoucí sestavit pracovní 

návod. 

3. Promyslíme a realizujeme rozdělení žáků к pracovním stolům, 

pracovním prostorům, a to tak, aby měli dostatek pomůcek, materiálu 

a možnost provádět dokumentaci. Žáci jsou poučeni jak pracovat. 

4. V další části hodiny konají žáci pokusy, a to individuálně nebo po 

skupinách. Lze jim přidělit společné nebo individualizované úkoly. 

5. Již v průběhu pokusů můžeme konat dílčí zobecnění. Proto učitel 

sleduje pokus průběžně, opravuje, doplňuje instrukce a povzbuzuje. 

Dbá, aby základní pokus byl proveden téměř stejně a současně. 
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6. Při skupinových pracích usiluje učitel o to, aby žáci konali 

rovnocenné práce. Dbá, aby se někteří žáci nestali jen trpnými 

diváky. 

7. V závěru učitel společně se žáky zobecňuje výsledky do sešitů, na 

tabuli a usiluje o vytvoření adekvátních vědomostních struktur. Člení 

poznatky podle závažnosti na podstatné, nepodstatné, logizuje obsah 

tak, aby žáci měli přehled o tom, co poznali. 

8. V závěru práce je zahrnut i úklid pracovny, což nelze podcenit. Učitel 

zde doplní poznatky, doporučí nebo požaduje četbu literatury z oboru 

výzkumu, takové, která prohloubí poznatky. 

Každý z bodů je vždy potřeba přizpůsobit konkrétní situaci a věku žáků. 

Petty (1996) se zabývá praktickým použitím laboratorních cvičení ve 

výuce. Zdůrazňuje, že úspěch závisí na správné přípravě a je nutné se 

vždy počítat s tím, že cvičení potrvají déle, než si myslíme. Je tedy 

potřeba si na ně vyhradit dostatek času. Pokud máme к dispozici málo 

vybavení, je vhodné rozdělit žáky do skupin nebo provádět několik 

různých praktických činností tak, aby se skupiny střídaly. Na rozdíl od 

Mojžíška (1988) zastává Petty (1996) názor, že instrukce je nejlepší psát 

na tabuli v přítomnosti třídy. Důležité je, abychom na žácích nechtěli příliš 

mnoho věcí najednou. Pokud nepoužíváme metodu objevování, je nutné 

vydávat jasné instrukce a složitý úkol je lepší rozdělit na řadu po sobě 

jdoucích kroků. Jestliže nebude popis stručný, žáci jej nebudou číst. 

Doporučuje také zadat ( jako poslední v pořadí) náročný úkol s otevřeným 

koncem určený žákům, kteří budou brzo hotovi. Zdůrazňuje také význam 

shrnujícího komentáře a především závěrečné diskuze. 
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2.5 Obsahová analýza učebnic pro základní školy a 

gymnázia 

Cílem obsahové analýzy učebníc pro základní školy a gymnázia bylo 

zhodnotit jejich obsah z hlediska zastoupení mikrobiologických témat. 

Metodika hodnocení obsahu učebnic 

Hodnocení bylo provedeno metodou obsahové analýzy (Pelikán 1998). 

Analyzovány byly učebnice běžně využívané pro výuku na základních 

školách a gymnáziích. Byly voleny především ucelené řady učebnic, ze 

kterých byly vybrány pouze ty, které se mikrobiologickou tématickou 

zabývají. Z celkového počtu 18-ti (100%) analyzovaných učebnic bylo 11 

(61%) pro 2. stupeň pro základní školy a nižší ročníky gymnázií a 7 (39%) 

pro gymnázia. Obsahová analýza byla provedena v následujících 

učebnicích: 

Učebnice pro základní školy: 

1. KVASNIČKOVÁ, D. 2002. Ekologický přírodopis pro 6. ročník 

základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 

3., přepracované vyd., ISBN 80-7168-783-9. 

2. KVASNIČKOVÁ, D. 1999. Ekologický přírodopis pro 7. ročník 

základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií 1. část. Praha: 

Fortuna, 2. uprav, vyd., dotisk, ISBN 80-7168-423-6. 

3. KVASNIČKOVÁ, D. 1997. Ekologický přírodopis pro 8.ročník 

základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 2. 

uprav, vyd., ISBN 80-7168-477-5. 

4. ČABRADOVÁ, V. 2003. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a 

primu víceletého gymnázia. Plzeň: Fraus, ISBN 80-7238-211-Х. 

5. VANĚČKOVÁ, I. 2006. Přírodopis pro 8. ročník základní školy a 

víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, ISBN 80-7238-428-7. 
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6. ČERNÍK, V. 2002. Přírodopis 1 pro 6. ročník základní školy a nižší 

ročníky víceletých gymnázií. Praha: SPN, 1. přepracované vyd., 

dotisk, ISBN 80-7235-068-4. 

7. ČERNÍK, V. 1998. Přírodopis 3 : Pro žáky základní školy (8. ročník) a 

nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: SPN, ISBN 85-85937-97-2. 

8. MALENINSKÝ, M. 2004. Přírodopis pro 6. ročník : učebnice pro 

základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. , Botanika 1 

Zoologie 1. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 

ISBN 80-86034-56-9. 

9. MALENINSKÝ, M. 2005. Přírodopis pro 8. ročník : učebnice pro 

základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. , Člověk. Praha: 

Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN 80-86034-41-0. 

10.DOBRORUKA, L. 1999. Přírodopis III pro 8. ročník základní školy. 

Praha: Sciencia, ISBN 80-7183-167-0. 

11.DOBRORUKA, L. 1997. Přírodopis I pro 6. ročník základní školy. 

Praha: Scientia, ISBN 80-7183-092-5. 

Učebnice pro gymnázia: 

I. KUBIŠTA, V. 1992. Obecná biologie : Úvodní učební text biologie pro 

1. ročník gymnázií. Praha: Fortuna, ISBN 80-85298-92-9. 

II. KINCL, L. 2000. Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií. Praha: 

Fortuna, 3. uprav, vyd., ISBN 80-7168-736-7. 

III. NOVOTNÝ, I. 1998. Biologie člověka pro gymnázia. Praha : Fortuna, 

2. uprav, vyd., dotisk, ISBN 80-7168-462-7. 

IV. JELÍNEK, J. - ZICHÁČEK, V. 1996. Biologie pro střední školy 

gymnazijního typu : Teoretická část. Olomouc: Fin Publishing, ISBN 

80-86002-01-2. 
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JELÍNEK, J. - ZICHÁČEK, V. 1996. Biologie : Praktická část pro 

střední školy gymnazijního typu. Olomouc: Fin Publishing, ISBN 80-

86002-09-8.1 

V. BERGER, J. 1995. Základy biologie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, ISBN 

80-85808-32-3. 

VI. BERGER, J. 1996. Buněčná a molekulární biologie. Havlíčkův Brod: 

Tobiáš, ISBN 80-85808-42-0. 

VII. BERGER, J. 1998. Ekologie. České Budějovice: Kopp, ISBN 80-

7232-013-0. 

Všechny učebnice byly hodnoceny: 

1. Z hlediska teoretického zastoupení učiva o mikroorganizmech. 

2. Z hlediska výskytu námětů к praktickým cvičením s využitím 

mikroorganizmů. 

Obsahová analýza učebnic sledovala: 

1. výskyt učiva o mikroorganizmech v textu, konkrétně bakterií, sinic, 

kvasinek, plísní a prvoků. 

2. zastoupení návrhů praktických cvičení: námětů к mikroskopování, a 

to jak obecně, tak i mikroskopování mikroorganizmů; 

makroskopických pozorování; námětů к pěstování mikroorganizmů 

obecně. 

V obsahové analýze učebnic pro gymnázia byly v teoretické části navíc 

vyhledávány informace o kultivační metodě. 

Vzhledem k tomu, že v novějších vydáních již není praktická část z učebnice 
vydělena, pracovali jsme s ni jako s její součástí i v tomto případě. 
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Výsledky obsahové analýzy 

V každé z analyzovaných učebnic jsme o mikroorganizmech našli alespoň 

zmínku. Všem sledovaným mikroorganizmům se ve větší míře věnuje jen 

necelá pětina učebnic (22,2%). V ostatních učebnicích byla vždy 

minimálně jedna ze sledovaných položek pouze zmíněna, nebo nebyla 

zařazena vůbec. 

Téměř polovina učebnic pro základní školy i gymnázia (44,4%) se o 

mikroskopování obecně zmiňuje. Konkrétně o mikroskopování 

mikroorganizmů se jich však zmiňuje pouze 33%. Makroskopická 

pozorování navrhují pouze některé učebnice pro základní školy. Náměty 

na pěstování mikroorganizmů lze nalézt v učebnicích pro základní školy, 

v menší míře pak také v učebnicích pro gymnázia. Výsledky jsou 

přehledně zpracovány v tabulkách 1 - 4. 

Učebnice pro základní školy 

Učebnice pro základní školy se mikroorganizmy zabývají více než 

učebnice pro gymnázia. Většina sledovaných učebnicových řad se 

mikroorganismům věnuje ve větší míře v 6. ročníku, v 8. ročníku se o nich 

pouze více či méně zmiňují. Výjimku tvoří řada učebnic Ekologického 

přírodopisu, kde se v 6. ročníku probírají prvoci a v 7. ročníku bakterie. 

Sinice, kvasinky a plísně probírány nejsou. Nejdeme o nich pouze zmínku 

v 6. a 8. ročníku (viz Tabulka 1). 

Všechny sledované řady učebnic zařazují obecné poznatky o 

mikroskopování do 6. ročníku. Pozitivním zjištěním bylo, že všechny řady 

učebnic obsahovaly návrh na mikroskopické pozorování mikroorganizmů. 

Náměty na makroskopické pozorování a na pěstování mikroorganizmů 

jsme našli shodně ve třech řadách učebnic. Negativním, avšak 

očekávaným zjištěním bylo, že v žádné ze sledovaných řad učebnic 

nebyla praktická cvičení z mikrobiologie zařazena v 8. ročníku (viz 

Tabulka 2). 
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Učebnice pro gymnázia 

Oproti očekávání jsou na tom učebnice pro gymnázia hůře než učebnice 

pro základní školy. Pouze jedna učebnice se zmiňuje ve větší míře o 

všech sledovaných mikroorganizmech. V ostatních řadách učebnic pro 

gymnázia jsou mikroorganizmy probírány nesystematicky, o některých se 

učebnice pouze zmiňují a některé nejsou zařazeny vůbec. Obě zmiňované 

řady zařazují kultivační metodu ve svých úvodních učebnicích ve spojení 

s probíranými mikroorganizmy nebo u laboratorních technik (viz Tabulka 

3). 

Přestože se všechny analyzované řady učebnic mikroskopování obecně 

věnují, nejsou v nich žádné návrhy na sledování nebo pěstování 

mikroorganizmů zařazeny. Výjimku tvoří jediná učebnice, kde jsou nejen 

uvedeny návrhy na mikroskopické pozorování mikroorganizmů, ale 

obsahuje i větší počet návodů na jejich pěstování (viz Tabulka 4). 

Hodnocení analyzovaných učebnic 

Z uvedených výsledků vyplývá, že jsou mikrobiologická témata lépe 

zpracována v učebnicích pro základní školy. A to jak ze strany 

teoretického zastoupení mikroorganizmů, tak i vzhledem к 

navrhovaným praktickým cvičením. Pro výuku mikrobiologických témat na 

základní škole jsou podle našeho šetření nejvhodnější učebnice 

přírodopisu od nakladatelství SPN (Černík 2002; Černík 1998) a 

Nakladatelství České geografické společnosti (Maleninsý 2004; 

Maleninský 2005). 

Pro výuku mikrobiologických témat na gymnáziu lze jednoznačně 

doporučit učebnici autorů Jelínka a Zicháčka (1996), včetně její praktické 

části (Jelínek - Zicháček 1996). 
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Bakterie Sinice 
Kvasinky a 

plísně 
Prvoci 

1 pro 
6.ročník ZMÍNKA ZMÍNKA NE ANO 

2 pro 
7.ročník ANO NE NE NE 

3 pro 
8.ročník ZMÍNKA NE ZMÍNKA ZMÍNKA 

4 pro 
6.ročník ANO ANO ANO ANO 

5 pro 
8.ročník ZMÍNKA NE ZMÍNKA ZMÍNKA 

6 pro 
6.ročník ANO ANO ANO ANO 

7 pro 
8.ročník ANO NE NE NE 

8 pro 
6.ročník ANO ANO ANO ANO 

9 pro 
8.ročník ANO NE NE NE 

10 pro 
6.ročník ANO NE ANO ANO 

11 pro 
8.ročník ZMÍNKA NE NE ZMÍNKA 

Tabulka 1: Zastoupení učiva o mikroorg anizmech v učeb nicích pro ZŠ 

Mikroskopování Makroskopické 
pozorování 

mikroorganizmů 

Námět na 
pěstování 

obecně mikroorganizmů 

Makroskopické 
pozorování 

mikroorganizmů mikroorganizmů 
obecně 

1 pro 
6.ročník ANO ANO NE NE 

2 pro 
7.ročník NE NE NE NE 

3 pro 
8.ročník NE NE NE NE 

4 pro 
6.ročník ANO ANO NE ANO (1 námět) 

5 pro 
8.ročník NE NE NE NE 

6 pro 
6.ročník ANO ANO ANO ANO (3 náměty) 

7 pro 
8.ročník NE NE NE NE 

8 pro 
6.ročník ANO ANO ANO ANO (3 náměty) 

9 pro 
8.ročník NE NE NE NE 

10 pro 
6.ročník ANO ANO ANO NE 

11 pro 
8.ročník NE NE NE NE 

Tabulka 2: Náměty praktických cvičení s využitím mikroorganizmů v učebnicích 
pro ZŠ 

3 3 



Bakterie Sinice 
Kvasinky a 

plísně Prvoci 
Kultivační 

metoda 

1 ANO ANO ZMÍNKA ZMÍNKA ANO 

II ZMÍNKA ZMÍNKA NE NE NE 

lil ZMÍNKA NE NE NE NE 

IV ANO ANO ANO ANO NE 

v ANO ANO NE NE ANO 

VI NE NE NE ANO NE 

VII ZMlNKA ZMÍNKA NE NE NE 

Tabulka 3: Zastoupení učiva o mikroorganizmech v učebnicích pro gymnázia 

Mikroskopování Makroskopické 
pozorování 

mikroorganizmů 

Námět na pěstování 
mikroorganizmů obecně 

obecně mikroorganizmů 

Makroskopické 
pozorování 

mikroorganizmů 

Námět na pěstování 
mikroorganizmů obecně 

1 ANO NE NE NE 

II NE NE NE NE 

III NE NE NE NE 

IV ANO ANO NE A N O (4 náměty) 

V ANO NE NE NE 

VI NE NE NE NE 

VII NE NE NE NE 

Tabulka 4: Náměty praktických cvičení s využitím mikroorganizmů v učebnicích 
pro gymnázia 
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2.6 Ostatní literatura zabývající se využitím kultivační 

metody v rámci laboratorních cvičení z biologie 

Náměty na praktická cvičení s mikroorganizmy využívající kultivační 

metodu můžeme najít nejen ve zmiňovaných učebnicích, ale především 

v další literatuře. Přínosná mohou být i některá skripta a učebnice pro 

studenty vysokých škol obsahující návody na laboratorní cvičení 

s využitím mikroorganizmů. Většinou je však potřeba tato cvičení upravit, 

což nemusí být vždy jednoduché. Další možností je nahlédnout do 

starších publikací, které se laboratorním pracím v biologii věnují. Nicméně 

i tyto uváděné pracovní postupy bývají příliš složité a pro jejich aplikaci do 

výuky je obvykle nutné je pozměnit. 

Kromě monografických publikací najdeme náměty praktických cvičení 

s využitím kultivační metody také v časopisech pro výuku. Zde bývají 

návody velmi dobře zpracovány a opatřeny aktuálními poznámkami o 

možnostech opatření potřebného materiálu a chemikálií. Dalším 

pramenem jsou internetové stránky. Zde je většina návodů pro práci 

s mikroorganizmy uvedena v angličtině (případně jiných jazycích). 

Nicméně i s pouhými základy angličtiny lze některé z těchto návodů 

snadno vyhledat. 

Následně budou uvedeny odkazy na vybraná laboratorní cvičení 

s využitím kultivační metody. Tato cvičení mohou být využita к rozšíření 

nebo pozměnění navrhovaných laboratorních prací uváděných dále 

v textu. 

Baer (1965) v knize Biologické pokusy ve škole věnuje mikrobiologickým 

cvičením celou kapitolu. Za pozornost stojí zejména tato laboratorní 

cvičení: 

• Množství zárodků ve vzduchu 

Jedná se o demonstrační pokus, při kterém žáci porovnávají množství 

narostlých kolonií na půdách, které byly kontaminovány v učebně v různou 

dobu (před vyučováním a po 4. vyučovací hodině). 
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• Založení čisté kultury kvasinek, bakterií a plísní 

Ze smíšených kultur přeočkují žáci vybrané kolonie do sterilní živné půdy. 

Po několika dnech sledují kolonie přeočkovaných mikroorganizmů. 

Rozeznávají tahy očkovací jehlou a sledují vzhled nově narostlých kolonií. 

• Konzervování bakteriálních kultur 

Žáci při pokusu zakonzervují vyrostlé kolonie bakterií. Kolonie dále 

nerostou, avšak působením formaldehydu nezmění svůj vzhled a mohou 

tak být za vhodných podmínek uchovány delší dobu. 

Krumichová (2005) ve své diplomové práci Praktická cvičení 

z mikrobiologie mléčných výrobků uvádí několik návrhů praktických 

cvičení s využitím kultivační metody. Pro školní praxi jsou vhodná zejména 

následující cvičení: 

• Kultivace konformních bakterií 

Při práci žáci nanesou na živné půdy suspenzi z nepastrovaných 

mléčných výrobků a fyziologického roztoku. Po inkubaci sledují zda byly 

ve výrobcích přítomny bakterie. Zkouška by měla být negativní. Pokud 

jsou výrobky kontaminovány, objeví se bakteriální kolonie. 

• Sledování účinku bakterií v lakmusovém mléce 

Bakterie, které získají žáci kultivací nebo ze vzorků mléčných výrobků, 

použijí k inokulaci lakmusového mléka. Dále sledují změny v barvě a 

struktuře mléka, ze kterého mohou také vytvořit mikroskopický preparát. 

V časopise Biologie - chemie - zeměpis byly v poslední době publikovány 

tyto návody na praktická cvičení z mikrobiologie s využitím kultivační 

metody: 

• Růst mikroorganizmů při různé vlhkosti a teplotě (Pavlasová 2006) 

Žáci porovnávají růst mikroorganizmů při různé teplotě (při pokojové 

teplotě, ve skladu, v ledničce, v mrazáku, v inkubátoru) a vlhkosti 

(pootevřená, zavřená Petriho miska). 
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• Růstová křivka plísní (Pavlasová 2006) 

Žáci sledují charakteristický růstový cyklus plísní. Pozorují a 

zaznamenávají měnící se velikost, barvu, tvar i tvorbu výtrusů. Výsledné 

údaje, znázorněné graficky v závislosti na čase, tvoří růstovou křivku. 

• Inhibiční účinek látek v zubní pastě (Zikánová - Koukol 2006) 

Záci pozorují nárůst bakteriálních kolonií na miskách s zubními pastou a 

bez ní. Srovnávají také šířku zóny čistého agaru (bez bakteriálních kolonií) 

pro různé typy zubních past. 

• Gramovo barvení bakterií (Pavelková - Zikánová 2004) 

Žáci barví teplem fixované preparáty. Po obarvení lze rozlišit grampozitivní 

a gramnegativní bakterie. Pro názornost mohou žáci vytvořit také smíšený 

preparát z obou typů bakterií. 
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3. Teoretická část II - Mikrobiologické aspekty 

zkoumané problematiky 

3.1 Kultivační metoda 

Kultivace je pěstování a rozmnožování buněk v laboratorních podmínkách. 

Buňky kultivujeme za optimálních podmínek na sterilních živných půdách 

při dodržení zásad aseptické práce. Jejich pomnožením vznikají kolonie, 

které jsou viditelné pouhým okem. Tato metoda je běžně využívána к 

diagnostice mikroorganizmů nebo pro hodnocení mikrobiologického 

znečištění sledovaného prostředí (např. ovzduší, voda aj.). 

Ve školních podmínkách využíváme kultivační metodu к průkazu 

mikroorganizmů v okolním prostředí a jejich následnému 

makroskopickému i mikroskopickému pozorování. Můžeme ji také využít 

v rámci školního experimentu. 

3.1.1 Podmínky kultivace 

Přestože jsou bakterie schopny se svému prostředí výrazně přizpůsobit 

změnou enzymového vybavení, biochemicky, morfologicky, aby změnily 

dopad nepříznivých vlivů okolí na svou vitalitu, tj. aby přežily 

(Jungbauerová 1998), jsou jejich možnosti přeci jen omezené. Pokud 

chceme mikroorganizmy, včetně bakterií, kultivovat, musíme se zaměřit na 

faktory, které je budou příznivě ovlivňovat. Jednou ze základních složek 

předpokladů látkové výměny je výživa, která musí pokrýt veškeré 

požadavky na energii a stavební látky. 

Zdroje výživy 

Výživu definujeme jako soubor pochodů, pomocí kterých organizmus 

přijímá, zpracovává a využívá dostupné živiny (Jungbauerová 1998). 

Živiny jsou využitelné zdroje energie v podobě uhlíku, dusíku, vitamínů, 

minerálů, stopových prvků a vody. 
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Podle výživy dělíme bakterie do 4 skupin (upraveno podle Kaprálka 2000): 

1. bakterie fotoautotrofní - sinice, zelené sirné bakterie. Energii 

získávají ze slunečního světla, uhlík získávají z C02, který fixují 

Calvinovým cyklem. 

2. bakterie fotoheterotrofní - purpurové sirné a purpurové bezsirné 

bakterie. Energii získávají ze slunečního světla, zdrojem uhlíku je 

organická látka. 

3. bakterie chemoautotrofní (chemolithotrofní) - nitrifikační bakterie, 

sirné bakterie, železité bakterie. Energii získávají oxidací 

anorganické látky, zdrojem uhlíku je C02, který je fixován 

Calvinovým cyklem. 

4. bakterie chemoheterotrofní (chemoorganotrofní) - většina bakterií. 

Zdrojem energie i zdrojem uhlíku je organická látka. 

Dusík získávají mikroorganizmy z dusičnanů, amoniaku, amonných solí, 

organických sloučenin (např. bílkoviny) nebo i volný ze vzduchu. Mezi 

nejdůležitější minerální látky pro mikroorganizmy patří síra, kterou buňka 

získává ze síranů a sirných aminokyselin, a fosfor dodávaný v podobě 

amonných solí. Z důležitých prvků nesmí v živném médiu chybět také 

mangan, vápník, draslík, sodík, chlor nebo železo. Kromě minerálních 

látek jsou pro růst bakterií významné i některé skupiny vitamínů, 

především vitamíny skupiny B, které se podílejí na tvorbě koenzymů a 

buňka je sama nedokáže syntetizovat. Mezi další vitamíny ovlivňující růst 

patří např. kyselina listová, kyselina askorbová, vitamín E a vitamín K. 

Potřeba vitamínů je většinou specifická pro konkrétní skupinu organizmů. 

Mezi růstové faktory některých mikroorganizmů patří rovněž purinové a 

pyrimidinové báze a aminokyseliny. Pro metabolické pochody je 

nezanedbatelný také zdroj kyslíku a vodíku, jejichž zdrojem jsou 

především vázaná a volná voda, organické a anorganické látky. 

Ve školní praxi pracujeme při kultivaci s běžnými chemoorganotrofními 

bakteriemi, které nemají žádné zvláštní nároky na výživu. Také většina 

běžných kvasinek a plísní není náročná na životní podmínky a pěstuje se 

lehce na běžných půdách. Některé kvasinky se rozmnožují i v půdách bez 
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zdroje dusíku, čehož se dá využít pro některé jednodušší kultivační 

experimenty. 

Kultivační podmínky prostředí 

Při přípravě kultivačního média i volbě prostředí je třeba zohlednit i 

následující podmínky pro náležitý růst mikroorganizmů. Mezi vnější životní 

podmínky mikroorganizmů patří teplota prostředí, vlhkost, osmotický tlak, 

pH, plynné prostředí, oxidoredukční potenciál a světelné podmínky. 

Teplota je pro organizmy významným růstovým faktorem. Mnohé 

mikroorganizmy žijí jen v určitém rozmezí teplot. Podle požadavků na 

teplotu rozdělujeme bakterie: 

a) psychrofilní (rostou při teplotách 0 - 5 ještě intenzivně) 

b) mezofilní (rostou při teplotách vyšších než 10°C a při optimální 

teplotě mezi 20 a 40°C velmi intenzivně) 

c) termofilní (rostou při poměrně vysoké optimální teplotě, teplota 

nad 55°C je považována za rozhodující při vymezení termofilní 

povahy bakterie). 

Pro život potřebují mikroorganizmy dostatečné množství vody. Podle toho, 

kolik potřebují vlhkosti к přežití, dělíme buňky na citlivé a odolné. Mezi 

citlivé patří většina buněk (viz Příloha II.). К odolným řadíme spory a 

buňky s kapsulou. Vzhledem к tomu, že vysoký obsah solí v prostředí 

snáší jen velmi málo organizmů, je osmotický tlak také významným 

faktorem ovlivňujícím růst. Kromě vysokého obsahu solí je nepříznivým 

faktorem i vysoká koncentrace cukru v prostředí. Pro růst a množení 

buněk je optimální izotonické prostředí s obsahem solí kolem 2%. Také 

pH ovlivňuje množení a růst buněk. Většina roste v neutrálním až 

alkalickém prostředí. Patogenní bakterie rostou nejlépe při pH 7,2 - 7,4. 

Plísně a kvasinky při pH 3,0 - 6,0. Některé bakterie, např. rod 

Lactobacillus, potřebují nižší pH (kolem 2,0). 

Plynné prostředí a oxidoredukční potenciál jsou pro kultivaci rovněž 

důležitým faktorem. Každé prostředí vykazuje určitý redoxní potenciál 
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daný poměrem oxidačních (např. kyslík, peroxidy) a redukčních (např. 

vodík, železné ionty) látek. Mikroorganizmy se značně liší svým vztahem 

ke kyslíku. Aerobní mikroorganizmy vyžadují přítomnost rozpuštěného 

kyslíku, a tedy pozitivní redox potenciál, na anaerobní mikroorganizmy 

působí kyslík a pozitivní oxidačně redukční potenciál škodlivě, v některých 

případech až letálně (Fyziologie růstu kvasinek 2006). Ve školních 

podmínkách se ve většině případů pracuje s mikroorganizmy aerobními. 

Také světelné podmínky mohou být určujícím faktorem. Sluneční světlo 

má pro některé bakterie význam jako zdroj energie, jiné buňky naopak 

vyžadují zastínění, např. anaerobní buňky (Sedlářová - Medková 2005). 

Je mnoho organizmů, které vyžadují specifické podmínky. 

Ve škole můžeme kultivovat veliké množství mikroorganizmů, které tak 

výlučné podmínky nepotřebují. Vybíráme proto pro kultivaci živné půdy, 

které budou vyhovovat širokému spektru mikroorganizmů. Kultivaci 

provádíme většinou za laboratorní teploty, při neutrálním pH, v aerobních 

podmínkách na tmavém místě. 

3.1.2 Přehled kultivačních půd 

Vzhledem к tomu, že neexistuje univerzální prostředí, na kterém by rostly 

všechny mikroorganizmy, je výběr médií pro jejich kultivaci velmi široký. 

Předem vždy volíme, к jakému účelu budeme mikroby pěstovat a na jaké 

mikroorganizmy se chceme zaměřit. Podle potřeby pak vybíráme vhodné 

živné prostředí. 

Živná média pro kultivaci mikroorganizmů můžeme rozčlenit do tří 

základních skupin. Půdy přirozené, syntetické a polysyntetické. 

Mezi živná prostředí přirozená můžeme zařadit mléko, maso, rýži, žluč, 

vejce, mrkev, brambory nebo půdní extrakt. Jejich složení není možné 

přesně definovat. 

Nutriční složky lze z těchto materiálů uvolnit, např. kyselou nebo 

enzymatickou hydrolýzou kaseinu a fermentativní hydrolýzou masa. Pro 

laboratorní kultivaci mikroorganizmů jsou tak získávány a komerčně 
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distribuovány např. masový výtažek (Beef extract), extrakt z kvasinek 

(Yeast extrakt), pepton (bactopepton) nebo hydrolyzáty kaseinu 

(Malachová 1992), které jsou pak podstatnými složkami univerzálních 

médií. 

Složení syntetických živných médií je dobře známo, protože jsou všechny 

složky chemicky definovatelné. Obvykle se jedná o jednoduché organické 

roztoky, jejichž složení lze podle potřeby měnit přidáním zdroje uhlíku, 

dusíku, a pod. 

Polosyntetická živná prostředí jsou směsí půd syntetických a výživných 

složek izolovaných z přirozených půd (pepton, kasein, sladina). V praxi 

mají tato média nejširší využití. 

Podle konzistence dělíme půdy na tekuté a pevné. 

Tekuté půdy slouží především к pomnožení mikroorganizmů. Při kultivaci 

vytváří mikroorganizmy zákal, sediment nebo povrchovou blanku. 

Jednotlivé typy se mohou i kombinovat (mikroorganizmy vytváří zákal a 

sediment současně). Běžně používanými tekutými půdami jsou bujón, 

živný roztok a mléko. Pokud naočkujeme tekutou půdu směsí 

mikroorganizmů, zůstanou nadále ve směsi, a tak není možné je od sebe 

rozlišit nebo izolovat pro další práci. К identifikaci mikroorganizmů je 

možno použít tekutých půd, jen pokud hledané mikroorganizmy rostou 

v těchto půdách zcela charakteristicky. 

Pevné neboli izolační půdy jsou tekuté půdy obsahující navíc zpevňovací 

prostředek, nejčastěji agar. Agar má pro mikrobiologii téměř ideální 

vlastnosti: není prakticky mikroorganizmy hydrolyzován, suspendován ve 

vodě ztekucuje až při asi 95°C, zatímco roztaven tuhne asi při 40°C 

(Kaprálek 1999). Tyto vlastnosti jsou pro přípravu agarových půd, jak jsou 

někdy pevné půdy nazývány, velmi výhodné. Po naočkování se na tuhých 

půdách mikroorganizmy rozmnožují na místě, na kterém ulpěly. 

Postupným dělením vzniká z jedné buňky makroskopicky odlišitelná 

kolonie. Pokud vyrůstají kolonie blízko sebe, mohou splývat nebo se i 

překrývat. 
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Pro využití na školách jsou pevné půdy mnohem vhodnější a to z několika 

důvodů: 

1. Nehrozí vylití kultury a tedy znehodnocení práce a účinně tak 

omezíme nebezpečí infekce rozlitím nebo umazáním (Baer 1965). 

2. Můžeme použít kultivační metodu к makroskopickému pozorování 

kolonií mikroorganizmů i v nižších třídách. 

3. Z vypěstované kolonie lze lehce izolovat materiál pro další práci. 

Podle použití diferencujeme půdy na univerzální, selektivní a diagnostické: 

Univerzální půdy (MPA, krevní agar, bujón) jsou využívány 

k pomnožování. Roste na nich velká většina běžných mikroorganizmů. 

Selektivní půdy (D.C., Slanetz - Bartley agar) obsahují látky brzdící růst 

nežádoucích mikrobů a naopak podporujících růst sledovaných druhů. 

Jsou tedy využívány к pomnožení pouze vybraných mikroorganizmů. 

Půdy diagnostické (Endo - agar, Tergitol 7) obsahují indikátory (např. 

barviva), které hledaný mikrobiální druh svým metabolismem specificky 

mění a na základě těchto biochemických reakcí jej lze pak identifikovat. 

V praxi jsou nejčastěji využívány selektivně diagnostické půdy, které 

umožňují izolovat málo běžné, případně ojediněle se vyskytující druhy, a 

to i ve vysoce převládajícím původní mikroflóre (Malachová 1992). 

Všechna kultivační média můžeme rozdělit na média minimální a média 

komplexní. 

Minimální média jsou složena jen z nejnezbytnějších živin, případně 

růstových faktorů. Zvláštním případem minimálního média je médium 

minerální tvořené jen anorganickými látkami a v případě 

chemoorganotrofů s jedinou organickou látkou (např. glukózou) jako 

zdrojem uhlíku a energie (Kaprálek 1999). Komplexní média obsahují 

všechny potřebné živiny (např. masopeptonový bujón). 

Živné půdy si pro práci se žáky můžeme připravit sami, nebo lze zakoupit 

již připravené plastové Petriho misky s živným médiem na jedno použití. 

Výhodou připravovaných médií je nižší pořizovací cena. Nevýhodou pak 
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větší náročnost na přípravu a zvýšené riziko kontaminace. A to jak 

samotného média, tak i používaného laboratorního skla. Výhodou 

zakoupených hotových agarových půd je jejich sterilita a nižší nároky na 

vybavení školní laboratoře. Ke kultivaci běžných mikroorganizmů 

využíváme komplexních, univerzálních, pevných, polysyntetických půd (viz 

Příloha V.). 

3.1.3 Typy kultivace 

Samotná kultivace může probíhat různými způsoby. 

Statická kultivace probíhá za neměnných podmínek. Kultivace probíhá 

v uzavřeném systému. Složení a vlastnosti prostředí se mění činností 

bakterií. Růst a množení bakterií probíhá v závislosti na čase růstovou 

křivkou (viz Příloha II.). Faktory limitující růst bakterií jsou vyčerpání živin, 

hromadění metabolitů, fyzikální a chemické změny (Sedlářová, Medková 

2005). Statická kultivace se nejvíce blíží přirozeným podmínkám, kdy je 

růst limitován koncentrací živin a zplodin (Jungbauerová 1998). 

Tímto způsobem rostou mikroorganizmy na povrchu pevné půdy nebo na 

povrchu tekuté půdy. U tekutého média při statické kultivaci ve stojící 

zkumavce se kyslík rozpouští tak pomalu, že stačí být spotřebován již 

bakteriemi v nejsvrchnější vrstvě a aerobní bakterie proto rostou v podobě 

blanky na povrchu. Pod ní jsou podmínky anaerobní (Kaprálek 1999). 

Při submersní kultivaci je kultivační nádoba (s tekutou živnou půdou) 

umístěna v temperované třepané vodní nebo vzdušné lázni a kulturou je 

v průběhu kultivace mícháno. Díky tomu je kultura homogenní a má 

dostatečný přísun kyslíku. 

Kontinuální kultivace je výjimečný způsob spočívající vtom, že do 

fermentoru s rostoucí bakteriální kulturou přitéká kontinuálně čerstvé živné 

médium a stejné množství kultury (bakterie + medium + zplodiny) odtéká 

(Kaprálek 1999). Za splnění určitých podmínek vzniká dynamicky 

rovnovážný, otevřený systém v němž se nemění koncentrace živin, objem 
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média ani počet buněk, přestože kultura roste a množí se. Využívá ve 

výzkumu a biotechnologiích. 

Ve školních podmínkách používáme především metody statické kultivace. 
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3.2 Uzpůsobení školních laboratoří pro prácí 

s mikroorganizmy (volně převzato z Malachová 1992) 

Laboratorní práce v mikrobiologii se vyznačují zvýšenými nároky na 

technickou vybavenost laboratoří. Z tohoto důvodu bývají na školách často 

opomíjeny. Jednoduchými úpravami však můžeme potřebné vybavení 

nahradit a přizpůsobit tak biologickou pracovnu práci s mikroorganizmy. 

Nejdůležitějšími adaptacemi pro mikrobiologická cvičení je náhrada 

autoklávu a sterilizátoru. Autokláv lehce nahradíme 6 - 10-ti litrovým 

kuchyňským tlakovým hrncem. Ke sterilizaci půd a skla v páře použijeme 

velký zavařovací hrnec a pro sterilizaci horkým vzduchem jakoukoli 

elektrickou troubu s nastavitelnou teplotou. Všechny nástroje před 

sterilizací pečlivě zabalíme do alobalu. Připravené sterilní kultivační půdy 

nebo zásobní bakteriální kultury je možné uchovat v chladničce. 

Kultivovat můžeme se žáky nejen v termostatu, ale také ve třídě při 

pokojové teplotě. Výhodou je, že žáci mohou sledovat postupný nárůst 

kolonií a zaznamenávat jej. Pokud uložíme sterilní půdy s izolovanými 

mikroorganizmy na místa s různou teplotou, budou moci žáci pozorovat 

vliv podmínek prostředí na růst mikroorganizmů. Při nižší kultivační teplotě 

předcházíme také nebezpečí infekce, protože většina lidských patogenů 

potřebuje ke se svému množení teplotu kolem 37°C. 

Elektrickou vodní lázeň nahradíme snadno nádobou (např. velkou 

kádinkou), kterou zahřejeme na požadovanou teplotu. Kromě běžného 

chemického skla budeme potřebovat větší počet Petriho misek. Můžeme 

použít skleněné nebo plastové, které je však nutné po použití zlikvidovat 

(spálením). 

Pro odběr materiálu a očkování půd potřebujeme dostatečný počet 

mikrobiologických kliček nebo sterilní vatové tampony. Mikrobiologické 

kličky lze nahradit jednorázovými plastovými kličkami případně jednotlivě 

balenými hygienickými párátky. 

Nezbytným vybavením mikrobiologické laboratoře jsou optické mikroskopy 

umožňující zvětšení 1000 - 1500x. 
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3.3 Odběr materiálu, izolace mikroorganizmů z okolního 

prostředí 

Při odběru přírodního materiálu a izolaci mikroorganizmů pro školní 

potřebu se řídíme zásadami aseptické práce. Ke sběru a přepravě 

používáme výhradně sterilní nástroje a nádoby. Odebíraných vzorků se 

v žádném případě nedotýkáme rukou, abychom zabránili kontaminaci a po 

použití je ihned likvidujeme. 

Některé vzorky, jako je např. půda, je vhodné před kultivací zředit (např. 

destilovanou vodou), abychom dosáhli nižší koncentrace mikroorganizmů. 

Při manipulaci se vzorky se řídíme zásadami pro práci v mikrobiologické 

laboratoři (viz Příloha IV.). К izolaci mikroorganizmů můžeme použít také 

otisky nebo stěry z předmětů. Otiskované plochy se nedotýkáme a ke 

stěru z předmětů používáme suchého nebo navlhčeného sterilního 

vatového tamponu, případně vyžíhanou mikrobiologickou kličku (viz 

Příloha II.). Při kultivaci mikroorganizmů ve školní laboratoři je cílem získat 

izolované (samostatné) kolonie. Mikroorganizmy lze na pevnou půdu 

zachytit několika způsoby. Izolaci otiskem (např. list nebo bříška prstů) 

provádíme přímo, lehkým otištěním vybraného vzorku na povrch pevné 

půdy. К izolaci mikroorganizmů z roztoku nebo stěru použijeme očkování 

nátěrem (roztěrem). Tento způsob spočívá v postupném zřeďování 

očkované kultury tak, aby se v posledních ředěních objevily jednotlivé 

kolonie mikroorganizmů. Kočkování můžeme použít nátěr jednoduchý, 

paprskovitý nebo křížem (viz Příloha II.). Nejčastěji používáme nátěru 

jednoduchého. 
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3.4 Růstová křivka 

V příznivém prostředí se mikroorganizmy po počáteční adaptaci rychle 

množí, dokud nedosáhnou své maximální koncentrace a posléze začnou 

ve větší míře odumírat. Jednotlivé fáze vzestupu a poklesu lze vyjádřit tzv. 

růstovou křivkou (viz Příloha II.). Růstová křivka je vyjádřením dynamiky 

množení mikroorganizmů v závislosti na čase. Můžeme odlišit šest po 

sobě jdoucích fází. 

1. Lag fáze 

Lag fáze je období, během kterého se buňky nemnoží a jejich počet se 

vlivem odumírání starších buněk spíše snižuje. Buňky se adaptují na nové 

prostředí. Syntetizují buněčné složky a enzymy potřebné pro využití látek 

přítomných v novém prostředí. Znatelně narůstá hmotnost i objem buněk. 

V této fázi jsou buňky nejcitlivější na vlivy fyzikální, chemické i biologické 

např. teplotu, mutageny, antibiotika apod. (Jungbauerová 1998). 

2. Fáze zrychleného růstu 

Buňky se nacházejí v přechodné fázi, kdy se začínají dělit a rychlost 

dělení postupně narůstá. Zvyšuje se také intenzita metabolizmu buněk, 

dochází к mohutné proteosyntéze. 

3. Fáze logaritmická, exponenciální 

V této fázi dochází к intenzivnímu růstu a množení buněk, jejich počet 

narůstá geometrickou řadou. Počet buněk je exponenciálně závislý na 

čase, rychlost dělení je však konstantní. Buněčný metabolismus je aktivní. 

Některé buňky již začínají odumírat, hromadí se metabolické zplodiny a 

ubývá živin. V poměru к přírůstku je však procento odumírajících buněk 

minimální. 

4. Fáze zpomaleného růstu 

Během této fáze se postupně snižuje rychlost dělení a růstu buněk. Počet 

odumírajících buněk naopak vzrůstá. Začíná se negativně projevovat 

vyčerpání živin a hromadění metabolitů, většinou toxické povahy 

(Jungbauerová 1998). 



5. Fáze stacionární 

Buňky přestávají narůstat a dělit se. Jejich množství dosáhlo maximální 

možné hodnoty. Začínají se projevovat nepříznivé změny způsobené 

úbytkem živin a zvýšením koncentrace metabolitů. Počet odumírajících 

buněk se vyrovnává s přírůstkem. 

Toto dosažené množství buněk se obvykle udržuje po dobu několika 

hodin. Tato fáze závisí na druhu mikroorganizmů, jejich odolnosti vůči 

hladovění a u bakterií také na schopnosti tvořit endospory (Jungbauerová 

1998). 

6. Fáze poklesu, zrychleného odumírání 

Úbytek buněk výrazně převažuje nad přírůstkem. Dochází к hromadnému 

odumírání buněk. Délka fáze je velmi individuální (dny až měsíce). 
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3.5 Popis kolonie 

Při evaluaci musíme rozlišovat kolonie narostlé v tekuté půdě a na půdě 

pevné. Nárůst mikroorganizmů v tekuté půdě se projeví zákalem, vznikem 

povrchové blanky, nebo se mikroorganizmy usadí na dně v podobě 

sedimentu. Při hodnocení si všímáme jakým způsobem mikroorganizmy 

rostou, struktury blanky, konzistence zákalu nebo sedimentu a 

v neposlední řadě také zápachu. 

Vzhledem к tomu, že ve školních laboratořích pracujeme především 

s půdami pevnými, zaměříme se tedy na podrobnější popis kolonií 

kultivovaných na půdách tuhých. Pro hodnocení kultur jsou určující tyto 

znaky (dle Malachové 1992): 

• Velikost udáváme nejčastěji v milimetrech nebo ji můžeme uvést 

opisem typu tečkovitá, drobná, středně velká, velká, aj. 

• Tvar můžeme popsat jako vypouklý, střechovitý, apod. (viz Příloha II.). 

• Povrch bývá lesklý nebo matný. Dále hladký, drsný, zrnitý, krabatý, 
rýhovaný nebo pupkovitý. 

• Okraj je obvykle rovný, vroubkovaný, laločnatý, vláknitý, krajkovitý, 

plstnatý, zvlněný, valovitě ztluštělý a pod. Některé kolonie mívají 

okraje velmi zvláštních tvarů (viz Příloha II.). 

• Barva je znakem významným a pro žáky velmi atraktivním, pokud se 

jedná o barvy výrazné jako je žlutá, červená, růžová, zelená aj. 

Některé kolonie mohou být bezbarvé, čiré nebo zkalené, pleťové, 

šedé, bílé či krémové, tedy nepříliš výrazné. Může se také lišt barva 

vrchní a spodní strany. 

• Konzistenci nemůžeme určit jen podle vzhledu. Bývá suchá, drolivá, 

hlenovitá, mazlavá nebo vodnatá a zkoušíme ji vypálenou 

bakteriologickou kličkou. 

• Zápach je obvyklým doprovodným znakem. Můžeme jej určit jako 

jemný, ostrý, čpavý, nasládlý, kyselý, plísňovitý, hnilobný, fekální, 

tlecí apod. V některých případech hovoříme o vůni (např.kvasinková). 
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• Změny půdy v okolí kolonií, které jej mění barevně, vrůstají do něj aj. 

Některé druhy mikrobů nerostou na pevných půdách v uzavřených 

koloniích, ale ve formě souvislého povlaku. I v těchto případech 

hodnotíme okraj, povrch, tloušťku, barvu, konzistenci, zápach a změnu 

barvy (Malachová 1992). 
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3.6 Příprava mikroskopických preparátů 

Pro mikroskopické pozorování zhotovujeme z připraveného materiálu 

mikrobiologický preparát. Volíme mezi vytvořením nativního nebo 

fixovaného (barveného) preparátu. Záleží na vybraných 

mikroorganizmech, které chceme pozorovat. 

Předností nativních preparátů je možnost přímého pozorování živých 

organizmů pod mikroskopem. Biologický materiál přeneseme 

mikrobiologickou kličkou do kapky fyziologického roztoku nebo destilované 

vody na podložní sklíčko. Tekutý materiál kápneme přímo na připravené 

sklíčko. Překryjeme krycím sklem a pozorujeme. Preparát můžeme také 

zhotovit na krycím sklíčku a pozorovat ve visuté kapce. 

U fixovaných (barvených) preparátů pozorujeme organizmy již usmrcené. 

Protože živé buňky poměrně špatně přijímají barviva, je vhodnější je před 

vlastním barvením usmrtit tzv. fixací. Fixací se buňky nejen přilepí 

к podložnímu sklíčku, ale zlepší se též jejich propustnost pro barvivo. 

Nejrychleji lze fixaci provést teplem, kdy podložní sklíčko s připravenou 

suspenzí bakterií třikrát rychle protáhneme plamenem. Fixovat můžeme 

také chemickými látkami, např. alkohol - éterem, acetonem, etanolem, 

metanolem, formaldehydem apod. (Malachová 1992). Po zafixování 

můžeme preparát barvit. 

52 



3.7 Barvící techniky v mikrobiologii 

Pozorované buňky jsou pro svou malou velikost těžko rozlišitelné i při 

větším zvětšení. Pro jejich zvýraznění používáme barvících technik, při 

nichž se řídíme konkrétními požadavky na znázornění sledovaných 

struktur. Pro barvení můžeme zvolit dva základní postupy. Negativní 

barvení a barvení buněk. Podle toho také používáme kyselá nebo basická 

barviva. 

Při negativním barvení nedochází к obarvení buněk, ale barvíme pozadí 

na němž jsou pak bezbarvé buňky dobře viditelné. Používá se také pro 

pozorování pouzder a slizů bakteriálních buněk (Malachová 1992). Pro 

negativní barvení se používají barviva kyselá. Často se používá barvení 

kongo červení. Nejběžnější a nejjednodušší je však barvení černou tuší 

(viz Příloha II.). 

Pro barvení požíváme nejčastěji orientační barvení jednoduché za použití 

jedné barvy, které umožňuje zvýraznění buněk a lepší pozorování jejich 

tvaru a velikosti (Malachová 1992) Pro barvení fixovaných preparátů 

používáme hlavně bazická barviva. Mezi nejpoužívanější patří 

methylenová modř, Ziehlův karbolfuchsin a safranin. Jiným orientačním 

barvením je barvení diferenciální, které umožňuje pozorování jednotlivých 

struktur buněk. 

Barvení, díky němuž můžeme rozdělit bakterie do různých skupin, 

nazýváme diagnostické. Základním diagnostickým barvením 

v bakteriologii je barvení podle Grama, kde je podstatnou složkou barvící 

směsi krystalová violeť. Po obarvení v mikroskopu uvidíme modrofialové 

(někdy až hnědě) zbarvené bakterie, které označujeme jako grampozitivní 

(barví se podle Grama), neodbarvují se etanolem. Růžovočerveně 

zbarvené bakterie označujeme jako gramnegativní (nebarví se podle 

Grama), odbarvují se etanolem, a aby byly dobře viditelné dobarvujeme je 

safraninem. Buněčná stěna G- bakterií má velmi nízkou afinitu ke 

krystalové violeti, která se tak snadno vymyje alkoholem. Buněčná stěna 

G+ bakterií má velkou afinitu ke krystalové violeti a neodbarví se pří 
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promývání alkoholem (upraveno dle Kaprálek 1999). Existují bakterie, 

které se barví modře i červeně, ty pak označujeme jako gramlabilní. 

Ve školních podmínkách používáme jak negativního barvení, tak i barvení 

buněk. Pro negativní barvení můžeme využít barvení černou tuší pro její 

lehkou dostupnost. Pro orientační barvení fixovaných preparátů lze 

doporučit Ziehlův karbolfuchsin. Živé kvasinky barvíme vodným roztokem 

methylenové modři. Můžeme také využít diagnostického barvení podle 

Grama. Barvení touto technikou je však časově náročné a vyžaduje cvik, 

proto je doporučováno pro studenty třetího stupně. 

Pro barvení je základem správné složení a příprava používaných 

chemických činidel (viz Příloha V.). 
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3.8 Pozorování (mikroskopování) 

Vzhledem к tomu, že námi pozorované mikroorganizmy jsou pouhým 

okem neviditelné, musíme ke studiu jejich morfologie využít 

mikroskopických metod. 

Pro práci ve škole používáme mikroskopie v plném prostupujícím 

viditelném světle, kterou umožňují běžné mikroskopy (Malachová 1992). 

Můžeme tak pozorovat nativní i fixované preparáty běžným objektivem při 

zvětšení 400x - 600x. Obarvené preparáty pozorujeme za použití 

imerzního objektivu při zvětšení 1000x - 1500x. 

Použitím imerze dosáhneme zvýšení numerické apertury, a tím 

zdokonalení rozlišovací schopnosti (Malachová 1992). Aplikace této 

metody vyžaduje seznámení žáků se zásadami pro použití imerze. 

Zásady mikroskopování pří použití imerze (upraveno podle Malachová 

1992) 

1) Zapneme osvětlení mikroskopu a nastavíme maximální intenzitu 

osvětlení. 

2) Kondenzor vyšroubujeme do nejvyšší polohy. 

3) Na suchý barvený nátěrový preparát nebo na krycí sklíčko 

preparátu kápneme kapku imerzního oleje. 

4) Revolverovým měničem nastavíme imerzní objektiv. Imerzní 

objektivy jsou označeny buď pruhem (nejčastěji černým nebo 

bílým) nebo značkou HI (homogenní imerze). 

5) Sešroubujeme tubus dolů tak, až objektiv vnikne do kapky 

imerze a zlehka se dotkne krycího skla nebo svrchní strany 

podložního skla s nátěrem. Přitom sledujeme pohyb tubusu 

zboku a dáváme pozor, abychom krycí sklo nerozmačkali. 

Zajistíme maximální osvětlení pozorovaného místa a co nejvíce 

cloníme clonou na kondenzoru. Nikdy clonou na zdroji světla. 

Zhoršuje se viditelnost. Pak za současného pozorování 

okulärem zvolna šroubujeme tubus nahoru, až zachytíme obraz 

pozorovaného objektu; doostříme mikrometrickým šroubem. 
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6) Po ukončení mikroskopování čočky objektivu pečlivě očistíme 

od imerze gázou namočenou v xylenu nebo papírky na čistění 

čoček. Ponořením do rozpouštědla (např. benzínu) očistíme 

také trvalé nátěrové preparáty. Dáváme pozor, abychom 

preparáty nesetřely a nepoškodili. 

POZOR! Při mikroskopování s imerzí nesmí být použity objektivy sloužící 

к pozorování na sucho!!! Poškodí se. 

К pozorování bakterií je možné použít také dalších mikroskopických 

technik jako fluorescenční, konfokální a nebo elektronová mikroskopie. 

Pro využití těchto technik je však potřeba speciálních mikroskopů. 
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3.9 Hodnocenípreparátu 

Nejdříve se zorientujeme v zorném poli a pak se zaměříme na popis 

preparátu. Sledujeme barvitelnost, tvar, uspořádání, velikost a množství 

sledovaných buněk. Nejdůležitější je velikost a tvar buněk. Pokud barvíme 

podle Grama pak také jejich barva. Pro zjištění velikosti mikroorganizmů 

můžeme použít objektivového a okulárového mikrometru. Běžně však 

spíše porovnáváme jednotlivé vzorky (např. rozdíl mezi velikostí bakterie a 

kvasinky). 

Tvar buněk je charakteristickým znakem, proto je u bakterií důležitým 

diagnostickým znakem. Přestože najdeme nepřeberné množství tvarů, 

můžeme je zařadit mezi některé ze čtyř základních (viz Příloha II.). 

1) Kulovitý tvar je nejjednodušší. Koky, jak tyto bakterie běžně 

nazýváme, nemusí být pravidelně kulaté, nacházíme také lehce 

oploštělé případně ovoidní, tvaru citrónu, atd. 

2) Tyčinkovité bakterie nazývanými bacily vykazují větší pestrost 

variací. Od krátkých kokotyček až po vlákna. Rozdíly jsou i poměru 

šířky a délky tyček a v různě utvořených zakončeních (špičaté, 

zakulacené, kyjovitě zduřelé, aj.). Vlákna mohou být hladká nebo 

rozvětvená, některé mají konce useknuté, jiné oblé. Rozdílné je i 

vzájemné uspořádání tyčinek (do páru, za sebou, samostatně). 

3) Bakterie rohlíčkovitého tvaru nazýváme vibria nebo vibriony. Tato 

skupina je někdy zařazována mezi tyčinkovité bakterie. 

4) Spirálovité bakterie mohou mít podobu krátkých vlnovek, které 

nazýváme spirily. Leptospiry mají tvar spíše vlnitý a šroubovitý zas 

spirochety. Rozdíly nacházíme v počtu závitů i seskupování 

jednotlivých šroubovic. 

Typické tvary jsou výrazem určité rigidity buněčné stěny. Jsou však známy 

druhy bakterií, které postrádají buněčnou stěnu a mohou nabývat 

rozličných tvarů (Jungbauerová 1998). Tyto bakterie nazýváme 

polymorfními. Můžeme se také setkat s několika různými tvary v jedné 
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kultuře či s bakteriemi s atypickými tvary, způsobenými většinou vlivem 

prostředí. 

Kromě tvaru bývá pro bakterie charakteristickým znakem také jejich 

vzájemné uspořádání (viz Příloha //.), které je určeno způsobem jejich 

dělení. Koky i tyčky mohou být uspořádány jednotlivě - koky, bacily, ve 

dvojicích - diplokoky, diplobacily, v řetězcích - streptokoky, streptobacily. 

Koky také nacházíme jako pravidelné čtveřice nebo osmeřice, nebo 

mohou vytvářet nepravidelné shluky, tzv.hrozny - stafylokoky. Diplokoky 

mohou vytvářet tvary podobné kávovému zrnu nebo trojúhelníku. Pro 

tyčinky jsou typická palisádová uskupení, neboli rovnoběžné uspořádání 

vedle sebe. Mohou být uspořádány zcela nepravidelně nebo do tvaru 

písmene V nebo L. 

Pozorované objekty zakreslujeme do protokolů v odpovídajícím poměru. 

Vždy zapíšeme zvětšení, kterým jsme pozorovali. 
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4. Praktická část 

4.1 Praktická cvičení 

Byla navržena 4 praktická cvičení s využitím kultivační metody. K těmto 

cvičením byly vytvořeny metodické návody pro učitele, které jsou součástí 

navrhovaných laboratorních prací (viz Příloha /.). 

V návrhu laboratorních prací jsme vycházeli z literatury, která se kultivací 

mikroorganizmů zabývá a některých zmiňovaných námětů na praktická 

cvičení z mikrobiologie. Tato cvičení byla dále rozpracována a ověřena. 

Navrhovaná cvičení jsou určena pro žáky 6. a 8. ročníku základních škol a 

1. a 3. ročníku gymnázií. Zařazení do těchto ročníků je jen doporučené a 

neznamená, že jejich použití není možné i v dalších ročnících. Nabízí se 

například využití v 9. ročníku při výuce geologie. Vzhledem к tomu, že 

základní školy v současné době vytváří své víastní vzdělávací programy, 

bude zařazení kultivační metody v rámci laboratorních prací určeno 

probíraným učivem (viz Vytipování témat Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání к využití kultivační metody) a nikoliv 

ročníkem. Zařazení kultivační metody v rámci laboratorních cvičení 

z biologie na gymnáziu v současné době odpovídá navrhovanému 1. a 3. 

ročníku. V budoucnu bude také určeno zařazením mikrobiologických 

témat ve vzdělávacích programech jednotlivých gymnázií. 

Laboratorní cvičení jsou navržena tak, aby byla jednoduchá na přípravu a 

snadno použitelná ve výuce. Některá uváděná cvičení mohou být využita 

také jako demonstrační pokusy pro celou třídu, jejich hlavním záměrem je 

využití edukačního potenciálu praktických cvičení pro žáky. 

4.1.1 Ověření 

U navrhovaných praktických cvičení bylo potřeba potvrdit použitelnost 

v praxi. Laboratorní cvičení jsme proto vyzkoušeli v laboratoři Katedry 

biologie a ekologické výchovy PedF UK, na základní škole Červený Vrch a 

Gymnáziu Ústavní v Praze. 
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Nejprve jsme navrhovaná cvičení ověřovali v laboratorních podmínkách. 

Naším cílem bylo zjistit, zda jsou navrhovaná cvičení uskutečnitelná (zda 

budou všechny navrhované kontaminanty pro práci vhodné), a také s jak 

velkou časovou dotací na jednotlivé části cvičení je třeba počítat. Součástí 

práce bylo pořízení fotografické dokumentace. Vybrané fotografie jsou 

součástí návrhů laboratorních cvičení jako forma manuálu pro učitele. 

Dalším krokem bylo ověření laboratorních prací ve školách. Na základní 

škole jsme cvičení zkoušeli v 6. a 8. ročníku. Škola nemá samostatnou 

laboratoř biologie, proto byla cvičení prováděna v učebně biologie. 

Vzhledem к tomu, že ve škole nejsou v dostatečném počtu dostupné 

mikroskopy se zvětšením 1000x, bylo potřeba školním podmínkám 

uzpůsobit také práci s mikroskopy. V 6. ročníku jsme zvolili makroskopické 

pozorování narostlých kolonií a mikroskopicky žáci pozorovali kvasinky 

pekařského droždí se zvětšením 400x, u kterých jsme zkoušeli test vitality. 

Do hodin přírodopisu jsme laboratorní cvičení zařadili mezi téma bakterie 

a téma kvasinky a plísně. Praktická cvičení tak sloužila jako hodina 

opakovací a současně jako úvodní hodina к novému tématu 

V 8. ročníku žáci pracovali ve dvojicích, připravovali nativní preparáty 

kvasinek, bakterií a plísní, které následně pozorovali zvětšené 400x. 

Každá dvojice dostala připravený obarvený preparát (bakterie nebo 

kvasinky), který pozorovala imerzním objektivem se zvětšením 1000x. 

Žáci se u mikroskopů střídali. Skupiny, které právě nemikroskopovaly si 

zakreslovaly do sešitu obrázky bakterií, kvasinek a plísní, které byly 

promítány projektorem na tabuli. Zařazení laboratorních prací nemělo 

vztah к probíranému tématu (savci). Krátkým úvodem však byli žáci 

seznámeni se smyslem cvičení a také s tím, že na něj bude později ve 

výuce odkázáno. 

Na gymnáziu jsme zkoušeli laboratorní práce v 1. a v 3. ročníku. Škola je 

vybavena specializovanou biologickou laboratoří, ve které také cvičení 

probíhala. Vzhledem к dostatečné vybavenosti této laboratoře mohla 

ověření navrhovaných cvičení proběhnout v plném rozsahu. V obou 

ročnících jsme vypěstované kolonie použili pro přípravu barvených 

mikroskopických preparátů a jejich pozorování. 
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Laboratorní cvičení zde bohužel nebyla zařazena v kontextu výuky. Žáci 1. 

ročníku probírali rostliny. V 3. ročníku probírali soustavy lidského těla. 

V obou případech jsme žáky v úvodu seznámili s cíli praktických cvičení 

s důrazem na souvislost s další výukou. 

Ověřovaní praktických cvičení v laboratorních podmínkách, na základní 

škole a gymnáziu bylo fotograficky dokumentováno (viz Příloha VI. CD). 

Výstupem námi ověřovaných praktických cvičení jsou především 

metodické návody, které jsou součástí návrhu laboratorních prací 

uvedených v příloze (viz Příloha /.). 
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4.2 Hodnocení laboratorních cvičení 

Důležitou součástí pedagogických jevů je i jejich poznávání a hodnocení 

využitím specifických metod empirického výzkumu. Pro hodnocení 

laboratorních cvičení byly využity metody rozhovor (interview) a postojový 

dotazník. 

Cílem našeho výzkumu bylo provést hodnocení laboratorních cvičení 

aplikujících kultivační metodu na základní škole i gymnáziu. Výzkum jsme 

rozdělili do dvou částí podle skupin, jejichž pohled na využití kultivační 

metody ve výuce jsme dále zkoumali. První skupinou byly učitelky. V této 

části našeho výzkumu jsme se soustředili na to, zda je kultivační metoda 

na školách využívána a jaký je pohled učitelek na její využití. V druhé části 

jsme se zaměřili na zjištění postojů žáků к zařazení kultivační metody do 

výuky. 

4.2.1 Rozhovor (interview) 

Pro získání informací, ale i názorů a postojů učitelek jsme zvolili metodu 

explorační, konkrétně rozhovor (interview). Předpokládali jsme že učitelk 

kultivační metodu ve výuce nepoužívají a na základě informací', získaných 

v průběhu praktických cvičení, jí v budoucnu využívat budou Ke 

jsme použili rozhovoru polostrukturovaného ТРП O ^ • • 
• l ö n se od klasického 

strukturovaného rozhovoru liší tím, že na nnřátki, ;^ 
pucaiKu je zařazen motivační, 

kontaktní rozhovor formou nezávazné komunikace no ^ • 
n a ktery navazuje 

samotný strukturovaný rozhovor. 

Smyslem strukturovaného rozhovoru je získání odpovědí na předem 

připravený soubor otázek. Protože se jednalo o rozhovor výzkumný byl 

realizován při použití stejných otázek pro celý soubor respondentů na než 

byl výzkum zaměřen (Pelikán 1998). Pro rozhovor jsme volili neutrální 

stručné a srozumitelné otázky tak, aby na sebe navazovaly. 

Výzkumný rozhovor byl veden s učitelkami Základní školy Červený Vrch a 

Gymnázia Ústavní v Praze v jejichž třídách jsme navrhované laboratorní 

62 



práce ověřovali (2 respondenti). Písemný záznam byl proveden přímo 

během rozhovoru. 

Výsledky rozhovoru 

Rámcový záznam rozhovoru (včetně otázek a pořadí v jakém byly 

respondentům pokládány) uvádíme přehledně v tabulce (viz Tabulka 5). 

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA GYMNÁZIUM 

Setkala jste se již s touto metodou? ANO ANO 

Používala jste ji ve výuce? NE NE 

Zdá se vám vhodná/použitelná pro žáky ZŠ/G? ANO ANO 

Pro jakou věkovou skupinu byste užití této 
metody doporučovala? 

pro 8. a 9. 
ročník od kvinty 

Předpokládáte, že budete tuto metodu používat 
do budoucna? 

ANO ANO 

Tabulka 5: Rámcový záznam rozhovoru s učitelkami základní školy a gymnázia 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že kultivační metodu ve výuce 

mikrobiologických témat dosud nevyužívali, přestože s ní byli již dříve 

seznámeni. Oběma respondentům se však tato metoda zdá pro použití ve 

výuce velmi vhodná, a to jak na základní škole, tak i na gymnáziu. 

Rozdílně vidí možnost užití této metody v závislosti na věku. Na základní 

škole by respondent doporučoval užití v 8. a 9. ročníku. Zatímco 

respondent na gymnáziu by kultivační metodu využíval až od kvinty výše. 

Přestože vidí jeden z dotazovaných respondentů velkou překážku 

v opatřování potřebného materiálu, konkrétně vhodných chemikálií, chtějí 

oba respondenti kultivační metodu ve výuce v budoucnu využívat. 
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Výsledky našeho výzkumu potvrdily naši původní hypotézu a to, že 

učitelky kultivační metodu ve výuce nepoužívají. Současně vyplynulo, že 

je tomu tak i přesto, že jsou s touto metodou obeznámeny. Důležitým 

zjištěním našeho výzkumu je věková hranice, kterou učitelky pro využití 

kultivační metody vnímají. Věříme však, že s nabytými znalostmi o 

možnostech kultivace mikroorganizmů ji dokáží později využít i pro nižší 

ročníky. Vzhledem к tomu, že obě počítají s jejím využitím do budoucna, 

docházíme к závěru, že к tomu přispěly právě nově získané znalosti 

týkající se přípravy a průběhu těchto laboratorních cvičení. 

4.2.2 Postojový dotazník 

Dále jsme zjišťovali postoje žáků к zařazení kultivační metody do výuky. 

Očekávali jsme, že se většina žáků obdobnými hodinami ještě nesetkala a 

к zařazeným praktickým cvičením zaujmou pozitivní postoj. Současně 

jsme předpokládali, že budou žáci cvičení vnímat jako přínosná a jejich 

zařazení do výuky by uvítali častěji. Vzhledem к většímu množství 

respondentů bylo potřeba zvolit jinou výzkumnou metodu. Rozhodli jsme 

se pro hodnocení prostřednictvím postojového dotazníku. 

Žáci základní školy vyjadřovali svůj postoj ke čtyřem dotazovaným jevům 

a žáci gymnázia к pěti. V obou dotaznících jsme použili třípólového typu 

vyjádření. Respondenti svým výběrem vyjadřovali pozitivní, neurální nebo 

negativní postoj к dotazovanému jevu. Také při sestavování otázek pro 

žáky jsme se snažili, aby byly otázky formulovány stručně, srozumitelně a 

navazovaly na sebe. 

Výuku hodnotili žáci 6. a 8. ročníku Základní školy Červený Vrch a žáci 1. 

a 3. ročníku Gymnázia Ústavní v Praze. A to pouze ty třídy, ve kterých 

jsme laboratorní práce s využitím kultivační metody ověřovali. Hodnocení 

se zúčastnilo 20 žáků 6. ročníku a 24 žáků 8. ročníku základní školy. Na 

gymnáziu hodnotilo výuku 27 žáků 1. ročníku a 23 žáků 3. ročníku. 

Celkem tedy hodnotilo výuku 44 žáků základní školy a 50 žáků gymnázia. 

Použité postojové dotazníky jsou uvedeny v příloze (viz Příloha III.). 
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Výsledky postojového dotazníku 

Výsledky hodnocení výuky žáky základní školy jsou uvedeny přehledně 

v tabulkách (viz Tabulka 6 a Tabulka 7). 

1. Setkali jste se již někdy s obdobnou hodinou 
ve výuce? 

ano 

45% 

nevím 

10% 

ne 

45% 

2. Líbila se vám tato hodina? 
ano 

95% 

nevím 

5% 

ne 

0% 

3. Dozvěděli jste se při ní něco nového? 
ano 

70% 

nevím 

20% 

ne 

10% 

4. Chtěli byste, aby byly takovéto hodiny 
zařazovány do výuky častěji? 

ano 

100% 

nevím 

0% 

ne 

0% 

Tabulka 6: Hodnocení výuky žáky 6. ročníku základní školy (20 respondentů) 

1. Setkali jste se již někdy s obdobnou hodinou 
ve výuce? 

ano 

54% 

nevím 

4% 

ne 

42% 

2. Líbila se vám tato hodina? 
ano 

92% 

nevím 

8% 

ne 

0% 

3. Dozvěděli jste se při ní něco nového? 
ano 

79% 

nevím 

13% 

ne 

8% 

4. Chtěli byste, aby byly takovéto hodiny 
zařazovány do výuky častěji? 

ano 

96% 

nevím 

4% 

ne 

0% 

Tabulka 7: Hodnocení výuky žáky 8. ročníku základní školy (24 respondentů) 

Z výpovědí respondentů (celkem 44) vyplývá, že na základní škole se 

s obdobnou hodinou má zkušenost polovina žáků. V 7% žáci nevěděli a 

43% žáků se s podobnou hodinou ještě nesetkalo. Naprosté většině žáků 

se hodina líbila (93%). Pouze 7% žáků zastávalo neutrální postoj. Pro 

většinu žáků byla hodina přínosná, a to v 75%. Zda se dozvěděli něco 
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nového nevědělo 16% žáků, 9% žáků odpovědělo záporně. Téměř všichni 

žáci by uvítali častější zařazování obdobných hodin do výuky. Pouze 2% 

žáků uvedlo, že neví. 

Výsledky hodnocení výuky žáky gymnázia jsou uvedeny v tabulkách (viz 

Tabulka 8 a Tabulka 9). 

1. Setkali jste se již někdy s obdobnou 
hodinou ve výuce? 

ano 

52% 

nevím 

15% 

ne 

33% 

2. Líbila se vám tato hodina? ano 

nemohu se 
jednoznačně 
rozhodnout ne 

41% 52% 7% 

3. Dozvěděli jste se při ní něco nového? 
ano 

52% 

nevím 

18% 

ne 

30% 

4. Jak obtížná pro vás byla práce v hodině? 
lehká 

30% 

přiměřená 

66% 

těžká 

4% 

5. Chtěli byste, aby byly takovéto hodiny 
zařazovány do výuky častěji? 

ano 

52% 

nevím 

33% 

ne 

15% 

Tabulka 8: Hodnocení výuky žáky 1. ročníku gymnázia (27 respondentů) 

1. Setkali jste se již někdy s obdobnou 
hodinou ve výuce? 

ano 

26% 

nevím 

4% 

ne 

70% 

2. Líbila se vám tato hodina? ano 

nemohu se 
jednoznačně 
rozhodnout ne 

65% 22% 13% 

3. Dozvěděli jste se při ní něco nového? 
ano 

78% 

nevím 

18% 

ne 

4% 

4. Jak obtížná pro vás byla práce v hodině? 
lehká 

56% 

přiměřená 

35% 

těžká 

9% 

5. Chtěli byste, aby byly takovéto hodiny 
zařazovány do výuky častěji? 

ano 

69% 

nevím 

22% 

ne 

9% 

Tabulka 9: Hodnocení výuky žáky 3. ročníku gymnázia (23 respondentů) 
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Ve srovnání se základní školou, kde byly výsledky hodnocení v obou 

ročnících velmi podobné, se výsledky hodnocení na gymnáziu lišily 

výrazně. Z výpovědí respondentů (celkem 50) vyplynulo, že na gymnáziu 

se s obdobnou hodinou setkalo pouze 39% žáků, 9% neví a 54% se 

s podobnou hodinou ještě nesetkalo. V jedné třídě bylo celkem 70% žáků, 

kteří se ještě s obdobnou hodinou nesetkali. Při hodnocení hodiny se 53% 

žáků vyjádřilo, že se jim hodina líbila, 37% se nemohlo rozhodnout a 

v 10% se žáci vyjádřili záporně. Že se v hodině nedozvěděli nic nového, si 

myslí 17% žáků, 18% neví a pro 65% žáků byla hodina přínosná. 

Oproti základní škole se žáci gymnázia vyjadřovali také к obtížnosti práce 

v hodině, kde 43% vnímalo práci jako lehkou, pro 50% žáků byla práce 

přiměřená a pro 7% těžká. Opakované zařazování obdobných hodin do 

výuky si přeje 60% žáků, 28% neví a 12% žáků se к této otázce vyjádřilo 

záporně. 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že se s obdobnými hodinami ještě 

nesetkala přibližně polovina žáků. Neodpovídá to zcela naší původní 

hypotéze, kde jsme předpokládali, že se s obdobnými hodinami nesetkala 

žáků většina. Vzhledem к tomu, že většina žáků 3. ročníku gymnázia 

vnímala práci v hodině jako lehkou, bylo by vhodné laboratorní práce 

uzpůsobit (např. zařazením problémových úkolů). Podle našich očekávání 

zaujali žáci к zařazeným praktickým cvičením pozitivní postoj a vnímali je 

jako přínosná. Potvrzena byla také domněnka, že by žáci častější 

zařazování obdobných hodin do výuky uvítali, a to jak na základní škole, 

tak i na gymnáziu. 
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5. Diskuze 

Tato práce má pomoci učitelům zařadit kultivační metodu do výuky na 2. 

stupni základních škol a gymnázií v rámci předmětu přírodopis a biologie. 

Vzhledem к přechodu na Rámcové vzdělávací programy, které zdůrazňují 

provázanost uváděných klíčových kompetencí se vzdělávacím obsahem a 

upřednostňují praktické uplatňování získaných vědomostí a dovedností, 

bylo nutné tyto programy posoudit z hlediska zařazení laboratorních prací 

s využitím kultivační metody. Analyzovány byly klíčové kompetence, 

jednotlivé vzdělávací oblasti i průřezová témata a to v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání i v pilotní verzi 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Tento 

rozbor mohou učitelé využít při zařazování laboratorních prací s využitím 

kultivační metody ve školních vzdělávacích programech a časově 

tématických plánech. 

Součástí této práce je také obsahová analýza učebnic pro základní školy a 

pro gymnázia. Z jejích výsledků neočekávaně vyplynulo, že jsou 

mikrobiologická témata lépe zpracována v učebnicích pro základní školy. 

A to jak z pohledu teoretického zastoupení učiva o mikroorganizmech, tak 

i z hlediska výskytu námětů к praktickým cvičením. Výjimkou je pouze 

jedna učebnice pro gymnázia, která je v těchto ohledech srovnatelná 

s učebnicemi pro základní školy. Na základě této analýzy lze vybrat 

vhodnou učebnici pro výuku mikrobiologických témat na základní škole i 

na gymnáziu. 

Hlavním cílem této diplomová práce bylo vytvoření návrhů laboratorních 

prací s využitím kultivační metody pro učitele, které by byly aplikovatelné 

ve výuce na 2. stupni základních škol a gymnáziích. Aby byla námi 

navrhovaná laboratorní cvičení pro učitele přínosná, bylo nezbytné vytvořit 

к těmto cvičením metodické pokyny. Toto by však nebylo možné bez 

předchozího ověření navrhovaných cvičení ve výuce. 

Vytvořené metodické návody jsou součástí návrhu laboratorních prací. 

Jsou vytvořeny tak, aby vedly učitele při přípravě a realizaci praktických 
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cvičení, upozorňovaly na časté chyby a díky zařazené fotografické 

dokumentaci také pomáhaly při kontrole výsledků. 

Navržené laboratorní práce jsme ověřovali na základní škole i na 

gymnáziu. Tyto hodiny byly následně hodnoceny učitelkami i žáky tříd, ve 

kterých byly laboratorní práce odzkoušeny. 

Z hodnotícího rozhovoru s učitelkami vyplynulo, že kultivační metoda pro 

ně nebyla metodou novou, avšak do výuky ji dosud nezařazovaly. Hlavním 

důvodem byl především nedostatek informací a materiálního vybavení 

potřebného pro její realizaci. Učitelky předpokládají, že laboratorní práce 

s využitím kultivační metody budou v budoucnu na základě získaných 

informací a s pomocí námi vypracovaných postupů do výuky zařazovat. 

Z výsledků vyplynulo, že učitelka na základní škole by tuto metodu 

zařazovala až pro vyšší ročníky, konkrétně pro 8. a 9. ročník. Zde je 

pravděpodobné, že toto zařazení je ovlivněno především samotným 

průběhem laboratorních cvičení a nepočítá se zařazením jiných technik 

pozorování mikroorganizmů. 

Vzhledem k tomu, že se žáci 6. ročníku s mikroskopováním teprve 

seznamují byla ve třídě, kde jsme laboratorní práce ověřovaly, polovina 

žáků, kteří dosud s mikroskopem nepracovali. Přípravu mikrobiologického 

preparátu, ale i jeho barvení, zvládli žáci překvapivě dobře. S 

mikroskopováním bylo potřeba žákům pomoci, což práci v hodině velmi 

ztěžovalo, a žákům s mikroskopováním musela pomoci i učitelka. Tomu 

lze ve výuce předejít tím, že bude obdobná hodina zařazena až po 

seznámení všech žáků s mikroskopováním nebo budou vybrány 

laboratorní práce, které jsou založeny pouze na makroskopickém 

pozorování. 

Učitelka na gymnáziu v hodnotícím rozhovoru také zařadila využití 

kultivační metody do vyšších ročníků, a to od kvinty (1. ročník čtyřletého 

gymnázia) výše. Toto zařazení je pravděpodobně dáno tím, v jakých 

ročnících jsme navrhované laboratorní práce ověřovali a také tím, že jsme 

v obou případech pracovali s náročnější technikou barvení, která by 
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napríklad pro primy (1. ročník osmiletého gymnázia) nebyla použitelná, a 

tedy opomenutím makroskopických technik pozorování v hodnocení. 

Výuku hodnotili také žáci, z jejichž odpovědí v postojových dotaznících 

vyplývá, že s obdobnou hodinou má zkušenost necelá polovina 

dotázaných. Zde je ovšem otázkou co přesně žáci za obdobnou hodinu 

považují. Například v 6. ročníku měla polovina žáků laboratorní práce 

s mikroskopováním již za sebou a druhá polovina je měla teprve 

absolvovat. Pokud tuto skutečnost porovnáme s výsledky hodnocení 

6.ročníku, ze kterého vyplývá, že se 45% žáků s obdobnou hodinou 

setkalo a 45% žáků ne, je pravděpodobné, že se tito žáci vyjadřovali 

к mikroskopování, a nikoliv ke kultivaci mikroorganizmů. 

Je pravděpodobné, že se s laboratorními pracemi s využitím kultivační 

metody setkalo menší procento žáků, než vyplynulo z našeho výzkumu. 

Z dalších výsledků vyplývá, že se praktická cvičení žákům líbila, vnímají je 

jako přínosná a chtěli by, aby byly obdobné hodiny do výuky zařazovány 

častěji. Rozdíly v hodnocení hodin žáky základní školy a gymnázia byly 

výrazné. Žáci základní školy hodnotili praktická cvičení jednoznačně 

pozitivně, zatímco žáci gymnázia daleko častěji volili v dotaznících 

možnost nevím, či nemohu se jednoznačně rozhodnout. 

Na gymnáziu jsme navíc zjišťovali jak obtížná přišla žákům práce 

v hodině. Výsledky stojí rozhodně za pozornost. Téměř polovina žáků 

uvedla, že pro ně byla práce v hodině lehká, polovina žáků ji ohodnotila 

jako přiměřenou, a jen malé procento žáků se vyjádřilo, že byla hodina 

těžká. Z tohoto zjištění vyplývá potřeba přizpůsobení laboratorních prací 

věku a schopnostem žáků a otevírá se tak prostor pro tvořivou práci 

učitele. 

Vytvoření problémových hodin, kde by byl ilustrační a aplikační typ 

laboratorních prací nahrazen typem heuristickým, by mohlo být také 

námětem na zpracování diplomové práce. 
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Tato diplomová práce si od počátku kladla hned několik cílů. Cílem 
teoretické části bylo: 

• vytipování vhodných témat к zařazení kultivační metody na základě 

analýzy Rámcových vzdělávacích programů pro základní a 

gymnaziální vzdělávání 

• zpracování rešerše didaktických publikacích zabývajících se 

zařazením praktických cvičení ve výuce 

• rozbor vybraných řad učebnic z hlediska zařazení 

mikrobiologických témat a kultivační metody do výuky 

• zpracování rešerše mikrobiologické literatury potřebné pro přípravu 

laboratorních prací s využitím kultivační metody ve škole 

Při realizaci těchto cílů byly posouzeny Rámcové vzdělávací programy 

s ohledem na zařazení laboratorních prací s využitím kultivační metody. 

Dále byla zpracována rešerše didaktické literatury, jejíž součástí je 

přehledná charakteristika laboratorní metody. Na základě obsahové 

analýzy byly vybrány učebnice vhodné pro výuku mikrobiologických témat. 

V rámci studia odborné literatury byly uspořádány poznatky potřebné 

к přípravě laboratorních cvičení s využitím kultivační metody ve výuce. 

Cílem praktické části bylo: 

• vypracování návrhů laboratorních prací s využitím kultivační 

metody 

• vyzkoušení navrhovaných laboratorních prací ve výuce na základní 

škole a gymnáziu 

• vytvoření metodických návodů pro učitele 

• Návrhy laboratorních prací vycházely z literatury, která se kultivací 

mikroorganizmů zabývá. Vytvoření metodických návodů však bylo 

podmíněno ověřením těchto návrhů v praxi. Navržená laboratorní 

cvičení jsme vyzkoušeli na Základní škole Červený vrch a 

Gymnáziu Ústavní v Praze. Na základě těchto hodin jsme vytvořili 

metodické návody pro učitele, které obsahují informace potřebné 
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pro přípravu a realizaci laboratorních prací s využitím kultivační 

metody. Součástí těchto návodů je fotografická dokumentace, 

usnadňující hodnocení výsledků praktických cvičení. 

Na závěr lze konstatovat, že všechny cíle předložené diplomové práce 

byly splněny. 
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6. Závěr 

Hlavním cílem prezentované diplomové práce bylo vytvoření návrhů 

laboratorních prací s využitím kultivační metody. Součástí diplomové 

práce jsou však i teoretická východiska pro aplikaci kultivační metody do 

výuky. 

V didaktické části byla vytipována témata pro využití kultivační metody ve 

výuce na základě rozboru Rámcových vzdělávacích programů a 

zpracována didaktická literatura zabývající se zařazením praktických 

cvičení do výuky. V této části je také zařazena analýza učebnic z hlediska 

zastoupení mikroorganizmů a nebyla opomenuta ani další literatura, která 

se využitím kultivační metody zabývá. 

Další část shrnuje přehledně teoretické základy kultivační metody a 

laboratorních prací s využitím mikroorganizmů. 

Výstupem praktické části jsou návrhy laboratorních prací s využitím 

kultivační metody pro učitele, jejichž součástí jsou metodické návody 

usnadňující přípravu a realizaci těchto cvičení. Metodické návody vznikaly 

v průběhu praktického ověřování navrhovaných cvičení, které proběhlo na 

Základní škole Červený vrch a na Gymnáziu Ústavní v Praze. Zařazená 

fotografická dokumentace je jejich podstatnou částí a jejím smyslem je 

pomoci učitelům při kontrole výsledků práce žáků. 

Prezentované laboratorní práce jsou otevřeným návrhem s možností 

dalšího rozšíření a konfigurace, nejen pomocí zmiňované literatury, ale i 

na základě zkušeností samotných učitelů. 

Vzhledem к našim zjištěním, že učitelé kultivační metodu ve výuce běžně 

nepoužívají, rádi bychom, aby tato práce přispěla к častějšímu zařazování 

praktických cvičení s mikroorganizmy o výuky. 
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Příloha I. Laboratorní práce 

Laboratorní práce č.1 

Kultivace a makroskopické pozorování mikroorganizmů 

Cíl: Pro 6. ročník Základní školy (dále jen ZŠ) a 1. ročník gymnázií: 

Prokázat přítomnost mikroorganizmů na přírodních materiálech jejich 

namnožením do množství viditelného pouhým okem. 

Pro 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií: 

Prokázat přítomnost mikroorganizmů uvnitř lidského těla a na jeho 

povrchu jejich izolací a následným pomnožením do množství viditelného 

pouhým okem. 

Časové nároky: Kontaminace agarových půd 15 min. Kultivace při 

pokojové teplotě 4 - 7 dnů. Pozorování 20min. 

Pomůcky a materiál: Sterilní živné půdy (viz Příloha V. Návod к přípravě 

chemických činidel a živných půd) nalité v Petriho miskách (1 na žáka, 

případně 1 pro dva žáky), destilovaná voda, jednotlivě balená párátka 

(mikrobiologická klička), jednotlivě balené vatové tyčinky, nůžky. 

Zdroj biologického materiálu: 

Pro 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia: zemina, kombucha - čajový nápoj s 

kvasinkovými kulturami a bakteriemi, droždí, tráva, listy, hrozno, jablko -

pokud možno chemicky neošetřené. 

Pro 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia: vlastní tělo (pokožka, ústní dutina, 

vlasy). 

Pracovní postup: 

Část I. Kultivace 

Pracujeme velmi opatrně a rychle. Připravíme si potřebný biologický 

materiál a agarovou půdu. Na Petriho misku s agarem si lihovým 

fixem označíme jméno žáka a kontaminant. Pokud žáci pracují ve 

dvojicích, označíme si předem důkladně, kterou polovinu Petriho 
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misky žák kontaminoval. Pokud budeme narostlé kolonie se žáky 

fotograficky dokumentovat, je vhodnější označit popisem horní 

misku. Rozhraní je potřeba označit také z boku na obou miskách 

pro případ, že by došlo к jejich vzájemnému posunu (viz Obrázek 

1). Označit popisem můžeme také pouze spodní misku, což je 

výhodnější při případné identifikaci oddělených misek. 

Obrázek 1: Příklad označení horní a spodní Petriho misky s živným médiem 

Kontaminace musí být pokud možno co nejkratší a probíhá podle 

specifik daného kontaminantu nasypáním či lehkým otisknutím. 

Roztoky nanášíme jednoduchým roztěrem (viz Obrázek 2). 

Jedna sterilní agarová půda v Petriho misce by měla zůstat pro 

kontrolu nekontaminovaná. 

Obrázek 2: Jednoduchý roztěr 
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Kontaminace agarových půd pro 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia: 

Zemina: 

a) Nasypeme malé množství zeminy na připravenou sterilní 

agarovou půdu. 

b) Na agar naneseme sterilní vatovou tyčinkou výluh zeminy 

v destilované vodě a rozetřeme. 

Kombucha: Sterilní vatovou tyčinkou naneseme jednoduchým 

roztěrem malé množství kombuchy. 

Droždí: Připravíme si suspenzi droždí v destilované vodě. 

Naneseme jednoduchým roztěrem. 

Tráva, list, hrozno, jablko: Otiskneme lehce na povrch živného 

média. 

Vzduch: Po určitou dobu necháme sterilní půdu otevřenou (např. 5 

min). 

Kontaminace agarových půd pro 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia: 

Prst špinavý a čistý: Lehce otiskneme na povrch živného média. 

Zubní plak, sliny a pupík: Vatovou tyčinkou provedeme stěr, který 

pak jednoduchým roztěrem přeneseme na agar. Při stěru z pupíku 

lze vatovou tyčinku nejprve lehce navlhčit destilovanou vodou. 

Vlas: Nůžkami ustřihneme vlas o délce 2 - 4 cm, tak aby se vešel 

do připravené Petriho misky s živným médiem. Vhodnější jsou 

několik dnů nemyté vlasy. 

Kýchnutí, dýchnutí a zakašlání: Petriho misky s živnou půdou 

otevíráme pouze na dobu nutnou ke kontaminaci. 

Naočkovanou půdu v Petriho misce přikryjeme víčkem. Kultivujeme 

dnem vzhůru na tmavém místě při pokojové teplotě 4 - 7 dnů. Je 

žádoucí, aby měli žáci po celou dobu kultivace ke kontaminovaným 

půdám přístup, a aby postupný nárůst kolonií sledovali a případně 

zaznamenávali. 
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Obvyklé chyby: Kontaminace probíhá příliš dlouho - žáci mají 

Petriho misky s agarovou půdou otevřené déle než je nezbytně 

nutné. Žáci, ve snaze přenesení většího množství kontaminantu na 

živné médium, do agaru ryjí. 

Část II. Makroskopické pozorování 

Makroskopicky (pouhým okem) pozorujeme narostlé bakteriální 

kolonie. Žáci si vytvoří tabulku (viz Tabulka 1), do které 

zaznamenají u vybraných kolonií velikost, barvu, tvar, okraj a 

strukturu povrchu kolonie. 

Kolonie 
6 . 

Velikost 
mm 

Da rva Tvar Povrch Okraj 

1 
2 
3 
Л 

Tabulka 1: Makroskopický popis kolonií (podle Kaprálek 1999) 

Zjištění: Již po několika dnech je patrný nárůst kolonií bakterií, kvasinek i 

plísní. Můžeme rozeznat původní tahy vatovou tyčinkou. U kolonií lze 

pozorovat velkou rozmanitost co se týče tvarů, velikostí, struktur a barev. 

Poznámka: Pokud se plísně příliš rozrůstají - je možno kultivaci zastavit 

uložením agarových půd v ledničce. 

«Ev- """N";. 

я * « . 

Obrázek 3 a 4: Kolonie plísní (různé druhy) 
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Obrázek 5: Kolonie bakterií (žluté, oranžové) 

Obrázek 6: Kolonie kvasinek (tělové) 

Závěr a využití: Bakterie, kvasinky i plísně v našem okolí jsou pro nás 

běžně neviditelné. Za příhodných podmínek (teplo, vlhko, živiny) je možné 

je pomnožit a tedy jejich přítomnost prokázat. S vypěstovanými koloniemi 

můžeme dále pracovat a sledovat je. Jejich makroskopické pozorování, 

obzvláště postupný nárůst kolonií, je pro žáky obrovským přínosem. 
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Laboratorní práce č.2 

Kultivace a mikroskopické pozorování nativních preparátů 

mikroorganizmů 

Cíl: Pro 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií: 

Izolace mikroorganizmů z přírodních materiálů a jejich následné 

namnožení pro přípravu nativních mikroskopických preparátů. 

Pro 8. ročník ZŠ a 3 . ročník gymnázií: 

Namnožení mikroorganizmů lidského těla a jejich další využití pro přípravu 

nativních preparátů. 

Časové nároky. Kontaminace sterilních agarových půd 15 min. Kultivace 

při pokojové teplotě 4 - 7 dnů. Příprava preparátu a pozorování 30 min. 

Pomůcky a materiál: Sterilní živné půdy nalité v Petriho miskách (1 na 

žáka, případně 1 pro dva žáky), pomůcky pro mikroskopování, destilovaná 

voda, jednotlivě balená párátka (mikrobiologická klička), jednotlivě balené 

vatové tyčinky, nůžky. 

Zdroj biologického materiálu: 

Pro 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia: zemina, kombucha - čajový nápoj s 

kvasinkovými kulturami a bakteriemi, droždí, tráva, listy, hrozno, jablko -

pokud možno chemicky neošetřené. 

Pro 8. ročník ZŠ a 3.ročník gymnázia: vlastní tělo (pokožka, ústní dutina, 

vlasy). 

Pracovní postup: 

Část I. Kultivace (viz Laboratorní práce č.1) 

Část II. Mikroskopické pozorování 

Z vypěstovaných kolonií vybereme jednu к pozorování pod 

mikroskopem. Pro přípravu a pozorování nativního preparátu si 

připravíme předem odmaštěné podložní sklíčko, na které kápneme 

malé množství destilované vody. Sterilním párátkem (vyžíhanou 

mikrobiologickou kličkou) přeneseme nepatrné množství bakterií do 
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připravené kapky. Takto připravený preparát přikryjeme krycím 

sklíčkem a pozorujeme mikroskopem při zvětšení 400x. 

Sledujeme tvar buňky a případný pohyb - zaznamenáme a 

zakreslíme. 

Obvyklé chyby: Žáci nanášejí na podložní sklíčko více destilované 

vody než je potřeba a do destilované vody přenášejí společně s 

vypěstovanými kulturami také živné médium, což v obou případech 

ztěžuje pozorování. Je třeba dohlédnout, aby žáci nenanášeli 

biologického materiálu mnoho, neboť shluky mikroorganizmů 

znesnadňují pozorování jejich pohybu i tvaru. Při špatném 

pokládání krycího sklíčka vznikají v pozorovaném preparátu 

vzduchové bubliny. 

Hodnocení: Při mikroskopickém pozorování se zaměřujeme na tvar buňky, 

její pohyb a případné tvoření dvojic, řetízku, čtveřic, atd. 

Obrázek 7: Kvasinky, nativní preparát (podle Miniatlas mikroorganizmů 2007) 

Závěr a využití: U vypěstovaných kolonií jsme se přesvědčili, že jsou 

tvořeny živými mikroorganizmy, u nichž jsme pozorovali tvar, případný 

pohyb a jejich vzájemné uspořádání. 

VII 



Laboratorní práce č.2 

Kultivace a mikroskopické pozorování barvených preparátů 

Cíl: Pro 1. ročník gymnázií: 

Izolace mikroorganizmů z přírodních materiálů a jejich následné 

namnožení pro přípravu barvených mikroskopických preparátů. 

Pro 8. ročník ZŠ a 3 . ročník gymnázií: 

Namnožení mikroorganizmů lidského těla a jejich další využití pro přípravu 

barvených preparátů. 

Časové nároky: Kontaminace sterilních agarových půd 15 min. Kultivace 

při pokojové teplotě 4 - 7 dnů. Příprava preparátu a pozorování 40 - 60 

min. 

Pomůcky a materiál: Sterilní živné půdy nalité v Petriho miskách (1 na 

žáka, případně 1 pro dva žáky), pomůcky pro mikroskopování, destilovaná 

voda, kahan, sirky, bazický karbolfuchsin, imerzní olej, destilovaná voda, 

jednotlivě balená párátka (mikrobiologická klička), jednotlivě balené vatové 

tyčinky, fén, nůžky. 

Zdroj biologického materiálu-. 

Pro 1. ročník gymnázia: zemina, kombucha - čajový nápoj s kvasinkovými 

kulturami a bakteriemi, droždí, tráva, listy, hrozno, jablko - pokud možno 

chemicky neošetřené. 

Pro 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia: vlastní tělo (pokožka, ústní dutina, 

vlasy). 

Pracovní postup: 

Část I. Kultivace (viz Laboratorní práce č.1) 

Část II. Pozorování barvených preparátů 

Připravíme si ethanolem odmaštěné podložní sklíčko, na které 

kápneme trochu destilované vody. Do ní pak přeneseme 

mikrobiologickou kličkou (sterilním párátkem) malé množství 

biologického materiálu z vybrané kolonie. Rovnoměrně rozetřeme 
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po sklíčku. Necháme zaschnout. Pro urychlení práce můžeme požít 

fén. Pro zafixování preparátu třikrát protáhneme sklíčko plamenem. 

Následně barvíme 15 vteřin ponořením do lázně bazického 

karbolfuchsinu. Barvivo poté opláchneme pod proudem vody a opět 

necháme uschnout. Na usušený preparát naneseme kapku 

imerzního oleje. Pozorujeme imerzním objektivem ponořeným 

v oleji (viz Obrázek 8) při zvětšení 1000 - 1500x. 

Výsledek pozorování popíšeme, shrneme a zakreslíme. Čočku 

imerzního objektivu po skončení práce pečlivě očistíme gázou 

namočenou v xylenu nebo papírky na čistění čoček. 

Obvyklé chyby: Žáci nanášejí na podložní sklíčko více destilované 

vody než je potřeba, prodlužuje se tak doba potřebná pro uschnutí 

preparátu. Do destilované vody přenášejí společně s 

vypěstovanými kulturami také živné médium, což znesnadňuje 

pozorování. Obarvené buňky musí mít červenou barvu. Jsou-li příliš 

světlé je potřeba prodloužit dobu barvení. Jestliže jsou příliš tmavé 

až černé je potřeba dobu barvení zkrátit. Pozadí buněk musí být 

čiré. Pokud není, byl preparát špatně opláchnut. Pokud se žákům 

nedaří zaostřit, je možné, že nemají objektiv ponořený v imerzním 

oleji. 

! Pozor žáci mohou použít špatný objektiv! Je vhodné objektivy 

společně na začátku cvičení nastavit. 

Obrázek 8: Pozorování v imerzním oleji 
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Zjištění: Obarvené buňky se pozorují daleko snáze. Všímáme si hlavně 

tvaru a zda se buňky nenacházejí v pravidelných seskupeních. 

ч 

/ V 
- ) 

j " Ш v 

J 

's 

V 

/ 

1 \ 

. • / 

t C i ' V % ^ 4 

" , V 
/ " Ч л 1 • 

Obrázek 9: Bakterie - tyčinky, ban/eno karbolfuchsinem 
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Obrázek 10: Bakterie - koky, ban/eno karbolfuchsinem 
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Obrázek 11: Bakterie - koky (uspořádané ve tvaru hroznů), barveno 

karbolfuchsinem 

Obrázek 12: Kvasinky, barveno karbolfuchsinem 

Závěr a využití: Vypěstováním mikroorganizmů na sterilní živné půdě 

dokážeme jejich přítomnost ve sledovaném prostředí. Dalším krokem je 

jejich pozorování pod mikroskopem, jehož maximálního účinku lze 

dosáhnout právě využitím barvených preparátů. Žáci si pak daleko lépe 

představí nepřeberné množství mikroorganizmů, které nás denně 

obklopuje a jejich obrovskou variabilitu. 
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Laboratorní práce č.2 

Kultivace kvasinek v kapalném médiu a určení testu vitality 

Cíl: Pro S.ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií: Pozorování růstu kvasinek v 

kapalných médiích obsahujících různé zdroje živin. Důkaz živých kvasinek 

v pekařském droždí určením testu vitality. 

Časové nároky: Příprava suspenze a přidání zdrojů živin 10 min. 

Pozorování 5 - 1 0 min. Příprava preparátu a jeho pozorování 20 - 25 min. 

Poznámka: Odhadovaný čas a náročnost jsou přizpůsobeny starším 

žákům. Pro žáky 6. ročníku ZŠ je potřeba cvičení rozdělit na dvě 

samostatné části, také vzhledem k tomu, že nemají potřebné zkušenosti 

s mikroskopováním a práce jim tak bude trvat déle. 

Pomůcky a materiál: Pomůcky pro mikroskopování, zkumavky, stojan na 

zkumavky, destilovaná voda, kádinka, pipeta, mouka, med, cukr (také 

umělé sladidlo, aj.), váha, stopky, fix, zředěný roztok methylenové modři 

(viz Příloha V. Návod к přípravě chemických činidel a živných půd). 

Zdroj biologického materiálu: Pekařské droždí. 

Pracovní postup: 

Část I. Kultivace kvasinek 

Připravíme si suspenzi z pekařských kvasnic a destilované vody. 

Do stojanu na zkumavky vložíme popsané zkumavky. Do 

nachystaných zkumavek nalijeme vždy stejné množství připravené 

suspenze (např. 3 ml). Fixem zaznamenáme výšku hladiny. 

Do každé zkumavky přidáme jiný zdroj živin (mouka, med, cukr, 

atd.). Můžeme přidávat přesně odvážené množství (např. 5 g) nebo 

jen odhadem 1 čajovou lžičku mouky, atd. Jednu zkumavku je 

vhodné ponechat bez zdroje živin a přidat obdobné množství 

destilované vody. 
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Obrázek 13: Odvážené zdroje živin 

Obrázek 14 a 15: Zkumavky po vložení živných médií a po 30 minutách 

Zjištění: Výška hladiny ve zkumavkách stoupá. Po 10 minutách je 

patrný její nárůst (rozdíl zkontrolujeme a změříme v průběhu 

následujícího cvičení). Ke konci hodiny (cca po 30 minutách) je již 

rozdíl opravdu výrazný. Živé kvasinky se množí a zpracovávají 

živiny. Můžeme sledovat unikající C02 , které vzniká rozkladem 

glukózy. 
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Poznámka: Vznikající C02 lze demonstrovat také nasazením 

nafukovacího balónku na zkumavku. Balónek se vlivem 

hromadícího C02 nafoukne. 

Část II. Test vitality 

Použijeme zbytek připravené suspenze z pekařských kvasnic a 

destilované vody. Na předem odmaštěné podložní sklíčko 

přeneseme malou kapku této suspenze, do které přidáme kapku 

methylenové modři. Barvíme 3 minuty. Čas je nutno dodržet! 

Přikryjeme krycím sklíčkem a ihned! pozorujeme. 

Obvyklé chyby: Žáci nanáší velké množství suspenze nebo barviva. 

Tíhou krycího sklíčka tak vznikají v suspenzi proudy, které 

znesnadňují pozorování a žáky matou. Žáci neopatrně pokládají 

krycí sklíčko a dochází ke vzniku nežádoucích vzduchových bublin. 

Poznámka: Pokud není zbarvení kvasinek dostatečné je možné 

přidáním methylenové modři dosáhnout sytějšího zbarvení. 

Postupujeme tak, že zboku ke krycímu sklíčku přikápneme 

methylenovou modř a z druhé strany filtračním papírem odsáváme. 

Celková doba barvení by však neměla přesáhnout 5 minut, protože 

barvivo působí na živé buňky toxicky. Při delším pozorování by tak 

mělo přibývat sytě zbarvených buněk. 

Zjištění: Můžeme vidět lehce obarvené živé kvasinky a také 

intenzivně modře zbarvené mrtvé buňky. Jednoduše tak určíme 

poměrné množství mrtvých a živých kvasinek v droždí. Lehce 

obarvené kvasinky se dobře pozorují a žáci si je mohou lépe 

zakreslit. 

Závěr a využití: Oběma pokusy jsme prokázali, že pekařské droždí 

obsahuje živé kvasinky. Při kultivaci kvasinek jsme názorně prokázali vliv 

složení živného média na růst mikroorganizmů. Při provedení testu vitality 

jsme od sebe odlišili mrtvé a živé buňky. 
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Obrázek 16: Kvasinky po obarvení methylenovou modří - rozlišujeme světlé živé 
buňky a tmavé mrtvé buňky (převzato z http://www3.unifi.it/dpbiag/CMpro-v-p-

71.html) 
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Příloha II. Obrazová příloha 

množství 
bakterii 

A 

> čas (hod.) 

Graf 1: Růstová křivka bakterií (podle Jungbauerová 1998) 

VLHKOST PROSTREDÍ 

optimální vlhkost nízká vlhkost 

Obrázek 1: Vliv vlhkosti prostředí na růst mikroorganizmů (podle Sedlářová-
Medková 2005) 
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Obrázek 1: Vypalování mikrobiologické kličky (podle Kaprálek 1999) 

3. Kř ížem 

Obrázek 2:Kontaminace/očkování nátěrem (podle Malachová 1992) 

Obrázek 3: Barvení tuší (podle Malachová 1992) 
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Obrázek 21: Morfologie kolonií (podle Malachová 1992) 
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Obrázek 1: Tvary bakterií (podle Malachová 1992) 
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Obrázek 2: Vzájemné uspořádání bakteriálních buněk (podle Malachová 1992) 
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Obrázek 24: Tvary bakterií, kvasinek a plísní (podle Krumichová 2005) 
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Příloha III. Postojový dotazník pro žáky základní školy a 
gymnázia 

Hodnotící dotazník pro žáky základní školy - mikrobiologické 

praktikum 

Dotazník je anonymní. Správné odpovědi prosím zaškrtněte. 

1. Setkal/a jsi se někdy s podobnou hodinou? 

ano nevím ne 

2. Líbila se ti tato hodina? 

ano nevím ne 

3. Dozvěděl/a jsi se při ní něco nového? 

ano nevím ne 

4. Chtěl/a bys, aby se taková hodina v budoucnu opakovala? 

ano nevím ne 

Děkujeme za zodpovědné vyplnění dotazníku. 

Vaše odpovědi budou využity ke statistickému zpracování v diplomové 

práci. 
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Hodnotící dotazník pro žáky gymnázia - mikrobiologické praktikum 

Dotazník je anonymní. Správné odpovědi prosím zaškrtněte. 

1. Setkali jste se již někdy s obdobnou hodinou ve výuce? 

ano nevím ne 

2. Líbila se vám tato hodina? 

nemohu 
ano se jednoznačně ne 

rozhodnout 

3. Dozvěděli jste se při ní něco nového? 

ano nevím ne 

4. Jak obtížná pro vás byla práce v hodině? 

lehká přiměřená těžká 

5. Chtěli byste, aby byly takovéto hodiny zařazovány do výuky častěji? 

ano nevím ne 

Děkujeme za zodpovědné vyplnění dotazníku. 

Vaše odpovědi budou využity ke statistickému zpracování v diplomové 
práci. 
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Příloha IV. Zásady práce v mikrobiologické laboratoři 

(upraveno podle Baera 1965 a Malachové 1992) 

Při práci v mikrobiologické laboratoři je třeba dodržovat nejen běžná 

pravidla pro práci v laboratořích (tj.zásady pro práci s chemikáliemi a 

s elektrickými a plynovými spotřebiči), ale také základní zásady pro práci 

s mikroorganizmy, která se vyznačuje zvýšeným potenciálním rizikem 

nákazy. 

• Dbáme pečlivě o čistotu a naprostý pořádek. Pracovní místo vždy před 

prací i po ní důkladně očistíme a dezinfikujeme. 

• Před začátkem práce a zvláště po jejím skončení si pečlivě umyjeme 

ruce mýdlem. 

• Žákům s poraněnýma rukama práci s mikroorganizmy nepovolíme. 

• Vyžadujeme, aby žáci nosili při mikrobiologických pokusech čistý 

pracovní plášť. 

• Během práce neděláme průvan, zbytečně nepřecházíme a nemluvíme, 

nejíme, nepijeme a ani nepoužíváme kapesníku. 

• Pro práci používáme pouze sterilizované laboratorní sklo, kultivační 

půdy a laboratorní materiál. 

• Pokud možno používáme sterilních nástrojů pro jednorázové použití, 

případně očkovací kličky před a po použití pečlivě vyžíháme v plameni. 

• Všechny kultivační nádoby jsou vždy uzavřeny, otevírají se jen na 

Přímý příkaz učitele. 

• Dotýkat se mikroorganizmů přímo rukama je zakázáno. Stejně se 

nedotýkáme ani obličeje, ani vlasů. 

• Použité sklo odkládáme ihned po použití do zvláštních nádob 

s desinfekčním roztokem. Pozor! Nikdy neodkládáme použité předměty 

na pracovní desku!!! 

• P o u k o r |čení pokusů kultury a všechny použité potřeby ihned 
sterilizujeme. 
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Příloha V. Návod к přípravě chemických činidel a živných 
půd 

Chemická činidla (převzato z Malachová 1992) 

0,15 M Fyziologický roztok 

NaCI 8,77 g 

destilovaná voda 1000 ml 

Sterilizujeme 30 minut v autoklávu nebo 1 hodinu v proudící páře. 

Ziehlův karbolfuchsin 

Roztok A: 

bazický fuchsin 0,3 g 

ethanol 10 ml 

Roztok B: 

fenol 5 g 

destilovaná voda 100 ml 

Oba roztoky smícháme. 

Methylenová modř - 10x zředěno 

nasycený alkoholový roztok methylenové modři 10 ml 

destilovaná voda 90 ml 

Nasycený alkoholový roztok připravíme rozpuštěním 2 g barviva ve 100 ml 

96% etanolu. 

Vodný safranin 

safranin 0,5 g 

destilovaná voda 100 ml 
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Kongočerveň 

Kongočerveň 

destilovaná voda 

2 g 

100 ml 

Tuš 

Kvalitní tuš zředíme v poměru 1 : 2 až 1 : 4 a přefiltrujeme. 

Živné půdy (upraveno dle Kaprálek 1999) 

Masopeptonový agar (MPA) 

masový extrakt 10 9 

pepton 10 9 

NaCI 5 g 

agar 20 g 

destilovaná voda 1000 ml 

Rozpustíme NaCI, masový extrakt a pepton zahřáním ve vodě a roztok 10 

minut povaříme. Po ochlazení zkontrolujeme pH a případně jej upravíme 

na požadovaných 7,2 - 7,4. Přidáme agar. Sterilizujeme v autoklávu při 

121°c po dobu 1 5 - 2 0 minut (pokud sterilizujeme v tlakovém hrnci je 

zvýšit dobu sterilizace na 30 min). Připravenou půdu poté rozléváme do 

sterilních Petriho misek, aby vznikla vrstva silná 3 - 4 mm. Pro misku o 

průměru 10 cm potřebujeme asi 15 - 20 ml půdy. Během celého postupu 

dbáme na zásady aseptické práce. Pozor na kontaminaci z nesterilního 

okolí. 

Živný agar lze také připravit z průmyslově vyráběné živné půdy ve formě 

prášku. Při přípravě postupujeme podle návodu uvedeném na obalu. Ve 

školní praxi běžně používáme také hotové sterilní agarové půdy na 

jednorázových plastových Petriho miskách (oboje např. firma DIOXO 

www.oxoid.cz). 
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Summary 

This thesis is focused on the use of the cultivating method in upper-

elementary school and secondary school classes when microbiological 

topics are being covered. These topics are presented to the pupils mostly 

in a theoretical and abstract way only. The goal of this thesis is to design a 

laboratory experiment classes that shall contribute to the active way of 

acquirring knowledge concerning microorganisms. 

The thesis is primarily intended to meet teachers' needs and its theoretical 

as well as its practical part follows this focus. The theoretical part contains 

basis for the application of the cultivating method in classes. It also 

comprises analysis of educational documentation (RVP nevim, zavolam 

pak mirce, ted to nezveda) and theoretical base of the cultivating method 

and of the laboratory classes that use microorganisms. 

There were four laboratory classes designed and methodical manuals for 

teachers devised in the practical part of the thesis. Laboratory classes 

have been successfully carried out at an elemetary and a secondary 

school and proved useful. 

The presented laboratory classes and methodical manulas shall help and 

guide the teachers to introduce and implement the cultivating method in 

classes that cover microbiological topics. 


