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LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE  

Téma: STAVBA A FUNKCE MIKROSKOPU, PŘÍPRAVA 

DOČASNÝCH PREPARÁTŮ  

Úloha č.1.: Seznámení se stavbou optického mikroskopu a 

zásadami práce s mikroskopem  

ÚKOLY: 

a) teoretické: 

Seznamte se se stavbou světelného mikroskopu a zásadami mikroskopování. 

b) praktické: 

Popište stavbu optického mikroskopu a předveďte jeho ovládání. 

TEORETICKÝ ÚVOD 

     Základními metodami, které vedou k získávání nových poznatků v biologických 

laboratorních cvičeních, jsou pozorování a pokus. Pozorování lze provádět zrakem, 

lupou a především mikroskopem. 

     Mikroskop, dříve označovaný také jako drobnohled, je zařízení k pozorování 

drobných objektů a jejich částí. První jednoduchý mikroskop byl sestrojen patrně kolem 

roku 1590 v Holandsku v dílně Zachariase Jensena. 

     V současnosti existují dva základní typy mikroskopů – světelný a elektronový. 

Světelný mikroskop využívá viditelného záření. V mikroskopu elektronovém je oblast 

viditelného světla nahrazena svazkem elektronů s vlnovou délkou 0,002 nm. 

Rozlišovací schopnost světelného mikroskopu je řádu mikrometrů, u elektronového 

mikroskopu v řádu nanometrů. První elektronový mikroskop sestrojili v roce 1931 

němečtí vědci Ernst Ruska a Max Knoll. 

     V laboratoři biologie se setkáte s optickým (světelným) binokulárním, který má 

elektrické napájení a slouží k pozorování oběma očima současně. Obraz sledovaného 

objektu je v mikroskopu skutečný, zvětšený a převrácený. 
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Obr.: Velikost objektů, které lze pozorovat světelným a elektronovým mikroskopem 

Převzato: http://www.fzu.cz/ 

Stavba světelného mikroskopu 

     Světelný mikroskop se skládá ze tří základních částí: optické, osvětlovací, 

mechanické. 

     Optická část je tvořena soustavami čoček – okuláry a objektivy. Okuláry jsou 

zasunuty tubusu a mají běžné zvětšení 10x. Mikroskop s jedním okulárem se označuje 

jako monokulární, mikroskop se dvěma okuláry je binokulární. Objektivy jsou umístěny 

v tzv. revolverovém měniči a běžně zvětšují 4x, 10x, 40x a 100x.  

     Osvětlovací část je tvořena kondenzorem s irisovou clonou, filtry a zdrojem 

světla (u starších a jednodušších mikroskopů je osvětlení nahrazeno zrcátkem). Zdroj 

světla může být přirozené denní světlo, které je usměrňováno zrcátkem, u novějších 

mikroskopů je osvětlení elektrické zabudované přímo do stativu mikroskopu. Filtry 

upravují světlo ze zdroje. Použitím modrého filtru lze zvýšit rozlišovací schopnost 

mikroskopu. Pod pracovním stolkem, mikroskopu se nachází kondenzor, který 

soustřeďuje světelné paprsky procházející do preparátu. Kondenzor je opatřen irisovou 

clonou, kterou lze měnit intenzitu světla dopadající ze zdroje na preparát.  

     Mechanická část tvoří kostru mikroskopu a je nosičem optické a osvětlovací části. 

Základem mechanické části je podstavec, ze kterého vychází nosič (stativ). Dalšími 

částmi jsou stolek se svorkou pro uchycení preparátu, tubus pro objektivy a 

makrometrický a mikrometrický šroub. Makrometrický šroub (makrošroub) slouží 

k přiblížení preparátu k objektivu a hrubému zaostření. Mikrometrický šroub 

(mikrošroub) slouží k jemnému a přesnému doostření. 

 

http://www.netusil.net/bis10_11
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Obr. č. 1: Monokulární mikroskop 

Převzato: http://www.netusil.net/bis10_11 

 

 

Obr. č. 2: Binokulární mikroskop 

Převzato: http://www.verkon.cz/mikroskopy-laboratorni/ 

Základní zásady práce mikroskopem 

1. Mikroskop vyjměte z obalu a postavte na stůl, zapojte do zdroje. 

2. Zkontrolujte kompletnost a čistotu mikroskopu a funkčnost jeho částí. 

3. Zapněte osvětlení. 

4. Na stolek mikroskopu položte preparát a upevněte jej svorkou. 

5. Nastavte objektiv se zvětšením 10 x. 

http://www.netusil.net/bis10_11
http://www.verkon.cz/mikroskopy-laboratorni/
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6. Přibližujte preparát k objektivu pomocí makrometrického šroubu a proveďte 

hrubé zaostření.  

7. Vyhledejte nejvhodnější část objektu a doostřete mikrometrickým šroubem. 

8. Pozorujte mikroskopovaný objekt a zakreslete jej. V případě potřeby změňte 

zvětšení objektivu. 

9. Po skončení mikroskopování mikroskop vypojte ze zdroje a uložte zpět do 

obalu. 

10. Podložní a krycí skla a potřeby použité pro přípravu preparátů umyjte a uložte 

na určené místo. 

Pamatujte 

1. Mikroskop ukládejte do plastového obalu nebo dřevěné skříňky a chraňte před 

velkými výkyvy teplot, nadměrnou vlhkostí, prachem a chemickými látkami. 

2. Na optiku mikroskopu nikdy nesahejte prsty. 

3. Při přenášení uchopte mikroskop levou rukou za nosič tubusu a pravou rukou 

pod stativem. 

4. S mikroskopem zacházejte opatrně a šetrně a udržujte je v čistotě a pořádku. 

 

Úloha č. 2: Základními druhy preparátů, příprava jednoduchého 

             dočasného preparátu  

ÚKOLY: 

a) teoretické: 

1. Seznamte se se základními druhy mikroskopických preparátů. 

2. Nastudujte zásady přípravy jednoduchých dočasných preparátů. 

b) praktické: 

1. Proveďte přípravu jednoduchého dočasného preparátu dle pokynů vyučujícího. 

2. Dle pokynů vyučujícího pozorujte různé druhy trvalých preparátů, které dostanete 

k dispozici. 
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TEORETICKÝ ÚVOD 

     Jako mikroskopický preparát označujeme dostatečně tenký objekt, trvalého nebo 

dočasného charakteru, který je umístěný na podložním skle a zpravidla přikrytý sklem 

krycím a je dobře pozorovatelný v mikroskopu. Preparáty se dělí na dočasné a trvalé.  

     Trvalé preparáty jsou připraveny tak, aby je bylo možno opakovaně používat 

po dlouho dobu (i několik let). Trvalé preparáty obsahují biologické objekty nebo jejich 

části, které jsou vhodným způsobem fixovány (plamenem, ethanolem, 

formaldehydem), barveny (např. methylenovou modří, methylenovou zelení, eosinem) 

a uzavřeny do vhodného prostředí (např. do kanadského balzámu). Krycí sklo 

na trvalém preparátu je k podložnímu připevněno speciálním tmelem. Preparát musí 

být popsán. 

     Dočasné preparáty se připravují ze živých objektů (např. řas, kvasinek, prvoků) 

nebo jejich částí, např. pomocí řezů (především z rostlinného materiálu). Pozorovaný 

objekt se zpravidla vkládá do vody, může být barven. Je – li preparát připraven ze 

živého objektu, označuje se jako nativní. Dočasné preparáty lze připravit i z objektů 

neživých. Pokud je dočasný preparát připraven nátěrem tekuté hmoty na podložní sklo, 

označuje se jako roztěrový. Rozmáčknutím zkoumaného objektu se připraví preparát 

roztlakový. 

Postup při přípravě jednoduchého dočasného preparátu 

1. Podložní a krycí sklo pečlivě omyjte a osušte. 

2. Do středu podložního sklíčka kápněte kapku destilované (demi) vody (nebo 

barviva aj. – dle návodu). 

3. Do vody umístěte zkoumaný objekt.  

4. Přiklopte krycím sklíčkem (viz obrázek) tak, aby žádná část zkoumaného 

objektu nevyčnívala. 

5. Případnou přebytečnou demivodu kolem krycího sklíčka odsajte proužkem 

filtračního papíru. 

6. Preparát umístěte na stolek mikroskopu a pozorujte. 

7. Po skončení pozorování podložní a krycí sklo opět pečlivě omyjte a osušte.  
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Obr.: Postup přípravy preparátu  

Převzato: http://giobio.ic.cz/obrazky/obecka.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://giobio.ic.cz/obrazky/obecka.htm


7 

 

Pracovní list k úloze 

PŘÍPRAVA JEDNODUCHÉHO DOČASNÉHO PREPARÁTU 

 

Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklo, pinzeta, kapátko, nůžky 

 

Materiál: demineralizovaná voda (demivoda), novinová písmena  

Postup:  

1. Na podložní sklo kápněte kapku demivody. 

2. Pomocí pinzety opatrně uchopte novinové písmeno. Nejsou vhodná písmena 

pravidelných tvarů, např. O, I apod. 

3. Písmeno vložte do kapky destilované vody na podložní sklo a přikryjte krycím 

sklem. 

4. Připravený preparát umístěte na stolek mikroskopu. 

5. Pozorujte při zvětšení 10 x 10 a pozorované písmeno zakreslete.  

6. Na základě provedeného pozorování zformulujte závěr – popište, jaký je obraz 

písmene pozorovaného pod mikroskopem oproti skutečnosti. 

 

Nákres: 

zvětšení: 10 x 10 

 

 

 

Závěr: 

 


