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Materiály ke cvičení 
Základy mikrobiologie, ZS 2009-2010 

 

1. Srovnání účinnosti dezinfekčních prostředků 
 
Cíl úkolu : 
Srovnat účinnost dvou dezinfekčních prostředků 
 
Pomůcky : 
6 zkumavek s 9 ml tekutého média /Masopeptonový bujón (MPB)/, 10% roztok desinfekčního 
prostředku (např. Savo, Ajatin, Chloramin), suspenze sporulujících mikrobů (Bacillus subtilis 
(syn. B. atrophaeus)), Pasteurova pipeta, pipety 100μl 
 
Provedení : 
Zkumavky rozdělíme do skupin podle typu desinfekčního přípravku, popíšeme A, B, C a dále 
pořadovými čísly 1-5 podle ředění, poslední zkumavka je označena K jako kontrola.  
Ředění provedeme podle schématu  
 

 
 
Do 9 ml média ve zkumavce vždy přenášíme 1 ml daného ředění z předchozí zkumavky (tzn. 
1 ml média z č.1 do č.2 atd). Obsah zkumavky vždy pečlivě promícháme.  
Každou zkumavku pak naočkujeme 4-5 kapkami spórové suspenze, uzavřeme víčkem a 
zkumavky umístíme do termostatu při 37°C po dobu 24 hod. Po ukončení kultivace se 
zkumavky vyhodnotí nebo přenesou do chladničky, aby se zabránilo dalšímu 
nekontrolovatelnému množení mikroorganismů.  
 
 
Výsledek :  
Zaznamenáváme růst a sporulaci, výsledek zapisujeme do tabulky, všímáme si charakteru 
růstu, sporulace testovaného mikroba. Porovnáme účinky různých dezinfekčních prostředků 
na růst bakterií a zaznamenáme, který je účinnější, v jaké koncentraci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1   1%  (9 ml MPB + 1 ml 10% roztoku desinfekce) 
A2  0,1% (9 ml MPB + 1 ml protřepaného roztoku A1) 
A3  0,01% (9 ml MPB + 1 ml protřepaného roztoku A2) 
A4   0,001% (9 ml MPB + 1 ml protřepaného roztoku A3) 
A5   0,0001% (9 ml MPB + 1 ml protřepaného roztoku A4)  
K   kontrola (10 ml MPB) 
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Doplňující úkol:  
Naočkováním na pevnou půdu potvrdit kultivací přítomnost mikroorganismů v jednotlivých 
směsích s desinfekčním přípravkem  
 
Pomůcky:  
Petriho miska s Masopeptonovým agarem (MPA), pipeta 100μl a umělohmotné špičky, 
zahnutá skleněná tyčinka (hokejka), termostat 
 
Postup:   
Z jednotlivých zkumavek (směs desinfekčního prostředku, kultivační půdy a kultury B. 
subtilis) přeneseme dávkovačem 0,1 ml roztoku na pevnou kultivační půdu  MPA a rozetřeme 
pomocí skleněné roztírací tyčinky po celé ploše a dáme kultivovat při 37°C po dobu 24 h. 
Hodnotíme počet narostlých kolonií příslušného mikroorganismu.  
 
Hodnocení růstu bakterií na pevném médiu: 

- počítání a charakteristiky kolonií  
Počet bakterií v 1ml = zaznamenané KTJ (ve 100μl suspenze) x 10 
 

 

Bacillus přítomen    Bacillus nepřítomen  

KTJ - kolonie tvořící jednotky  
CFU – Colony Forming Units  
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2. Mikroorganismy v ovzduší – sedimentační metoda  
 
Cíl úkolu: 
Zjistit zda a v jaké míře se v ovzduší laboratoře a jiných míst pracoviště /fytotrony, sterilní 
boxy, skleník…/ vyskytují mikroorganismy (bakterie, plísně). 
 
Pomůcky: 
Petriho misky s masopeptonovým agarem /MPA/ a Sabouraudovým  glukózovým agarem 
/SA/, aeroskop 
 
Provedení: 
V předem určeném prostoru odkryjeme Petriho misky na dobu 10 minut nebo umístíme do 
aeroskopu, zvolíme objem studovaného vzduchu a necháme přístroj běžet. Následně misky 
uzavřeme víčkem, popíšeme /datum, lokalita, jméno/ a vložíme dnem vzhůru do inkubátoru. 
Mikroorganismy kultivujeme při teplotě 26°C/SA/, a  37°C/MPA/. 
 

 
 
Princip aeroskopu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SA – Sabouraudův agar  
selektivní půda pro houby, obsahuje pepton, agar a cukry (glukózu nebo 
maltózu), pH 5.0. Kultivace při 26°C 72 h.  
 
MPA – Masopeptonový agar  
obsahuje pouze výtažek z masa, pepton, soli a 2% agarovou řasu. Je 
základem pro další půdy. Neselektivní. Kultivace při 36-37°C 24-48 h.   
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Přepočtová tabulka – korekce pravděpodobnosti průletu bakterie/spory odběrovou 
hlavou aeroskopu se 300 otvory 
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Výsledek: 
Zapisujeme v příštích cvičeních.  
 

1. Vytvořit seznam míst, kde se nechávaly otevřené Petriho misky – zvlášť uzavřené 
prostory!   

2. Zhodnotit počet narostlých kolonií – výsledek se přepočítá na dobu expozice 1 hodina. 
Zvlášť na MPA a SA. KTJ – kolonie tvořící jednotka  

3. Rozlišit bakteriální (hladké, slizovité) a houbové kolonie (jsou chmýřité, vláknité), 
popsat morfologii kolonií.   

4. Seřadit odběrná místa podle intenzity kontaminace Petriho misek  
5. Srovnat výsledky získané použitím aeroskopu při nastavení různých objemů vzduchu 

a korekční tabulky 
 

 
 
 Bakteriální kolonie     Houbová kolonie 
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3. Mikrobiologický rozbor povrchové vody  
 
Cíl úkolu: 
Prokázat přítomnost mikroorganismů v povrchové vodě 
 
Pomůcky: 
Vzorky různých typů povrchových vod /říční, stojaté.../ odebrané do sterilních lahví co 
nejčerstvěji před použitím. Sterilní zkumavky, pipety 10 ml a 1 ml, mikropipety, fyziologický 
roztok, Petriho misky s MPA, Endův agar (EA) a Slanetz-Bartley agar (SBA).   
 
Typy použitých půd  
MPA – masopeptonový agar (průkaz saprofytických bakterií) 
 1. pro chladnomilné bakterie – kultivace 26°C po dobu 48-72 h  
 2. pro kultivaci mezofilních bakterií – kultivace 36-37°C po dobu 24-48 h 
 
Endův agar – sytě růžový (obsahuje bazický fuchsin, NEPOUŽÍVAT NA PITNOU VODU!) 

diagnostická půda pro kultivaci koliformních bakterií (hlavně Escherichia coli). 
Kultivace při 36-37°C po dobu 24-48 h  

 
Slanetz-Bartleyův agar – jemně růžový (obsahuje azid sodný) 

diagnostická a selektivní půda pro střevní (fekální) enterokoky  
Kultivace při 43-44°C po dobu 24-48 h 

 
Provedení:  
1. Na povrch každé agarové plotny napipetujeme přímo z lahve 0,1 ml vzorku vody a 
rozetřeme hokejkou po celém povrchu. Popíšeme Petriho misky. 
2. Vzorek ředíme diluční metodou ve fyziologickém roztoku (viz. Cvičení č. 1) na 
koncentraci 10-1 a  pak provedeme očkování agaru viz bod 1.   
3. Bakterie pěstujeme v bioinkubátoru, při výše stanovených teplotách a čase, po uplynutí 
předepsané doby odečteme výsledky, popř. přeneseme do ledničky. 
 
Výsledek: 
Stanovíme počet vzrostlých kolonií /KTJ/ a vynásobíme příslušným koeficientem ředění. 
Vypočteme, počet bakterií v 1 ml zkoumaného vzorku vody:  
 
Výpočet: počet KTJ na plotně x 10 (pipetováno bylo 0.1 ml) x příslušný koeficient ředění 
 
Posoudíme morfologické vlastnosti kolonií a zapíšeme do protokolu   
 

 
 
 
 

Bakteriální kolonie na Endově agaru  Fekální enterokoky na Slanetz-Bartley agaru  
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4. Mikrobiologický rozbor půdy  
 
1. Úkol - průkaz bakterií v zemině  
 
Cíl úkolu:  
Prokázat přítomnost mikroorganismů ve vzorcích půdy 
 
Pomůcky: 
Vzorky půdy, sterilní fyziologický roztok, zkumavky, skleněné pipety 10 ml, mikropipety, 
hokejky, Petriho misky, MPA 
 
Provedení: 
1 g zeminy suspendujeme v 10 ml fyziologického roztoku a důkladně protřepeme.  
Ze suspenze přeneseme: 

A. 0,1 ml na povrch agarové plotny/MPA/ a rozetřeme hokejkou 
B. 1 ml roztoku z první zkumavky přeneseme do 10 ml fyziologického roztoku, 

     protřepeme, přeneseme 0,1 ml na povrch agarové plotny /MPA/ a  rozetřeme hokejkou. 
 
Tento postup můžeme opakovat ještě 2-3x. Na víčko misek napíšeme své jméno, datum, 
koeficient ředění, typ půdního vzorku. 
Naočkované plotny inkubujeme v bioinkubátoru při teplotě 26°C až týden. 
 
Výsledek: 
1. Stanovíme počet KTJ na plotnách a vypočteme množství mikroorganismů v 1 g zeminy. 
2. Posoudíme morfologické vlastnosti jednotlivých kolonií a zapíšeme do protokolu. 
 
2. Úkol -  Celulolytické bakterie v půdě 
 
Cíl úkolu: 
Zjistit, zda se ve vzorcích půdy vyskytují celulolytické bakterie  
 
Teorie: 
Na rozkladu celulózy se podílí řada mikroorganismů, které ji štěpí exoenzymem celulázou na 
celobiosu a potom na glukosu. Zastoupení aerobních celulytických bakterií je ukazatelem 
úrodnosti půdy. V intenzivně obdělávaných půdách se vyskytují zástupci rodů Cellvibrio, 
Cellfalcicula, Cytophaga, Sporocytophaga. Ve středně intenzivně obdělávaných půdách 
myxobakterie. Ve slabě obdělávaných a v kyselých půdách převládají mikroskopické houby.  
 
Pomůcky: 
Několik různých půdních vzorků prosetých sítem o velikosti ok asi 2 mm, nastříhané proužky 
filtračního papíru velikosti 4 x 1 cm, pinzeta, stříkačka s destilovanou vodou. Petriho miska.  
 
Provedení: 
Vzorky proseté zeminy dáme do Petriho misek, povrch zarovnáme. Vodou ze střičky zeminu 
mírně provlhčíme a na rovný povrch uložíme pinzetou  paralelně vedle sebe několik proužků 
filtračního papíru. Dbáme, aby papírové proužky k zemině celou plochou přilnuly a nebyly na 
povrchu zeminou potřísněny. Přeneseme je do bioinkubátoru a kultivujeme při teplotě 26°C .  
 
Výsledek: 
Odečítáme po 1-3 týdnech. Hnědé, oranžové nebo zelené skvrny na povrchu papírků 
signalizují přítomnost celulytických bakterií.  Jejich účinkem se papír rozpadá a mizí -  
produkty rozkladu se dostávají do koloběhu látek v přírodě.  
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Porovnáváme jednotlivé typy zemin.  Humusem bohaté zeminy obsahují více celulytických 
bakterií než půdy humusem chudé a bezstrukturní. V písčitých půdách se vyskytují málo.   
 

 
Filtrační papír po  
2, resp. 3 týdnech 
rozkladu 
působeného 
celulytickými 
bakteriemi  
 
 

 
3. Úkol - Průkaz azotobaktera v půdě 
 
Cíl úkolu: 
Prokázat přítomnost bakterií r. Azotobacter v půdě 
 
Teorie: 
Na koloběhu dusíku se kromě nitrifikačních a saprofytických bakterií podílejí také samostatně 
(nesymbioticky) žijící bakterie rodu Azotobacter. Využívají jako zdroj dusíku přímo vzdušný 
N2, který přeměňují na dusitany dostupné pro rostliny, a půdu obohacují o další sloučeniny 
dusíku (bílkoviny). Toho se využívá v zemědělství pro zelené hnojení.  
  
Pomůcky: 
Proseté vzorky zeminy, plastová Petriho miska, střička s destilovanou vodou, kádinka, 
skleněná tyčinka, podložní sklo, škrobová moučka/Solamyl/. 
 
Provedení: 
Prosátou zeminu smícháme se stejným objemem škrobové moučky a v kádince mícháme 
skleněnou tyčinkou za současného přilévání vody až vznikne hustá pasta. Potom do poloviny 
zaplníme Petriho misku a povrch uhladíme vlhkých podložním sklíčkem. Misky přeneseme 
do bioinkubátoru a kultivujeme při teplotě 26-30°C. 
 
Výsledek: 
Odečítáme po týdenní kultivaci. Je-li v půdě přítomen azotobakter, vytváří průhledné, světle 
hnědé, později až černé slizovité kolonie. Kromě toho mohou vyrůstat na povrchu zeminy i 
kolonie jiných mikroorganismů, nejčastěji Clostridium pasteurianum, které se projeví 
charakteristickým žluklým zápachem.  

 
 
 
Kolonie bakterie rodu Azotobacter 
rostoucí na směsi zeminy se Solamylem 
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5. Mikrobiologický rozbor pitné vody 
 
Cíl úkolu: 
Prokázat přítomnost bakterií obecného a fekálního znečištění pitné vody  
 
Pomůcky:  
Různé vzorky pitných vod /podzemní studniční voda, povrchová  pitná voda../, pipety na 1 
ml, odměrný válec, filtrační zařízení, membránové filtry /0,45 μm/, MPA, SB agar, laktózový 
TTC agar /tergitol 7/ 
 
Provedení: 
Ze vzorků pitných vod odebraných do sterilních lahví provedeme kultivační vyšetření 
1. Na každou misku s MPA napipetujeme 1 ml vody a rozlijeme po celém povrchu agaru – 
kultivace při 22°C (do 72 h) a 36-37°C (24-48 h) 
2. Zfiltrujeme 100 ml vody přes membránový filtr a filtr přeneseme do středu SB agaru, 
kultivace 42-44°C (24 hod). (Ostatní napipetují 1ml na Petriho misku a rozlijí po povrchu) 
3. Zfiltrujeme 100 ml vody přes membránový filtr a filtr přeneseme do středu agaru s 
tergitolem 36-37°C (24- 48 hod). (Ostatní napipetují 1 ml na Petriho misku a rozlijí po celém 
agaru) 
 
Kultivujeme v bioinkubátoru  
- MEZOFILNÍ BAKTERIE (MPA 1) – kultivace při teplotě 36°C 48-72 hodin  
- PSYCHROFILNÍ BAKTERIE (MPA 2) - při teplotě 26°C 48-72 hodin  
- ENTEROKOKY(Slanetz-Bartleyův agar) – presumptivní fekální streptokoky při teplotě 
37°C 44+4 hodin; narostlé kolonie na membránovém filtru přeočkujeme na žluč-aeskulin-
azidový agar (diagnostická půda, při produkci H2S zhnědne) /inkubujeme při teplotě 44°C 
48 h/ 
- KOLIFORMNÍ BAKTERIE a E. COLI (agar s tergitolem 7)- při teplotě 36+2°C 24 
hodin narostlé kolonie na membránovém filtru přeočkujeme na tryptofan-sojový agar a 
zároveň do tryptofan-sojového bujónu (univerzální půdy) /inkubujeme při 36°C až 24 
hodin/ a poté provedeme biochemické konfirmační  testy - oxidázový test (proužky, přiložení 
na agar), a test na produkci indolu (Kovaczovo činidlo, přikápnout do bujónu) 
 
Výsledek: 
Stanovíme počet mezofilních a psychrofilních kolonií na MPA (KTJ/ml) – rozdíl pouze 
v teplotě, při které probíhala kultivace!!! 
 

 
 

MPA s koloniemi mezofilních bakterií  
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Na Slanetz-Bartley agaru hodnotíme přítomnost červenohnědých kolonií fekálních 
enterokoků  
Pokud vyrostly kolonie na membránovém filtru, jsou přeneseny křížovým roztěrem na žluč-
aeskulin-azidový agar (BEA) /inkubace při teplotě 44°C 48 h/. V případě, že původně 
béžová živná půda zhnědne v místě kultivace, je potvrzena přítomnost fekálních enterokoků.  
 

  
 
 
 
 
 
 
Na agaru s tergitolem 7 hodnotíme žluté (okrové) kolonie (KTJ/ml) koliformní bakterie a E. 
coli. Pokud vyrostly nějaké kolonie, jsou přeneseny křížovým roztěrem na neselektivní 
tryptofan-sojový agar (TSA) a do tryptofan-sojového bujónu (TSB), kultivace při 36°C 
24-48h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slanetz-Bartley agar s membránovým 
filtrem a koloniemi fekálních 
enterokoků  

Žluč-aeskulin- azidový agar 
s koloniemi fekálních enterokoků – 
pozitivní konfirmační test  

 

Koliformní bakterie na TTC agaru s 
Tergitolem  

  

TSA s koloniemi koliformních bakterií  
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Biochemické testy na potvrzení / vyvrácení přítomnosti koliformních bakterií  
  
Oxidázový test – umělohmotné proužky s detekčním papírkem nebo disky z filtračního 
papíru, se přiloží přímo na kolonii, hodnocení reakce již po 5-10s při laboratorní teplotě 
Pozitivní reakce = sytě modropurpurové zbarvení papírku – koliformní bakterie NEJSOU 
přítomny 
Negativní reakce = změna zbarvení po delší době než 60s nebo žádná změna zbarvení – 
koliformní bakterie JSOU přítomny  
 
 

 
 
 
 
Kovaczovo činidlo  
Kolonie z neselektivního agar (TSA) přeočkujeme do tekuté živné půdy s tryptofanem, 
kultivace při 36°C 24h. Potom do bujónu se zákalem přikápneme Kovaczovo činidlo. Pokud 
se vytvoří růžovo-červené zbarvení = přítomnost indolu - je potvrzena přítomnost E. coli.   
 

 

Růžovo červené zbarvení – potvrzení přítomnosti 
E. coli 

Sytě modropurpurové zbarvení papírku – 
koliformní bakterie NEJSOU přítomny 



[Barbora Mieslerová & Michaela Sedlářová, Katedra botaniky PřF UP v Olomouci, říjen 2009] 
 

6. Průkaz bakterií v ústní dutině u člověka a na povrchu 
kůže člověka  

 
1. Úkol - Kultivační průkaz bakterií v ústní dutině člověka 
 
Cíl úkolu: 
Průkaz bakterií v ústní dutině 
 
Pomůcky: 
Sterilní vatový tampón na špejli, sterilní fyziologický roztok, Petriho miska s MPA.  
 
Provedení: 
Zvlhčeným tampónem setřeme sliznici ústní dutiny kolem zubů dolní čelisti. Tampón 
rozetřeme na agarovou plotnu z inokula do několika rovnoběžných čar. Inkubujeme při 
teplotě 37°C 24 hod.  
 
Výsledek:  
Na agarové plotně spočítáme počet vyrostlých kolonií a popíšeme jejich morfologické 
vlastnosti. Z vybraných kolonií si připravíme nativní preparát, který prohlédneme velkým 
zvětšením mikroskopu a popíšeme. 
 
 
2. Úkol - Kultivační průkaz bakterií na kůži 
 
Cíl úkolu:  
Průkaz bakterií ulpívajících na rukou 
 
Pomůcky: 
Petriho miska s MPA 
 
Provedení: 
Provedeme otisk několika prstů na agarovou plotnu. Po té si ruce pečlivě umyjeme a omyjeme 
desinfekcí. Znovu provedeme otisk prstů na agarovou plotnu. Inkubujeme 24 h při teplotě 
37°C.  
 
Výsledek:  
Na agarové plotně spočítáme počet vyrostlých kolonií a popíšeme jejich morfologické 
vlastnosti. 
 

Bakterie kultivované  
z otisku prstu  
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7. Očkování mikroorganismů na živné půdy, izolace 
mikroorganismů do čistých kultur 

 
Cíl: Seznámit studenty se základními technikami očkování mikroorganismů  
 
Pomůcky: 
Bakteriologická klička, sterilní zkumavky se šikmými agary MPA, Petriho misky s MPA, 
hokejka, kahan 
 
Provedení:  
 
1.Očkování ze zkumavky do zkumavky 
Vyžíhanou kličku necháme asi 20vteřin ochladnout a pomocí ní přeneseme kolonii bakterií 
z jedné zkumavky do další zkumavky se šikmým agarem nebo do tekuté půdy 
Naočkovanou zkumavku popíšeme, přeneseme do bioinkubátoru a kultivujeme při příslušné 
teplotě. 
 
2.Očkování pipetou 
Např. Pasteurovou pipetou přeneseme mikroorganismy rostoucí v tekutém médiu. Rozetřeme 
sterilní hokejkou. Kalibrovanou pipetu používáme, potřebujeme-li přenést určité množství 
suspenze ze zkumavky na Petriho misku s agarem.  
 
3.Očkování ze zkumavky do Petriho misky 
Vyžíhanou kličkou přeneseme část inokula na povrch agarové plotny v Petriho misce a 
rozetřeme hadovitým pohybem. Kultivujeme při příslušné teplotě. 
 
 
Výsledky:  
Po stanovené době kultivace zhodnotíme narostlé kolonie mikroorganismů na tekutém nebo 
živném médiu. 
 
 
2. Úkol - křížový roztěr  
 
 
Cíl: seznámit studenty se způsobem získávání čistých kultur mikroorganismů  
 
Pomůcky: Bakteriologická klička, Petriho misky s živnou půdou, lihový kahan  
 
Postup:  
Ze suspenze mikrobů ve fyziologickém roztoku nebo přímo z vyrostlé kolonie na agaru 
odebereme bakteriologickou kličkou část populace a rozetřeme do několika /3-4/ 
vodorovných čar po povrchu agarové plotny. Kličku vyžíháme a po vychladnutí přiložíme na 
konec rozetřených čar a znovu rozetřeme do několika čar. Tento postup opakujeme několikrát 
a zakončíme vlnitou čarou. Kultivujeme v inkubátoru při příslušné teplotě. 
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8. Barvení mikroorganismů, mikroskopické sledování 
mikroorganismů  
 
1. Úkol – zhotovení nativního preparátu  
 
Cíl: Pozorování bakterií pod mikroskopem  
 
Pomůcky: Odmaštěné podložní sklo, agarová miska s koloniemi bakterií, bakteriologická 
klička, voda, sterilní párátko, Lugolův roztok, lihový kahan, imerzní olej a objektiv. 
 
Provedení: 
Sterilním párátkem sejmeme vzorek hlenu z krčku povrchu zubu, resp. bakteriologickou 
kličkou přeneseme narostlé mikroorganismy z Petriho misky na podložní sklíčko s malou 
kapkou destilované vody nebo Lugolova roztoku. Rozmícháme a přímo párátkem 
rozprostřeme do kruhové plochy/průměr asi 15 mm/ 
 
Výsledky: 
Při velkém zvětšení mikroskopu pozorujeme bakterie různých tvarů (koky, tyčinky). 
Zakreslíme jednotlivé mikroorganismy. 
 

 
 
 
 
 
2. Úkol - barvení bakterií karbolfuchsinem 
 
Cíl:  
Barvením rozlišit málo viditelné bakterie z nativního preparátu  
 
Pomůcky:  
Odmaštěné podložní sklo, agarová miska s koloniemi bakterií, bakteriologická klička, voda, 
Ziehlův karbolfuchsin, lihový kahan, imerzní olej a objektiv. Kultury Bacillus atrophaeus, 
bakterie mléčného kvašení, vlastní mikroorganismy kultivované ze stěrů z ústní dutiny nebo 
otisků prstů.  
 
Provedení:  
Na odmaštěné podložní sklíčko kápneme kapku vody a do ní ožehnutou kličkou přeneseme 
malé množství bakteriální kultury a promícháme. Suspenzi kličkou rozetřeme na sklíčku tak, 
aby vznikl souvislý povlak. Necháme zaschnout na vzduchu a provedeme fixaci teplem 
/krátce 3 x protáhneme plamenem hořáku/. Bakterie se usmrtí a přichytí ke sklíčku, Nespálit!! 

Tyčinkovité bakterie (otisk prstu) 
 

Kokální bakterie  
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Fixovaný nátěr barvíme ponořením do skleněné nádobky s barvivem asi 10s. Potom barvivo 
opláchneme vodou, preparát necháme zaschnout a pozorujeme olejovou imerzí, zvětšení 
1000x. 
 
Výsledek: 
Jednotlivé bakterie zakreslíme do protokolu 
 

 
 
 
 
 
3. Úkol - barvení bakterií podle Grama  
 
Cíl úkolu:  
Seznámit se s nejdůležitějším způsobem barvení, kterým rozdělujeme bakterie na 
grampozitivní a gramnegativní  
 
Pomůcky:  
Agarová plotna s koloniemi bakterií izolovaných z prostředí, očkovací klička, odmaštěná 
podložní skla, lihový kahan, sterilní destilovaná voda, roztok krystalové violeti, Lugolův 
roztok, roztok safraninu, imerzní olej  
 
Provedení:  
Na odmaštěné podložní sklo kápneme malou kapku vody. Vyžíhanou očkovací kličkou 
přeneseme do kapky  vody malé množství bakterií  a rozmícháme v jemně zakalenou 
suspenzi. Pak kličkou rozetřeme suspenzi do plochy tak, aby se vytvořil souvislý povlak. 
Necháme na vzduchu volně zaschnout a pak fixujeme tak, že sklíčko 3x protáhneme 
plamenem kahanu. Nespálit! 
 
Vlastní barvení:  

-  Barvíme v roztoku krystalové violeti 2-4 min. Opláchneme vodou.  
-  Působíme 60s Lugolovým roztokem, slejeme. Opláchneme vodou. 
-  Odbarvujeme 30s  96% etanolem a ihned opláchneme vodou  
-  Dobarvujeme safraninem 60s, opláchneme vodou, osušíme a bez krycího skla 

pozorujeme olejovou imerzí pod mikroskopem.  
 
Výsledek:  
Všímáme si tvaru a zabarvení mikrobů. Modrofialově zbarvené bakterie jsou grampozitivní, 
růžové /červené/ gramnegativní   
 

Bacillus subtilis barvený karbolfuchsinem  

 

Staphylococcus aureus  
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4. Úkol - negativní barvení bakterií 
 
Cíl:  
Mikroskopické stanovení pouzder a slizů bakterií  
 
Pomůcky:  
Odmaštěná podložní skla, černá tuš, bakteriologická klička, sporulující kultura bakterie 
Bacillus atrophaeus  
 
Provedení : 
Na odmaštěné podložní sklo kápneme malé množství tuše zředěné destilovanou vodou 1:2.  
V této kapce dobře rozmícháme malé množství bakterií. Hranou dalšího podložního skla 
rozetřeme suspenzi po celé ploše a necháme volně na vzduchu zaschnout. 
NEFIXUJEME! Pozorujeme pod imerzí při zvětšení 1000x 
 
Výsledek: zapíšeme a zakreslíme do protokolu 
 

 
 
 
5. Úkol – barvení mikromycet anilinovou modří  
 
Cíl:  
Mikroskopické sledování mikromycet (Ascomycotina, Deuteromycotina)  
 
Pomůcky:  
Odmaštěná podložní skla, anilinová modř, kapátko,  skalpel, pinzeta, krycí skla, kultury 
mikromycet  

Bacillus subtilis  

Micrococcus luteus G+ Escherichia coli G- 
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Provedení:  
Kápneme na podložní sklíčko kapku vody. Poté z kultur mikromycet odebereme preparační 
jehlou část mycelia s konidiemi nebo pomocí skalpelu stáhneme část povrchového mycelia 
z napadené rostliny a umístíme do kapky vody. Zakápneme kapkou anilinové modři a 
přikryjeme krycím sklíčkem. Pozorujeme při zvětšení 400x.  
 
Výsledek: 
Jednotlivé konidie a konidiofory zakreslíme do protokolu 
 
 

 
 
 
 
 

Klíčící konidie Oidium neolycopersici 
– anilinová modř  
 

 

Konidiofory s konidiemi Oidium 
neolycopersici  
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9. Bakterie jako původci mléčného kvašení 
 
Cíl úkolu: 
Zaznamenat výskyt bakterií mléčného kvašení 
 
Pomůcky: 
Kysané mléčné výrobky/podmáslí, kyška…/, jogurt, zředěný karbolfuchsin, Pasteurova 
pipeta, bakteriologická klička, kahan, odmaštěná podložní skla, imerzní objektiv a olej 
 
Provedení: 
Na odmaštěné podložní sklo přeneseme kapku mléčného výrobku /podmáslí, kyška…/, nebo 
vyžíhanou bakteriologickou kličkou malé množství jogurtu a rozetřeme po povrchu sklíčka.  
Preparát necháme zaschnout, opatrně fixujeme nad plamenem a barvíme 5 minut zředěným 
karbolfuchsinem. Barvivo slejeme, opláchneme vodou a po osušení na vzduchu prohlížíme 
imerzním objektivem. 
 
Výsledek: 
Zaznamenáme v podobě obrázku do protokolu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preparát kultury mikroorganismů z Actimelu 
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10. Stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika 
 
1. Úkol - Stanovení citlivosti bakterií na různé druhy antibiotik  
 
Cíl úkolu:  
Stanovení citlivosti bakterií na různé druhy antibiotik 
 
Pomůcky:  
Agarové plotny MPA čerstvě naočkované různými druhy nepatogenních bakterií/možno 
použít i narostlé bakteriální kultury z minulého cvičení/, kotoučky filtračního papíru Sensi-
La-Dish,které jsou nasyceny různými antibiotiky, sterilní MPA, dávkovač, sterilní hokejka, 
sterilní pinzety. 
 
Provedení:  
Na povrch agarové plotny MPA naočkujeme bakterie /např. Escherichia coli, Staphylococcus, 
Bacillus athrophaeus, vlastní bakterie kultivované z povrchu kůže nebo sliznic aj./ a položíme 
barevné kotoučky Sensi disků, a to do kruhu v pravidelných vzdálenostech. Petriho misku 
obrátíme dnem vzhůru a přeneseme do bioinkubátoru. Inkubujeme při teplotě 37°C 24hodin. 
 
Výsledek:  
Odečítáme změřením průměru inhibičních zón ve dvou na sobě kolmých směrech a 
průměrnou hodnotu zapíšeme do tabulky. Z ní potom stanovíme, které antibiotikum mělo 
největší účinek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhibiční zóna u jednotlivých disků 
napuštěných antibiotiky  
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2. Úkol – stanovení účinnosti přírodních antibiotik – česnek 
 
Teorie: 
Česnek obsahuje ALLIIN (S-allyl-L-cystein sulfoxid) 
Alliin je prekurzorem fytoanticipinu s názvem ALLICIN (diallylthiosulfinát), který vzniká po 
porušení pletiv působením enzymu alliinasy  
 
Pomůcky:  
sterilní MPA, bakteriální kultury na pevném nebo v tekutém médiu, klička nebo dávkovač, 
sterilní hokejka, sterilní pinzety, česnek (cibule) 
 
Provedení:  
MPA očkujeme známými postupy /E. coli, S. aureus, vlastní kultivované mikroorganismy/, 
malé množství česnekového extraktu naneseme na svrchní víčko Petriho misky (allicin se 
odpařuje), přiklopíme naočkovaným agarem a dnem vzhůru inkubujeme 24 h při teplotě 
37°C.  
 
Výsledek:  
Odečítáme průměr inhibiční zóny známým způsobem 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inhibiční zóna růstu mikroorganismů nad 
drceným česnekem  
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11. Mikroskopické houby – kvasinky, plísně  
 
1. Úkol - Příprava monokultur plísní  
 
Cíl úkolu: 
 Získat základní dovednosti při přípravě monokultur houbových mikroorganismů  
 
Pomůcky: 
Petriho misky se Sabouraudovým glukózovým agarem, korkovrt, pinzeta, kultury plísní, 
kahan, podložní skla, krycí skla, vlhká komůrka  
 
Provedení: 
Korkovrtem vysekneme z čisté misky s SA 1-3 disky a přeneseme na podložní sklo. 
Z kultury plísní vysekneme taktéž korkovrtem 1-3 disky pokryté myceliem vláknité plísně a 
pinzetou je přeneseme do čisté misky s SA. Kultivujeme při 22-26°C 5-7 dní. Pak 
vyhodnotíme a mikroskopicky pozorujeme. 
Na čisté disky s SA položíme na podložní sklo a do agaru jehlou vpíchneme kulturu spor 
plísní, popř. bakteriologickou kličkou přeneseme na jejich povrch. Přikryjeme krycím sklem, 
vložíme do vlhké komůrky a kultivujeme při 22-26°C 2-3 dny, pak uschováme v ledničce. 
Pozorujeme pod mikroskopem 
 
Výsledek: 
Pozorujeme růst kultur mikroorganismů, mikroskopujeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petriho miska s čistým SA agarem a 
vloženými disky pokrytými 
sporulujícím myceliem plísně  

Petriho miska a SA agarem 
pokrytým sporulujícím myceliem  

Agarový disk s kulturou plísně Konidie a konidiofory r. Penicillium  
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2. ÚKOL – sledování kvasinek  
 
Cíl úkolu: 
Sledovat činnost kvasinky pivní – Saccharomyces cerevisiae  
 
Pomůcky: 
Erlenmayerova baňka, bakteriologická klička, cukr, droždí (Saccharomyces cerevisiae), voda, 
mikroskopické potřeby, kahan, karbolfuchsin 
 
Provedení:  
V Erlenmayerově baňce rozpustíme ve vodě lžičku cukru a rozmícháme kousek pekařského 
droždí. Necháme stát při pokojové teplotě. Vyžíhanou kličkou odebereme malé množství 
suspenze do kapky vody na podložní sklo a 
A/ po zakrytí krycím sklem pozorujeme nativní preparát při zvětšení 400x 
B/ rozetřeme, necháme zaschnout, fixujeme v plameni a barvíme karbolfuchsinem (cca 5´), 
pozorujeme s imerzním olejem při zvětšení 1000x 
 
Výsledek: 
Zkvašený roztok v baňce je cítit alkoholem, v suspenzi se tvoří bublinky plynu. Zakreslete 
pučící buňky kvasinek. 
 

 
 

 
3. Úkol – fytopatogenní biotrofní houbové mikroorganismy  
 
Cíl úkolu: 
Inokulace a kultivace Bremia lactucae, původce plísně salátové 
a Golovinomyces cichoracearum, původce padlí tykvovitých 
 
Pomůcky: 
Destilovaná voda, kádinka, skleněný rozprašovač, pinzeta, kahan, odmaštěná podložní skla, 
semenáčky salátu (Lactuca sativa) a okurek (Cucumis sativus) 
 
Provedení: 
1. Semenáčky salátu v plastikových kelímcích zbavíme osemení. Inokulum připravíme 
smytím konidií ze semenáčků salátu s konidiofory B. lactucae do kádinky s destilovanou 
vodou. Zkontrolujeme hustotu inokula v mikroskopu, případně spočítáme v Bürkerově 
komůrce – nejvhodnější je cca 105/ml. Suspenzi spor aplikujeme rozprašovačem na 5-6 denní 

Pučící kvasinky  
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semenáčky salátu. Misky uzavřeme, opatříme popisem a kultivujeme ve fytotronu 15/10°C, 
12/12h den/noc (24h po inokulaci ve tmě).  
 
2. Cca 10-denní semenáčky okurek v perlitu inokulujeme konidiemi padlí suchou cestou, tj. 
otiskem (nebo poprášením). Rostliny označíme a kultivujeme pod plastovou klíckou ve 
fytotronu 18/15°C, 12/12h den/noc. 
 
Výsledek: 
Ad 1/ Po týdnu hodnotíme makroskopicky tvorbu konidioforů B. lactucae na ploše děložních 
lístků u 20 náhodně zvolených semenáčků podle škály: 
 
0 – konidiofory nejsou patrné   1 – sporadický výskyt konidioforů 
2 – do 50%  povrchu je pokryto konidiofory  3 – více než 50% je pokryto konidiofory 
 
a vypočteme celkovou intenzitu sporulace  
 

 

 
 
 
 
 
Ad 2/ Zaznamenáme nárůst  
konidioforů G. cichoracearum 
 
 
 
 
 
 
 

Semenáčky Lactuca sativa pokryté konidiofory Bremia lactucae  

Semenáček Cucumis sativus se 
sporulujícím myceliem padlí 
Golovinomyces cichoracearum  


