
Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

380 

MIKROSKOPOVÁNÍ VE VÝUCE TECHNOLOGIÍ 

 

 

TVARŮŽKA Václav, CZ  

 

Abstrakt  

Mikroskopování není činností, která by měla být na základní škole ohraničena pouze 
výukou biologie, neboť struktura materiálů se dotýká rovněž oblastí technologického 
vzdělávání. Článek konstatuje, že inovace výuky technických předmětů nesmí opomíjet 
rovněž téma pozorování a experimentování v oblasti mikrostruktury materiálů. Práce 
s mikroskopem, příprava vzorků pro pozorování a rozpoznávání mikrostruktury materiálů je 
vhodným prostředkem pro zvyšování zájmu o technologie a rozvoj metakognitivních 
znalostních dimenzí. Praktická laboratorní cvičení rovněž k uvědomění si prožitku vlastního 
zkoumání a vlastní tvůrčí práci. Vlastní zkušenosti získané pozorováním, prožitek 
z pozorování a vlastní činnost je velmi důležitá pro osobnostní rozvoj žáka. Toto nedokáže 
nahradit žádná i sebelepší fotografie mikrosvěta, stažená z internetu. 

 

Abstract 

Microscoping is not a work which is only in biology at the primary school, because the 
structure of materials is also the area of technological education. The paper states that 
innovation of technologicall education cannot miss the theme of observation and experiments 
in the area of material microstructure. Work with microscope, preparation of samples for 
observation and identification of material microstructure are suitable tools for increasing of 
interest in technologies and development of science thinking. Practical laboratory seminars 
also lead to realizing of experience of own investigation and own creative work. The activity 
and own experience gained by observation are very important for personal development of the 
pupil. This cannot be replaced by any good photo of the micro-world downloaded from 
Internet. 

 

1 Úvod 

Práce s mikroskopem je jedním z témat Rámcových vzdělávacích programů pro základní 
vzdělávání a pro většinu žáků je prvním setkáním s laboratorní technikou. Pro mnohé žáky 
byl tento vstup inspirující v další profesní orientaci. Pokud chceme žáky základních škol 
vychovávat a vzdělávat k technice a vědeckému myšlení, je nutno využít každé příležitosti 
k podněcování zájmu o vědu. Mikroskopování doznalo v posledních desetiletích výrazných 
změn právě nástupem digitální techniky. Tato technika je již označována jako uživatelsky 
přívětivá a trendem je pronikání této techniky také do základních škol již na I. stupni základní 
školy. Vzhledem k tomu, že na trhu existují i jednoduché sety dětských mikroskopů 
s trvalými preparáty, zařadili jsme téma mikroskopování rovněž do výuky učitelství 
preprimární pedagogiky.  

Rámcové vzdělávací programy v České republice zmiňují oblast mikroskopování pouze 
při výuce biologie na základní škole jako „praktické metody poznávání přírody – pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, 
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založení herbáře a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování 
rostlin a živočichů.“ 

Mikroskopování však není činností, která by měla být ohraničena pouze výukou biologie. 
Struktura materiálů se dotýká rovněž oblastí technologického vzdělávání. Vzhledem 
k technologickému pokroku a přirozenému jevu digitalizace a používání počítačů zahrnuje 
inovace výuky nejen oblast mikrostruktury materiálů, ale také oblast práce s digitální 
technikou. Přirozeným způsobem tak můžeme integrovat tyto oblasti do jednoho rámce. 
V současné době uvedené téma učíme v rámci předmětu Materiály a technologie I. 
a Materiály a technologie II, Technologická praktika a Materiály v životě dítěte. Pracoviště 
máme vybaveno optickými lupami, klasickými školními mikroskopy a mikroskopem s CCD 
kamerou a digitálním fotoaparátem s napojením na počítač, který slouží pro záznam 
a archivaci digitálních záznamů, zpracování snímků a jejich distribuci po síti.  

 

2 Teorie mikroskopování a výroby preperátů 

Výuka mikroskopování se sestává s teorie mikroskopování, výuky výroby preparátů 
a vlastního zobrazování zkoumaných vzorků v podmínkách školní výuky. 

Pro mikroskopování rostlinných objektů používáme dočasné nebo trvalé preparáty. Ve 
cvičení pozorujeme dočasné preparáty, které porovnáváme s preparáty trvalými. Dočasné 
(rychlé) preparáty vyrábíme následujícím způsobem. Zvolíme si vhodný typ mikroskopického 
řezu, který chceme porovnávat. Jedná se o základní typy viz obrázek 1., (5). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Základní typy řezů dřevem (příčný - P, radiální - R, transferzální – T). (5). 

Při zpracování měkkých dřev v čerstvém stavu není potřebné provádět měkčení. Pokud se 
jedná o vzorek dřeva tvrdého nebo suchého, je nutné přistoupit k měkčení. Nejjednodušší je 
měkčení máčením ve směsi glycerinu a 30% etanolu v poměru 1:1, nicméně vaření ve vodě je 
materiálově mnohem přístupnější a má výhodu v tom, že plastifikuje vzorek dřeva v celém 
průřezu. Ze vzorků dřev lze zhotovovat mikroskopické řezy ručně – pomocí čepelky, nebo 
pomocí mikrotomu, který umožní výrobu mikroskopických řezů o tloušťce 10–20 µm. 
Výroba mikrořezů pomocí čepelky je rychlejší a vzorek může mít menší rozměry, riziko 
zranění je však poměrně vysoké. Oproti tomu výroba řezů pomocí mikrotomu vyžaduje 
vzorky určitých minimálních rozměrů, optimálně 10 × 10 × 20 mm. Menší vzorky je 
problematické upevnit do držáku vzorku, případně je pak možné provést řez jen v jednom 
směru. Výhodou řezů zhotovených na mikrotomu je jejich menší a rovnoměrná tloušťka 
a současně větší plocha získaného řezu. Jako řezný nástroj se nám osvědčil nůž z hoblíku 
s leštěným ostřím. Viz obrázek 2. 
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Obrázek 2. Řezání vzorku s pomocí mikrotomu. 

 

Do středu očištěného podložního sklíčka naneseme kapátkem nebo pipetou kapku vody 
a do ní vložíme připravený preparát. Objekt ve vodě překryjeme krycím sklíčkem tak, že je 
nejdříve šikmo postavíme na hranu, posuneme ke kapce, která přilne k okraji sklíčka, 
zachytíme okraj špičkou preparační jehly a pak sklíčko zvolna spouštíme na kapku vody. 

 

 

Obrázek 3. Příprava mikroskopického preparátu (5) 

 

Tento postup je nutno dodržovat proto, aby se v preparátu nevytvořily vzduchové 
bubliny, které ruší pozorování. Podle potřeby odsajeme přebytečnou vodu filtračním papírem 
nebo naopak přidáme malou kapku vody ke hraně krycího sklíčka, která se pod ně vsaje. 
Dostane-li se voda až na povrch krycího sklíčka, je nutné je osušit (5). Je žádoucí pozorované 
vzorky pro zvýšení kontrastu obarvit např. Eosinem. 

 

3 Realizované snímky vybraných vzorků dřevin.  

Výuková cvičení provádíme se studenty za použití vzorkovníku dřevin a vzorkovníků 
trvalých preparátů, které studenti porovnávají se svým vlastnoručně zhotoveným preparátem. 
Výsledky prací studentů dokumentují níže vyobrazené fotografie. 
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Akát příčný řez     Akát podélný řez 

 

    

Dub příčný řez     Jilm příčný řez 

    

Jedle podélný řez     Jedle příčný řez 

 

    

Balsa podélný řez     Balsa příčný řez 
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Olše podélný řez     Olše příčný řez 

 

    

Smrk podélný řez     Smrk příčný řez 

 

4 Závěr  

Mikroskopování, pozorování dřevních buněk (xylému) je téma, které přináší do školního 
vyučování nové podněty. Studenti učitelství se setkávají s základní problematikou buněčné 
stavby, praktickým cvičením mikroskopování a výroby mikroskopických preparátů. Při 
realizaci praktických cvičení se studenty učitelství primární a predprimární pedagogiky jsme 
registrovali vážný zájem o toto téma, neboť dětské mikroskopy, či začátečnické sady jsou na 
trhu běžně dostupné. I když tyto dětské hračky nedosahují kvalit profesionálních optických 
systémů, je optimální, aby učitelé znali základní pravidla mikroskopování a dokázali dětem 
poradit. U žáků mladšího školního věku nepředpokládáme, že by měli mít znalosti o buněčné 
stavbě a o popisu jednotlivých typů pletiv. Je však žádoucí, aby získali návyky v oblasti 
procedurálních, konceptuálních znalostí a rovněž v oblasti metakognitivních znalostních 
dimenzí. Výroba jednoduchých mikroskopických preparátů, vedení „pozorovacích“ 
protokolů, kreslení toho, „co viděli“, vede žáky k rozvoji systematického vědeckého myšlení. 
Vlastní zkušenosti a prožitek z pozorování a vlastní činost je velmi cenná a důležitá pro 
osobnostní rozvoj žáka, což nedokáže nahradit žádná i sebelepší fotografie mikrosvěta stažená 
z internetu. Pouze pasivní přijímání fotografijí z elektronických médií odcizuje žákům realitu. 
Můžeme doufat, že praktické reálné experimentování přinese pozitivní externality v letech 
budoucích. 
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