
Řešení a metodické pokyny k návrhům na praktika s použitím 

optického a putovního fluorescenčního mikroskopu 

1. Stavba listu 

2. Optický a fluorescenční mikroskop - popis částí 

3. Rostlinné chlupy 
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ZAŘAZENÍ DO RVP: biologie - biologie rostlin - rostlinná anatomie, stavba listu 

PŘESAHY DO JINÝCH PŘEDMĚTŮ: chemie - obecná chemie - stavba atomu, anorganická chemie - 

reakce peroxidu vodíku, chemiluminiscence; fyzika - pohyb těles a jejich vzájemné působení - 

mechanické kmitání a vlnění, vlnová délka a rychlost vlnění, elektromagnetické jevy, světlo - 

elektromagnetické záření, vlnové vlastnosti světla, mikrosvět - světlo, fotony, atomy, excitace 

CÍLE:  

 podle RVP, Žák: 

Popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci jednotlivých orgánů. 

Využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh. 

Využívá znalosti o částicové struktuře látek k předvídání některých jejich fyzikálně-chemických 

vlastností. 

Charakterizuje významné zástupce prvků a zhodnotí jejich využití v praxi. 

 konkrétní cíle, Žák: 

Popíše vnitřní stavbu listu podle preparátu v optickém a fluorescenčním mikroskopu. 

Vysvětlí princip fluorescence. 

Uvede hlavní rozdíly mezi optickým a fluorescenčním mikroskopem. 

Definuje pojmy trichom a emergence. 

FORMY: frontální, individuální, ve dvojicích 

METODY: výklad, samostatná práce, práce s pracovním listem, práce s textem 



POMŮCKY: 

mikroskop (optický, fluorescenční); podložní a krycí sklíčka, žiletky, kapátko, voda, kádinka, skalpel 

(pitevní sada), pracovní list 

pro úlohu „Optický a fluorescenční mikroskop - popis částí“ - prezentace Fluorescence 

pro úlohu „Rostlinné chlupy“ - sada fotografií (obrazový materiál), zdroje pro definice trichomů a 

emergencí (viz použitá literatura) 

DIDAKTICKÁ TECHNIKA: PC, projektor 

 pro pozorování fluorescenčních preparátů je důležité dobré zatemnění místnosti 

PŘÍRODNINY: 

pro úlohu „Stavba listu“ - jehlice smrku (popřípadě borovice), (list kukuřice) 

trvalý preparát z listu jabloně (nebo hrušně), (trvalý preparát z jehlice), trvalý preparát z listu kukuřice 

pro úlohu „Rostlinné chlupy“ - tillandsie, rosnatka, list divizny (lze i sušený), trvalý preparát z trnu 

růže - emergence 

 Trvalé preparáty jsou zpracovány: 

A) ručním řezem, zamontovány v médiu CMCP 10 

B) řezem na mikrotomu (tloušťka řezů 12 um), Barvení: safranin + anilinová modř, zamontovány v 
solakrylu. 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ (hrubý odhad): 

Stavba listu (50 minut) 

30 M - tvorba a pozorování vodních preparátů na optickém mikroskopu - stavba listu 

20 M - pozorování preparátů ve fluorescenčním mikroskopu 

Optický a fluorescenční mikroskop - popis částí (50 minut) 

30 M - teoretický úvod k fluorescenci - prezentace + motivační pokusy (doporučuji zařadit do klasické 

vyučovací hodiny, která předchází praktickému cvičení) 

20 M - popis rozdílů optického a fluorescenčního mikroskopu - nákres + vyplnění tabulky 

Rostlinné chlupy (50 minut) 

10 M -  trichom vs. emergence - práce s literaturou, definice 

20 M - tvorba a pozorování vodních preparátů na optickém a fluorescenčním mikroskopu - trichomy 

10 M - úlohy s trichomy 

10 M - divizna a plesnivec 



STAVBA LISTU 

1. Zhotovte vodní preparát příčného řezu listem jehlicí smrku (Picea). Pozorujte. Pozorujte trvalý 

preparát příčného řezu listem kukuřice (Zea) a jabloně (Malus) nebo hrušně (Pyrus). Nakreslete 

všechny pozorované preparáty a popište pozorované struktury, uveďte zvětšení.  

List jednoděložný (kukuřice): 

 

(10×40) - fluorescenční - Katedra experimentální biologie rostlin (KEBR), optický KEBR 

Pozorované struktury: pokožka, parenchym, cévní svazky (velké buňky náleží xylému) (obrázek při 

zvětšení 10×40) 

 

List dvouděložný (jabloň): 

 

(10×40)  - fluorescenční KEBR, optický KEBR 



Pozorované struktury, svrchní pokožka, spodní pokožka, palisádový parenchym, houbovitý (houbový) 

parenchym, cévní svazek (obrázek při zvětšení 10×40) 

 



Jehlice: 

 

(10×10) - optický, fluorescenční trvalý po 3,5 měsíci, fluorescenční KEBR, fluorescenční trvalý hned 

Pozorované struktury: pokožka, cévní svazek, parenchym, pryskyřičné kanálky (lépe při větším 

zvětšení) (obrázek při zvětšení 10×10) 

 

 

2. Do obrázků z úlohy 1. - stavba listu - zakreslete barevně struktury, které svítí ve fluorescenčním 

mikroskopu. Pokud nemáte pastelku té barvy, napište k nim barvu slovy. 

 



OPTICKÝ A FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP 

1. Nakreslete a popište optický mikroskop, který máte před sebou. Při popisu použijte tyto pojmy: 

mikrošroub, makrošroub, posuvný stolek, světlo/zrcátko, 

okulár, objektiv, tubus, základna mikroskopu 

1 okulár 

2 tubus 

3 objektiv 

4 posuvný stolek 

5 makrošroub 

6 mikrošroub 

7 světlo/zrcátko 

8 základna mikroskopu 

 

2. Do předchozího obrázku jinou barvou zakreslete a popište ty části, které jsou u fluorescenčního 

mikroskopu jiné.  

zdroj světla je jak ve viditelném spektru, tak v modré oblasti (480nm) 

pro přepínání mezi oběma zdroji slouží zrcátko 

v dráze světla od zdroje do okuláru je vložen filtr, který nepropouští excitační světlo 

tento putovní fluorescenční mikroskop má navíc možnost zapojení fotoaparátu (v místě 

hlavice mikroskopu) 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi klasickým a tímto putovním fluorescenčním mikroskopem?  

 fluorescenční mikroskop má kromě zdroje světla pro viditelné spektrum ještě zdroj modrého 

 světla 480nm 

 fluorescenční mikroskop má filtr na pohlcení excitačního světla, které by jinak rušilo obraz, 

 navíc poškozuje zrak 

 cena – přídatný zdroj excitačního záření a jiné doplňky cca 40,000, profesionální mikroskop 

 několik milionů  (nejlevnější za „pár” set tisíc). 

 

 

 



3. Doplňte tabulku: 

jev charakteristika Příklad 

incadescence produkce světla i tepla slunce, oheň, láva, roztavené 

kovy, žárovka 

luminescence produkce světla bez produkce 

tepla - obecný pojem 

--------------- 

triboluminescence produkce světla vlivem 

mechanických sil 

drcení krystalů např. cukru 

chemiluminescence vznik světla chemickou reakcí luminol, svíticí tyčinky 

bioluminescence světlo v živých organismech světlušky, ďas mořský 

fluorescence produkce světla po excitaci 

(ozáření) ihned, po ukončení 

excitace nesvítí 

Chlorofyl, bankovky, tonic 

fosforescence produkce světla po excitaci 

(ozáření) se zpožděním, po 

ukončení excitace svítí (řádově 

sekundy) 

fosforeskující hračky 

 



ROSTLINNÉ CHLUPY 

1. Jaký je rozdíl mezi trichomem a emergencí? Najděte definice v materiálech, které máte 

k dispozici. 

trichomy jsou jednobuněčné nebo vícebuněčné výrůstky pokožky 

emergence jsou deriváty pokožky a ostatních pletiv 

 

Ověřte pozorováním preparátu - trvalý preparát trnu růže (Rosa). Jak se liší fluorescence trvalého 

preparátu trnu růže při pozorování ihned a po několika měsících? Proč? Použijte obrazový materiál. 

 

(10×4) - optický, fluorescenčí po 3,5 měsíci, fluorescenční ihned - trn růže 

Chlorofyl se časem a působením média CMCP-10 rozkládá. V čerstvém preparátu svítí chlorofyl 

červeně a to překryje žlutou fluorescenci buněčných stěn. V preparátu po několika měsících jsou 

vidět už jen buněčné stěny. 

Vytvořte dočasný vodní preparát z listu rosnatky (Drosera). Uřízněte úzký proužek, položte ho do 

kapky vody na podložním sklíčku na bok a pozorujte. Zakreslete, uveďte zvětšení a popište. 

 

(10×10) - optický, fluorescenční vodní ihned, konec emergence je rozšířený, obalený lepivou 

tekutinou (v preparátu lepivá tekutina chybí - rozplyne se v médiu) - rosnatka 

Jakou barvou svítí pozorované struktury ve fluorescenčním mikroskopu? 

červeně 

 



2. Utvořte vodní preparát trichomů z listu tillandsie. Skalpelem nebo hranou nůžek seškrábněte 

trichomy do kapky vody, přiklopte krycím sklíčkem a pozorujte. Pozorujte trvalý preparát příčného 

řezu listem kopřivy (Urtica) s trichomem. 

Všechna pozorování zakreslete, uveďte dané zvětšení a popište. 

 

(10×10) - optický, fluorescenční po 3,5 měsíci, špička trichomu je inkrustovaná - kopřiva 

 

(10×20) - optický, fluorescenční ihned, trichom má šupinovitý tvar, mezi povrchem a trichomem je 

úzký prostor (adheze vody) - tillandsie 

3. K části listu tillandsie, která není poškozená z předchozího odebírání preparátu, přiložte 

preparační jehlu s kapkou vody. Pozorujte, co se stalo. Popište. K čemu tento jev rostlině slouží? 

chlupy na listu kapku „vstřebaly“ a roztáhly jí po větší ploše listu 

tillandsie je epifyt, vodu získává ze vzdušné vlhkosti, tento mechanismus jí pomáhá vstřebat a 

distribuovat vodu, která ulpí na jejím povrchu - adheze vody na povrchu 

4. Určitě už se Vám někdy stalo, že Vás „popálila“ kopřiva. Která struktura na těle kopřivy je za 

„popáleniny“ zodpovědná? 

trichomy na listech a stonku 

Jakým způsobem je spouštěn mechanismus „popálení“? (Nápověda: Výše uvedená dutá struktura 

je ve špičce vyztužena anorganickými solemi, což zvyšuje její křehkost.) 

Vyztužený hrot trichomu se snadno ulomí, v dutině je uložena kyselina mravenčí, která se po 

odlomení hrotu dostane ven. Tvrdý hrot navíc způsobuje drobná poranění na kůži, do kterých se pak 

kyselina dostane, což způsobuje ono známé pálení. 



5. Možná jste se někdy v lese nebo na louce omylem otřeli o kakost. Tato celkem nenápadná bylina 

vás pak odměnila silným nepříjemným odérem. Ten mají na svědomí trichomy na listech. 

Prohlédněte si pozorně obrázek listu kakostu z fluorescenčního mikroskopu. Která část trichomu je 

za odér zodpovědná? 

rozšířená část (kulovitá struktura) na konci trichomu - vylučuje páchnoucí tekutinu 

 

(10×40) - fluorescenční ihned 

Znáte ještě nějakou další rostlinu, která má stejnou vlastnost? Napište alespoň tři. 

rajče, muškát, tabák, některé hluchavkovité - máta, šalvěj, mateřídouška, meduňka - ty nám ale voní 

spíše „pozitivně“ 

K čemu taková vlastnost rostlinám je? 

odpuzuje býložravce 

6. Z listu divizny seškrábněte „chlupy“ do kapky vody na podložním sklíčku, přiložte krycí sklíčko a 

pozorujte stavbu pod mikroskopem. Zakreslete, uveďte dané zvětšení a popište. Jakou barvou svítí 

dané struktury pod fluorescenčním mikroskopem 

 

(10×10) - optický, fluorescenční po 3,5 měsíci - mnohobuněčné trichomy divizny 



7. Obdobné struktury můžeme nalézt na rostlině plesnivec alpský. V přírodě roste například ve 

slovenských Tatrách, ale je to i oblíbená skalnička. Vzhled rostlin z hor a zahrádek v nížině se ale liší 

   

 v nížínách    v horách 

a) Jaký je rozdíl mezi rostlinnými jedinci z hor a nížiny co se týče jejich povrchu a trichomů? 

horské rostliny jsou chlupatější než rostliny v nížinách 

b) Jakou funkci plní tyto trichomy?  

trichomy plní funkci tepelné izolace, rostliny rostoucí v nížinách, tedy v mírnějších podmínkách, 

nemají tolik trichomů jako rostliny z hor. 
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