
PRÁCE S MIKROSKOPEM 

1. Mikroskop umístíme tak, abychom mohli pohodlně mikroskopovat, kreslit a psát. 

Nejlépe ho postavíme na vhodné dobře osvětlené místo nebo proti světelnému 

zdroji. 

2. Měničem objektivu (revolverem) nastavíme zvětšení a osvětlíme zrcátko (proto 

upravíme polohu zrcátka pod kondensorem). 

3. Na stolek umístíme preparát, upevníme ho pružinami nebo křížovým vodičem. 

4. Otáčením makrošroubu posuneme tubus nebo stolek tak, aby objektiv byl těsně nad krycím sklem – 

kontrola pohledem z boku!! 

5. Otáčením makrošroubu zvětšujeme vzdálenost mezi objektivem a krycím sklem. Okulárem pozorujeme 

preparát. 

6. Pohybem preparátu vyhledáme nejvhodnější místo pozorování; otáčením revolverovým nosičem 

zařadíme více zvětšující objektiv a doostříme mikrošroubem. 

7. Upravíme osvětlení. 

8. Při dalším zvýšení zvětšení postupujeme stejně.  

9. Pozorovaný preparát nebo jeho část pečlivě zakreslíme, popíšeme a zaznamenáme zvětšení. 

 

10. Mikroskop chráníme před prachem, vlhkem, kyselinami apod. 

11. Při přenášení mikroskopu uchopíme jednou rukou nosič tubusu, druhou rukou podepřeme stativ. 

12. Na optiku mikroskopu nikdy nesaháme prsty. 

13. Pokud hledíme do okuláru, nikdy nesnižujeme objektiv k preparátu, hrozí nebezpečí rozbití preparátu 

a poškození objektivu! 

14. Vždy začínáme pozorování při nejmenším zvětšení. 

 

KRESLENÍ BIOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 

1. kreslíme OBYČEJNOU TUŽKOU  

2. nákresy jsou dostatečně VELKÉ (asi tak na polovinu A4) 

3. SCHEMATICKÉ 

4. PLYNULOU ČAROU, ne ve stylu impresionistů… 

5. vybarvujeme šrafurou nebo vytečkováním, žádné stínování… 

6. POPIS mimo nákres, čitelně 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORNÍ ŘÁD 

1. Do laboratoře si posluchači berou pouze věci nezbytné k práci, zejména přezůvky, 
pracovní plášť, návod k práci, psací potřeby a laboratorní deník.  

2. Posluchači jsou povinni přicházet do laboratoře včas a řádně připraveni tak, aby účelně 
využili času stanoveného pro dané cvičení. 

3. V rámci přípravy na laboratorní cvičení musí posluchači předem prostudovat pracovní návod dané úlohy, 
seznámit se s principem a praktickým provedením úlohy. 

4. Zjistí-li vedoucí cvičení, že se posluchač na úlohu řádně nepřipravil, vykoná posluchač úlohu v náhradním 
termínu. 

5. V chemické laboratoři je studentům dovoleno pracovat pouze za dozoru vedoucího cvičení. 

6. Před zahájením cvičení nesmějí být prováděny žádné manipulace s přístroji a jiným materiálem připraveným 
pro cvičení. 

7. V laboratoři se mohou provádět jen práce uvedené v návodu k příslušné úloze za dodržení všech bezpečnostních 
a hygienických předpisů a pravidel. Jiné práce je dovoleno vykonávat jen na příkaz vedoucího laboratorního 
cvičení nebo instruktora. 

8. Posluchači nesmí samovolně měnit předepsaný postup práce ani provádět práce, které nesouvisí se splněním 
zadané úlohy. 

9. Jednotliví pracovníci i skupiny pracovníků používají ke své práci pouze vyhrazený prostor a pomůcky, které jim 
byly při děleny, a také za ně osobně zodpovídají. 

10. Při práci jsou posluchači povinni důsledně udržovat pořádek a čistotu na svém úseku pracoviště. 

11. Posluchači si vedou laboratorní poznámky, do nichž během cvičení zapisují vlastní pozorování a výsledky měření.  

12. Výsledky práce shrne posluchač v laboratorním protokolu, který odevzdá nejpozději do týdne po provedení 
práce.  

13. V laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit.  

14. Při práci je nutno používat předepsané ochranné prostředky. 

15. Všechny závady, které se vyskytnou během práce, je nutno okamžitě hlásit vedoucímu cvičení.  

16. Každé poranění je nezbytně nutné neprodleně hlásit. Veškeré úrazy je nutno evidovat. 

17. Po skončení práce je nutno uvést pracoviště do původního stavu.  

 


