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    LABORATORNÍ CVIČENÍ 
 

TÉMA: Histologie 
 
 
 

Úkol č. 1: Pozorování epitelu štítné žlázy 
 
Epitelová tkáň (epitel, krycí tkáň) je tkáň tvořená buňkami v jedné vrstvě nebo vícevrstevné, 
které na sebe těsně naléhají, a minimem mezibuněčné hmoty. Epitel kryje vnější nebo vnitřní 
povrchy organizmu, má žlázovou funkci (většina žláz v těle, včetně jater, slinivky, štítné 
žlázy), specializované epitely mají smyslovou funkci (neuroepitel) nebo podpůrnou (epitelové 
retikulum brzlíku). Pod vrstvou buněk a sousední tkání vrstva kolagenních a retikulárních 
vláken v tenké dvojvrstvě = bazální lamina. Vnější strana vždy obnažena - tvoří povrch těla 
nebo vnější či vnitřní povrch orgánů. 
 
 
 

 
 
Obr. 1: Jednovrstevný kubický epitel štítné žlázy 
 
 
 

 
Obr. 2: Jednovrstevný kubický epitel 
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Úkol č 2: Pozorování pojiva – srovnání hyalinní chrupavky, elastické chrupavky a osst-kosti 
 
Tkáně prostorové, které obalují a spojují orgány, vyztužují tělo, tvoří oporu a kostru v podobě 
různě pevných sítí až kostí. Bunky pojivových tkání jsou zakotveny ve velkém množství 
mezibuněčné hmoty. Tato mezibuněčná hmota je vylučována buňkami a tvoří ji vlákna 
bílkovin. Řadíme sem i tělní tekutiny, které také spojují orgány, rozvádějí výživu, hormony a 
obranné látky, odvádějí zplodiny metabolismu a případně rozvádějí kyslík a odvádějí CO2. 
Základní buňky chonfrocyty. 
 
a) Hyalinní chrupavka: fylogeneticky i ontogeneticky původní, předchází vývoji ostatních 
typů i kostní tkáně. Součást pohybového ústrojí. 
 

 
 
b) Elastická chrupavka:  
 

 
 
 



 
c) Oss-kost 
 

 
 
 
 
Úkol č. 3: Svalová tkáň – příčně pruhovaná svalovina 
 
Buňky tvořící svalovou tkáň mají v cytoplasmě vláknité struktury, myofibrily, tvořené kromě 
dalších bílkovin aktinem a myosinem. Jejich schopnost kontrakce je podkladem funkčních 
vlastností tkáně. Základní jednotka - svalové vlákno. Jedná se o mnohojadernou buňku až 
několik cm dlouhý útvar krytý sarkolemou, která je silná a pružná. 
 

 
Obr. č. 3: Podélný řez příčně pruhovanou svalovinou 
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Úkol č. 4: Ovarium – vaječník (vývoj folikulů) 
 
Vaječník je párový orgán, jehož velikost je u ženy přirovnávaná k mandli či švestce.  
Vývoj folikulu je řízen FSH, estrogenem a progesteronem, a záleží tedy na pohlavním cyklu, 
u ženy tedy v ideálním případě každých 28 dní začne dozrávat jeden nový. 
Folikul dostane impuls k růstu, oocyt se začne zvětšovat a folikulární buňky okolo se množí, 
pak vzniká Graafův folikul. Folikulární buňky produkují hormon estrogen. Vnitřek folikulu je 
k naplněný tekutinou, a když pod tlakem tekutiny folikul praskne, dojde k ovulaci. Oocyt je 
zachycen ztřásněmi vejcovodu. Zbytek prasklého folikulu se přemění na žluté tělísko, které 
produkuje hormon progesteron. 
 

 
Obr. č. 5: Ovariální folikuly 
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MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 
 

Jméno: 
Spolupracoval: 
Datum: 
 
Teorie: 
 Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na 
cévní stěnu. My zjišťujeme tlak vzduchu, kterým 
zastavujeme puls na pažní tepně. Systolický tlak závisí 
na srdeční práci, diastolický tlak je závislý na odporu 
periferních cév. 
 
 
a) Měření pomocí rtuťového tonometru 
 Pomůcky: fonendoskop, rtuťový tonometr 
 Postup: 

1. Připevněte nafukovací manžetu na levou paži 
2. Manžetu natlakujte na tlak asi 180 torrů 
3. Přiložte fonendoskop na tepnu v levé loketní jamce 
4. Pomalu upouštějte vzduch z manžety 
5. Jakmile uslyšíte první zvuky (turbulentní proudění) odečtěte systolický tlak 
6. V okamžiku, kdy přestanete slyšet zvuky (turbulentní proudění přechází v proudění 

laminární) odečtěte diastolický tlak 
7. Tlak krve udáváme nesprávně v torrech (= mmHg), správně by se měl udávat v kPa; 

zapisujeme zlomekm (např. TK 140/85 mmHG = torrů; 19/11 kPa) 
 Úkoly: 

1. Naměřené hodnoty vyhodnoťte 
2. Pokuste se vysvětlit, proč TK v dolních končetinách dosahuje takových velkých hodnot 

 
b) Měření pomocí digitálního tonometru 
 Pomůcky: digitální tonometr 
 Postup: 

1. Připevněte manžetu na levou paži 
2. Zapněte tonometr a začněte měření 
3. Počkejte na automatické ukončení 
4. Odečtěte hodnoty 

 
c) Měření pomocí přístroje Vernier LabQuest 
 Pomůcky: Vernier LabQuest, senzor měřící krevní tlak 
 Postup: 

1. Zapněte přístroj a připevněte k němu senzor 
2. Připevněte manžetu na levou paži 
3. Na přístroji spusťte nový experiment 
4. Manžetu natlakujte asi na 170 torrů 
5. Po poklesnutí tlaku na 50 torrů experiment ukončete 
6. Přístroj by měl vypočítat tlak 
7. Soubor experimentu uložte na paměťovou kartu (jméno souboru bude příjmení) 

 Možné chyby: 
1. Malý obvod paže 
2. Špatně umístěná manžeta (cedulka Artery musí být přímo nad tepnou) 

Hodnoty tlaku v různých cévách: 
pažní tepna   13/8-21/12 kPa 
Kapiláry   2-4 kPa 
Žíly - veké žíly  0,5 kPa 
 - dolní končetiny 11-12 kPa 
 - krční žíly  0 kPa 
 - mozkové + duté žíly záporné hodnoty 



MĚŘENÍ EKG 
 

Jméno: 
Spolupracoval: 
Datum: 
 
Teorie: 
 EKG je standartní neinvazivní metodou funkčního 
vyšetření elektrické aktivity myokardu. Na rozdíl od CNS 
vykazuje práce srdce daleko větší synchronicity a 
periodicitu. Signál se šíří z myokardu poměrně snadno 
všemi směry do celého těla, aniž by byl výrazněji 
zeslabován. EKG signál proto můžeme zaznamenat v 
poměrně velké amplitudě (jednotky až desítky mV) 
prakticky na libovolném místě tělesného povrchu. 
Akční srdeční potenciál: šíření vzruchu po 
myokardu křivka EKG 
P – systola síní 
QRST – systola komor 
U – refrakční fáze                                                                 systola síní     systola komor 
 
a) Měření EKG 
 Pomůcky: Vernier LabQuest, senzor na měření EKG, elektrody 
 Postup: 

1. Zapněte přístroj a připojte k němu senzor 
2. Připevněte elektrody na tělo (pravé zápěstí, pravá paže, levá paže) 
3. Připojte k nim krokodýlky (černý – pravé zápěstí, zelený – pravá paže, červený – levá paže) 
4. Započněte experiment a počkejte dokud se neukončí 
5. Vyhodnoťte výsledky 
6. Soubor experimentu uložte na paměťovou kartu (jméno souboru bude příjmení) 

 
b) Poslech srdečních ozev 
 Pomůcky: fonendoskop, tělo spolužačky/spolužáka 
 Postup: 

1. Přiložte membránu fonendoskopu na místo projekce srdečního hrotu (páté mezižebří vlevo 
od sterna) – zde slyšíte systolické ozvy 

2. Přiložte fonendoskop na oblast druhého mezižebří vlevo od sterna – zde nejlépe slyšíte 
diastolické ozvy 

 Úkoly: 
1. Pokuste se charakterizovat slyšitelné zvuky 

 



MĚŘENÍ VITÁLNÍ KAPACITY PLIC 
 

Jméno: 
Spolupracoval: 
Datum: 
 
Teorie: 
 Množství vzduchu, které se vymění při normálním dýchání je asi 500 ml; objem vzduchu, který 
můžeme vdechnout při nejhlubším vdechnutí je asi 2000 ml; objem vzduchu, který můžeme vydechnout při 
nejhlubším vydechnutí je asi 1500 ml; objem vzduchu, který při maximálním vdechu maximálně 
vydechneme, označujeme jako vitální kapacitu plic. Hodnoty jsou ovlivněny hmotností těla, trénovanosti 
dýchací soustavy, nemocí, kouřením cigaret a podobně. 
 
a) Měření pomocí spirometru 
 Pomůcky: spirometr, dezinfekční roztok 
 Postup: 

1. Nejprve se dvakrát zhluboka nadechněte a vydechněte 
2. Potom se maximálně nadechněte a vydechněte do hadičky spirometru 
3. Ideální je opakovat pokus s určitou prodlevou 2x-3x, k výpočtu používejte nejvyšší 

naměřenou hodnotu 
4. Náustek opláchněte v alkoholu a vodě 
5. Hodnocení: 

 
 
 
 
 
 
 
 Úkoly: 

1. Změřte si vitální kapacitu plis 
2. Vyhodnoťte pokus 
3. Co znamená tzv. zbytkový (reziduální) vzduch 
4. Vysvětlete jakým způsobem poškozuje kouření cigaret dýchací soustavu a navrhněte postup 

řešení tohoto abúzu 
 
 
b) Měření pomocí digitálního spirometru MSP1 
 Pomůcky: digitální spirometr MSP1 
 Postup: 

1. Zasuneme náústek do držáku 
2. Zapneme přístroj posunutím hmatníku tak, aby v okénku 

byl nápis FEV1 (část vitální kapacity vydechnutá za první 
sekundu – forced expiratory volume) 

3. Pořádně se nadechneme a co nejrychleji a nejsilněji 
vydechneme do náustku 

4. Naměřenou hodnotu napíšeme do tabulky (údaje jsou 
uváděny přímo v litrech) 

5. Posuneme hmatník nahoru, aby v okénku byl nápis FVC 
(maximální výdech vitální kapacity – forced vital capacity) 
a zobrazený údaj zapíšeme do tabulky 

6. Měření ukončíme posunutím hmatníku do polohy 
OFF 

 
 

Hodnotu vitální kapacity spočítáme: 
a) Hmotnost těla x 50 = náležitá hodnota vitální kapacity 
b) Vypočítáme, kolik procent náležité hodnoty vyšetřovaná osoba vykazuje (p) 

p= skutčnáhodnota
náležitá hodnota

× 100



 
c) Měření pomocí Vernier LabQuest 
 Pomůcky: Vernier LabQuest, senzor spirometru, dezinfekční roztok 
 Postup: 

1. Připojte senzor k přístroji a zapněte ho 
2. Nejprve se dvakrát zhluboka nadechněte a vydechněte 
3. Pořádně se nadechněte, spusťte experiment a pořádně vydechněte do otvoru s nálepkou Inlet 
4. Po vydechnutí ukončíme experiment 
5. V záložce s grafem nastavíme jako osy Rychlost toku a Objem (resp. Hlasitost) a odečteme 

vitální kapacitu plic 
6. Utřeme náustek alkoholem 
7. Soubor experimentu uložíme na paměťovou kartu (jméno souboru bude příjmení) 

Varování: Senzor z nepochopitelných důvodů ukazuje na výstupu zápornou rychlost toku a tudíž 
zápornou vitální kapacitu plic. 



Laboratorní cvi�ení z biologie 
 
Jméno:............................................................T�ída:.....................Datum:............................... 
 

Vyšet�ování tepové frekvence a zát�žové testy 
 

Zevním projevem �innosti srdce na obvodových tepnách je tep. Tep se nej�ast�ji 
zjiš�uje na místech, kde tepny procházejí blízko kožního povrchu, nap�íklad v loketní 
jamce nebo na záp�stí. Po�et tep� za minuty, tedy tepová frekvence, se zvyšuje p�i 
hore�ce, p�i roz�ilení nebo p�i t�lesné námaze. M��ení tepové frekvence p�ed 
t�lesnou námahou a po ní a doba, za kterou tepová frekvence dosáhne p�vodní 
klidové hodnoty, slouží ke zjiš�ování t�lesné zdatnosti jedince. 
 
M��ení klidové tepové frekvence 
 

Pom�cky: hodinky nebo stopky 
 

Postup: Pro m��ení tepové frekvence nahmátn�te tep na v�etenní tepn� v záp�stí 
nad palcem a k m��ení užijte ukazovák, prost�edník a prsteník druhé ruky. Po�ítejte 
po�et tep� za p�l minuty, výsledek vynásobte dv�ma a zapište do tabulky. M��ení 
prove�te celkem 3x a vypo�ítejte pr�m�rnou tepovou frekvenci. Srovnejte svoje 
výsledky s výsledky ostatních student�. Porovnejte výsledky student�, kte�í se 
aktivn� v�nují n�jakému sportu s výsledky ostatních student� a vyvo�te záv�r. 
 

 po�et tep�/min. 
m��ení �. 1  
m��ení �. 2  
m��ení �. 3  
pr�m�r  

 
Záv�r: Pr�m�rná klidová frekvence dosp�lého �lov�ka je 72 tep� za minutu. 
V d�tském v�ku je vyšší, v 17 letech je asi 76 tep�.  
 
 
M��ení tepové frekvence po zát�ži 
 

Pom�cky: hodinky nebo stopky 
 

Postup: Ud�lejte 20 d�ep� a bezprost�edn� po námaze m��te tepovou frekvenci po 
dobu 30 sekund. Po dalších 30 sekundách znovu m��te tepovou frekvenci po dobu 
30 sekund a m��ení opakujte ve stejných �asových intervalech ješt� �ty�ikrát. 
Nam��ené hodnoty zapište do tabulky (první hodnota v tabulce bude klidová tepová 
frekvence za 30 sekund) a vyneste do grafu, který p�iložíte k protokolu. Srovnejte 
svoje výsledky s výsledky ostatních student�. Porovnejte výsledky student�, kte�í se 
aktivn� v�nují n�jakému sportu s výsledky ostatních student� a vyvo�te záv�r. 
 

Tepová frekvence 
klidová  po výkonu 
 0−0,5 min. 1−1,5 min. 2−2,5 min. 3−3,5 min. 4−4,5 min. 5−5,5 min. 
       
 



Záv�r: P�i námaze se tepová frekvence zvýšila      násobn�, do      minut se dostala 
op�t do p�vodní klidové hodnoty. Rozdíly zjišt�né mezi skupinou student� kte�í 
sportují a skupinou ostatních student� nebyly žádné – byly následující: 
 
 
 
 
 
Step-up test 
 

Pom�cky: hodinky nebo stopky, židle 
 

Postup: Student, který bude zát�žový test provád�t, se postaví jednou nohou na 
židli, druhou nechá na zemi. Na znamení vystoupí na židli a sestoupí druhou nohou, 
odrazí se, op�t vystoupí na židli, vyst�ídá nohy a sestoupí. Jedna noha vždy z�stává 
na židli. Cvi�ení provádí celkem 5 minut v tempu zhruba 30 výstup� za minutu. Po 
skon�ení cvi�ení si m��í tep ve t�ech intervalech vždy po dobu 30 sekund a výsledky 
zapíše do tabulky, podle vzorce vypo�te index zdatnosti a podle p�iložené tabulky 
vyhodno�te svoji t�lesnou zdatnost. 
 
 1−1,5 min. 2−2,5 min. 3−3,5 min. 
po�et tep�    
 
vzorec pro výpo�et indexu zdatnosti:  
 
I = délka cvi�ení v sekundách / sou�et 3 tepových frekvencí × 100 
 
I = 
 
tabulka t�lesné zdatnosti 
I = 80 a mén� málo výkonný 
I = 81 − 100 st�edn� výkonný 
I = 101 − 120 dob�e výkonný 
I = 121 − 140 velmi dob�e výkonný 
I = 140 a více výborn� výkonný 
 
 
Literatura: 
Machová J.: Cvi�ení z biologie III. – SPN Praha, 1984. 
Jelínek J. a Zichá�ek V.: Biologie pro st�ední školy gymnaziálního typu. Praktická �ást. – Fin 
Publishing, Olomouc, 1996. 



Laboratorní cvi�ení z biologie 
 

Jméno:................................................................................. T�ída:.................. Datum:................... 
 

Antropometrie 
 

Antropometrie je jedna ze základních výzkumných metod antropologie, tedy v�dy o �lov�ku, jeho vývoji 
v �ase, kultu�e, atd. Antropometrie je systém m��ení a pozorování lidského t�la a jeho �ástí. Podkladem pro 
m��ení je soustava antropometrických bod� na hlav�, trupu a kon�etinách. Jejich poloha byla stanovena 
mezinárodní dohodou. Jsou to v�tšinou místa, kde je kostra p�ekryta pouze k�ží, nikoli svaly �i tukem (viz 
obr. 1). V praxi se antropometrické vyšet�ení uplat�uje nap�. v léka�ství, textilním a od�vním pr�myslu, ve 
strojírenství, kriminalistice atd. 

 

 
Obr. 1. Antropometrické body na hlav�: v – vertex, g – glabella, n – nasion, gn – gnathion, sn – subnasale, 

eu – euryon, op - opisthokranion 
 
 

1. M��ení t�lesné výšky 
Pom�cky: m��ící pás �i krej�ovský metr, pravoúhlý trojúhelník. 
Postup: M��ící pás p�ipevníme ke st�n� tak, aby se jeho spodní konec dotýkal podlahy. M��ený bosý žák 
se postaví k m��idlu, st�ny se dotýká patami, hýžd�mi a lopatkami. Postoj by m�l být nenucený, vzp�ímený, 
ne p�ehnan� vypjatý. P�i m��ení p�itiskneme pravoúhlý trojúhelník jeho odv�snou k m��ícímu pásu a shora 
sjíždíme k hlav� m��eného žáka, až se druhá odv�sna trojúhelníku dotkne temene hlavy. T�lesnou výšku 
ode�teme na stupnici m��ícího pásu u hrotu pravého úhlu trojúhelníku. 
Záv�r: T�lesnou výšku v centimetrech zapíšeme do pracovního listu. M��ení t�lesné výšky bychom m�li 
provád�t dopoledne, hodnoty nam��ené v odpoledních hodinách bývají vlivem únavy a tlaku na 
meziobratlové ploténky pon�kud nižší. 
 
t�lesná výška:...................cm 
 

2. M��ení rozp�tí paží 
Pom�cky: m��ící pás �i krej�ovský metr. 
Postup: M��ící pás p�ipevníme vodorovn� na st�nu tak, aby jeho za�átek byl v rohu místnosti. M��ený žák 
se postaví zády ke st�n� a rozpaží, jak nejvíce m�že, st�ny se dotýká lopatkami a h�bety rukou. Prost�edník 
jedné ruky se dotýká rohu st�ny, na níž je nulový konec m��idla. Konec prost�edníku druhé ruky ukazuje na 
m��idle zjiš�ovaný rozm�r. 
Záv�r: Rozp�tí paží se má p�ibližn� rovnat výšce t�la. Tento znak ukazuje vztah délky kon�etin k výšce 
t�la. V dosp�losti sahá prost�ední�ek sv�šených napjatých paží asi do poloviny stehen. 
 
rozp�tí paží:....................cm 



 
3. Zjiš�ování t�lesné hmotnosti 

Pom�cky: váha. 

Postup: Dbáme na správné použití váhy. Osoby, které vážíme, jsou bosé a oble�eny jen v nejnutn�jším 
oble�ení. P�i váženi na b�žné váze záleží na umíst�ní t�žišt�, proto je lepši, když vážená osoba stojí zády 
ke stupnici, a hmotnost ode�ítá druhá osoba.  
Záv�r: T�lesnou hmotnost ovliv�uje hmotnost kostry, svalstva a tuku, dále výživa a t�lesná aktivita. 
Rámcov� pro dosp�lé platí Broc�v vzorec ideální t�lesné hmotnosti, podle kterého má �lov�k vážit tolik, 
kolik centimetr� má nad jeden metr t�lesné výšky, p�i�emž možný rozptyl je ± 5-10 %. 
 
t�lesná hmotnost:........................kg 
 

4. M��ení obvodu hlavy 
Pom�cky: krej�ovský metr. 
Postup: M��idlo p�iložíme žákovi na dolní �ást �ela na antropometrický bod zvaný glabella, který leží nad 
ko�enem nosu mezi obo�ím(obr. 1). M��íme ve vodorovné rovin�. 
Záv�r:  Obvod hlavy se zv�tšuje nejvíce v prvních letech života dít�te. U novorozenc� m��í pr�m�rn� 34 
cm. Ve 14 letech 54 cm. Po �trnáctém roce p�ibývá již velmi málo. Chlapci mají obvod hlavy v�tší než dívky. 
Z nam��ených hodnot obvodu hlavy jednotlivc� vypo�ítáme pr�m�rný obvod hlavy všech hoch� a dívek. 
 
obvod hlavy:..........................cm 
 

5. M��ení obvodu hrudníku 
Pom�cky: m��ící pás �i krej�ovský metr. 
Postup: M��idlo p�iložíme na záda t�sn� pod lopatky, vp�edu probíhá u chlapc� nad prsními bradavkami, u 
dívek p�es st�ed hrudní kosti. Maximální obvod hrudníku zjiš�ujeme p�i maximálním vdechu. Žák se 
zhluboka nadechne, zadrží dech a v tomto okamžiku ode�ítáme maximální (inspira�ní) obvod hrudníku. Pak 
ješt� zm��íme obvod hrudníku p�i maximálním výdechu. M��ený žák s nejv�tším úsilím provede výdech a 
na okamžik zadrží dech. Ode�ítáme tedy minimální (expira�ní) obvod hrudníku. Rozdíl mezi maximálním a 
minimálním obvodem se nazývá respira�ní amplituda. Vypo�ítáme ji z nam��ených hodnot. 
Záv�r: Zv�tšování hrudníku p�i vdechu umož�ují dýchací svaly. Obvod hrudníku je tím v�tší, �ím zdatn�jší 
tyto svaly jsou. Respira�ní amplituda závisí na pružnosti hrudníku a na práci dechového svalstva. Pr�m�rné 
hodnoty respira�ní amplitudy u chlapc� vysokých 160 -180 cm jsou 6-9 cm. U stejn� vysokých dívek se 
hodnota pohybuje kolem 5 cm. 
 
inspira�ní obvod hrudníku:................cm exspira�ní obvod hrudníku:............cm 
respira�ní amplituda (insp. – exsp. obvod):....................................cm 
 

6. Výpo�et Body Mass Indexu (BMI) 
Postup: Výpo�et je velice jednoduchý. T�lesnou hmotnost v kilogramech pod�líme druhou mocninou výšky 
v metrech, tedy dle vzorce BMI = t�lesná hmotnost (kg) / výška (m)2. 
Kategorie jsou pak dle výsledku tyto: a) 18,5 až 24,9 – normální váha b) 25 až 29,9 – mírná nadváha 
c) 30 až 34,9 – obezita I. stupn� d) 35 až 39,9 – obezita II. stupn� e) více než 40 – t�žká obezita 
Záv�r: Quetelet�v index t�lesné hmoty neboli Body Mass Index slouží jako jednoduchý a snadno 
vypo�itatelný ukazatel míry obezity jedince. Není p�íliš p�esný ani sm�rodatný, ale je-li váš index vyšší než 
25 a nejste aktivní sportovci, m�li byste se svou kondicí n�co málo d�lat. Hladina BMI 30 pak odpovídá asi  
120% žádoucí hladiny. 
 
BMI:.........................  kategorie:.................................. 
 
 
 
Literatura  
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Laboratorní cvi�ení z biologie 
 
Jméno:............................................................T�ída:.....................Datum:............................... 
 
 
     Dermatoglyfy 
 
Dermatoglyfy jsou otisky papilárních linií z prst� rukou, dlaní, prst� nohou a plosek 
nohou (chodidel). Papilární linie na prstech se odvozují od hmatových papil ve šká�e a 
tvo�í obrazce, zvané dermatoglyfy, které jsou pro každého �lov�ka charakteristické. 
Obor, který tuto problematiku zkoumá, se nazývá daktyloskopie nebo také 
dermatoglyfyka. Uplatn�ní nachází zejména v soudní antropologii, v kriminalistice p�i 
identifikaci osob nebo v léka�ství. 
Základní dermatoglyfy jsou plochý oblouk (1), stanový oblouk (2), ulnární smy�ka (3, 
otev�ená sm�rem k loketní kosti), radiální smy�ka (4, otev�ená sm�rem k v�etenní 
kosti), dvojsmy�ka (5), spirální vír (6), koncentrický vír (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro identifikaci osob jsou však mnohem d�ležit�jší 
drobné detaily v dermatoglyfech, nap�íklad 
p�erušení linií, ostr�vky, vmeze�ené linie, splývání 
(jezírko) nebo rozdvojování (vidli�ka) liníí (obrázek 
vpravo). 
 
Poznámky: 
1. Vzhledem k tomu, že uspo�ádání papilárních linií je asi 
z 90 % podmín�no geneticky a z 10 % je závislé na vn�jších 
podmínkách, nemají shodné otisky prst� ani jednovaje�ná 
dvoj�ata. Jejich otisky se shodují v základních vzorech, 
odlišují se však práv� v drobných detailech. Papilární linie 
se zakládají ve 3 m�síci vývoje plodu. 
 
2. Existuje souvislost mezi n�kterými dermatoglyfy a chromozomálními aberacemi (= poruchami). 
P�íkladem mohou být typické dermatoglyfy u žen s Turnerovým syndromem (v karyotypu se vyskytuje 
pouze jeden chromozom X), „opi�í rýha“ u lidí s Downovým syndromem (trizomie 21. chromozomu) apod. 
Dermatoglyfika m�že být tedy využívána i v léka�ství k pomocnému stanovení diagnózy. 
 
3. Vzhledem k tomu, že papilární linie jsou založeny ve šká�e, dermatoglyfy se obnoví i p�i poškození 
pokožky (popáleniny nebo od�eniny). 
 
 



 
Otisky prst� 
 
Pom�cky: razítková barva a poduška pod razítko, bílý papír formátu A4, mýdlo, teplá voda. 
 
Postup: Studenti pracují ve dvojicích, jeden student snímá otisky prst� druhému. Student, který 
snímá otisky prst�, ozna�í na bílém papí�e, zda se jedná o prsty pravé (P) nebo levé (L) ruky a 
papír umístí na okraj stolu. Otisky prst� snímá od palce a pokra�uje ukazovákem a dále až 
k malíku. Druhý student si nejprve obarví prst na razítkovací podušce. P�i otiskování mu vede 
ruku první student tak, že mu celé b�íško prstu p�evalí zleva doprava, nikdy zp�t (došlo by 
k rozmazání otisku). Každý prst otiskne dvakrát za sebou. Po otisknutí si student, jemuž byly 
otisky snímány, smyje barvu z prst� teplou vodou a mýdlem. Druhý student o�ísluje získané 
otisky �ísly od 1 do 5 pro každou ruku. 
Získané otisky si každý student vyhodnotí na základ� vyobrazeních základních tvar�, 
vyhodnocení zapíše do záv�ru. 
 
Literatura 
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Jméno:............................................................T�ída:.....................Datum:............................... 
 

Zjiš�ování laterality párových orgán� 
 

Lateralita je asymetrie organismu, která je odrazem dominance jedné z hemisfér 
mozku nad druhou. Projevuje se v �innosti párových orgán� sklonem používat více 
jeden z nich a také jeho v�tší obratností. Jeden z párových orgán� je vždy vedoucí a 
p�ednostn� jej používáme k jemn�jšímu a p�esn�jšímu výkonu. 
 
 
Zkoušky na vedoucí ruku 
Pom�cky: zápalky, siln�jší jehla, režná nit, korálky, 10 lékovek, stopky 
 
Zkouška sepnutí rukou 
Postup: Student bez dlouhého p�emýšlení se zav�enýma o�ima sepne ob� ruce, 
p�i�emž prsty se do sebe zaklesnou. 
Hodnocení: Ta ruka, jejíž palec z�stává naho�e nad palcem druhé ruky, se obvykle 
pokládá za vedoucí. 
 
Test zápalky 
Postup: P�es dv� paraleln� ležící zápalky položte jednu nap�í�. Student zápalku 
zvedne tak, aby se nepohnuly zápalky vespod. 
Hodnocení:  Tento výkon vyžaduje ur�itou opatrnost, student jej d�lá palce a 
ukazovákem vedoucí ruky. Zvedne-li student zápalky ob�ma rukama, hodnotíme 
výkon jakou obourukost. 
 
Zkouška navlékání 
Postup: Student navléká korálky na nit navle�enou do jehly. 
Hodnocení:  Vedoucí ruka je ta, která �iní pohyb vyžadující p�esnost, tedy bu� 
pohybuje jehlou proti korálku nebo nasouvá korálek na jehlu. Pokud se p�i výkonu 
pohybují ob� ruce proti sob�, jde op�t o obourukost. 
 
�asové m��ení výkonu pravé a levé ruky 
Postup: Student má p�ed sebou 10 lékovek postavených do �ady a Petriho misku 
s 10 korálky. Má za úkol nejprve jednou a potom druhou rukou vždy vzít jeden 
korálek a vhodit ho do první lékovky, vzít druhý korálek a vhodit ho do druhé lékovky 
a tak dále, až vhodí poslední korálek do desáté lékovky. Druhý student mu m��í �as, 
který je pot�ebný k výkonu.  
 

Pravá ruka:     Levá ruka: 
 

Hodnocení:  Vedoucí ruka bývá p�i pln�ní úkolu šikovn�jší a tím rychlejší.  
 
 
 
Zkoušky na vedoucí nohu 
Pom�cky: novinový papír zma�kaný do v�tší koule, k�ída, krabi�ka od zápalek nebo 
d�ev�ná kostka 
 



Kopnutí do papírové koule 
Postup: Nakreslete k�ídou na zem v u�ebn� metu, z níž bude student vykopávat a 
ve vzdálenosti asi 4 m branku. Student musí ke kouli p�ijít a kopnout tak, aby se trefil 
do branky. 
Hodnocení:  Vedoucí noha je ta, která kope.  
 
Posunování p�edm�tu nohou 
Postup: Nakreslete k�ídou na zem v u�ebn� �áru dlouhou 2m. Student musí po 
nakreslené �á�e nohou posouvat krabi�ku nebo kostku tak, aby se od nakreslené 
�áry neodchýlil. 
Hodnocení: Protože úloha vyžaduje p�esnost, vybere si student k jejímu pln�ní 
vedoucí nohu. 
 
Zkouška na vedoucí ucho 
Pom�cky: hodinky, které hlasit� tikají, krabi�ka od zápalek, guma, zátka, klí�e a 
další drobné p�edm�ty do po�tu asi 15 kus�, šátek 
Postup: P�edm�ty rozmíst�te po stole a p�ikryjte šátkem. Student má podle zvuku 
nalézt tikající hodinky tak, že p�iblíží k šátku ucho a pátrá po zvuku. Pokus opakuje 
student �ty�ikrát, P�i�emž umíst�ní hodinek pod šátkem mezi jednotlivými pokusy je 
t�eba zm�nit. 
Hodnocení:  Vedoucí ucho je to, které student použil k vyhledávání p�i v�tšin� 
pokus�. 
 
Zkouška na vedoucí oko 
Pom�cky: arch papíru formátu A4, který má uprost�ed otvor o pr�m�ru asi 1,5 cm, 
krabi�ka od zápalek 
Postup: Student drží p�ed sebou ve výšce o�í v natažených rukou papír. Otvorem 
uprost�ed papíru pozoruje krabi�ku zápalek, kterou drží v roce druhý student asi p�l 
metru za otvorem v papíru. Poté student držící papír p�ibližuje papír t�sn� k obli�eji 
tak, aby stále otvorem vid�l krabi�ku od zápalek. Pokus opakuje �ty�ikrát. 
Hodnocení:  Student p�ibližuje papír k obli�eji tak, že otvor p�ikládá k vedoucímu 
oku.  
 
 
Záv�r: Uvedené testy se používají ke zjiš�ování laterality u malých d�tí nej�ast�ji. U 
starších d�tí a dosp�lých osob však m�že p�evážit vliv výchovy (zejména v p�ípad� 
levák� vyr�stajících v pravorukém prost�edí). Výrazn� ovlivn�ny výchovou m�že být 
nap�íklad úkol s navlékáním korálk�. Hodnocení tedy není jednoduché a 
jednozna�né, je t�eba se ptát také na subjektivní pocity studenta, které má p�i pln�ní 
úkol�. Zjiš�ování laterality u d�tí je však velmi d�ležité, nebo� potla�ováním p�irozené 
laterality (zejména p�eu�ováním levák�) se narušuje souhra dominantní a 
subordinované mozkové polokoule. 
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Smyslové orgány – vnímání tepla a chladu 
 
Receptory pro vnímání tepla a chladu jsou volná nervová zakon�ení v pokožce. Jsou 
nerovnom�rn� rozmíst�ny po celém t�le a informují nás o zm�nách teploty. 
 
Tepelné a chladové body 
  
Pom�cky: 4 pletací jehlice, kádinky, led, rychlovarná konvice, teplom�r, šátek, omyvatelná 
pastelka (tužka na obo�í) dvou barev, papírové kapesníky. 
 
Postup: Napl�te vodou dv� kádinky, v první má být voda teplá asi 50° C, ve druhé voda 
ochlazovaná kostky ledu. Do každé kádinky vložte 2 pletací jehlice. Tužkou nakreslete na 
p�edloktí žáka obdélník 1 x 2 cm. Poté mu zavažte o�i. Vyjm�te z kádinky s teplou vodou 
jehlici, osušte ji papírovým kapesníkem a jemn� bez p�itla�ení ji p�ikládejte na r�zná místa v 
obdélní�ku. Vyšet�ovaný žák hlásí, kdy vnímá teplo a kdy jen dotyk. Místo, v n�mž vnímal 
teplo ozna�te ihned tužkou. Protože jehlice po krátké dob� vychladnou, ob�as je vyst�ídejte, 
vždy je však po vyjmutí z vody osušte papírovým kapesníkem. Stejným zp�sobem použijte i 
jehlic ochlazených ve vod� s ledem, místa v obdélní�ku, v nichž žák cítil chlad, ozna�te 
pastelkou jiné barvy. Nakonec se�t�te zjišt�né tepelné a chladové body. Pokus m�žete 
opakovat na jiné �ásti t�la, nap�. na paži, na obli�eji. 
 
Zjišt�ní a vysv�tlení: P�i dotyku teplými nebo chladnými jehlicemi vzniká vjem tepla a 
chladu jen v ur�itých místech. Chladových bod� je v pokožce asi osmkrát více než tepelných 
bod�, po�et tepelných a chladových bod� je na r�zných místech pokožky r�zný. Nejvíc 
tepelných bod� je u o�í a po stranách prst�, chladových bod� je nejvíce v obli�eji. 
 
 
 
 
Rozdíly v teplot� 
 
Pom�cky : 2 kádinky, kahan, teplom�r, voda. 
 
Postup : Dv� kádinky naplníme vodou teplou asi 25-30° C. V jedné kádince snížíme p�ilitím 
chladné vody teplotu asi o p�l stupn� Celsia. Pokusná osoba, která nesmí v�d�t, v které 
kádince byla voda ochlazena, se pokouší zjistit tepelný rozdíl tím, že pono�uje st�ídav� prst 
do obou kádinek. 
 
Zjišt�ní a vysv�tlení: Voda ochlazená o p�l stupn� se zdá z�eteln� chladn�jší. U �lov�ka je 
�ivost k teplot� velmi jemn� vyvinuta. P�esnými výzkumy bylo zjišt�no, že v mezích 16 0C až 
35 0C m�že �lov�k rozlišit rozdíly teploty o velikosti 1/5 až 1/6 stupn�. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Relativita vnímání tepla 
 
Pom�cky: 3 kádinky, teplom�r, rychlovarná konvice, led. 
 
Postup: Kádinky napl�te do poloviny vodou. Teplota vody v 1. kádince má být 10° C, ve 
druhé 35° C a ve t�etí 20° C. Pono�te sou�asn� na jednu minutu prst levé ruky do kádinky s 
vodou teplou 10° C a prst pravé ruky do kádinky s vodou teplou 35° C. Poté pono�te prsty 
obou rukou do kádinky s vodou teplou 20° C a popište, co cítíte.  
 
Zjišt�ní a vysv�tlení: Prst, který byl p�edtím v chladné vod�, vnímá vodu v kádince jako 
teplou, prst, který byl v teplé vod�, vnímá vodu stejné teploty jako studenou. Vnímání tepla je 
tedy relativní. Odnímáte-li pokožce teplotu, máte po�itek chladu a naopak. I v lét� p�i 
koupání vnímáte teplotu v bazénu pokaždé jinak. Jdete-li do vody rozpálení ze sluní�ka, zdá 
se vám voda v koupališti chladná, osprchujete-li se p�ed vstupem do vody chladnou vodou, 
zdá se vám voda v koupališti teplá. 
 
Literatura 
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Smyslové orgány – �ich 
 

�ichové smyslové bu�ky jsou uloženy v horní �ásti nosní dutiny. Jsou drážd�ny látkami v 
plynném stavu a informují nás o pachových látkách na velkou vzdálenost. Jsme schopni 
rozlišovat na 1000  r�zných pach�. 
 
Slábnutí �ichového vjemu 
 
Pom�cky: 2 zkumavky se zátkami, odm�rný válec, 50 ml malinového a citrónového sirupu. 
 
Postup: Do jedné zkumavky dejte asi 1 ml malinového sirupu, do druhé stejné množství 
citrónového sirupu a zazátkujte. K malinovému sirupu intenzivn� �ichejte po dobu 2 minut a 
sledujte vnímání v�n� sirupu. Potom �ichejte stejnou dobu k citrónovému sirupu. Nakonec 
op�t �ichejte k malinovému sirupu. 
 
Zjišt�ní a vysv�tlení: V�n� malin je zpo�átku velmi silná, �asem slábne a po 2 minutách ji 
tém�� necítíte. Totéž platí o v�ni citrónové. Když však na záv�r p�i�ichnete k malinovému 
sirupu, op�t siln� cítíte jeho v�ni. Je to zp�sobeno velmi dobrou adaptací �ichového orgánu. 
P�i trvalém p�sobení jedné v�n� (ale i zápachu) se �ichový orgán p�izp�sobí a vnímání v�n� 
je slabeno. Jinou v�ni však cítíte op�t intenzivn�, stejn� tak otupení k prvnímu pachu po 
�ase zmizí. 
 
Spojení �ichových a chu�ových vjem� 
 
Pom�cky: Petriho misky, jablka, hrušky, kedlubny, okurky, cibule (pop�ípad� jiné druhy 
zeleniny a ovoce) nakrájené na malé kostky, párátka, šátek. 
 
Postup: Jeden žák má zavázané (zav�ené) o�i a dv�ma prsty si stiskne nos. Druhý mu do 
úst postupn� vkládá na párátko napíchnuté kousky nakrájeného ovoce a zeleniny (z 
hygienických d�vod� používejte párátko vždy jen jednou). Žák se zavázanýma o�ima se 
snaží poznat podle chuti druh ovoce nebo zeleniny, druhý žák do tabulky zaznamenává jeho 
správné odpov�di. Pokus opakujte ješt� jednou, tentokrát s volným nosem, a znovu 
zaznamenejte správné odpov�di do tabulky. 
 
      
uspaný nos      
volný nos      
 
Zjišt�ní a vysv�tlení: Nem�žete-li �ichat, nejste schopni správn� rozlišit chu�. To jist� znáte 
z vlastní zkušenosti, p�i rým� �asto ztrácíte �ich a tím i chu�. �ich se na vnímání chuti 
významn� podílí. 
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Laboratorní cvi�ení z biologie 
 
Jméno:............................................................T�ída:.....................Datum:............................... 
 
 

Lokalizace chu�ových receptor� 
 
Hlavním orgánem chuti je sliznice jazyka. Na jejím povrchu jsou chu�ové pohárky 
s chu�ovými bu�kami. �ty�i základní chu�ové vjemy jsou sladkost, kyselost, slanost a 
ho�kost. Vnímáni ostré chuti zajiš�ují receptory bolesti.  
 
Pom�cky: 4 kádinky (100 ml), vatové ty�inky, plastový kelímek na pití, voda, 2% roztok 
kuchy�ské soli, 0,5% roztok kyseliny octové, 2% roztok sacharózy, 5% roztok síranu 
ho�e�natého 
 
Postup: Studenti pracují ve dvojicích, jeden potírá druhému jazyk a druhý si zaznamenává 
své chu�ové vjemy. Jeden student nalije roztoky do kádinek a kádinky ozna�í. Poté namo�í 
vatovou ty�inku do jednoho roztoku a postupn� se jí dotýká jazyka druhého studenta na 
špi�ce jazyka, po stranách na okrajích jazyka, vp�edu na st�edu jazyka a vzadu na st�edu 
jazyka. Po každém dotyku musí druhý student vtáhnout jazyk do úst a p�itla�it jej k patru, 
nebo� teprve potom vynikne chu�ový po�itek (b�hem pokusu si m�že kdykoliv vypláchnout 
ústa vodou). Postupn� vyzkouší každý student všechny �ty�i roztoky, mezi jednotlivými 
roztoky je t�eba d�kladn� vypláchnout ústní dutinu vodou a p�i testování kyselým roztokem 
(kyselinou octovou) by m�l mít testovaný student zacpaný nos. Vždy p�ed novým 
namo�ením vatové ty�inky do roztoku je t�eba použít novou vatovou ty�inku. Zjišt�né 
rozložení chu�ových bun�k pro r�zné chuti si každý student zakreslí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zjišt�ní a záv�r: Chu�ové po�itky nejsou na všech místech jazyka stejn� intenzivní pro 
sladkou, slanou, kyselou a ho�kou chu�. Špi�ka jazyka je zvláš� citlivá na sladkou chu�, 
okraje jazyka na kyselou, st�ed jazyka vp�edu na slanou a st�ed jazyka vzadu na ho�kou 
chu�. 
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Laboratorní cvi�ení z biologie 
 

Jméno:.......................................................... T�ída:.................. Datum:................... 
 
 

Smyslové vnímání – sluch a zrak 
 
Prostorové vid�ní 
Naše okolí vidíme trojrozm�rn�. �ást okolního prost�edí, které vidíte jedním okem, se 
nazývá zorné pole. �ásti zorných polí obou o�í se p�ekrývají, což zp�sobuje trojrozm�rné 
vid�ní, které umož�uje nap�. správn� odhadovat vzdálenosti p�edm�t�. 
 
Postup: V každé ruce držte jednu tužku hroty obrácenými proti sob�. Hroty tužek jsou od 
sebe vzdáleny asi 60 cm. Snažte se p�iblížit hroty tužek k sob� tak, aby se navzájem dotkly. 
Zkoušku prove�te p�tkrát s ob�ma o�ima otev�enýma, potom p�tkrát vždy s jedním okem 
zav�eným. Úsp�šné pokusy zaznamenává spolužák do tabulky. 
 

pokus �. ob� o�i otev�ené levé oko zav�ené pravé oko zav�ené 
1    
2    
3    
4    
5    

 
Záv�r: Pro prostorové vid�ní a správný odhad vzdálenosti je nutné vid�ní ob�ma o�ima. 
Díváme-li se jen jedním okem, tém�� vždy se zmýlíme. 
 
 
Ur�ování sm�ru zdroje zvuku 
Lidské ucho zaznamenává zvukové vlny a je schopno zaznamenat nejen sílu zvuku 
(hlasitost), ale i sm�r, ze kterého zvuk p�ichází. To je umožn�no nepatrným �asovým 
rozdílem v p�ijetí vln jedním a druhým uchem. Pro p�esné ur�ení sm�ru je tedy nezbytné 
vnímat zvuk ob�ma boltci. 
 
Postup: Žák stojící uprost�ed t�ídy má zavázané o�i. Ostatní žáci stojí v kruhu kolem n�ho 
ve vzdálenosti 3 m. U�itel ukazuje st�ídav� na žáky, kte�í mají vydávat tiché zvuky. Žák 
stojící uprost�ed ukazuje p�esný sm�r, odkud zvuky p�icházejí. Pokus zopakujte p�tkrát, poté 
si žák stojící uprost�ed palcem ucpe jedno ucho a pokus  opakuje. Obdobn� postupuje i s 
druhým uchem. Úsp�šné pokusy zaznamenává u�itel do tabulky. 
 

pokus �. ob� uši levé ucho ucpané pravé ucho ucpané 
1    
2    
3    
4    
5    

 
Záv�r: P�i poslechu ob�ma ušima je ur�ení sm�ru, ze kterého zvuk p�ichází, velmi p�esné. 
P�i poslechu jedním uchem je ur�ení sm�ru velmi nejisté. Mozek nem�že p�i vyhodnocování 
sm�ru zvuku využít �asového rozdílu v dopadu zvukových vln. 
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Laboratorní cvi�ení z biologie 
 

Jméno:........................................................... T�ída:.................. Datum:................... 
 
 

Smyslové orgány – zrak I 
 

Optické klamy 
 
Zrak je d�ležitým smyslovým orgánem jehož prost�ednictvím získáváme 80 % všech 
informací. Oko sd�luje informace o pozorovaných p�edm�tech zrakovým centr�m v mozku, 
mozek informaci dále zpracovává. Vnímá pozorovaný p�edm�t sou�asn� s jeho okolím,  
porovnává pozorované jevy s pam�tí a zkušenostmi, apod. Dochází tak k celé �ad� 
„chybných“ vjem�. T�mto „chybám“ �íkáme optické klamy. 
 
Postupn� pozorujte jednotlivé obrázky a odhadem porovnejte velikost úse�ek a a b. 
M��ením ov��te správnost svého odhadu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Který z kruh� uprost�ed je v�tší? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jsou p�ímky nebo úse�ky v následujících obrazcích rovnob�žné? Ov��te pomocí dvou 
trojúhelník�. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vysv�tlení: Zrakové iluze byly zp�sobeny tím, že jste vnímali obrázek jako celek, nikoliv jen 
tu jeho �ást, kterou jste m�li srovnávat. 
 
N�kdy m�že být chyba v odhadu velikosti zp�sobena použitím r�zných barev. Odhadn�te 
velikost následujících obrazc�. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Který z dvojice �tverc� je v�tší? 
 
 
 
      
        Který paná�ek je v�tší? 
 
O správnosti svého odhadu se m�žete p�esv�d�it p�em��ením obrázk� nebo jejich 
vyst�ižením a p�iložením na sebe. 
 
Vysv�tlení: Sv�tlé v�ci se zdají v�tší než tmavé, podobn� p�sobí n�které barvy. T�chto 
optických klam� úsp�šn� užívají nap�íklad módní návrhá�i p�i výb�ru barev látek na šaty. 
 
 
 



Mnoho optických klam� vzniká p�i zobrazení trojrozm�rných p�edm�t� do dvourozm�rného 
obrázku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Díváte se na schodišt� shora nebo zespodu? Jsou na vedlejším obrázku 3 kostky, na n�ž se 
díváte shora, nebo 5 kostek, na n�ž se díváte zespodu? Oba pohledy jsou správné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vidíte skute�n� trojzubec a schodišt�, které vede jen nahoru a p�esto po n�m m�žete chodit 
stále dokola? Šikovný malí� nakreslil obrázek s logickou chybou a vytvo�il tak iluzi p�edm�tu, 
který ve skute�nosti nem�že existovat. 
 
A na úplný záv�r: v mnoha p�ípadech záleží na dovednosti malí�e, vaší fantazii a sm�ru 
pohledu. Co je nakresleno na následujících obrázcích? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskymák nebo hlava Indiána?   Saxofonista nebo obli�ej mladé ženy? 
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Laboratorní cvi�ení z biologie 
 

Jméno:............................................................. T�ída:.................. Datum:................... 
 
 

Smyslové orgány – zrak II 
 

Negativní a barevné paobrazy 
Zrakový vjem umož�ují sv�tlo�ivné bu�ky na sítnici oka, ty�inky a �ípky. Ty�inky 
zajiš�ují vnímání sv�tla,  tmy a odstín� šedi, �ípky zajiš�ují barevné vid�ní a jsou 
aktivní jen p�i dostate�ném osv�tlení. 
 
Postup: Po dobu asi p�l minuty pozorujte �erný bod ve st�edu obrazce. Poté up�ete 
zrak na �erný bod vpravo vedle obrazce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záv�r: P�i pozorování bodu napravo od obrazce vznikl paobraz, který m�l stejný tvar 
jako obrazec vlevo, ale všechny tmavé plochy se jevily jako sv�tlé a naopak 
(negativ). Vznik negativního paobrazu byl zp�soben p�edrážd�ním sv�tlo�ivných 
bun�k v té �ásti sítnice, na n�ž p�sobily sv�telné podn�ty z pozorovaného obrazu. 
Vjem trval, dokud se �innost bun�k v t�chto �ástech sítnice neobnovila. 
 
S podobným jevem se m�žete setkat i p�i pozorování barevných obrazc�. Barevné 
paobrazy vznikají v dopl�kové barv� barevného spektra: �ervená - zelená, modrá - 
žlutá. Vznik barevných paobraz� si m�žete ov��it na následujících obrázcích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Literatura 

Baer H.-W.: Biologické pokusy ve škole. – SPN Praha, 1968. 



Laboratorní cvi�ení z biologie 
 

Jméno:........................................................... T�ída:.................. Datum:................... 
 
 

Smyslové orgány – zrak III 
 

 
Optické klamy 
Oko sd�luje informace o pozorovaných p�edm�tech zrakovým centr�m v mozku, 
mozek informaci dále zpracovává. Vnímá pozorovaný p�edm�t sou�asn� s jeho 
okolím a porovnává pozorované jevy s pam�tí a s p�edchozími zkušenostmi. Ú�astí 
mozku na procesech vid�ní vznikají �etné optické klamy. 
 
 
Iluze tvaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co vidíte na obrázcích naho�e: �erné kruhy s bílými vý�ezy nebo geometrické 
obrazce? Iluzi trojúhelníku a krychle vytvá�í mozek, který na základ� vý�ez� v kruzích 
a na základ� p�edchozí zkušenosti s tvarem geometrických obrazc� vytvá�í vjem 
obrazce, který ve skute�nosti na obrázku zobrazen není. 
 
 

Iluze r�zných odstín� (barev) 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Mají oba šedé obdélníky tentýž odstín? Na první pohled se zdá levý obdélník 
sv�tlejší než obdélník na pravé stran� obrazce. Ve skute�nosti mají oba stejný 
odstín. Zrakový klam vzniká tak, že sv�telným vzruchem podrážd�né sv�tlo�ivné 
bu�ky vyvolají v sousedních místech protich�dné podrážd�ní, což vede k vytvo�ení 



ostré kontury obrazu a zvýšení kontrastu barev. Na stejném principu je založen i 
optický klam zp�sobený umíst�ním šedého oválu jednoho odstínu šedé barvy na 
obdélníková pole r�zných odstín� šedi. 
 

 
 
 
 
 
 

 
D�kaz tohoto jevu m�žete provést také následovn�: Vyst�ihn�te si dva shodné 
geometrické obrazce (kruhy nebo �tverce) ze stejného šedého papíru a p�iložte je 
v prvním p�ípad� na bílý a ve druhém na �erný podkladový papír. Nyní rozhodn�te, 
zda jsou odstíny šedi shodné. 
�
�

Hermanova m�ížka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������	�
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N�které optické klamy vznikají spolup�sobením mnoha jednodušších jev�. Na tomto 
klamu se sou�asn� podílí jevy založené na kontrastech (stejn� jako na p�edchozích 
dvou obrázcích) a jevy vedoucí ke vzniku negativních paobraz� (související 
s podrážd�ním a následným útlumem sv�tlo�ivných bun�k v ur�itém míst� na sítnici). 
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Laboratorní cvi�ení z biologie 
 

Jméno:...........................................................      T�ída:..................             Datum:................... 
 
 

Smyslové orgány – zrak 
 
D�kaz slepé skvrny 
 
V sítnici oka jsou uloženy sv�tlo�ivné bu�ky, ty�inky a �ípky. Ty�inky umož�ují vnímat sv�tlo, 
tmu a odstíny šedi, �ípky umožní rozlišovat barvy. Bu�ky nejsou na sítnici rozmíst�ny 
rovnom�rn�. Místo, kde je soust�ed�no nejvíce �ípk�, se nazývá žlutá skvrna a je místem 
nejost�ejšího vid�ní. Místo, v n�mž zrakový nerv opouští sítnici, se nazývá slepá skvrna. 
Slepá skvrna neobsahuje ty�inky ani �ípky. K d�kazu existence slepé skvrny slouží tzv. 
Mariottovy obrázky. 
 
Postup: Mariott�v obrázek držte nataženou paží p�ed o�ima. Zav�ete levé oko a pravým 
okem sledujte trojúhelník. Obrázek p�ibližujte pomalu k oku na vzdálenost asi 10 cm, poté 
pomalu oddalujte. Stejný postup opakujte i s druhým okem. Obdobný pokus prove�te i 
s druhým obrázkem. 
 

 
Záv�r: P�i pozorování prvního obrázku zmizí ve vzdálenosti asi 20–25 cm od oka nejprve 
kruh a potom �tverec. V p�ípad� druhého obrázku v obdobné vzdálenosti zmizí nejprve úzký 
�erný proužek, potom zmizí bílá mezera a �erný pruh se jeví jako souvislý. Oba jevy jsou 
zp�sobeny tím, že paprsky z oblasti, v níž je �tverec nebo kruh, pop�. p�erušení pruhu, 
dopadají do slepé skvrny, v níž nejsou sv�tlo�ivné bu�ky. Nedochází tedy k podrážd�ní, a 
zrakový vjem se nevytvá�í.  
O existenci žluté skvrny se m�žete p�esv�d�it jednoduchým pokusem. �ípky umíst�né ve 
žluté skvrn� nejsou ve tm� aktivní. Proto „zmizí“ hv�zda na no�ní obloze, jestliže na ni 
up�ete zrak.  
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