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Úvod

• Baktérie sú všade,

• Prevencia proti chorobám,
• V našej práci budeme ovplyvňovať bakteriálne kultúry antibakteriálnym prípravkam v rôznych

časových intervaloch-zistenie účinnosti mydla Dettol na baktérie.



Ciele maturitnej práce

Hlavný cieľ:
• Zistiť účinnosť antibakteriálneho prostriedku Dettol na baktérie z nášho okolia.
Čiastkový cieľ:

• vytvoriť vhodnú živnú pôdu – agar;
• nanášať baktérie zo špinavých rúk pokusnej osoby na pôdu a ich kultivácia,
• spracovať odbornú literatúru týkajúcu sa danej problematiky.



Teoretická časť

• Mikrobiológia
• Mikroorganizmus - Vírusy

- Prokaryotické org.: baktérie
- Eukaryotické org.

• Louis Pasteur, Róbert Koch, Jacques Monod
• Výživa baktérií
• Rozmnožovanie baktérií
• Živná pôda
• Význam
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Praktická časť
• Materiál: agar- prírodný polysacharid (10g), antibakteriálny prostriedok: Dettol.
• Metódy:- príprava agaru - varením živnej pôdy,

- príprava na kultiváciu - očkovaním pôdy,
- kultivácia baktérií,
- pozorovanie so zaznamenávaním bakteriálnych kolónií.

• Časové trvanie: 1) Tuhá živná pôda: 14.12.2019- 19.12.2019
2) Polotuhá živná pôda: 1. Petriho miska: 23.12.20219- 30.12.2019

2. Petriho miska: 30.12.2019- 06.01.2020

• Hypotézy:
• Hypotéza č.1: Predpokladáme, že nanášaním antibakteriálnych prípravkov na čerstvo naočkovanú

pôdu zastavíme vznik bakteriálnych kolónií viditeľných voľným okom.
• Hypotéza č. 2: Predpokladáme, že 6-dňová a 13-dňová bakteriálna kolónia bude usmrtená po

pridaní antibakteriálnych mydiel.



Praktická časť- Výsledky
Odpoveď na hypotézu č.1: Vplyvom antibakteriálneho prostriedku sme
zabránili vytvorenie bakteriálnych kolónií na štvorhodinovej tuhej živnej pôde
a prvá hypotéza bola potvrdená.
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Odpoveď na hypotézu č.2: Naša druhá hypotéza bola potvrdená, keďže vplyvom
antibakteriálnych prostriedkov došlo k usmrteniu bakteriálnych kolónií zo špinavých rúk,
viditeľných voľným okom v podobe mliečneho zákalu na živnej pôde.
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Hypotéza č.2:



Praktická časť- Diskusia

• Ako si správne umývať ruky?
• Procesom sterilizácie a procesom dezinfekcie- v zdravotníctve
• Zanedbávanie umývania rúk



Záver

• Výsledky, stanovené ciele, hypotézy .

• Správne použité metódy-bakteriálne kolónie viditeľné voľným okom
sú na živnej pôde vždy usmrcované.

• Antibakteriálny prostriedok Dettol je účinný proti baktériám na
špinavých rukách.
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