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baktérie sú mikroskopické, jednobunkové, prokaryotické organizmy

obývajú rozličné typy biotopov a sú najrozšírenejšou skupinou organizmov na Zemi

väčšina z nich je pre nás neškodná, no existuje aj mnoho nežiadúcich patogénnych baktérií 

ÚVOD

Na život baktérií vplýva viacero rôznych činiteľov, ktoré ich môžu v konečnom dôsledku usmrtiť

A práve preto sa budeme v tejto práci zaoberať tým, ktoré vonkajšie činitele sú najúčinnejšie v boji proti týmto 
mikroorganizmom a prakticky nadobudnutým poznatkami budeme môcť zvýšiť náš hygienický štandard účinným 
odstraňovaním patogénnych baktérií, a tak predísť ľahším i závažným ochoreniam.



•zistiť vplyv vonkajších faktorov na rast 
bakteriálnych kultúr, ako na spôsoby, 
krorými ich môžeme účinne zahubiť

Hlavný cieľ:

CIELE MATURITNEJ PRÁCE

Čiastkové ciele:
•sledovať vplyv ultrafialového žiarenia na 

baktérie 

• sledovať vplyv pH prostredia na baktérie 

•sledovať vplyv teploty vonkajšieho prostredia 
na baktérie 

•sledovať vplyv osmotického tlaku na baktérie



Podľa vzťahu ku kyslíku:[1] 

aeróbne baktérie

fakultatívne anaeróbne baktérie

anaeróbne baktérie

Podľa vzťahu k uhlíku:[1] 

autotrofné baktérie

heterotrofné baktérie 

Podľa spôsobu získavania energie:[1]   

fototrofné baktérie

chemotrofné baktérie

Podľa pH optimálneho pre rast:[1] 

acidofilné baktérie

alkalifilné baktérie

Podľa teploty optimálnej pre rast:[1] 

psychrofilné baktérie

mezofilné baktérie 

termofilné baktérie

Fyziológia
 Baktérie sú jednobunkové prokaryotické 
organizmy, ktorých bunka sa skladá 
z peptidoglykánovej bunkovej steny, 
nukleoidu, plazmidov a ribozómov 
prokaryotického typu.[1] 

 U baktérií sa nevyskytuje pohlavné rozmnožovanie, namiesto toho sa 

najčastejšie delia binárne. Baktérie sú najrozšírenejšou skupinou 

organizmov na svete.[1] 

Charakteristika
LAG FÁZA[2]

prenose baktérií do nového prostredia, baktérie nemnožia, 

prispôsobujú sa novým podmienkam 

EXPONENCIÁLNA FÁZA[2]

intenzívne (exponenciálne rastúce) rozmnožovanie plne 

prispôsobených baktérií

STACIONÁRNA FÁZA[2]

fáza maxima = počet nových buniek sa rovná počtu odumretých buniek

FÁZA ODUMIERANIA[2]

narastajúci úbytok buniek, ktorý prevyšuje prírastok nových buniek

Rast bakt.  kultúr

TEORETICKÁ ČASŤ



UV žiarenie
Minimálna teplota zastavuje 
metabolizmus baktérií. Pri 
optimálnej teplote sú metabolizmus 
a rozmnožovanie baktérií 
najrýchlejšie. Približovaním sa k 
maximálnej teplote životné procesy 
baktérií začínajú ustávať. Vyššie 
teploty denaturujú bielkoviny, 
poškodzujú membrány a tým 
prakticky baktérie zabíjajú. [2]

Teplota pH

Vplyv vonkajších činiteľov na baktérie

Rôzna koncentrácia vodíkových iónov 
môže meniť elektrický náboj 
koloidov, tvoriacich semipermabilnú 
cytoplazmatickú membránu, a teda 
pri určitom pH môžu mať koloidy 
kladný náboj, pri inom záporný. Táto 
náhla zmena spôsobí zmenu 
v priepustnosti cytoplazmatickej 
membrány pre jednotlivé ióny. [2]

Má baktericídne účinky z dôvodu 
silnej absorpcie UV žiarenia 
nukleovými kyselinami 
a nukleoproteínmi. UV žiarenie je 
absorbované najmä tymínom 
a cytozínom, ktoré následne ionizujú 
a dochádza k excitácii atómov. 
Následkom toho sa štruktúra poškodí 
alebo sa dané molekuly rozpadnú. 
Taktiež vplyvom UV žiarenia môžu 
vznikať mutačné zmeny (ktoré sa 
stávajú dedičnými). [2]

Zvýšenie osmotického tlaku 
(hypertonické prostredie) 
znemožňuje baktériám prijímať vodu 
a živiny, ktoré sú v nej rozpustené. 
V bunke dochádza k plazmolýze, 
ktorá v prípade dlhšieho trvania 
vedie k úhynu bunky. V opačnom 
prípade, kedy roztok má nízku 
koncentráciu solí (hypotonické 
prostredie) sa voda dostáva do 
bunky, a tým sa zvyšuje vnútorný 
tlak. Prítomnosť bunkovej steny 
zabraňuje plazmoptýze bunky 
baktérií. [2]

 

Osmotický tlak



Postupné ožarovanie vzoriek UV lampou 
a následné pozorovanie 

Ovplyvňovanie pH pomocou kyseliny 
a zásady, a následné pozorovanie 

Vystavenie vzoriek rozdielnej teplote a 
následné pozorovanie 

Ovplyvňovanie osmotického tlaku roztoku 
pomocou látok s vysokou a nízkou 
osmotickou koncentráciou, a následné 
pozorovanie 

Metódy

UV LED lampa SUNmini 6W
Digitálny pH meter PH-100 ATC
Plynový sporák Mora P 151 BW
Petriho misky (5ks)
Kadička vysoká s výlevkou (5ks)
Sklenená tyčinka 
Odmerný valec
Plynový kahan
Kovová trojnožka so sieťkou
Vatová tyčinka
Infikovaná klávesnica od počítača
Morská riasa AGAR 10g (10ks)
Voda 
Hydrogenuhličitan sodný
Kyselina octová
Deionizovaná voda
Prášková glukóza

Pomôcky a chemikálie

2 mesiace 
Časové trvanie

PRAKTICKÁ ČASŤ



1. stúpajúce množstvo ultrafialového žiarenia by mať za 
následok vyšší úhyn baktérií 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2. zvýšenie zásaditosti by malo mať za následok zahubenie 
baktérií hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

3. zvýšenie kyslosti by malo mať za následok zahubenie baktérií 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

4. zvýšenie teploty nad komfortnú zónu by malo mať za 
následok úhyn baktérií 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

5. zníženie teploty pod komfortnú zónu by malo mať za 
následok úhyn alebo výrazné spomalenie metabolizmu 
baktérií hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

6. zvýšenie osmotického tlaku (hypertonické prostredie) by 
malo mať za následok úhyn baktérií 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

7. zníženie osmotického tlaku (hypotonické prostredie)  by 
malo mať za následok zredukovanie bakteriálnych kultúr.

Hypotézy



Hypotéza sa nám potvrdila: so stúpajúcim 
množstvom ultrafialového svetla rastie aj úhyn 
baktérií. 
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Hypotéza sa nám potvrdila: pri väčšom zvýšení pH 
prostredia dochádza k úhynu baktérií.
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Hypotéza H3
Hypotéza sa nám nepotvrdila: aj pri väčšom znížení 
pH prostredia nedochádza k úhynu baktérií.

pH:



Hypotéza sa nám potvrdila: pri väčšom zvýšení 
teploty prostredia dochádza k úhynu baktérií.
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Hypotéza H5
Hypotéza sa nám potvrdila: pri väčšom znížení 
teploty prostredia dochádza k úhynu alebo 
výraznému spomaleniu metabolizmu baktérií.



Hypotéza sa nám nepotvrdila: aj pri väčšom zvýšení 
osmotického tlaku prostredia nedochádza k úhynu 
baktérií.
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Hypotéza H7
Hypotéza sa nám potvrdila: pri väčšom zvýšení 
osmotického tlaku prostredia dochádza k úhynu 
baktérií.

deionizovaná voda glukóza



Diskusia a praktický význam

TEPLOTA
Najpraktickejší 

spôsob z dôvodu 

materiálnej 

nenáročnosti a 

vysokej 

OSMOTICKÝ 
TLAK

využíva sa pri 

úprave vody

pH
praktické využitie 

pri výrobe 

čistiacich 

prostriedkov

UV ŽIARENIE
prakticky využiteľná 

sterilizácia v 

priemysle i 

domácnosti efektivity (napr. úprava 

potravín)



Vo svojej práci sme si stanovili za cieľ zistiť vplyv vonkajších faktorov na rast bakteriálnych kultúr, ktorej trvanie bolo 2 
mesiace. Postupne sme podmienky (ultrafialové žiarenie, pH prostredia, teplota prostredia a osmotický tlak prostredia) 
v ktorých sme kultivovali baktérie. Zistili sme, že všetky zo skúmaných faktorov majú účinok na rast bakteriálnych kultúr, tak 
ako uvádzajú knižné publikácie aj elektronické zdroje. Väčšina hypotéz sa potvrdila, no aj napriek tvrdeniam knižných 
i elektronických zdrojom sme v experimente skúmali činitele, ktoré nedokázali zahubiť všetky baktérie na agarovej pôde. 
Z ostatných úspešných výsledkov sme dospeli k záveru, že existuje mnoho účinných metód usmrcovania baktérií, ktoré 
majú široké spektrum uplatnenia v spoločnosti, v záujme prevencie pred nakazením rôznych závažných bakteriálnych 
ochorení postihujúcich ľudí. 

ZÁVER
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