
 
 

Workshop „Povrchy 2015“ 25. 2. - 3. 3. 2015 
Program 

 
 
25. 2. 2015- středa 
Příjezd účastníků v pozdním odpoledni.  
Uvítání, ubytování a malá organizační informace. 
Přehled dovezených vzorků a shrnutí experimentálních 
možností. 
 
26. 2. 2015 - čtvrtek 
8:00 Metoda sběrné mikrokinematografie a její výzkumné možnosti, potřebné nástroje, 

přístroje a software. Přehled možností laboratoře a metodická omezení.  
9:00  Teorie „biokompatibility“ materiálů. Diskuse o provedení záznamu interakce 

materiálu a buněk.   
10:00  Praktické nasazení vzorků pro téma buněčných interakcí.  
12:00 Oběd v restauracích v Nových Hradech. 
13:30 Metoda dilatace a specifické růstové rychlosti, spolu s hodnocením mitotické aktivity, 

ukázka nasazení pokusu, analýza obrazové informace. Co nám ukazuje metoda 
„Kolonizace“ a jak interpretovat výsledky. Kontrola probíhajících pokusů. 

 
 
27. 2. 2015 - pátek 
8:30 Analýza obrazové informace, kvalitativní a kvantitativní analýza sběrného snímku. 
10:30 Diskuse a doplnění znalostí o sběrné mikrokinematografii a potřebných technologiích. 
12:00  Oběd v restauracích v Nových Hradech. 
13:30  Kontrola krátkých pokusů. Stažení záznamů do forem wmv, jpg, avi.  

Nasazení dalších pokusů, evidence pokusů, pracovní deníky, ukládání záznamů 
Kvalitativní a kvantitativní analýza obrazu. 

 
 
Pokud jste založili vlastní pokus kolonizace, či výluhu je nutno vyčkat na vyhodnocení  
do 29. 2. 2015 až bude ukončena kultivace. Počítá se i s touto variantou. 
 
28. 2. 2015 – sobota 
Kontrola probíhajících pokusů. 
Praktické provedení kvalitativní analýzy obrazu a to specifické růstové rychlosti, průměrné 
doby zdvojení populace, mitotické aktivity, kolonizace povrchu (Obtahovač), dilatace 
(spreading), buněčné lokomoce. 
Po obědě pěší výlet k vodopádům. 
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1. 3. 2015 – neděle odpoledne 
Kontrola dlouhodobějších pokusů – čas bude upřesněn během soboty. 
Diskuse kolem probíhajících pokusů a jejich vyhodnocení. 
 
2. 3. 2015 – pondělí 
8:30  Kontrola pokusů, rozhodování o jejich pokračování, jak neztratit data při přerušení 

snímání softwarem.  
 
Praktické zhodnocení pokusů kolonizace, lokomoce, mitotické aktivity, dilatace.  
Diskuse o výsledcích a jejich interpretaci 
 
3. 3. 2015 – úterý  
Ukončení a odjezdy účastníků. 
 
 
 

Ústav komplexních systémů, Zámek 136, 373 33 Nové Hrady+420 38 777 3802www.frov.jcu.cz 


