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Cíl projektu

• Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit praktickou výuky 
v oblasti fotobiologie a radiační ochrany v rámci předmětu 
Základy radiobiologie a fotobiologie u studijního programu 
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. 



Úkoly

Pro splnění cíle projektu byly stanoveny následující úkoly:

1) Zakoupit pomůcky a čidla.

2) Vytvořit návody na praktická cvičení.



Vlnová optika Helago

• diodový laser,
• matný a bílý displej,
• nepropustná a polopropustná 

zrcadla,
• hologram,
• rámy s kruhovými a čtvercovými 

štěrbinami, 
• barevné filtry, 
• polarizační filtr, 
• konverzní čočka,
• magnetický stůl. 



Datalogger LabQuest 2 (Vernier)

Technická specifikace LabQuest 2:
• displej 13,1 cm,
• technologie Wi-Fi a Bluetooth,
• až 10 000 záznamů za sekundu,
• zabudované GPS, akcelerometr, 

mikrofon aj. funkce,
• připojení až 5 senzorů, USB port aj, 
• 200 Mb vnitřní paměť, 

MicroSD/USB, 
• akumulátorová baterie. 



Počítačové rozhraní LabQuest Mini (Vernier)

Technická specifikace LabQuest
Mini:
• připojení k počítači pomocí USB, 
• až 100 000 záznamů za sekundu,
• až 5 čidel současně.



Přenosný spektrofotometr a optické vlákno 
(Vernier)
Technická specifikace:
• pracuje v rozsahu vlnových délek 

cca 380 nm – 950 nm,
• rozlišující schopnost 1 nm,
• vlnové délky excitačních zdrojů pro 

fluorimetrii 405 nm a 500 nm,
• optické vlákno dovoluje měřit 

emisní spektra,
• lze připojit rovnou k počítači, 

pomocí technologie Bluetooth k 
tabletu nebo telefonu, k rozhrání 
LabQuest 2 (experimenty v 
interiéru a exteriéru).



Čidlo UVA a UVB záření (Vernier)

Technická specifikace:
• čidlo UVA záření pracuje 

v rozsahu 320 – 390 nm,
• čidlo UVB záření pracuje
• v rozsahu 290 – 320 nm,
• připojení pomocí konektoru 

jak k LabQuest Mini, 
tak i k LabQuest 2 
(experimenty v interiéru a 
exteriéru). 



Detektor radiace (α, β, γ), Vernier 

Technická specifikace:
• postaven na Geigerově–Müllerově 

detektoru ionizujícího záření,
• vybaven slídovým okénkem 

umožňujícím detekovat alfa záření,
• možnost světelného (LED dioda) a 

zvukového signálu při detekci 
ionizujícího záření,

• připojení pomocí USB, bezdrátově 
pomocí Bluetooth k počítačovému 
rozhraní (experimenty v interiéru a 
exteriéru). 



Finanční čerpání
Položka Přiděleno, Kč Čerpáno, Kč

1 Vlnová optika (Helago), sada 15 500 16 347,1
2 LabQuest 2, Vernier 19 000 18 970
3 Nabíječka pro LabQuest 2, Vernier 1 200 0
4 LabQuest Mini, Vernier 8 200 8 195
5 Přenosný spektrofotometr, Vernier 25 000 24 899
6 Optické vlákno, Vernier 4 200 4 185
7 Čidlo UVA záření, Vernier 6 200 6 128
8 Čidlo UVB záření, Vernier 6200 6 128
9 Detektor radiace (α, β, γ), Vernier 10 500 10 495

10 Odměna řešitelky 4 500 4 500
11 Odměna spoluřešitelky 4 500 4 500
Náklady celkem 105 000 104 347,1



Vypracované příručky



Obsah příruček

• Experimentální úlohy EXPERIMENTY S VERNIER (RADIOBIOLOGIE)
1) Závislost intenzity svazku na vzdálenosti od zdroje záření
2) Ochrana před vnějším ozářením pomocí vhodného stínicího materiálu

• Experimentální úlohy VLNOVÁ OPTIKA
3) Interference světla na tenké skleněné destičce
4) Difrakce světla
5) Holografie
6) Polarizace světla
7) Absorpce světla

• Experimentální úlohy EXPERIMENTY S VERNIER (FOTOBIOLOGIE)
8) Zkoumání účinnosti ochrany opalovacího krému vůči UVA a UVB záření
9) Vybrané zdroje světla a jejich spektra



https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/F7PBLZRF

https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/F7PBLZRF


Závěr

• Byly nakoupeny pomůcky pro výuku nového předmětu.
• Bylo vytvořeno 9 praktických úloh.
• Výuka předmětu Základy radiobiologie a fotobiologie byla zkvalitněna.



Děkuji za pozornost!
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