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ABSTRAKT 

Molekulární biologie a genetika jsou v současné době velmi rychle rozvíjející se obory. Jednou 

z možností, jak zvýšit zájem žáků o studium molekulární biologie a genetiky, a podpořit tak 

jejich vlastní zvídavost a touhu objevovat, je použití metod badatelsky orientované výuky. 

Přestože se české školství snaží s tímto pokrokem korespondovat, výuka molekulární biologie 

a  genetiky je omezována nejen finančními a materiálními limity, ale i nedostatkem odborného 

vzdělání.  

Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje postavení 

molekulární biologie ve výuce a modelovým systémům při studiu a výuce molekulární biologie 

a genetiky. Praktická část je rozdělena na tři kapitoly. Cílem první kapitoly bylo zmapovat 

dostupné učební materiály vhodné pro výuku na gymnáziích, zejména s ohledem na dostupnost 

návodů pro praktické úlohy. Druhá kapitola shrnuje výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli 

gymnázií, které se týká postavení molekulární biologie a genetiky ve výuce. Z obou výše 

zmíněných cílů vyplynulo, že je potřeba se tématu molekulární biologie a genetiky věnovat více. 

Studenti, kteří by se chtěli nadále tomuto oboru věnovat, mají dle pedagogů nedostatečné 

základy, i přesto, že jejich kvalifikace a délka pedagogické praxe jsou dostačující. Pilotní 

výzkum učebnic ukázal, že v současné době existuje jedna teoreticky zaměřená středoškolská 

učebnice, která se tomuto tématu věnuje zcela vyčerpávajícím způsobem. Studenti středních škol 

nemají v zásadě žádnou možnost získat praktické dovednosti, přestože dle názoru učitelů by 

zájem o tuto formu výuky měli. Na základě toho byl navržen týdenní kurz pro studenty se 

zájmem o tuto problematiku. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

molekulární biologie a genetika, modelové systémy, výuka molekulární biologie, 

laboratorní úlohy z molekulární biologie 



 

 

ABSTRACT 

Molecular biology and genetics are currently very fast developing disciplines. One of the 

possibilities how to increase the pupils' interest in studying of molecular biology and genetics, 

and to support their own curiosity is to use research-based teaching strategies. Although Czech 

Education tries to correspond with this progress, teaching of molecular biology and genetics is 

limited not only by financial and material limits but also by a lack of vocational education. 

The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with 

the position of molecular biology in teaching and model systems in the study and teaching of 

molecular biology and genetics. The practical part is divided into three chapters. The goal of the 

first chapter was to present available teaching materials suitable for a teaching at grammar 

schools, especially with regard to the availability of manuals for practical seminars. The second 

chapter summarized the results of a questionnaire survey among grammar school teachers, which 

concerns the position of molecular biology and genetics in teaching. Both of the above-

mentioned goals have shown that more needs to be done about the molecular biology of genetics. 

According to the teachers, students who would like to continue to pursue this discipline have 

insufficient foundations, despite the fact that their qualifications and the length of their teaching 

experience are sufficient. Pilot research on textbooks has shown that there is currently only one 

theoretical high school textbook devoted to this topic in an exhaustive way. In principle, 

grammar school students have no opportunity to acquire practical skills, although in the teachers' 

opinion they would have an interest in this form of teaching. Based on this, a weekly course for 

students interested in this topic was designed. 
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Úvod 

V současné době jsou molekulární biologie a genetika jedny z nejrychleji se rozvíjejících 

přírodních věd a svým významem dnes již nepostradatelné pro většinu biologických 

disciplín. Korespondovat s tímto pokrokem se snažilo i české školství, které v roce 2005 

prodělalo zcela zásadní změny směrem k modernějšímu pojetí výuky. Oproti dřívějším 

učebním osnovám, jež byly zaměřeny na konkrétní znalosti, se rámcově vzdělávací 

programy zaměřují více na žákovy kompetence, schopnost umět se učit a používat získané 

vědomosti, logicky uvažovat, řešit problémy a obstát tak v praktickém životě. Tato změna 

se v rámci gymnázií dotýká v největší míře přírodovědných předmětů. Praktická výuka 

molekulární biologie a genetiky se může na střední škole jevit jako problém, protože pro 

provedení většiny metod se v rutinní praxi využívá drahá laboratorní technika nebo toxické 

a mutagenní chemikálie.  

Hlavním cílem předkládané diplomové práce je zmapovat problematiku výuky molekulární 

biologie a genetiky na gymnáziích v Plzeňském kraji v kontextu s dostupnými učebnicemi 

a  na základě výsledků zpracovat laboratorní návody na praktický kurz zaměřený na 

modelové systémy, které se využívají při studiu molekulární biologie a genetiky. Tento kurz 

bude vhodný pro studenty gymnázií, kteří se zajímají o molekulární biologii a  genetiku 

a  plánují se v tomto oboru dále vzdělávat. Středoškolští studenti se v rámci biologických 

pokusů a  pozorování poprvé seznámí s  molekulární biologií očima odborníků. Vyzkouší si 

pozorování zajímavých preparátů a  práci s různými typy mikroskopů. Osvojí si dovednosti 

při práci s buněčnými kulturami jako je rozmrazování, pasážování a vlastní kultivace buněk. 

Naučí se základní metody molekulární biologie názorně a bezpečně. Cílem kurzu ovšem 

není studenty gymnázií zahlcovat nejnovějšími vědeckými výsledky, ale naopak seznámit je 

s významnými a  základními poznatky v zajímavé a srozumitelné formě a  vyvracet mýty 

a  iluze. 

Tato forma doplňkové výuky by mohla učinit téma molekulární biologie a genetiky 

zajímavější tím, že prakticky aplikuje předávané teoretické znalosti a vyžaduje logické 

porozumění pro jejich úspěšné uchopení. Na rozdíl od zprostředkovaných hotových 

poznatků při školním výkladu může vlastní praktická zkušenost orientovat studentův zájem 

na obor, který je mu skutečně blízký.  
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1  Teoretická část 

1.1 Molekulární biologie ve výuce 

Termín „molekulární biologie/genetika“ označuje odvětví genetiky, zabývající se 

nukleovými kyselinami, geny a bílkovinami a všemi procesy odehrávajícími se 

v  organismech na molekulární úrovni. Molekulární biologie se prolíná i s dalšími vědními 

obory, zejména však s biochemií [1]. Problematika molekulární biologie, coby učiva na 

gymnáziu je téma, které se prolíná napříč přírodovědnými předměty, konkrétně biologií 

a  chemií.  

 

1.1.1 Postavení učiva molekulární biologie  

Od roku 2005 došlo v českém školství k výrazným změnám. V platnost vešly nové rámcově 

vzdělávací programy (RVP), které jsou součástí kurikulárních dokumentů. Důvodů, proč 

k  tomuto došlo, je celá řada, ale velkou mírou se na nich podílely výzkumy mezinárodních 

agentur (TIMSS nebo PISA). Tyto průzkumy ukázaly, že je třeba změnit požadavky na 

výstupy vzdělávání a v souvislosti s tím byly stanoveny nové kompetence. Důraz je nyní 

kladen zejména na logické myšlení a rozvoj schopností a dovedností žáků v  praktických 

částech vyučování  [2]. Pro gymnaziální typ škol byl vypracován rámcově vzdělávací 

program pro gymnázia (RVP-G), na základě kterého si každá škola vytvoří vlastní 

individuální školní vzdělávací program (ŠVP). Tento program pak určuje časový rámec 

učiva, jeho hloubku či v jakém ročníku se bude dané učivo vyučovat.  

Učivo z oblasti molekulární biologie spadá v rámci RVP do vzdělávací oblasti Člověk 

a  příroda, který je dále členěn na vzdělávací obory biologie, chemie, fyzika, geologie 

a  geografie. V RVP-G je definováno učivo velmi obecně a proto záleží na přístupu školy, 

jak podrobně se daným učivem bude zabývat. Témata z molekulární biologie jsou na 

gymnáziích součástí předmětů biologie a chemie [3]. V chemii je součástí biochemie, která 

podle výzkumů tvoří až 20 % z celkového učiva [4]. V rámci biologie se obvykle učí až ve 

vyšších ročnících a některá témata z molekulární biologie jsou spíše předmětem volitelných 

seminářů. Množství a hloubka učiva je pak určena školním vzdělávacím programem.  
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V poslední době se přírodní vědy velmi vyvíjejí a zájem o tyto obory neustále roste. Velké 

množství výzkumu je právě z oblasti biochemie resp. molekulární biologie a genetiky. Podle 

Škody a Doulíka biochemie výrazně převyšuje ostatní obory chemie, ale obsah učiva na 

gymnáziích tuto situaci nereflektuje [5]. V roce 2011 byl MŠMT vypracován projekt 

„Podpora technických a přírodovědných oborů“, jehož cílem bylo zjistit, jaké faktory 

ovlivňují výběr povolání žáků a upravit výuku přírodovědných oborů tak, aby byla pro žáky 

atraktivnější. Větší oblíbenost přírodovědných předmětů se v tomto případě rozumí změnit 

orientaci výuky více na provádění experimentů a laboratorních cvičení, které cílí především 

na jejich další využití v praxi [6]. 

Vzhledem k tomu, že se v přírodovědném vzdělání klade důraz především na praktické 

dovednosti a schopnosti žáků, je žádoucí, aby gymnázia posílila zejména praktickou část 

výuky, kde dochází k propojení teoretických částí s vlastními pozorováními žáky. Tento 

přístup by měl pak v žácích prohlubovat touhu po poznání (RVP-G). V poslední době se 

jako nejefektivnější jeví konstruktivistická či badatelsky orientovaná výuka. Tyto formy 

výuky stimulují žáka, aby své znalosti získával aktivní činností a komunikací, nikoli aby je 

pasivně přijímal. Nelze je však uplatnit na všechna témata v daném učivu. Významným 

problémem je také velký počet žáků ve třídě [7].  

 

1.2 Modelový organismus 

Modelový organismus, je intenzivně zkoumaný organismus, který díky vhodným 

vlastnostem slouží ke zkoumání a popisování obecnějších jevů a odvozování vlastností 

a  vztahů platících pro jiné organismy. Aby byl tento organismus vhodný, měl by splňovat 

tyto základní vlastnosti: 

- jednoduchost (krátká generační doba, větší počet potomků, snadná kultivace) 

- relativní prozkoumatelnost 

- ekonomická nenáročnost 

Mezi modelové organismy patří jak viry, tak i organismy z řad prokaryot (bakterie), 

a  eukaryot (kvasinky, rostliny, nižší a vyšší organismy). Při studiu většiny molekulárních 

mechanismů se často využívají bakterie E. Coli, kvasinky (Sacharomyces cerevisiae, Pichia 

pastoris) či drozofily. Pokusy na lidských jedincích nejsou z etických hledisek vhodné, 
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a  proto se využívají co nejbližší příbuzní jako jsou opice, psi, kočky, myši nebo potkani. 

Malé savčí modelové organismy typu myš či potkan jsou typicky používány pro výzkum 

přenositelný na člověka. Vzhledem k velikosti myši či potkana je však zřejmé, že i  přes 

významnou podobnost na úrovni genů a proteinů je metabolismus a vývoj těchto organismů 

odlišný od lidského. Proto se v poslední době stále více využívá prase domácí. Díky 

podobnosti genomu a proteomu a s tím spojené anatomii a fyziologii, délce vývoje i  života 

a obdobnému metabolismu, odpovídá tento savčí model realitě u lidí [8–11]. Výzkum na 

lidských tkáňových kulturách je sice velmi obtížný, ale jako jediný je schopen ukázat, jak 

bude např. na dané léčivo reagovat lidská tkáň, neboť její odpověď se může lišit od jiných 

organismů. Nicméně stále není schopna ukázat komplexní reakci lidského organismu [10].  

 

1.3 Buněčné a tkáňové kultury jako zdroj biologického materiálu 

Buněčné kultury dnes patří mezi základní techniky používané v základním a aplikovaném 

výzkumu i ve výrobě. Využití buněčných kultur v experimentální práci totiž má ve srovnání 

s jinými typy biologických modelů, např. v porovnání s použitím laboratorního zvířete nebo 

izolovaného orgánu či tkáně, zásadní výhody. Experiment probíhá na jediném a to dobře 

charakterizovaném buněčném typu. Další výhodou bývá krátký generační čas buněk, kdy za 

relativně krátkou dobu získáme poměrně velké množství přesně definovaného materiálu. Při 

pokusech prováděných na buňkách může dojít ke zničení či poškození, což při práci se 

zvířecími modely přináší značné etické problémy a v případě pokusů na lidech, je tento druh 

experimentů zcela nemyslitelný. Relativní nevýhodou však zůstává nekomplexnost těchto 

procesů, neboť nedochází k interakci s jinými orgány, tkáněmi či buněčnými populacemi. 

Buňky se pěstují za nefyziologických podmínek v atmosféře s mnohonásobně vyšším 

tlakem kyslíku a obvykle jim chybí komunikace s ostatními buněčnými typy. V důsledku 

těchto podmínek mohou změnit svůj fenotyp, morfologii či expresi genů, což pak nemusí 

úplně přesně odrážet poměry za podmínek in vivo. Nevýhodami je rovněž potřeba poměrně 

nákladného vybavení laboratoře, využívání jednorázového sterilního spotřebního materiálu, 

speciálních reagencií určených přímo pro práci s buněčnými kulturami. V neposlední řadě 

je kladen důraz na náležité proškolení personálu, neboť práce s buněčnými kulturami bývá 

často velmi zdlouhavá a  přitom mimořádně náročná na soustředění a pozornost [12, 13]. 
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1.3.1 Historický přehled 

Původ tkáňových kultur sahá do počátku minulého století, kdy prvním systémem byla 

kultivace fragmentů tkání žáby. První teplokrevný kultivovaný systém vycházel z kuřecího 

embrya. Základy savčích kultivačních systémů pak byly položeny ve 30. letech, především 

ve spojitosti s rozvojem myší genetiky. Rozvoj lidských tkáňových kultur se potom začal 

odvíjet od ustanovení prvních nesmrtelných buněčných linií generovaných na podkladě 

lidských nádorů v 50. letech, např. nádorová buněčná linie HeLa ustanovená v roce 1952. 

V  60. letech pak se rozvíjí i kultivace normálních lidských buněk v primárních kulturách 

a  dočasných buněčných linií. 70. a 80. léta jsou zásadní dobou, kdy dochází k rozvoji genové 

manipulace buněk v tkáňové kultuře. Jedná se o indukovanou buněčnou fúzi (somatickou 

hybridizaci), která představuje jeden ze základních postupů fyzikálního a  genetického 

mapování genů. Dalším základním typem genové manipulace je vnášení dodatečné 

genetické informace do buněk v tkáňové kultuře tzv. transfekce buněk, která představuje 

jeden z rozhodujících nástrojů studia základních buněčných procesů (např. replikace DNA, 

genové transkripce, celé dráhy metabolismu RNA, přenosu signálu, hormonální regulace aj.) 

na molekulární úrovni. Na rozvoj molekulárně biologických postupů pak velmi dobře 

navazuje i kultivace buněk choria a plodové vody, která výrazně pomohla při prenatální 

diagnostice dědičných chorob. V akutním léčení popálenin či chronických nehojících se ran 

lze využít možnost získat výchozí populaci kožních buněk, kterou lze řádově rozmnožit 

kultivací in vitro a transplantovat na místa největších popálenin či jiných tkáňových 

poškození. I když savčí kultivační systémy představují v  současnosti naprostou většinu 

používaných systémů tkáňových kultur, svůj důležitý vývoj mají za sebou i systémy 

kultivace buněk nižších eukaryot – hmyzí tkáňové kultury se např. uplatňují při vývoji 

a  testování pesticidů [12–14].  

 

1.3.2 Význam buněčných kultur 

Existuje několik oblastí, kde se využívají savčí buněčné kultury. Zejména se jedná 

o  produkci monoklonálních protilátek, kterou buněčné kultury umožňují v odpovídajícím 

množství a čistotě. Do nedávna se používaly k produkci protilátek tzv. hybridomy, což jsou 
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buněčné linie vzniklé fúzí nádorových buněk myelomu a B lymfocytů. Nyní se však stále 

více využívají rekombinatní technologie, které jsou založeny na vnesení uměle připravené 

genetické informace kódující konkrétní monoklonální protilátku do speciálních savčích 

buněk – nejčastěji buněk morčecích ovárií. Buněčné kultury se široce uplatňují i v oblasti 

výzkumu, kde slouží jako snadno dostupný a v porovnání s využitím živých zvířat i  poměrně 

levný modelový systém v in vivo podmínkách. Využívají se pro výzkum v oblasti nádorové 

biologie, jsou zdrojem materiálu v podobě nukleových kyselin či proteinu pro řadu 

molekulárně biologických metod, hojně se využívají při produkci složitých proteinů 

(například vakcín, enzymů, interleukinů, inzulínu), ve virologické diagnostice, kde slouží 

jako kultivační médium pro pomnožení viru. V klinické genetice se využívají tkáňové 

kultury jednak při prenatálním vyšetření odebraných amniocytů z  plodové vody a buněk 

choriových klků, tak i v postnatálním vyšetření kultury lymfocytů periferní krve či 

chromozomové vyšetření nádorových buněk. Neposlední řadě se také buněčné kultury 

uplatňují v tkáňovém inženýrství nebo při produkci transgenních plodin [15–17]. 

 

1.3.3 Zdroje buněk pro kultivaci 

Tkáňové kultury představují takový experimentální systém, kdy kultivujeme jednotlivé 

tkáně či přímo jednotlivé buněčné typy mnohobuněčného organismu v přesně definovaných 

podmínkách in vitro. Tkáňová kultura tedy může mít povahu orgánové kultury, která v sobě 

vždy nese charakter trojrozměrného systému kompaktní tkáně a  zachovává si některé či 

dokonce všechny histologické charakteristiky výchozí tkáně. Mnohem běžnější jsou 

buněčné kultury, při kterých po počáteční desintegraci výchozí tkáně kultivujeme jednotlivé 

buňky. Izolace jednotlivých buněk je založena na kombinaci mechanického a enzymatického 

rozvolnění tkáně. Někdy se buňky izolují pomocí perfúze orgánu vhodným médiem (jaterní 

parenchym), gradientovou separací buněk ze suspenze na základě rozdílných fyzických 

vlastnosti (leukocyty, trombocyty aj) či využitím tendence určitých typů buněk silně 

adherovat na sklo či plast. Nejčastějším zdrojem buněk pro založení kultury je pak člověk 

nebo zvíře. Hmyzí či rostlinné kultury se využívají poměrně výjimečně [18].  
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1.3.4 Základní typy buněčných kultur  

První kulturu izolovaných buněk obvykle nazýváme primární kulturou, která dá po první 

pasáži vznik dočasné buněčné linii s omezenou životností (sekundární kultura). Primární 

kultury mají diploidní sadu chromozomů a jsou vždy heterogenní směsí buněk, kdy 

postupnou subkultivací buněk dochází k její homogenizaci. Sekundární kultury (Obrázek  1) 

mají rovněž diploidní chromozomovou výbavu, ale oproti primárním kulturám obsahují 

pouze jeden vyselektovaný typ buněk. Dočasné buněčné linie se vyznačují tím, že mají 

omezený počet dělení (Hayflickův limit), jejich životnost klesá a po jejím uplynutí dochází 

k tzv. senescenci, tedy trvalé zástavě proliferace (obvykle cca po 50 pasážích) [16]. Někdy 

dojde spontánní mutací ke ztrátě růstové kontroly a buňky získávají neomezený replikační 

potenciál. Tohoto jevu dosáhneme i pomocí genomové manipulace, kdy dojde k tzv. 

imortalizaci buněk nejčastěji, pomocí aktivace exprese genu pro katalytickou podjednotku 

enzymu telomerázy (hTERT). Tyto buňky pak dají vznik trvalým buněčným liniím, které 

jsou schopny časově neomezené proliferace [19].  

 

 

Obrázek 1 Mezenchymální buňky ve fázovém kontrastu, zvětšení 10x 

 

Buňky pro založení buněčných kultur mohou pocházet jak z normální, tak i nádorové tkáně. 

Nádorové buňky mají oproti ostatním buňkám výhodu, že většinou nepodléhají stárnutí, což 

značně zjednodušuje práci s nimi. Odlišné chování mají také buňky, které jsou izolované 

z embrya nebo dospělého jedince [18, 20]. Tabulka 1 uvádí přehled vybraných charakteristik 

dočasných a trvalých buněčných linií. 
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Tabulka 1 Přehled vybraných charakteristik dočasných a trvalých buněčných linií, upraveno podle [18] 

Primární kultura Trvalá buněčná linie 

omezená životnost nesmrtelná 

heterogenní 1 buněčný klon 

diploidní karyotyp většinou chromozomální aberace, 

aneuploidní, heteroploidní 

genetická stabilita genetická nestabilita 

náročnější kultivace snadno kultivovatelné 

vysoké požadavky na sérum nízké požadavky na sérum 

 

 

Jednotlivé buněčné linie lze dnes zakoupit ve specializovaných buněčných bankách na celém 

světě (Tabulka 2). Nejznámější celosvětovou bankou je American Tissue Culture Colection 

(www.atcc.com). Buňky jsou dodávány zamrazené v kryozkumavce na suchém ledě 

společně se základními informacemi jako jsou: zdroj buněk, základní charakteristiky 

fenotypu, doporučení jak s buňkami nakládat a v jaké médiu kultivovat. 

 

  

http://www.atcc.com/
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Tabulka 2 Přehled vybraných světových bank buněčných linií, upraveno podle [18] 

Země Název Zkratka 

Anglie European Collection of Cell Cultures ECACC 

Belgie Culture Collections Information Wordwide WFCC 

Čína Kunming Institute of Zoology CBCAS 

Indie National Centre for Cell Science NCCS 

Irán National Cell Bank of Iran NCBI 

Japonsko 

Japanese Collection of Research 

Bioresources Cell Bank JCRB 

  Riken Biosource center BRC 

Korea Korean Cell Line Bank KCLB 

Německo 

Leibnitz-Institut, German Collection of 

Microorganisms and Cell Cultures DSMZ 

Rio de 

Janiero Rio de Janiero Cell Bank UFRJ 

Rusko Collection of Viruses and Cell Cultures   

USA American Type Culture Collection ATCC 

   

 

Buněčné kultury rozlišujeme na adherentní a suspenzní. Adherentní buňky potřebují ke 

svému životu být přisedlé k pevnému podkladu (sklo, plastik, kolagen) a jejich adheze je 

zprostředkovaná pomocí integrinů [18]. Buněčné kultury odvozené od hematopoetické linie 

či některých nádorů ovšem takový požadavek kontaktu s pevným podkladem nemají a  jsou 

pak schopny proliferace v suspenzi. Jako histotypické označujeme takové kultury, u  nichž 

došlo v průběhu kultivace ke spontánní tvorbě shluků buněk s následným částečným 

obnovením trojrozměrné struktury. Podobně lze nahlížet i na organotypické kultury, ale 

v  tomto případě jde o současnou kultivaci buněk různých buněčných typů, např. 

epidermálních keratinocytů a dermálních fibroblastů [14, 18, 21]. 

 

1.3.5 Růstový cyklus adherentních buněčných kultur 

Růstový cyklus adherentních buněk, který je uvedený na obrázku 2, probíhá cyklicky 

a  buněčné kultury při něm procházejí několika fázemi. První etapou je tzv. „lag“ fáze, která 

následuje po předchozí subkultivaci. V této fázi se buňky adaptují na nové kultivační 

prostředí, adherentní typy buněk začínají obnovovat adhezivní molekuly na svém povrchu, 

s cílem se postupně připevnit k pevnému podkladu. Buňky postupně nastartují svůj buněčný 
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cyklus, připravují se na buněčné dělení a tím přecházejí do další fáze růstového cyklu, „log“ 

fáze. Nyní se buňky již dělí exponenciálním tempem a proto je to ideální doba pro jejich 

sklízení či využití k dalším analýzám. V této fázi zachytíme nejvíce buněk v  mitóze, což lze 

využít pro chromozomové vyšetření. Ukázka buněk ve fázi buněčného dělení je zachycena 

na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 2 Růstová křivka buněčné kultury upraveno podle [18] 

 

Na konci exponenciálního růstu přechází buněčná kultura do tzv. konfluentního stavu 

(„monolayer“ adherovaných buněk), ve kterém buňky zaplnily souvislou vrstvou celé dno 

kultivačního plastiku, např. dno Petriho misky. Buňky se přestávají dělit a začíná stacionární 

fáze růstového cyklu (plató). V poslední fázi dochází k odumírání buněk způsobeného 

nedostatkem živin, snížením pH (následkem zvýšení koncentrace CO2 a  dalších 

kyselinotvorných látek v médiu) a hromaděním toxických produktů buněčného 

metabolismu. Existují však typy buněk, například nádorové buňky, které dokáží růst i ve 

více vrstvách nad sebou. Tento jev, který se označuje jako ztráta či redukce hustotní limitace, 

představuje jeden ze základních znaků transformovaného fenotypu [18, 20, 22–24].  
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Obrázek 3 Ukázka buněčné linie BC44 v mitóze, fázový kontrast, zvětšeno 10x [18] 

 

Subkultura 

Zhruba někde ke konci exponenciální fáze, kdy buňky pokryjí dno příbližně ze 70 %, se 

buňky pasážují. To znamená, že se adherentní buňky cíleně uvolní od kultivačního povrchu 

i od sebe navzájem, naředí se a v požadovaném počtu se přenesou do nové kultivační nádoby 

s čerstvým médiem. K disociaci buněk se nejčastěji používá kombinace chetalačního 

a  enzymatického působení (např. 0,01–0,05 % roztok trypsinu v 1 mM EDTA v PBS) 

a  štěpná reakce probíhá obvykle v 37 °C po dobu 1–10 min. Méně často se pro uvolnění 

buněk využívají mechanické či teplotní způsoby disociace. Obrázek 4  ukazuje, jakými 

morfologickými změnami procházejí buňky při procesu pasážování.  
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Obrázek 4 Mikroskopický obraz buněčné linie BC44 při pasážování (1. foto – konfluentní monolayer 

adherovaných buněk, 2. foto – trypsinem uvolněné buňky ode dna kultivačního platu, 3. foto – řídce 

vysazená buněčná kultura), zvětšeno 10x 
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1.3.6 Kultivační podmínky 

Práce s buněčnými kulturami vyžaduje vhodně vybavenou laboratoř, jejíž základní součásti 

představují sterilní box (flow box), CO2 inkubátor s řízenou atmosférou, inverzní mikroskop 

s fázovým kontrastem, chlazená centrifuga a hlubokomrazící box, vyškolené pracovníky 

a  zvláštní spotřební materiál (Obrázek 5). Kromě toho jsou potřeba další provozní prostory 

a zařízení, jako je přípravna médií, umývárna laboratorního skla, příprava ultračisté vody, 

lednice, autokláv, centrifuga a místo pro kryoprezervaci buněk v  tekutém dusíku. Aby 

kultivované buňky za podmínek in vitro přežívaly a proliferovaly, je třeba jim zajistit vhodné 

podmínky. Mezi nejzákladnější potřeby pro kultivaci buněk patří dnes již sterilní 

jednorázový plast, kultivační nádoby s upraveným povrchem a  chemikálie určené pro práci 

s buněčnými kulturami. Náročnějším buněčným kulturám nestačí k růstu obyčejné 

kultivační nádoby vyrobené z hydrofilního polystyrenu, ale je potřeba tento povrch ještě 

potáhnout vhodnou komponentou extracelulární matrix, která zlepší adhezi buněk (kolagen, 

fibronektin, laminin či želatina) [18].  

 

   

 

Obrázek 5 Ukázka vybavení laboratoře tkáňových kultur (1. foto – laminární box, 2. foto – CO2 inkubátor, 3. 

foto – chlazená centrifuga 
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Kultivace tkáňových kultur se provádí za přesně definovaných vnějších podmínek. Pro 

lidské buněčné linie či linie odvozené z běžných laboratorních zvířat je to obvykle při teplotě 

36,5 °C, 95% relativní vlhkosti vzduchu a v atmosféře se zvýšenou koncentrací CO2 

(obvykle v rozsahu 5–10 %) [12]. Pro buněčné linie odvozené od poikilotermních živočichů 

(ryby, hmyz) je kultivační teplota v rozmezí od 10 do 25 °C. K naprosto stabilnímu 

udržování těchto podmínek kultivace slouží CO2 inkubátor. Zvýšená koncentrace oxidu 

uhličitého se podílí na udržení pH médií obsahující bikarbonát sodný, který tak působí jako 

účinný pufrovací systém. Kromě toho vyšší koncentrace rozpuštěného CO2 v médiu lépe 

odpovídá poměrům v extracelulární tekutině a odpovídá tak lépe podmínkám in vivo [12].  

 

Kultivační média 

Kultivační média se snaží napodobit extracelulární tekutinu a tvoří nad adherovanými 

buňkami tenkou vrstvu, čímž umožňuje bezproblémovou difúzi kyslíku a oxidu uhličitého. 

Základem je voda a v ní rozpuštěné anorganické soli jsou zdrojem nezbytných iontů, které 

hrají významnou úlohu v zajištění vhodného pH a osmotického tlaku (Obrázek 6). Mezi 

nejzákladnější ionty obsažené v médiích patří Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO4
2-, PO4

3- a  HCO3
-

. Základním zdrojem energie je obvykle glukóza a L-glutamin. Existují však i  speciální 

média, jejichž hlavní složkou je fruktóza, manóza nebo galaktóza. Glukóza může být také 

nahrazena jednoduššími látkami, jako jsou laktát a pyruvát. Kromě aminokyseliny L-

glutaminu a glukózy obsahují média i další aminokyseliny, vitamíny a  stopové prvky. Podle 

typu buněk mohou být do média přidávány i jiné látky jako je insulin, transferin, selen, 

dexametason či hydrokortizon. Médium sice obsahuje dostatečné množství živin, ale přesto 

je nutné jej alespoň 2x v týdnu vyměnit. Složení jednotlivých komerčně dodávaných medií 

se liší a  obvykle obsahuje několik desítek látek. Další složky, které jsou pro buňky 

esenciální, se do média dodávají jako součást séra. Obvykle se využívá fetální bovinní 

sérum, ale pro některé typy buněk je nutné přidat do média sérum z novorozeného či 

dospělého jedince. Nejčastěji je výsledná koncentrace séra v médiu 10 %. Pro udržení 

stálého pH se do média přidávají látky, které se označují jako pufry. Nejčastěji se využívá 

látka označovaná jako HEPES, díky které se pH média drží okolo hodnoty 7,4, což je 

hodnota blízká hodnotě fyziologické. Většina komerčních médií má růžovou barvu, což je 
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způsobeno přídavkem acidobazického indikátoru fenolové červeně. V průběhu kultivace 

dochází v důsledku metabolismu k poklesu pH, což následně změní i  barvu média. 

Žloutnoucí médium je pak známkou, že je nutné jej vyměnit. Přestože práce s buňkami 

probíhá v laminárním boxu a  veškeré roztoky a pomůcky jsou sterilní, přidávají se do média 

také antibiotika. Nejčastěji používanými antibiotiky je penicilin, streptomycin či 

gentamycin. V ojedinělých případech se do média přidávají také antimykotika (nystatin nebo 

amfotericin B). Antibiotika by měla splňovat kritéria jako je například jejich nízká toxicita 

a bezpečnost nejen pro buněčné kultury, ale také pro laboratorního pracovníka, měla by být 

kompatibilní s ostatními složkami média, rozpustná v netoxických rozpouštědlech a zejména 

by neměla inhibovat růst a ovlivňovat metabolismus buněk [25]. 

 

 

Obrázek 6 Ukázka balení kultivačních médií, roztoku trypsinu, růstových faktorů a teplem inaktivovaného 

fetálního séra 

 

Výběr vhodného kultivačního média je vždy empirický, vychází z odborných publikací či je 

médium doporučeno výrobcem, který používanou buněčnou linii uvedl na trh. Některá 

pracoviště využívají média již hotová a přidávají jen sérum popř. antibiotika. Někdy lze 

zakoupit koncentráty, které se naředí sterilní vodou a doplní se chybějícími složkami. Lze 

samozřejmě využít i medií dodávaných v prášku. Příprava medií pak vyžaduje důkladné 

dodržování pracovního postupu pro práci s tkáňovými kulturami. Veškeré chemikálie, které 

se používají, jsou sterilní a zároveň jsou určené a testované pro práci s tkáňovými kulturami 

[14, 15, 18, 21, 22, 25]. 
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1.3.7 Práce s buněčnými kulturami 

Sterilizace a dezinfekce 

Veškeré chemikálie, nástroje a kultivační plast používaný při kultivaci buněk musí být 

sterilní. Solné roztoky jako je PBS a podobně, nástroje (pinzety, nůžky, skleněné nádoby) se 

obvykle sterilizují autoklávováním při 120 °C po dobu alespoň 30 minut. Roztoky nevhodné 

k autoklavování se mohou sterilizovat filtrací pomocí filtru s póry o průměru 22  µm. 

Povrchy se sterilizují pomocí UV světla, laminární boxy a CO2 jsou dnes již běžně vybaveny 

UV zářivkami. Ostatní potřeby, které se v průběhu buněčné kultivace dávají do laminárního 

boxu (lahve s médii a roztoky, sterilně zabalené pipety a jiný tkáňový plastik, automatické 

pipety aj.) se dezinfikují omytím 70% etanolem. Pro sterilizaci vzduchu v laminárních 

boxech je využíván HEPA filtr s velikostí pórů do 0,3 mm. Na odpad, který vzniká 

v laboratoři tkáňových kultur, je nahlíženo jako na odpad potenciálně infekční s možným 

biologickým rizikem a je nutné jej likvidovat podle platné legislativy [26].  

 

Kryoprezervace buněčných kultur 

Zamrazování buněčných kultur se obvykle provádí v živném médiu se zvýšeným obsahem 

séra (více než 20 % séra) nebo v séru samotném s přídavkem kryoprotektantu DMSO (popř. 

glycerolu) do maximální objemové koncentrace 10 %. Využívají se speciální kryozkumavky 

o objemu do 2 ml, na které lze napsat název buněčné linie, datum a číslo buněčné pasáže.  

Zchlazování buněk probíhá postupně, kdy je doporučeno každou 1  minutu snížit teplotu 

buněčné suspenze o 1 °C. Pro tento účel zle zakoupit speciální mrazítka, které obsahují 

isopropylalkohol a v nichž se mohou zkumavky umístit rovnou do hlubokomrazícího boxu 

s teplotou -80 °C. V těchto podmínkách se doporučuje buňky skladovat maximálně po dobu 

jednoho roku, k trvalému uchování je potřeba je umístit do tekutého dusíku (-196 °C) či do 

ultra–hlubokomrazícího boxu s teplotou okolo -180 °C [13, 20]. Potřeby nutné pro 

kryokonzervaci buněk jsou uvedeny na obrázku 7.  
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Obrázek 7 Ukázka potřeb pro kryokonzervaci buněk (mrazící nádoba zaručující pozvolný pokles teploty 

zhruba o 1 °C každou 1 minutu, speciální kryozkumavky a plastový box na kryozkumavky) 

 

Rozmrazování buněčných kultur 

Na rozdíl od zamrazování, které probíhá velmi pozvolna, rozmrazování probíhá rychle. 

Buněčná suspenze se rychle rozmrazí, centrifugací se odstraní mrazící médium a buňky se 

vysejí do čerstvého média. Následující den je vhodné vyměnit médium, protože mrazení 

většinou nepřežijí všechny buňky. Poté se již může buněčná kultura normálně pasážovat 

a  využívat k dalším analýzám.  

 

Vlastní kultivace buněk 

Kultivace buněk se provádí podle dostupných protokolů, buňkám se mění médium, pasážují 

se (kapitola Subkultura), počítají se a zpětně vysazují v potřebném počtu k  analýzám. 

V průběhu kultivace je dobré buňky monitorovat pomocí invertovaného mikroskopu, který 

je vybaven fázovým kontrastem. Vlastní kultivace buněk je tedy pouze prostředkem, nikoli 

cílem, protože hlavní část práce přichází až po ní. S buňkami je totiž možné pracovat jako 

s jakoukoliv jinou tkání, mohou se zalít do parafínu a následně morfologicky 

a  imunohistochemicky hodnotit. Lze připravit buněčnou suspenzi pro analýzu na 

průtokovém cytometru (specifické markerové proteiny), lze je nakultivovat na krycím 
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sklíčku a kvalitativně hodnotit znaky pomocí mikroskopu ve viditelné či UV oblasti. Pro 

mnoho proteinů jsou dnes dostupné fluorescenčně značené protilátky, díky kterým lze 

vizualizovat jejich expresi a lokalizaci v buňce. Z pelety buněk lze pomocí komerčně 

dostupných kitů izolovat DNA, RNA či proteiny. Z kondiciovaných medií lze izolovat 

protilátky či různé růstové faktory a chemokiny [15]. Obrázek 8 zobrazuje ukázku 

speciálního jednorázového plastiku, který je vhodný pro buněčné kultivace. 

 

   

Obrázek 8 Ukázka speciálního jednorázového plastiku, který je vhodný pro buněčné kultivace (1. foto – 

kultivační lahve a Petriho misky, 2. foto – zkumavky, jednorázové pipety, špičky) 

 

Mikroskopování buněčných kultur 

Při práci v laboratoři buněčných kultur je potřeba mít k dispozici invertovaný mikroskop 

vybavený fázovým kontrastem. Díky fázovému kontrastu, který pracuje s lomem světla, je 

dobře patrná vnitřní struktura buněk. Mikroskop je nutný prakticky při jakékoli činnosti. 

Běžnou kontrolou hodnotíme stav a stupeň buněčné denzity [27]. Při pasážování je potřeba 

ověřit, zda se veškeré buňky pustily ode dna kultivační nádoby, či je na novou kultivační 

nádobu nasazen dostatečný počet buněk. Mikroskop také pomáhá při odhalování 

kontaminace, zvětšení 4x bohatě postačí pro identifikaci plísní, zvětšení 10x pro 

kvasinkovou kontaminaci a zvětšení 40x je vhodné pro bakteriální infekci. Pomocí 

Bürkerovy komůrky můžeme jednoduše, levně a poměrně spolehlivě počítat mikroskopicky 

počet buněk. Kromě inverzního mikroskopu bývá součástí i badatelský mikroskop vybavený 

fluorescenční jednotkou, který je vhodný na kvalitativní a kvantitativní hodnocení 

buněčných kultur fixovaných na sklíčku a značených pomocí protilátek konjugovaných 
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s  fluorescenčním barvivem. Obrázek 8 zachycuje badatelský mikroskop Leica a invertovaný 

mikroskop Olympus vybavený fluorescenční jednotkou. 

 

 

 

Obrázek 9 Ukázka mikroskopů (1. foto – mikroskop Leica vybavený fluorescenční jednotkou, 2. foto – 

invertovaný mikroskop Olympus vybavený fluorescenční jednotkou a speciálním zařízením Okolab pro 

pořizování TimeLapsed videí 
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Kontaminace buněčných kultur 

Jeden z největších problémů při kultivaci buněk spočívá v přidružené kontaminaci 

bakteriemi, kvasinkami a plísněmi. Běžnou kontrolou zpozorujeme v buněčné kultuře jemný 

zákal a pravděpodobně vlivem metabolismu kontaminujícího organismu dojde k  rychlé 

změně barvy živného média. Kvasinky, plísně a většina bakterií jsou při větším zvětšení 

viditelné v mikroskopu. Existují však intracelulární bakterie, které nemají buněčnou stěnu 

a  bohužel nejsou v běžném invertovaném mikroskopu prakticky vidět. Nejjednodušší 

potvrzení našeho podezření, je použití vitálního barvení DNA pomocí fluorescenčního 

značení Hoechst, kdy se nabarví nejen DNA v jádře eukaryotních buněk, ale současně i DNA 

intracelulárních mykoplazmat. Větší jistotu máme, pokud použijeme PCR a detekujeme 

jejich specifické sekvence DNA.  

Zdrojem infikovaných buněk v laboratořích tkáňových kultur bývají infikované buňky, 

nákazu mohou přinést i primární buněčné kultury, které jsme si sami v laboratoři odvodili, 

nebo může infekce pocházet od pracovníků laboratoře. Za jejím rozvojem stojí zejména 

nesprávná práce, hygiena a manipulace s buněčnými kulturami. Jak je uvedeno výše, často 

se při kultivacích používají širokospektrální antibiotika, která buněčnou kulturu částečně 

před bakteriemi ochrání. Plísňové infekce a kvasinkové infekce je možné léčit, pokud ale 

buněčnou kulturu bezpodmínečně nepotřebujeme, je lepší ji odpovídajícím způsobem 

zlikvidovat [18, 28].  

 

1.3.8 Možnosti analýzy buněčné proliferace 

Způsoby počítání absolutního množství buněk 

Pro přesné stanovení počtu buněk v mikroskopu lze využít cytometrickou komůrku (např. 

Bürkerovu komůrku nebo hemocytometr) popř. počítací přístroje, průtokový cytometr nebo 

počítací pipety. Nejrychlejším a zároveň nejdražším způsobem počítání buněk je použití 

průtokového cytometru a proto si tento způsob počítání může dovolit jen omezené množství 

pracovišť. Jedná se zejména o pracoviště, která průtokový cytometr využívají primárně 

k  jiným účelům a počítání buněk je tak sekundární záležitostí. Levnější variantou jsou různé 

počítací přístroje, které ale obvykle vyžadují speciální příslušenství, dokonalou „single cell“ 

suspenzi a kalibraci na daný typ buněk. Nejjednodušším a jednoznačně nejlevnějším 
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způsobem počítání buněk je využití počítacích komůrek. Vysoká přesnost této metody je 

ovšem vyvážena její pracností a časovou náročností [29].  

 

 

Obrázek 10 Bürkerova počítací komůrka 

 

Bürkerova komůrka, která je vyobrazena na obrázcích 10 a 11, je skleněná destička, na které 

jsou vyryty dvě počítací mřížky, po přikrytí těchto mřížek krycím sklíčkem vzniká prostor 

na počítání buněk o hloubce 0,1 mm. Pomocí methylenové modře, která difunduje přes 

cytoplazmatickou membránu pouze do mrtvých buněk, lze tímto způsobem velmi dobře od 

sebe odlišit mrtvé buňky od živých [29].  

 

                      

Obrázek 11 Detail mřížky Bürkerovy počítací komůrky, převzato z [30] 
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Stanovení přírůstku množství DNA v buněčné kultuře 

Množství buněk lze stanovit pomocí inkorporace pyrimidinového analogu 

bromdeoxyuridinu (BrdU) do molekuly DNA během S fáze buněčného cyklu. Detekci 

replikace DNA lze pak provést přidáním konjugované protilátky proti BrdU a  pozorováním 

ve fluorescenčním mikroskopu nebo pomocí průtokové cytometrie [31].  

 

Stanovení aktivity enzymů permanentních metabolických drah 

Kolorimetrické metody viability jsou založeny na stanovení celkové metabolické aktivity 

buněk, ze kterých se pak na základě kalibrační křivky extrapolují počty buněk. Testy 

využívají schopnosti živých buněk redukovat chemikálii na barevnou sloučeninu, kterou lze 

spektrofotometricky detekovat. Nejstarší metodou je MTT test, který je založen na redukci 

žlutého solubilního roztoku tetrazoliové soli MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl 

tetrazolium bromid) na purpurově zbarvenou sraženinu formazanu a jeho následnému 

rozpuštění v silném detergentu, např. DMSO (Obrázek 12). Stupeň zabarvení roztoku se poté 

hodnotí spektrofotometricky při vlnové délce 540 nm [32]. V současné době existují 

i  solubilní sloučeniny například XTT ((2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulpfofenyl)-2H-

tetrazolium-5-karboxanilid), MTS ((3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-

karboxymethoxyfenyl)-2-(4-sulfofenyl)-2H-tetrazolium)) či WST-1 ((4-[3-(4-jodofenyl)-2-

(4-nitrofenyl)-2H-5-tetrazolio]-1,3-benzen disulfonát)). Princip metod je obdobný, při 

rozpouštění se používají jiná rozpouštědla a signál se měří při jiné vlnové délce [32, 33]. 

 

 

Obrázek 12 Redukce tetrazoliové soli na fialový formazan, převzato z [34] 

 



30 

 

Stanovení proliferace pomocí xCELLigence RTCA systému  

xCelligence systém (ACEA Biosciences, Sandiego, CA, USA) monitoruje buněčné události 

v reálném čase měřením elektrické impedance pomocí mikroelektrod umístěných na dně 

každé kultivační jamky. RTCA software počítá buněčný index (CI, cell index) jako relativní 

změnu měřené impedance. Dynamika proliferace a růstu může být monitorována v reálném 

čase a to i po dobu několika dní. Buňky rostou v médiu adherované na dně speciální 

kultivační destičky a přístroj je umístěn v CO2 inkubátoru. Vyhodnocením dat lze získat dvě 

základní charakteristiky buněčného růstu - rychlost růstu buněk v exponenciální fázi 

(k,   směrnice křivky) a čas zdvojení [35–37]. Ukázka růstových křivek fibrosarkomových 

buněčných linií JUNx je zachycena na obrázku 13. 

 

 

Obrázek 13 Ukázka růstové křivky měřené pomocí přístroje xCELLigence RTCA systému 

 

1.3.9 Možnosti analýzy viability a apoptózy 

Viabilita nebo-li života schopnost, je schopnost přežití buněk a apoptóza je programovaná 

buněčná smrt sloužící k eliminaci nepotřebných či poškozených buněk. Analýza viability 

a  poptózy se může provést dvěma rozdílnými způsoby. První z nich vychází z  kompaktnosti 
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zdravé buňky a jejím správném chování. U buněk se sleduje morfologie a  její změny např. 

buněčné výběžky, tvorba apoptotických tělísek. Zdravá buňka má intaktní cytoplazmatickou 

membránu a to znamená, že přes ni běžně neprochází specifická barviva jako je propidium 

jodid, eosin či bromfenolová modř [20]. Další možností, jak analyzovat viabilitu buněk, je 

využití látky annexinu V, která se specificky váže na fosfatidylserin. Tento fosfolipid se na 

povrch buněčné membrány dostává až při spuštění programované buněčné smrti. Druhý 

způsob analýzy viability a apoptózy vychází z  možnosti stanovit biochemické či 

molekulárně biologické parametry. Lze u buněk stanovit aktivity různých enzymů (např. 

kaspáz), hladiny anti-apoptických proteinů rodiny Bcl-2 či kompaktnost mitochondriální 

membrány komerčními kity [24]. 
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2 Cíle práce 

Cíl 1:  

Zmapovat dostupnou středoškolskou literaturu, která obsahuje učivo z oblasti molekulární 

biologie a genetiky. 

 

Cíl 2:  

Zjistit názor učitelů gymnázií, jaké postavení má molekulární biologie a genetika ve výuce 

a jak k němu přistupují studenti. 

 

Cíl 3:  

Navrhnout týdenní praktický kurz pro studenty se zájmem o molekulární biologii a  genetiku 

a zpracovat podrobné návody pro jednotlivé dny. 
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3 Praktická část 

3.1 Analýza dostupné literatury s tématikou molekulární biologie 

a  genetiky 

Před vlastním navržením kurzu jsem prostudovala dostupné učebnice biologie pro gymnázia 

a střední školy, jejichž seznam je uveden v tabulce 3. Cílem této prvotní práce bylo zmapovat 

dostupnost literatury s tématikou molekulární biologie a genetiky. Dále jsem se pokusila 

zmapovat, zda učebnice disponují návody na laboratorní pokusy v oblasti molekulární 

biologie a genetiky. Seznam těchto úloh jsem přehledně uvedla do tabulky 4. Kromě izolace 

DNA jsem nenašla žádnou úlohu, která by podrobněji zasvětila studenty do světa 

molekulárních dějů. Z tohoto důvodu jsem se pokusila navrhnout týdenní praktický kurz pro 

studenty se zájmem o tuto problematiku. Nevýhoda tohoto kurzu spočívá v jeho finanční 

a  přístrojové náročnosti. Je tedy jasné, že není v silách žádné střední školy toto nákladné 

zařízení pořizovat a proto by se tento kurz uskutečňoval v rámci spolupráce s vybraným 

vědeckým molekulárně-biologických pracovištěm. 

 

Tabulka 3 Seznam prostudovaných učebnic, ve kterých jsou začleněna témata z molekulární biologie 

a genetiky 

Název učebnice  Autor Rok vydání 

Genetika Eduard Kočárek 2008 

Obecná biologie Alexej Romanovski 1985 

Biologie pro II. ročník 

gymnázií 

Mária Bačovská 1985 

Biologie pro gymnázia Jan Jelínek, Vladimír Zicháček 2014 

Buněčné základy 

životních dějů 

Václav Kubišta 1998 

Genetika Jan Nečásek 1993 

Odmaturuj z biologie Marika Benešová 2003 

Přehled biologie Stanislav Rozsypal 1998 
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Název učebnice  Autor Rok vydání 

Biologie buněk Radka Závodská 2006 

Obecná biologie pro 

gymnázia 

Václav Kubišta 2000 

Genetika pro gymnázia Jan Šmarda 2003 

 
 

Tabulka 4 Nejčastější pokusy, které se mohou s žáky provádět v tematickém okruhu genetiky a mají oporu 

v dostupných učebnicích 

Tematický okruh: 

Genetika 
Zdroj  

Genetická rovnováha Jelínek, J., Zicháček V.:Biologie pro gymnázia 

Genový posun Jelínek, J., Zicháček V.:Biologie pro gymnázia 

Izolace DNA z buněk cibule 

kuchyňské 
Jelínek, J., Zicháček V.:Biologie pro gymnázia 

Mitóza v kořenových 

vrcholech česneku cibule 

Bumerl, J.: Biologie 2: pro střední odborné školy 

zemědělské, lesnické, rybářské, zahradnické, 

ochrany a tvorby životního prostředí. 

Variabilita délky klasu, 

počtu a hmotnosti semen 

Bumerl, J.: Biologie 2: pro střední odborné školy 

zemědělské, lesnické, rybářské, zahradnické, 

ochrany a tvorby životního prostředí. 

Elektroforéza 

Kočárek, E.: Genetika: obecná genetika 

a cytogenetika, molekulární biologie, 

biotechnologie, genomika. 

Hod mincí k určení 

pravděpodobnosti 

a  genetického driftu 

Kočárek, E.: Genetika: obecná genetika 

a cytogenetika, molekulární biologie, 

biotechnologie, genomika. 
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3.2 Dotazníkové šetření mezi učiteli biologie na gymnáziích v Plzeňském 

kraji 

3.2.1 Metodika 

Mezi učiteli vyučující předmět biologie na gymnáziích v Plzeňském kraji bylo formou 

dotazníkového šetření zjišťováno postavení molekulární biologie a genetiky ve výuce. Cílem 

dotazníku bylo získání informací o kvalifikaci pedagogů a jejich zkušenosti s výukou 

molekulární biologie a genetiky. Zároveň bylo zmapováno, zda by se ve třídách našli žáci, 

kteří mají o tuto problematiku zájem a byl by pro jejich budoucí vzdělávání přínosný 

rozšiřující kurz v oblasti molekulární biologie a genetiky. Dotazníky v  elektronické podobě 

byly rozeslány celkem na 14 gymnázií. Pomocí webových stránek škol byly dotazníky ve 

většině případů odeslány přímo na emailovou adresu učitelů biologie. Do termínu 

vyhodnocování dotazníku bylo získáno 13 odpovědí. Seznam všech oslovených škol 

v  Plzeňském kraji je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5 Přehled gymnázií v Plzeňském kraji 

1. Gymnázium Blovice 

2. Gymnázium a střední odborná škola Plasy 

3. Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy 

4. Gymnázium a střední odborná škola Rokycany 

5. Gymnázium Sušice 

6. Gymnázium J. Š. Baara Domažlice  

7. Gymnázium Stříbro 

8. Gymnázium Tachov 

9. Gymnázium Luďka Pika Plzeň 

10. Gymnázium Mikulášská, Plzeň 

11. Gymnázium Františka Křižíka Plzeň 

12. Církevní gymnázium Plzeň 

13. Masarykovo gymnázium Plzeň 

14. Sportovní gymnázium Plzeň 
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Dotazník byl elektronický, anonymní a nezabral respondentům více jak 10 minut. Sestával 

se ze dvou částí, první část byla zaměřena na osobu učitele, zjišťovala jeho věk, pohlaví, 

nejvyšší dosažené vzdělání a délku pedagogické praxe, druhá část se týkala již samotné 

výuky molekulární biologie a genetiky. Posledních několik otázek se zaměřovalo na žáky 

a  jejich vztah k molekulární biologii a genetice. Učitelé se měli vyjádřit, zda mají studenti 

s  tímto tématem problémy, či je oblíbené a zda mají dostatečné základy pro další studium 

na vysoké škole. Celkem dotazník obsahoval 22 jednoduchých otázek, z toho 17 s uzavřenou 

a 5 s otevřenou odpovědí. Seznam všech dotazníkových otázek je uveden jako příloha této 

práce. Výsledky dotazníku jsou uvedeny v procentech a pro přehled je téměř ke každé 

položce uveden koláčový graf. U položek s otevřenou odpovědí jsou v tabulkách přehledně 

nejčastěji uváděné odpovědi respondentů. 

 

3.2.2 Výsledky dotazníku  

První část dotazníku se týkala osobnosti učitele. Z výsledků mého výzkumu vyplývá, že na 

gymnáziích v Plzeňském kraji je pohlaví učitelů zastoupeno relativně rovnoměrně, tedy 

v  54  % se jedná o ženy učitelky a v 46 % o muže učitele. Přibližně 80 % z nich je ve věkové 

kategorii mezi 30–49 let. Obrázek 14 ukazuje přesné věkové rozvržení pedagogů na 

gymnáziích v Plzeňském kraji. 

 

  

Obrázek 14 Věkové rozvržení pedagogů na gymnáziích v Plzeňském kraji. 
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Všichni osloveni učitelé mají nejméně vysokoškolské vzdělání a 23,1 % z dotázaných 

respondentů dokonce uvedlo, že získali dalším studiem vyšší akademický titul (Obrázek 15). 

Téměř 70 % pedagogů absolvovalo vysokou školu pedagogického směru a 7,7 % přírodního 

směru. Většina dotázaných, kteří mají pedagogické vzdělání, vystudovali Pedagogickou 

fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Z přírodovědně zaměřených škol se nejčastěji 

vyskytovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecká fakulta 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

 

 

Obrázek 15 Nejvyšší dosažené vzdělání pedagogů 

 

Délka jejich pedagogické praxe se pohybuje mezi 6–15 lety u 38,5 % respondentů. Jak 

dokládá obrázek 16, 61,6 % dotázaných pedagogů učí více než 16 let a 30,8 % učitelů se 

věnuje tomuto povolání dokonce více než 25 let. Z výzkumu a obrázku 17 vyplývá, že učitelé 

biologie, kteří mají dlouholetou praxi, tedy učí více než 25 let, vyučují pravděpodobně 

předmět biologie po celou dobu jejich pedagogické kariéry (30,8 %).  
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Obrázek 16 Délka pedagogické praxe pedagogů 

 

Přibližně 30 % z ostatních respondentů vyučuje předmět biologie 6–15 let a stejný počet 

respondentů uvedlo, že jejich pedagogická praxe v předmětu biologie je 16–25 let. Lze tedy 

říci, že gymnaziální pedagogové jsou v dnešní době nejen dostatečně kvalifikovaní pro 

výuku biologie na střední škole, ale mají i dostatečně dlouhou pedagogickou praxi, což 

s sebou nese možnost získat dostatečné zkušenosti v této oblasti.  

 

 

Obrázek 17 Délka pedagogické praxe v předmětu biologie 
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30,8

Délka pedagogické praxe v předmětu biologie

0 - 5 let 6 - 15 let 16 - 25 let více než 25 let
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Další části dotazníku se zaměřily na oblast molekulární biologie nejen ve výuce samotné, 

ale také na dostatečnou kvalifikaci učitelů v tomto oboru. Všichni dotázaní učitelé uvedli, 

že během své pedagogické přípravy na vysoké škole absolvovali předmět, který se zabýval 

tématy z  oblasti molekulární biologie a genetiky. Pro 76,9 % pedagogů byly informace 

z oblasti molekulární biologie a genetiky, se kterými se při svém studiu setkali, srozumitelné. 

Bohužel se v dotazníku objevily i negativní odpovědi (15, 4 %), které poukazovaly spíše na 

fakt, že téma molekulární biologie a genetiky pro ně nebylo srozumitelné (Obrázek 18).  

 

 

Obrázek 18 Srozumitelnost témat z molekulární biologie a genetiky při přípravě učitelů na budoucí povolání 

 

Z další otázky vyplývá, že přesto, že většina pedagogů má již v oblasti molekulární biologie 

a genetiky znalosti ze svých studií, tak více než 46,2 % z respondentů absolvovalo ještě další 

doplňující školení v této oblasti. Nejčastěji uváděná absolvovaná školení jsem shrnula do 

tabulky 6. 
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Tabulka 6 Odpovědi učitelů na otázku „Absolvoval jste někdy během pedagogické praxe školení, které se 

zabývalo tématy z oblasti molekulární biologie a genetiky? Prosím uveďte místo a rozsah. 

Geneticky modifikované organismy, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, rozsah 8 hodin 

Témata z molekulární biologie a genetiky v rámci školení v Pedagogickém centru 

Laboratorní cvičení z molekulární biologie, Přírodovědecká fakulta JČU, České 

Budějovice  

Zpátky do lavic JČU, České Budějovice + Otevřená věda pod vedením V. Pačese, Praha 

Dejvice, 2002  

Přednášky na JČU pro pedagogy 

Praha, Onkogenetika, 1 den  

České Budějovice, Forenzní genetika, 2 hodiny 

 

Poslední položky v dotazníku byly zaměřeny již na samotnou výuku témat z oblasti 

molekulární biologie a genetiky. Téměř 70 % učitelů si myslí, že tuto oblast probírají 

v dostatečné hloubce a je pro ni v předmětu biologie či přírodovědně zaměřených seminářích 

věnována dostatečná časová dotace (69,3 %).  

 

 

Obrázek 19 Hloubka probírané látky v oblasti molekulární biologie a genetiky 
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Obrázek 20 Dostatečná časová dotace pro výuku molekulární biologie a genetiky 

 

76,9 % studentů podle názorů učitelé této látce rozumí (Obrázek 21). Pedagogové uvedli, že 

se většinou tato témata probírají v době, kdy dochází u studentů k budoucímu profilování 

s tím, že například uchazeči o lékařské či přírodovědné obory se učební látce porozumět 

snaží, zatímco uchazeči o technické obory se již tolik nesnaží.  

 

 

Obrázek 21 Porozumění studentů tématům z oblasti molekulární biologie a genetiky 
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Zároveň se však ukázalo, že určitá část studentů má se studiem této problematiky jisté 

problémy. Učitelé uvedli, že velmi záleží na přístupu studenta. Často se problémy nacházejí 

spíše u studentů, kteří jsou spíše humanitně založeni. Někteří pedagogové však tvrdí, že se 

problémy neliší od problémů v jiných přírodovědných tématech. Obrázek 22 ukazuje přesné 

rozdělení názorů učitelů na problémy studentů při studiu molekulární biologie a  genetiky. 

 

 

Obrázek 22 Problémy studentů při studiu molekulární biologie a genetiky 

 

Nejčastěji uváděné problémy studentů při studiu molekulární biologie a genetiky jsou 

shrnuty do tabulky 7.  

 

Tabulka 7 Odpověď učitelů na otázku: „Mají studenti problémy při studiu molekulární biologie a genetiky? 

Uveďte, jakým konkrétním problémům nejčastěji čelí?“ 

Mnoho pojmů na zapamatování, složitost procesů 

Jedná se především o biochemii, provázanost biochemických dějů 

Někteří čelí problému, že nemají zájem o obsah vzdělávání, ale pouze o doklad 

o  dosaženém vzdělání 

Mizerné pochopení pravděpodobnosti 

 

23,1

7,7

15,4

38,5

15,4

Problémy studentů při studiu molekulární 
biologie a genetiky

ano spíše ano spíše ne ne jiná odpověď
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Přesto, že učitelé vidí, že studenti mají s touto tematikou mírné problémy, tak téměř 60 % 

z  nich si myslí, že mají dostatečné základy pro studium na vysoké škole (Obrázek 23). 

Zároveň pedagogové ale uvádí, že velmi záleží na zvolené vysoké škole. Například pro 

studium na vysokých školách zemědělských jim poznatky stačí, zatímco pro studium 

přírodovědeckých či lékařských fakult jsou jejich základy spíše nedostatečné. Někteří učitelé 

se nedokázali k této otázce vyjádřit (15,4 %), což je vzhledem k předchozím otázkám 

ohledně jejich kvalifikace a délce pedagogické praxe v oblasti biologie a  k možnostem 

přístupu informací z médií a od bývalých studentů velmi zvláštní. 

 

 

Obrázek 23 Dostatečnost molekulárních základů pro budoucí studium vysokých škol 

 

Pro pochopení abstraktních témat v oblasti molekulární biologie a genetiky je vhodné, když 

má student možnost si co nejvíce informací osobně ověřit. Pouze 30,8 % učitelů uvádí, že 

studenti mají možnost vyzkoušet si praktické úlohy z molekulární biologie a  genetiky. 

Většinou se ale jedná o činnosti na primitivní úrovni např. činnosti enzymů, důkazy bílkovin, 

izolace DNA či výpočty základních příkladů z genetiky. Z odpovědí je ale vidět, že někteří 

učitelé sledují nabídky různých vědeckých ústavů, neboť je jim více než jasné, že některé 

praktické úlohy jsou nad rámec možností školy. Do tabulky 8 jsou shrnuty nejčastější 
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praktické úlohy, které mají studenti možnost si v rámci tématu molekulární biologie 

a  genetiky vyzkoušet.  

 

Tabulka 8 Odpověď na otázku? „Jaké praktické úlohy z oblasti molekulární biologie a genetiky se studenty 

zkoušíte? 

Výměna tělesných tekutin 

Příklady z genetiky 

Důkaz bílkovin 

Činnost enzymů 

Izolace DNA 

Příklady z genetiky – monohybridizmus, dihybridizmus jen letmo 

Replikace, transkripce, translace 

PCR – na ústavu AV ALGATECH 

 

Přestože většina studentů nemá možnost se prakticky v této oblasti vzdělávat a mají 

s molekulární biologií a genetikou drobné problémy, tak si 46,2 % učitelů myslí, že témata 

z molekulární genetiky a biologie patří k oblíbeným mezi studenty.  

 

 

Obrázek 24 Oblíbenost molekulární biologie a genetiky mezi studenty 
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Cílem této diplomové práce je zmapovat, jak si stojí výuka molekulární biologie a genetiky 

na gymnáziích a zda jsou vyučující dostatečně kvalifikovaní a dokáží předat základy 

zejména těm studentům, kteří by se v této problematice chtěli dále vzdělávat. Téměř 80 % 

z respondentů si myslí, že by právě pro tyto studenty měl přínos praktický kroužek, kde by 

žáci měli možnost vyzkoušet si některé techniky (např. tkáňové kultury, pokročilé 

mikroskopování, fluorescenční značení markerů, izolace DNA, RNA, RTPCR, aj.). 

Nejčastěji se ve třídě vyskytují 2–4 studenti, kteří by měli dostatečné znalosti, dovednosti 

a  zájem se tohoto kroužku účastnit. Samozřejmě, že počty žáků se mohou třída od třídy lišit, 

neboť nepředpokládám, že by v humanitně zaměřené třídě mělo zájem stejný počet studentů 

jako ve třídě s přírodovědným zaměřením.  

 

 

Obrázek 25 Zájem studentů o praktický kroužek v oblasti molekulární biologie a genetiky očima učitelů 
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3.3 Metodické a pracovní listy 

3.3.1 Školení bezpečnosti práce 

Studenti budou proškoleni o bezpečnosti práce a pobytu v laboratoři buněčných kultur 

a  svůj souhlas potvrdí podpisem na dokument „Bezpečností pokyny pro práci 

v  molekulárně biologické laboratoři“ (Obrázek 26). Studenti budou poučeni, že budou 

dodržovat písemné návody a dbát pokynů vyučujícího, mimořádné události (poranění, 

nehodu, poruchu přístrojů atd.) neprodleně nahlásí vyučujícímu, s elektrickými vodiči 

a  s  přístroji zapojenými do elektrické sítě budou manipulovat se zvýšenou opatrností 

a  v laboratoři buněčných kultur nebudou jíst a pít. Každý, byť sebemenší úraz, budou hlásit 

a bude o něm zapsán protokol. Studenti nebudou ve tkáňové laboratoři pracovat s geneticky 

modifikovanými organizmy, patogenními organizmy, krví ani jiným infekčním materiálem. 

Z tohoto důvodu jim nehrozí žádné infekční riziko, přesto však budou mít celý pobyt 

v laboratoři laboratorní plášť a  na rukou nitrilové rukavice. Při pohybu v molekulárně 

biologické laboratoři budou mimo pláště a rukavic mít ještě ochranné brýle. Studenti 

nebudou vystaveni žádné mutagenní či biotoxické látce. Těhotným studentkám je do 

laboratoří vstup zakázán.  
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Bezpečností pokyny pro práci v molekulárně biologické laboratoři 

 

1) Během práce v laboratoři molekulární biologie musí být zavřená veškerá okna a dveře. 

2) Osoba pracující v laboratoři musí být oblečená v pracovním plášti či jiném laboratorním 

oblečení a na rukou bude mít ochranné rukavice. 

3) V laboratoři je přísně zakázána konzumace jídla, pití, kouření, aplikace kosmetických 

přípravků a skladování pití, jídla a tabákových výrobků. 

4) Je zakázáno pipetovat ústy a doporučuje se používat především mechanické typy pipet. 

5) Minimalizujte vznik aerosolu. 

6) Po ukončení práce si vždy umyjte ruce. 

7) Udržujte laboratoř uklizenou a čistou. Na pracovním stole a v laminárním boxu mějte jen 

materiál a pomůcky nutné k práci. Zásoby materiálu skladujte ve zvláštní místnosti. 

8) Při práci se sterilním materiálem používejte vždy zapnutý laminární box.  

9) Používané chemikálie a reagencie vracejte vždy na místo, odkud jste je vzali. 

 

 

 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a proškolen v oblasti bezpečnosti práce 

v molekulárně biologické laboratoři. 

 

Datum:        Podpis:  

Obrázek 26 Bezpečností pokyny pro práci v molekulárně biologické laboratoři 
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3.4 Tvorba návodů na laboratorní práci 

Při vytváření návodů jsem částečně vycházela z informací, které mi poskytly učebnice 

a  z výsledků dotazníkového šetření. Pokusila jsem se vytvořit návrh týdenního kurzu pro 

studenty se zájmem o molekulární biologii tak, aby si studenti dokázali představit, jak 

probíhá práce a výzkum v buněčné laboratoři. Na každý den jsem pak zpracovala podrobný 

metodický a pracovní list. Celkem je zpracováno 5 metodických listů pro lektora 

a  5  pracovních listů pro studenty. Kurz je navržen maximálně pro 6 studentů.  

Předpokladem pro konání kurzu pro 6 studentů je vybavená tkáňová a molekulárně 

biologická laboratoř. Seznam hlavních přístrojů a zařízení je uveden v tabulce 9.  

 

Tabulka 9 Seznam přístrojů a základního zařízení nutného pro konání kurzu 

6x studentský mikroskop + sada preparátů 

učitelský mikroskop propojený s dataprojektorem 

2x invertovaný mikroskop 

2x laminární box s příslušenstvím (pipety, odsávačka, špičky, stojánky na zkumavky) 

centrifuga s možností výměny rotorů 

CO2 inkubátor 

fluorescenční mikroskop 

vortex 

termobox 

spektrofotometr (Nanodrop) 

cycler 

Stratagene Mx3005P 

Software MxPro 

kit na izolaci DNA a RNA z buněčné suspenze 

kit na reverzní transkripci 

automatické pipety 

chemikálie pro Real Time PCR (primery, master mix, hexamery, enzymy apod.) 

laboratorní plastik (zkumavky, Petriho misky, pipety, pipetmany, apod.) 

laboratorní chemikálie (média, trypsin, PBS, etanol, fluorescenční barvy na značení, apod.) 
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Metodický list č. 1: Úvod do práce s buněčnými kulturami  

Časový rozvrh 1. dne 

8:00 uvítání studentů  

8:15–8:30 ustrojení studentů do laboratorního oděvu 

8:30–10:00 exkurze po prostorách laboratoří, exkurze do laboratoří Biomedicínského centra 

10:00–10:15 proškolení o bezpečnosti práce v laboratoři molekulární biologie – 15 min 

(učebna) 

10:15–10:30 přestávka 

10:30–12:30 dopolední blok: Práce se světelným mikroskopem (učebna, trvalé preparáty) 

12:30–13:00 oběd 

13:00–14:30 odpolední blok 1: Práce s inverzním mikroskopem (laboratoř tkáňových kultur) 

14:30–16:00 odpolední blok 2: Práce v laboratoři buněčných kultur 

 

Dopolední blok: Práce se světelným mikroskopem (učebna, trvalé preparáty) 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 1x učitelský mikroskop propojený s dataprojektorem 

- 6x studentský mikroskop Olympus 

- 6x sada trvalých preparátů  

 

Jednotlivé činnosti: 

- úvod do světa světelné mikroskopie, popis mikroskopu 

- 1. samostatný úkol: Zjištění zvětšení a velikosti zorného pole mikroskopu 

(pozorování motýlích křídel) 

- 2. samostatný úkol: Prohlížení připravených trvalých preparátů (lektor promítá 

snímky dataprojektorem a komentuje) 
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Seznam potřebných preparátů:  

Trvalý preparát č. 1 Schránky rozsivek  

Trvalý preparát č. 2 Porovnání G+  a G- bakterií, které jsou obarvené Gramovo 

barvením 

Trvalý preparát č. 3 Osmotické jevy u erytrocytů 

Trvalý preparát č. 4 Mitóza v kořínkách cibule 

 

Odpolední blok 1: Práce s inverzním mikroskopem (laboratoř tkáňových kultur) 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 2x invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) 

- ukázka některých typů buněčných kultur 

- rukavice 

 

Jednotlivé činnosti: 

- úvod do práce v buněčné laboratoři 

- vysvětlení práce s invertovaným mikroskopem, popis mikroskopu 

- 3. Samostatný úkol: Pozorování jednotlivých typů buněčných kultur 

s  doprovodným komentářem lektora 

Seznam potřebných buněčných kultur: 

Petriho miska č. 1 Buněčná linie fetálních plicních fibroblastů HFL1 

Petriho miska č. 2 Buněčná linie nádorově asociovaných fibroblastů BC44 

Petriho miska č. 3 Nádorová buněčná linie SW780 (karcinom močového měchýře) 

Petriho miska č. 4 Adipocyty diferencované z mezenchymálních kmenových buněk 

Petriho miska č. 5 Neurony diferencované z mezenchymálních kmenových buněk 

Petriho miska č. 6 NK buňky – suspenzní buňky 

 

Odpolední blok 2: Ukázka práce v laboratoři buněčných kultur  

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 2x invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) 

- 2x laminární box s příslušenstvím 

- CO2 inkubátor 



51 

 

- centrifuga 

- 2x buněčná kultura na Petriho miskách (buněčná linie fetálních plicních fibroblastů 

HFL1) 

- 1x kryozkumavka s buněčnou linií fetálních plicních fibroblastů HFL1 

- jednorázový sterilní plastik (špičky, pipety, Petriho misky, centrifugační zkumavky, 

kryozkumavky) 

- médium (DMEM medium, antibiotika, fetální bovinní sérum (FBS)) 

- trypsin v EDTA, fosfátový pufr (PBS) 

- zamrazovací medium (10 % DMSO v FBS) 

- rukavice 

 

Jednotlivé činnosti: 

- popis zařízení (laminární box, CO2 inkubátor, centrifuga, autokláv, mikroskop) 

- ukázka práce v laminárním boxu (práce s odsávačkou, pipetování) 

- příprava médií, ukázky různých druhů médií a základních roztoků při práci 

s   buněčnými kulturami 
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Pracovní list č. 1: Úvod do práce s buněčnými kulturami  

Dopolední blok: Práce se světelným mikroskopem (učebna, trvalé preparáty) 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 1x studentský mikroskop Olympus 

- 1x sada trvalých preparátů  

- rukavice 

 

 

Obr. 1 Žákovský mikroskop Olympus 
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1. samostatný úkol: Zjistěte, kolik šupin motýlích křídel se vyskytuje v celém zorném 

poli při třech různých zvětšeních (nehýbejte s preparátem) 

 

Postup:  

Umístěte preparát na stolek mikroskopu a zaostřete. Zastavte preparát při různých zvětšeních 

objektivu (4x, 10x a 40x) a spočítejte, kolik motýlích šupin se vyskytuje v  celém zorném 

poli. Výsledky zapište do tabulky 1. 

 

 

Obr. 2 Trvalý preparát motýlích křídel, zvětšení 4x 

 

Tab. 1 Výsledky počítání 

Zvětšení Počet šupin v zorném poli 

4x  

10x  

40x  

 

 

Doplňující otázky:  

Jaký obraz v mikroskopu vzniká?  

Jak se mění volná pracovní vzdálenost, velikost zobrazené plochy a detaily v zorném poli 

v  závislosti na použitém zvětšení? 
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2. samostatný úkol: Prohlížení připravených trvalých preparátů (lektor promítá 

snímky dataprojektorem a komentuje zorné pole). U preparátu č. 4 Mitóza 

v  kořínkách cibule spočítejte mitotický index.  

 

Mitotický index je číselný poměr buněk nacházejících se v mitóze k celkovému počtu buněk 

x 100 (%). Naznačuje proliferační aktivitu pletiva či tkání. Vyžívá se v  medicínském 

výzkumu ke stanovení toxicity testovaných látek, v ekologii pro sledování toxicity prostředí, 

v klinické medicíně jako kritérium pro stanovení závažnosti nádoru.  

 

𝑀𝐼 =
počet buněk v mitóze

počet všech buněk
 . 100 

 

Postup:  

Postupně umísťujte preparáty a pozorujte. Stanovte mitotický index při pozorování trvalého 

preparátu č. 4 Mitóza v kořínkách cibule. Výsledky zapište do tabulky 2. 

 

Seznam trvalých preparátů 

Trvalý preparát č. 1 Schránka rozsivek  

Trvalý preparát č. 2 Porovnání G+  a G- bakterií, které jsou obarvené Gramovo barvením 

Trvalý preparát č. 3 Osmotické jevy u erytrocytů 

Trvalý preparát č. 4 Mitóza v kořínkách cibule 

 

Tab. 2 

Počet buněk v mitóze (v 1 zorném poli) Počet všech buněk (v 1 zorném poli) 

  

 

Odpolední blok: Práce s inverzním mikroskopem (laboratoř tkáňových kultur) 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 1x invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) 

- ukázka některých typů buněčných kultur 

- rukavice 
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3. samostatný úkol: Pozorování jednotlivých typů buněčných kultur s doprovodným 

komentářem lektora 

 

Postup:  

Postupně umísťujte Petriho misky s buněčnými kulturami na stolek mikroskopu, pozorujte 

buňky a poslouchejte komentář lektora. Můžete si nakreslit tvar a základní morfologii buněk. 

 

Seznam buněčných kultur: 

Petriho miska č. 1 Buněčná linie fetálních plicních fibroblastů HFL1 

Petriho miska č. 2 Buněčná linie nádorově asociovaných fibroblastů BC44 

Petriho miska č. 3 Nádorová buněčná linie SW780 (karcinom močového měchýře) 

Petriho miska č. 4 Adipocyty diferencované z mezenchymálních kmenových buněk 

Petriho miska č. 5 Neurony diferencované z mezenchymálních kmenových buněk 

Petriho miska č. 6 NK buňky – suspenzní buňky 
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Metodický list č. 2: Jednotlivé operace při práci s buněčnými kulturami 

a  značení buněčných struktur 

Časový rozvrh 2. dne 

8:00–8:15 ustrojení studentů do laboratorního oděvu 

8:15–11:30 dopolední blok: Mikroskopování, rozmrazování, pasážování a počítání buněk 

Bürkerově komůrce, nasazení buněk v požadovaném počtu – mimo počítání buněk provádí 

veškeré operace lektor 

11:30–12:00 oběd 

12:00–16:00 odpolední blok: Světelná a fluorescenční mikroskopie (morfologie buněk, 

barvení jader, mitochondrie, lysozomy, endoplazmatické reticulum) 

 

Dopolední blok: Mikroskopování, pasážování a počítání buněk v Bürkerově komůrce 

(živé a mrtvé buňky) 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 2x invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) 

- 2x laminární box s příslušenstvím 

- CO2 inkubátor 

- centrifuga 

- 2x buněčná kultura na Petriho miskách (buněčná linie fetálních plicních fibroblastů 

HFL1) 

- 2x kryozkumavka s buněčnou linií fetálních plicních fibroblastů HFL1 

- jednorázový sterilní plastik (špičky, pipety, Petriho misky, centrifugační zkumavky, 

kryozkumavky) 

- médium (DMEM medium, antibiotika, fetální bovinní sérum (FBS)) 

- trypsin v EDTA, fosfátový pufr (PBS) 

- zamrazovací medium (10 % DMSO v FBS) 

- rukavice 
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Jednotlivé činnosti: 

- úvod do práce v laboratoři buněčné biologie 

- práce s inverzním mikroskopem, fázový kontrast, fluorescenční mikroskopie 

- pasážování buněk (oplachování PBS, trypsinizace, sklizení buněk do zkumavky 

s  médiem, centrifugace (100g), resuspendace buněk v čerstvém médiu, vysazení 

buněk na tkáňový plastik) 

- 4. samostatný úkol: Počítání buněk pomocí Bürkerovy komůrky a nasazení 200000 

buněk na Petriho misku o průměru 6 cm 

- ukázka rozmrazování buněk (rychlé rozmrazení, přenesení buněk do zkumavky 

s  čerstvým médiem, centrifugace (100g), resuspendace v čerstvém médiu, vysazení 

buněk na tkáňový plastik) 

- ukázka zamrazování buněk (oplachování PBS, trypsinizace, trypsinizace, sklizení 

buněk do zkumavky s médiem, centrifugace (100g), resuspendace buněk v 1 ml 

zamrazovacího media, přenesení buněčné suspenze do kryozkumavky, umístění 

zkumavek v mrazítku do hlubokomrazícího boxu s teplotou -80 °C.) 

 

Odpolední blok: Světelná a fluorescenční mikroskopie (morfologie buněk, barvení 

jader, mitochondrie, lysozomy, endoplazmatické reticulum)  

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 2x Invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) s fluorescenční jednotkou, 

1x  invertovaný mikroskop Olympus IX71 vybavený příslušenstvím pro 

fluorescenční mikroskopii a zařízením pro pořizování fotodokumentace  

- laminární box s příslušenstvím 

- CO2 inkubátor 

- 6x buněčné kultura na Petriho miskách (buněčná linie fetálních plicních fibroblastů 

HFL1) 

- jednorázový sterilní plastik (špičky, pipety, Petriho misky, centrifugační zkumavky, 

kryozkumavky) 

- médium vhodné pro fluorescenční mikroskopii 

- 2x fluorescenčně značené buňky SW780GFP 

- sada fluoreskujících preparátů rostlinných pletiv 
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- fluorescenční barviva: mitochondrie (MitoTracker Red CMXRos, Thermofisher), 

lysozomy (LysoTracker Green DND-26, Thermofisher), endoplazmatické reticulum 

(Endosome Cyto-Tracer, Systembio), jádra (NucBlue Live ReadyProbes Reagent, 

Thermofisher), značení buněk – cytoplazmy (CellTracker Green CMFDA Dye, 

Thermofisher) 

- rukavice 

 

Jednotlivé činnosti: 

- úvod do světa fluorescenční mikroskopie, ukázka fluoreskujících preparátů (řezy 

rostlinných pletiv) 

- ukázka fluorescenčně značených buněk (SW780GFP) 

- 5. Samostatný úkol: Podle návodu označit buňky všemi Trackery a ověřit kvalitu 

značení pod invertovaným mikroskopem 

- přesun studentů do temné mikroskopovací laboratoře a ukázka invertovaného 

mikroskopu Olympus IX71 vybaveného příslušenstvím pro fluorescenční 

mikroskopii a zařízením pro pořizování fotodokumentace 

- mikroskopování značených buněk – fázový kontrast, fluorescenční mikroskopování, 

zvětšení jednotlivých buněčných struktur, popis buňky 

- pořízení fotodokumentace 

- ukázka buněčného pohybu pomocí Time Lapsed mikroskopie 
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Pracovní list č. 2: Jednotlivé operace při práci s buněčnými kulturami 

a  značení buněčných struktur 

Dopolední blok: Mikroskopování, rozmrazování, pasážování a počítání buněk 

v  Bürkerově komůrce, nasazení buněk v požadovaném počtu  

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 2x invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) 

- 2x laminární box s příslušenstvím 

- 2x buněčná suspenze v centrifugačních zkumavkách (buněčná linie fetálních plicních 

fibroblastů HFL1) 

- jednorázový sterilní plastik (špičky, pipety, Petriho misky, centrifugační zkumavky, 

kryozkumavky) 

- 6x sterilní Petriho miska (průměr 6cm) 

- živné medium DMEM 10 % FBS s antibiotiky (2 x 5 ml) 

- 2x Bürkerova počítací komůrka 

- trypanová modř 

- rukavice 

 

4. samostatný úkol: Počítání buněk pomocí Bürkerovy komůrky (živé a mrtvé buňky) 

a nasazení 200000 buněk na Petriho misku o průměru 6 cm 

 

Přesné stanovení počtu buněk ve vzorku je v biologických laboratořích nezbytné. Ke 

stanovení existuje celá řada metodik, ale počítání v Bükerově počítací komůrce je relativně 

přesné, jednoduché a levné. Počítací komůrka se skládá ze silného podložního skla, kde je 

vyryta počítací mřížka. Počítací síť Bükerovy komůrky je tvořena 9 velkými čtverci o  ploše 

1 mm2. Každý velký čtverec je rozdělen do 16 malých čtverců, každý o ploše 0,04mm2 

a  objemu 0,004 mm3.  Při počítání mikroskopických částic se započítávají pouze ty buňky, 

které se nacházejí uvnitř malého čtverce a buňky, které se z vnitřní nebo vnější strany 

dotýkají dvou stanovených stran, tak jak je nakresleno na obrázku 1. Obvykle se počítají 

buňky v 25 malých čtvercích, které mají dohromady objem 0,1 mm3. Počet buněk v 1 ml 

původní suspenze je pak vypočten jako počet buněk v 25 malých čtvercích vynásobený 

hodnotou 104 [38].  
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Obr. 1 Mřížka Bürkerovy počítací komůrky, převzato [30] 

 

 

Obr. 2 Pravidlo pro počítání částic v počítací komůrce v jednom malém čtverci, převzato z [38] 

 

Postup:  

K 1 ml buněčné suspense přidejte 1 ml trypanové modři a propipetujte. Očistěte řádně 

Bürkerovu komůrku a mřížku přikryjte krycím sklíčkem. Po 5 minutách odeberte 10 µl 

obarvené buněčné suspense a podle instrukcí lektora ji napipetujte na Bürkerovu komůrku. 

Bürkerovu komůrku umístěte na stolek mikroskopu a zvolte zvětšení 10x. Nyní spočítejte 

živé (neobarvené) buňky a mrtvé (modře obarvené) buňky v 25malých čtvercích. Počítání 

proveďte minimálně třikrát v různých částech počítací Bürkerovy komůrky. Výsledky 

zapisuje do tabulky 1. Poté vypočítejte hustotu počáteční buněčné suspense a tuto 

koncentraci použijte pro výpočet objemu, ve kterém je obsaženo právě 200000  buněk. Do 

Petriho misky napipetuje 5 ml živného media DMEM a přidejte vypočítaný objem buněčné 

suspenze obsahující 200000 buněk. Misky umístěte do CO2 inkubátoru. Veškeré operace 

provádějte v laminárním boxu. 
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Tab. 1 Výsledky počítání buněk 

Počet živých buněk v 25 

malých čtvercích 

(neobarvených) 

Počet mrtvých buněk 

v 25 malých čtvercích 

(modře obarvených) 

Počet všech 

buněk v 25 

malých 

čtvercích 

% podíl 

mrtvých buněk 

    

    

    

    

 

Výpočet hustoty buněčné suspenze (BS): počet buněk v 1 ml buněčné suspenze 

𝐵𝑆 =   𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑢𝑛ě𝑘 𝑣  25 𝑚𝑎𝑙ý𝑐ℎ č𝑡𝑣𝑒𝑟𝑐í𝑐ℎ  . 10 000 

 

Odpolední blok: Světelná a fluorescenční mikroskopie (morfologie buněk, barvení 

jader, mitochondrie, lysozomy, endoplazmatické reticulum)  

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 2x Invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) s fluorescenční jednotkou, 

1x  invertovaný mikroskop Olympus IX71 vybavený příslušenstvím pro 

fluorescenční mikroskopii a zařízením pro pořizování fotodokumentace  

- laminární box s příslušenstvím 

- CO2 inkubátor 

- 10x buněčné kultura na Petriho miskách (buněčná linie fetálních plicních fibroblastů 

HFL1) 

- jednorázový sterilní plastik (špičky, pipety, Petriho misky, centrifugační zkumavky, 

kryozkumavky) 

- médium vhodné pro fluorescenční mikroskopii (50 ml) 

- 10x centrifugační zkumavka 

- fluorescenční barviva: mitochondrie (MitoTracker Red CMXRos, Thermofisher), 

lysozomy (LysoTracker Green DND-26, Thermofisher), endoplazmatické reticulum 

(Endosome Cyto-Tracer, Systembio), jádra (NucBlue Live ReadyProbes Reagent, 
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Thermofisher), značení buněk – cytoplazmy (CellTracker Green CMFDA Dye, 

Thermofisher) 

- rukavice 

 

5. Samostatný úkol: Podle návodu označit buňky všemi připravenými barvami a  ověřit 

kvalitu značení pod invertovaným mikroskopem 

 

Buňka je základní stavební a funkční jednotka organismů, kterou vyplňuje koncentrovaný 

vodný roztok, ve kterém je obsažena řada organel. Buněčné jádro je nepostradatelnou částí 

každé buňky a mezi nejpoužívanější barvící techniku slouží barvení pomoci DAPI. Pro 

barvení semiautonomních mitochondrií slouží Mitotracker, pro barvení organel, které 

obsahují hydrolytické enzymy – lyzozomů lze využít LysoTracker a pro značení 

endoplazmatického retikula, které představuje soustavu vzájemně propojených miniaturních 

membránových cisteren a kanálků Endosome Cyto-Tracer. Cytoplazmu, která představuje 

tekutou část buňky a je obklopena cytoplazmatickou membránou, můžeme jednoduše 

nabarvit pomocí CellTracker.  

 

Postup:  

Připravte si nejprve roztoky fluorescenčních barviček.   Zhasněte světlo v laminárním boxu 

a lehce zatáhněte žaluzie v oknech. S fluorescenčními barvami by se mělo pracovat při co 

nejmenším možném osvětlení. Do předem popsaných zkumavek napipetujte 5 ml 

speciálního média pro fluorescenční mikroskopii a přidejte po 1 µl z každé malé zkumavky 

obsahující fluorescenční barvičku. (MitoTracker, LysoTracker, CellTracker a Endosome 

Cyto-Tracer). Do poslední 5. zkumavky přikápněte 1 kapku NucBlue na 1 ml média. 

Zkumavky promíchejte a obalte alobalem. Poté si připravte 5ks Petriho misek s buňkami 

a pomocí odsávačky odsajte veškeré médium. Opatrně napipetujte 5 ml roztoku s barvičkou 

na adherované buňky (na každé pipetování je nutno vzít čistou pipetu) a  umístěte PM zpět 

do CO2 inkubátoru. Po 30 minutách ověřte pomocí invertovaného mikroskopu IX81 

s fluorescenční jednotkou, že jsou buněčné struktury již nabarvené. Pokud ano, přesuňte se 

do temné laboratoře vybavené mikroskopy, kde budete společně pod vedením lektora 
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obarvené buňky a obarvené struktury pozorovat a fotodokumentovat pomocí 

fluorescenčního mikroskopu. 
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Metodický list č. 3: Samostatná práce studentů v laboratoři buněčných 

kultur a izolace DNA z buněčné suspenze 

Časový rozvrh 3. dne 

8:00–8:15 ustrojení studentů do laboratorního oděvu 

8:15–12:00 dopolední blok: Mikroskopování, rozmrazování, pasážování a počítání buněk 

v  Bürkerově komůrce, nasazení buněk v požadovaném počtu – studenti provádějí sami pod 

vedením lektora 

12:00–12:30 oběd 

12:30–16:00 odpolední blok: Izolace DNA z buněčné suspenze a měření její čistoty – 

studenti provádějí sami pod vedením lektora 

 

Dopolední blok:Mikroskopování, pasážování, zamrazování a rozmrazování a počítání 

buněk v Bürkerově komůrce  

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 2x invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) 

- 2x laminární box s příslušenstvím 

- CO2 inkubátor 

- centrifuga 

- 4x buněčná kultura na Petriho miskách (buněčná linie fetálních plicních fibroblastů 

HFL1) 

- 2x kryozkumavka s buněčnou linií fetálních plicních fibroblastů HFL1 

- jednorázový sterilní plastik (špičky, pipety, Petriho misky, centrifugační zkumavky, 

kryozkumavky) 

- médium (DMEM medium, antibiotika, fetální bovinní sérum (FBS)) 

- trypsin v EDTA, fosfátový pufr (PBS) 

- zamrazovací medium (10 % DMSO v FBS) 

- rukavice 
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Jednotlivé činnosti: 

- společná diskuze nad pracovním postupem pro samostatnou práci 

- 6. samostatný úkol: Pasážování buněk HFL1 

- 7. samostatný úkol: Počítání buněk pomocí Bürkerovy komůrky a nasazení 200000 

buněk na Petriho misku o průměru 6 cm 

- 8. samostatný úkol: Rozmrazení buněk HFL1 

- 9. samostatný úkol: Zamrazení buněk HFL1 

 

Odpolední blok: Izolace DNA z buněčné suspenze kolonkovou metodou NucleoSpin® 

Blood a měření její čistoty (izolační laboratoř) 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 6x buněčná suspenze v 15 ml centrifugační zkumavce 

- centrifuga s možností výměny rotorů 

- laboratorní materiál (špičky s filtrem, pipety, centrifugační zkumavky, 1,5 ml 

zkumavky) – připraveno v počtu, které bude student potřebovat 

- komerčně dostupný kit pro izolaci DNA z buněčné suspenze (NucleoSpin® Blood) 

- 96 % etanol 

- PBS 

- vortex 

- termobox 

- rukavice 

- spektrofotometr Nanodrop 

 

Obsah kitu NucleoSpin® Blood 

Buffer B3 

Wash Buffer BW 

Wash Buffer B5* – koncentrát 

Elution Buffer BE 

Proteinase K* - lyofilizovaná 

Proteinase Buffer PB 

NucleoSpin® Blood kolonky (červený kroužek) + sběrné zkumavky 
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Sběrné zkumavky samostatné 

* komponenty je třeba před použitím naředit dle návodu, který je přímo na jejich obalech 

uveden 

 

Jednotlivé činnosti: 

- úvod do světa nukleových kyselin a možnosti jejich izolace 

- 10. samostatný úkol: Izolace DNA z buněčné suspenze a měření její čistoty 
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Pracovní list č. 3: Samostatná práce studentů v laboratoři buněčných 

kultur a izolace DNA z buněčné suspenze 

Dopolední blok: Mikroskopování, rozmrazování, pasážování a počítání buněk 

v  Bürkerově komůrce, nasazení buněk v požadovaném počtu  

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 2x invertovaný mikroskop (Olympus IX 81) 

- 2x laminární box s příslušenstvím 

- CO2 inkubátor 

- centrifuga 

- 2x buněčná kultura na Petriho miskách (buněčná linie fetálních plicních fibroblastů 

HFL1) 

- 1x kryozkumavka s buněčnou linií fetálních plicních fibroblastů HFL1 

- jednorázový sterilní plastik (špičky, pipety, Petriho misky, centrifugační zkumavky, 

kryozkumavky) 

- médium (DMEM medium, antibiotika, fetální bovinní sérum (FBS)) 

- trypsin v EDTA, fosfátový pufr (PBS) 

- zamrazovací medium (10 % DMSO v FBS) 

- rukavice 

 

6. a 7. samostatný úkol: Pasážování buněk HFL1 a počítání buněk pomocí Bürkerovy 

komůrky a nasazení 200000 buněk na Petriho misku o průměru 6 cm 

 

Postup: 

Dnešní samostatná práce vychází ze včerejší ukázky jednotlivých operací v laboratoři 

buněčných kultur a ze 4. samostatného úkolu s názvem Počítání buněk pomocí Bürkerovy 

komůrky (živé a mrtvé buňky) a nasazení 200000 buněk na Petriho misku o průměru 6  cm. 

Odsajte z Petriho misky médium, pro opláchnutí buněk napipetujte 5 ml PBS, odsajte PBS 

a přidejte 500 µl roztoku trypsinu v EDTA. PM vraťte do CO2 inkubátoru na 5 minut. 

Mezitím si do centrifugační zkumavky napipetuje 5 ml média DMEM. Po uplynutí 5 minut 

vyjměte PM z inkubátoru, jemně s ní zatřeste a zkontrolujte pod inverzním mikroskopem, 

zda se všechny buňky pustily ode dna PM a plavou volně. Přeneste pomocí pipety co největší 
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množství plovoucích buněk do zkumavky s 5 ml media. Zkumavku se vzniklou suspenzí 

vložte do centrifugy a použijte program 2 (100g, 5 minut, 4 °C). Supernatant nad vzniklou 

peletou opatrně odsajte pomocí odsávačky, přidejte 2 ml média a peletu buněk řádně 

resuspendujte. Podle návodu z předchozího dne (Samostatný úkol 4) spočítejte buněčnou 

hustotu a nasaďte na PM buňky v požadované koncentraci 200000. Na  misku napište dnešní 

datum, název buněčné linie, číslo poslední pasáže a buňky vložte do CO2 inkubátoru.  

 

8. samostatný úkol: Rozmrazení buněk HFL1 

 

Postup: 

Připravte si sterilní centrifugační zkumavku, do které napipetujte 5 ml média. 

Kryozkumavku se zamrazenými buňkami dejte na 3 minuty do CO2 inkubátoru a jakmile se 

suspenze rozmrazí, přeneste buňky do předem připravené centrifugační zkumavky s 5  ml 

média. Zkumavku vložte do centrifugy a použijte program 2 (100g, 5 minut, 4 °C). Mezitím 

si do sterilní PM připravte 3 ml média. Po ukončení centrifugace odsajte supernatant nad 

vzniklou peletou, přidejte 2 ml média a peletu buněk řádně resuspendujte. Poté buňky 

opatrně přidejte do předem připravené PM s 3 ml média. Na misku napište dnešní datum, 

název buněčné linie, číslo poslední pasáže a buňky vložte do CO2 inkubátoru.  

 

9. samostatný úkol: Zamrazení buněk HFL1 

 

Postup: 

Postup práce při přípravě buněčné suspenze pro zamrazení buněk je stejný jako pro 

pasážování (6. samostatný úkol) 

Odsajte z Petriho misky médium, pro opláchnutí buněk napipetujte 5 ml PBS, odsajte PBS 

a přidejte 500 µl roztoku trypsinu v EDTA. PM vraťte do CO2 inkubátoru na 5 minut. 

Mezitím si do centrifugační zkumavky napipetuje 5 ml média DMEM. Po uplynutí 5 minut 

vyjměte PM z inkubátoru, jemně s ní zatřeste a zkontrolujte pod inverzním mikroskopem, 

zda se všechny buňky pustily a plavou volně. Přeneste pomocí pipety co největší množství 

plovoucích buněk do zkumavky s 5 ml media. Zkumavku se vzniklou suspenzí vložte do 

centrifugy a použijte program 2 (100g, 5 minut, 4 °C). Supernatant nad vzniklou peletou 
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opatrně odsajte pomocí odsávačky, přidejte 1 ml zamrazovacího média (10 % DMSO v FBS) 

a peletu buněk řádně resuspendujte. Vzniklou suspenzi přeneste do kryozkumavky, kterou 

popište názvem buněk, datem a číslem pasáže. Zkumavku umístěte do mrazítka a  vložte do 

hlubokomrazícího boxu. Mrazítko je konstruováno tak, že zaručí velmi pomalé mrazení 

s rychlostí poklesu teploty o 1 °C za 1 minutu.  

 

Odpolední blok: Izolace DNA z buněčné suspenze kolonkovou metodou NucleoSpin® 

Blood a měření její čistoty (izolační laboratoř) 

 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 1x buněčná suspenze v 15 ml centrifugační zkumavce 

- centrifuga s možností výměny rotorů 

- laboratorní materiál (špičky s filtrem, pipety, centrifugační zkumavky, 1,5 ml 

zkumavky) – připraveno v počtu, které bude student potřebovat 

- komerčně dostupný kit pro izolaci DNA z buněčné suspenze (NucleoSpin® Blood, 

Macherey – Nagel) 

- 96 % etanol 

- PBS 

- vortex 

- termobox 

- rukavice 

- spektrofotometr Nanodrop 

 

Obsah kitu NucleoSpin® Blood 

Buffer B3 

Wash Buffer BW 

Wash Buffer B5* – koncentrát 

Elution Buffer BE 

Proteinase K* - lyofilizovaná 

Proteinase Buffer PB 

NucleoSpin® Blood kolonky (červený kroužek) + sběrné zkumavky 
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Sběrné zkumavky samostatné 

* komponenty je třeba před použitím naředit dle návodu, který je přímo na jejich obalech 

uveden 

 

10. samostatný úkol: Izolace DNA z buněčné suspenze a měření její čistoty 

 

Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA, je nukleová kyselina, která je 

nositelkou genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných. Její 

izolace je v současné době rutinní technikou molekulární biologie a je využívána v mnoha 

oblastech, jako je například lékařská diagnostika, forenzní biologie či rekombinantní DNA 

technologie.  

 

Postup: 

Buněčnou suspenzi centrifugujte pomocí programu 3 (200g, 5 minut, 4 °C). Supernatant nad 

vzniklou peletou opatrně odsajte pomocí odsávačky, přidejte 2 ml PBS a peletu buněk řádně 

resuspendujte. Opět suspenzi centrifugujte v nastaveném programu 3.  

 

Úprava podmínek pro vazbu DNA 

Supernatant opět odsajte a peletu resuspendujte v 200 µl PBS, přidejte 25 µl Proteinkinázy 

K, 200 µl Buffer B3 a po dobu 20 s vortexujte. Směs inkubujte 20 minut při 70 °C a průběžně 

ji vortexujte.  

 

Vazba DNA 

Po 20 minutách přidejte 210 µl 96 % etanolu a po dobu 10 s vortexujte. Vyndejte z krabice 

komerčního kitu NucleoSpin® Blood kolonky, vzorek nalijte přímo na ně a centrifugujte 

1  minutu při 11 000 otáčkách/min. Tento proces opakujte, dokud neprojde celý vzorek přes 

membránu.  

 

Promývání silikátové membrány 

Promývání membrány má dva kroky. V prvním kroku přendejte kolonky do nových 

zkumavek (2 ml), přidejte 500 µl Buffer BW a centrifugujte 1 minutu při 
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11 000 otáčkách/min. V druhém kroku přendejte kolonky do nových zkumavek (2 ml), 

přidejte 600 µl Buffer B5, který jste předem naředili podle návodu a centrifugujte 1 minutu 

při 11 000 otáčkách/min. Roztok, který při centrifugaci prošel přes kolonky, vylijte do 

odpadu.  

 

Sušení membrány 

Kolonky vraťte zpět do původních zkumavek a centrifugujte 1 minutu při 

11 000 otáčkách/min.  

 

Eluace vysoce čisté DNA 

Nyní kolonky přendejte do nových zkumavek (ty nejsou součástí kitu), přidejte 100 µl Buffer 

BE, který je předehřátý na 70 °C. Snažte se to napipetovat na střed membrány. Inkubujte 

5  minut při pokojové teplotě. Po té opět centrifugujte 1 minutu při 11 000 otáčkách/min. 

Nakonec nezapomeňte popsat zkumavku izolovanou DNA a dejte do hlubokomrazícího 

boxu, kde může být uchovávána po delší dobu.  

  

Měření čistoty DNA 

Kvalitu vaší práce si můžete zkontrolovat měřením čistoty DNA pomocí spektrofotometru 

Nanodrop, který dokáže hodnotu absorbance změřit z 1 µl roztoku DNA. Absorbance se 

měří při vlnové délce 280/260 nm a hodnota poměru by měla být vyšší než 1,8.   
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Metodický list č. 4: Izolace RNA a metody genové exprese 

Časový rozvrh 4. dne 

8:00–8:15 ustrojení studentů do laboratorního oděvu 

8:15–12:00 dopolední blok: Izolace RNA z buněčné suspenze – studenti provádějí sami pod 

vedením lektora 

12:00–12:30 oběd 

12:30–16:00 odpolední blok: Reverzní transkripce celkové RNA s použitím Random 

hexamerů – studenti provádějí sami pod vedením lektora 

 

Dopolední blok: Izolace RNA z buněčné suspenze pro určení původu buněk v buněčné 

suspenzi 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 6x buněčná suspenze v 15 ml centrifugační zkumavce (3x epiteliální buňky, 

3x  mezenchymální buňky) 

- centrifuga s možností výměny rotorů 

- laboratorní materiál (špičky s filtrem, pipety, centrifugační zkumavky, 1,5 ml 

zkumavky) – připraveno v počtu, které bude student potřebovat 

- komerčně dostupný kit pro izolaci RNA z buněčné suspenze (NucleoSpin RNA Plus) 

- RNA free voda 

- vortex 

- termobox 

- rukavice 

- spektrofotometr Nanodrop 

 

Obsah kitu NucleoSpin RNA Plus 

LBP 

NucleoSpin RNA Plus kolonky (žlutá a světle modrá) + sběrné zkumavky 

BS 

WB1 

WB2 

RNA free voda 
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sběrné zkumavky samostatné 

 

Jednotlivé činnosti: 

- úvod do světa nukleových kyselin a možnosti jejich izolace 

- společná diskuze nad pracovním postupem pro samostatnou práci 

- 11. samostatný úkol: Izolace RNA z buněčné suspenze  

 

Odpolední blok: Reverzní transkripce s použitím random hexamerů 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 6x RNA izolovaná z dopoledního bloku 

- centrifuga s možností výměny rotorů 

- laboratorní materiál (špičky s filtrem, pipety, centrifugační zkumavky, 1,5 ml 

zkumavky) – připraveno v počtu, které bude student potřebovat 

- 96 % etanol 

- Random hexamery (Generi Biotech) o koncentraci 0,1 mM 

- zásobní roztok dNTP (20 µl jednotlivých dNTP (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) 

v120 µl H2O, zvortexované a stočené) 

- PBS 

- voda 

- pufr (5x konc. First Strand B) 

- DTT 

- Sps III (SuperScript III RT, Invitrogen) 

- box s ledem 

- kovová destička na zkumavky 

- vortex 

- termobox 

- rukavice 

- cycler 

- spektrofotometr Nanodrop 
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Jednotlivé činnosti: 

- vysvětlení podstaty reverzní transkripce 

- 12. samostatný úkol: Reverzní transkripce RNA s použitím Random hexamerů 
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Pracovní list č. 4: Izolace RNA a genová exprese 

Dopolední blok: Izolace RNA z buněčné suspenze pro určení původu buněk v buněčné 

suspenzi 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 1x buněčná suspenze v 15 ml centrifugační zkumavce (epiteliální buňky nebo 

mezenchymální buňky) 

- centrifuga s možností výměny rotorů 

- laboratorní materiál (špičky s filtrem, pipety, centrifugační zkumavky, 1,5 ml 

zkumavky) – připraveno v počtu, které bude student potřebovat 

- komerčně dostupný kit pro izolaci RNA z buněčné suspenze (NucleoSpin RNA Plus) 

- RNA free voda 

- vortex 

- termobox 

- rukavice 

 

Obsah kitu NucleoSpin RNA Plus 

LBP 

NucleoSpin RNA Plus kolonky (žlutá a světle modrá) + sběrné zkumavky 

BS 

WB1 

WB2 

RNA free voda 

Sběrné zkumavky samostatné 

 

11. samostatný úkol: Izolace RNA z buněčné suspenze  

 

Ribonukleová kyselina, RNA, je tvořena vláknem ribonukleotidů. Je zodpovědná za přenos 

genetické informace z pořadí nukleotidů do struktury proteinů. V poslední době se analyzuje 

míra exprese RNA jednotlivých genů a hledá se souvislost s různými nemocemi včetně 

rakoviny.  

Postup: 
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Buněčnou suspenzi centrifugujte pomocí programu 3 (200g, 5 minut, 4 °C). Supernatant nad 

vzniklou peletou opatrně odsajte pomocí odsávačky, přidejte 2 ml PBS a peletu buněk řádně 

resuspendujte. Opět suspenzi centrifugujte v nastaveném programu 3. Peletu resuspendujte 

v 350 µl LBP. Žlutou kolonku umístěte do 2 ml zkumavky, naneste suspenzi a centrifugujte 

30 sekund při 11 000 otáčkách/min. Ke kolonkou prošlému eluátu přidejte 100 µl BS 

a  10  sekund vortexujte. Naneste suspenzi na modrou kolonku, kterou umístěte do 2  ml 

zkumavky a centrifugujte 15 sekund při 11 000 otáčkách/min. Prošlý eluát vyhoďte do 

odpadu. Následující kroky mají za úkol promýt zachycenou RNA v kolonce. Přidejte 200 µl 

WB1 na kolonku, která je opět umístěná v 2 ml zkumavce a centrifugujte 15  sekund při 

11 000 otáčkách/min. Prošlý eluát vyhoďte do odpadu. Přidejte 600 µl WB2 na kolonku, 

která je místěná v 2 ml zkumavce a centrifugujte 15 sekund při 11 000 otáčkách/min. Prošlý 

eluát vyhoďte do odpadu. Přidejte 250 µl WB2 na kolonku, která je místěna v 1,5 ml 

zkumavce a centrifugujte 2 minuty při 11 000 otáčkách/min. Prošlý eluát vyhoďte do 

odpadu. Kolonku nechte v původní zkumavce, přidejte 30 µl RNA free vody a centrifugujte 

1  minutu při 11 000 otáčkách/min. Eluát nevylévejte, obsahuje již Vámi izolovanou RNA. 

Tento krok opakujte ještě jednou, takže výsledný objem eluátu ve dvou promývacích krocích 

je 60 µl.  

 

Odpolední blok: Reverzní transkripce RNA s použitím random hexamerů 

Chemikálie, pomůcky a materiál:  

- RNA izolovaná z dopoledního bloku 

- centrifuga s možností výměny rotorů 

- laboratorní materiál (špičky s filtrem, pipety, centrifugační zkumavky, 1,5 ml 

zkumavky) – připraveno v počtu, které bude student potřebovat 

- 96 % etanol 

- Random hexamery (Generi Biotech) o koncentraci 0,1 mM 

- zásobní roztok dNTP (20 µl jednotlivých dNTP (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) 

v120 µl H2O, zvortexované a stočené) 

- PBS 

- pufr (5x konc. First Strand B) 

- DTT 
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- Sps III (SuperScript III RT, Invitrogen) 

- voda 

- box s ledem 

- kovová destička na zkumavky 

- vortex 

- termobox 

- rukavice 

- Cycler 

- Spektrofotometr Nanodrop 

 

12. samostatný úkol: Reverzní transkripce RNA s použitím random hexamerů 

Reverzní transkripce je proces, při kterém se genetická informace z RNA přepisuje zpět do 

DNA.  Běžně je směr toku genetické informace opačný, ale například některé viry mají tuto 

schopnost a tím dokáží přepsat svůj genetický kód do DNA hostitele.  

 

Postup: 

Příprava Mix I 

Mix I vytvořte smícháním Random hexamerů (Generi Biotech) o koncentraci 0,1 mM 

a dNTP v poměru podle následující tabulky 1. Každý si svůj vzorek bude zpracovávat 

v tripletu. 

 

Tab. 1 Ředění Mix I 

  pro 1 vzorek µl pro 3 vzorky µl 

random primers (hexamers) 1 µl 3 µl 

dNTP 1 µl 3 µl 

 

Příprava Mix II 

Mix II vytvořte smícháním pufru (5x konc. First Strand B), DTT a Sps III  (SuperScript III 

RT, Invitrogen) v poměru podle následující tabulky 2. Poté jej zvortexujte, krátce 

centrifugujte a dále uchovávejte na ledě. Každý si svůj vzorek bude zpracovávat v tripletu. 
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Tab. 2 Ředění Mix II 

  pro 1 vzorek µl  pro 3 vzorky µl 

pufr (5x konc. First Strand B.) 
4 µl 12 µl 

DTT 1 µl 3 µl 

Sps III (SuperScript III RT) 
1 µl 3 µl 

 

Reverzní transkripce:  

Zapněte cycler a popište si zkumavky číslem Vašeho vzorku. Resuspendujte peletu s RNA, 

zcentrifugujte 2 minuty při 11 000 otáčkách/min. a dejte na led. Měřením koncentrace na 

spektrofotometru Nanodrop nařeďte Vaši RNA na koncentraci 100 ng/µl. Ve třech nových 

zkumavkách smíchejte 7 µl H2O, 2 µl Mix I a 5 µl RNA (o koncentraci 100 ng/µl) a řádně 

promíchejte. Dejte na 5 minut do termocykleru (65 °C, program Sps III, uvolnění RNA) . 

Po uplynutí času přendejte na 1 minutu do kovové destičky na led. Zkumavky krátce 

zcentrifugujte, přidejte do každé zkumavky 6 µl Mixu II, propipetujte a dejte na 5 minut do 

termocykleru (25 °C). Nastavte na termocykleru 50 °C a zkumavky ponechte 50 minut 

(polymerace cDNA) a dále ještě 70 °C po dobu 15 minut (denaturace enzymu – zastavení 

reakce). Nakonec vzorky chlaďte po dobu 165 minut na teplotu 15 °C. Nyní máte ve 

zkumavkách polymerizovanou cDNA, kterou budeme potřebovat zítra na RT PCR. 
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Metodický list č. 5: Real Time PCR, vyhodnocení a určení zda mají 

studenti ve vzorku mezenchymální či epiteliální buňky 

Časový rozvrh 5. dne 

8:00–8:15 ustrojení studentů do laboratorního oděvu 

8:15–12:00 dopolední blok: Real Time PCR – studenti provádějí sami pod vedením lektora 

12:00–12:30 ukončení kurzu a oběd 

 

Dopolední blok: Real Time PCR, vyhodnocení a určení zda mají studenti ve vzorku 

mezenchymální či epiteliální buňky  

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 6x cDNA z předchozího dne (vždy v triplikátech) 

- laboratorní materiál (špičky s filtrem, pipety, centrifugační zkumavky, 1,5 ml 

zkumavky) – připraveno v počtu, které bude student potřebovat 

- Roche Probe Master (2x, ready to use) 

- primery (o koncetraci 20 µM, L a R,  HPRT, GADPH, vimentin, e-cadherin) 

- sondy UPL (HPRT, GADPH, vimentin, e-cadherin) 

- voda 

- Stratagene Mx3005P (Agilent) 

- software MxPro 

- rukavice 

 

Jednotlivé činnosti: 

- úvod do světa metod genové exprese, princip, využití 

- společná diskuze nad pracovním postupem pro samostatnou práci 

- 13. samostatný úkol: Real Time PCR, vyhodnocení, určení vzorku  
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Pracovní list č. 5: Real Time PCR, vyhodnocení a určení zda mají studenti 

ve vzorku mezenchymální či epiteliální buňky 

Dopolední blok: Real Time PCR, vyhodnocení a určení zda mají studenti ve vzorku 

mezenchymální či epiteliální buňky 

Chemikálie, pomůcky a materiál: 

- 1x cDNA z předchozího dne (vždy v triplikátech) 

- laboratorní materiál (špičky s filtrem, pipety, centrifugační zkumavky, 1,5 ml 

zkumavky) – připraveno v počtu, které bude student potřebovat 

- Roche Probe Master (2x, ready to use) 

- primery (o koncetraci 20 µM, HPRT, GADPH, vimentin, e-cadherin, L a R) 

- sondy UPL (HPRT, GADPH, vimentin, e-cadherin) 

- voda 

- Stratagene Mx3005P (Agilent) 

- Ssftware MxPro 

- rukavice 

 

13. samostatný úkol: Real Time PCR, vyhodnocení, určení vzorku 

Polymerázová řetězová reakce je in vitro metoda, díky které lze získat poměrně velké 

množství určitého úseku DNA.  Reakce probíhá v termocykleru, který mění teplotu 

v požadovaných intervalech. Základním principem je denaturace DNA, následná 

hybridizace s primery a syntéza nových komplementárních řetězců podle původních vláken. 

Výsledkem reakce je namožený cílový úsek DNA. 

 

Postup: 

Příprava Master Mixu  

Připravte prosím pro všechny z vás dohromady Master Mix pro každý gen zvlášť (gen HPRT 

(10 reakcí), gen GADPH (10 reakcí), gen pro vimentin (20 reakcí), gen pro e-cadherin (20 

reakcí)).  

Master Mix pro 10 reakcí připravíte smícháním 78 µl deionizované H2O, 100 µl Roche Probe 

Master, 4 µl Primer L, 4 µl Primer R a 4 µl sondy komplementární k primeru. Objem 

jednotlivých činidel pro 20 reakcí si vypočítejte.  
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Reakce RealTime PCR 

Na jednu reakci RT PCR potřebujete 20 µl tj. 19 µl Master Mix a 1 µl cDNA. Každý z vás 

si napipetuje 8 reakcí RT PCR (1x HPRT, 1x GADPH? 3x vimentin, 3x e-cadherin). 

Samotná reakce probíhá v přístroji Stratagene Mx3005P, kde zvolíte program 2. V průběhu 

reakce Vám lektor vysvětlí, jakým způsobem se vyhodnocují výsledky, které zpracovává 

software MxPro. Po ukončení reakce se sami zkusíte vyhodnotit, zda ve vašem původním 

vzorku s buněčnou suspenzí byly buňky mezenchymální (exprimující vimentin) či epiteliální 

(exprimující e-cadherin).  
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4 Diskuse 

Molekulární biologie a genetika jsou v současné době velmi rychle rozvíjející se obory. 

Jednou z možností, jak zvýšit zájem žáků o studium molekulární biologie a podpořit jejich 

vlastní zvídavost a touhu objevovat, stejně jako jejich vědecký potenciál, je použití metod 

badatelsky orientované výuky. Přestože se české školství snaží s tímto pokrokem 

korespondovat, možnosti praktické výuky jsou pro střední školy výrazně omezeny nejen 

z  finančních důvodů, ale také z důvodů rizik spojených s používáním genotoxických, 

radioaktivních a jinak nebezpečných látek.  

V této práci jsou stanoveny tři cíle. První z nich se zaměřil na analýzu dostupných učebnic 

s ohledem na téma molekulární biologie a genetiky. V současné době je k dispozici 

7  učebních zdrojů (Tabulka 3), ve kterých je obsaženo téma molekulární biologie 

a  genetiky. Nejrozsáhlejší publikací zabývající se  tímto tématem, je učebnice s názvem 

Genetika, jejímž autorem je Eduard Kočárek. Veškeré učebnice byly podrobně 

prostudovány, zejména ty se zaměřením na praktické úlohy a pokusy. Nejčastěji se jednalo 

o úlohy týkající se izolace DNA a výpočty genetických příkladů (Tabulka 5). Vzhledem 

k tomu, že molekulární biologie je v dnešní době základním předmětem jak na 

přírodovědeckých, tak i na lékařských oborech, si myslím, že rozsah teoretických 

a  praktických úloh je nedostačující.  

Druhým cílem bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit jaké postavení má molekulární 

biologie a genetika ve výuce. Dotazníky byly rozeslány na všechna gymnázia v Plzeňském kraji 

(Tabulka 3). První část dotazníku byla zaměřena na osobnost učitele, věk, pohlaví, vzdělání 

a  délku pedagogické praxe. Z výsledků vyplývá, že v dnešní době se zvýšil podíl učitelů – mužů 

a pedagogové jsou v podstatě genderově vyrovnáni. 80% z nich je ve věku 30–49 let. Všichni 

respondenti mají vysokoškolské vzdělání a nejčastější vzdělání je pedagogického směru se 

zaměřením na biologii. Délka pedagogické praxe je u více než 60 % učitelů delší než 16 let. 

Všichni respondenti uvedli, že se s molekulární biologií a  genetikou setkali již při svém studiu 

a informace v tomto tématu byly pro ně většinou srozumitelné. Kromě toho, více než 40 % 

učitelů absolvovalo v průběhu své pedagogické praxe ještě další doplňující vzdělání formou 

krátkodobého kurzu či školení (Tabulka 6). Lze tedy říci, že gymnaziální pedagogové jsou 

v  dnešní době nejen dostatečně kvalifikovaní pro výuku biologie na střední škole, ale mají 

i  dostatečně dlouhou pedagogickou praxi, což s sebou nese možnost získat dostatečné 
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zkušenosti v této oblasti. Další část dotazníku se týkala výuky molekulární biologie a genetiky, 

kde se ukázalo, že většina učitelů si myslí, že se tématu věnuje v dostatečné hloubce a je pro něj 

i dostatečná časová dotace. Bohužel se probírá v době, kdy se studenti již profilují k budoucímu 

povolání a tak se o pochopení složitých procesů snaží spíše studenti, kteří mají zájem o studium 

na lékařských či přírodovědných oborech, než studenti technických či humanitních oborů. Ti 

mívají s pochopením učiva zpravidla největší problém. Přesto, že si učitelé myslí, že probírají 

učivo do dostatečné hloubky, jsou si vědomi, že pro studium na těžších vysokých školách jsou 

základy nedostatečné. Možná s tím souvisí i fakt, že jen 30 % učitelů provádí se studenty alespoň 

nějaké praktické úlohy. Studenti se pak zřejmě uchylují jen k paměťovému učení abstraktních 

pojmů a tím dojde k  nepochopení složitých molekulárních procesů. Výzkum Janštové a Jáče 

(2015) taktéž potvrdil, že molekulárně biologická témata jsou do výuky na gymnáziích zařazena 

spíše izolovaně v posledním ročníku povinné výuky biologie či chemie s tím, že množství témat 

je v rámci povinné výuky dokonce opomíjena. Některé okruhy jsou součástí volitelných 

seminářů, což ale znamená, že tyto informace dostane jen omezené množství studentů [39].  

Poslední položky v dotazníku jsou zaměřené na oblíbenost molekulární biologie a genetiky mezi 

žáky, a zda se najdou studenti, kteří by měli zájem si obzor v této problematice rozšířit a to 

zejména na praktické úrovni. Ukázalo se, že téměř v každé třídě se nachází studenti, kteří by 

měli dostatečné znalosti, dovednosti a zájem se v tomto oboru dále rozvíjet. Na základě výsledku 

rozboru učebnic, kde kromě jedné učebnice, je téma molekulární biologie spíše opomíjené 

a  výsledkům dotazníku, z nichž vyplývá, že studenti většinou nemají možnost praktických úloh, 

jsem se pokusila navrhnout týdenní kurz pro studenty se zájmem o  tuto problematiku (cíl 3). 

Kurz je maximálně pro 6 uchazečů a  vyžaduje dostatečné znalosti o  problematiku molekulární 

biologie a genetiky. Navrženo je 5 metodických listů pro lektora a  5 pracovních listů pro 

studenty. Každý list je detailně zpracován, obsahuje přesný časový rozpis, soupis potřebného 

materiálu a   podrobnou metodiku. Studenti mají během týdne 13 samostatných úkolů, kde si po 

předchozí ukázce sami vyzkouší, jak se pracuje v  molekulárně-biologické laboratoři.  

Uvědomuji si, že není v kompetenci školy tyto praktické pokusy provádět, ale dovedu si 

představit, že by mohl být kurz například pod záštitou grantů z oblasti vědy, výzkumu a inovací 

pořádán například vědeckým ústavem či vysokoškolskou katedrou. Téma molekulární biologie 

a genetiky by se mezi studenty středních škol více zpopularizovalo a  vysoké školy by mohly 

získat další zájemce s dostatečnými základy pro budoucí studium. Nedávné výzkumy potvrdily, 

že studenti, kteří absolvovali obdobná molekulárně biologická cvičení, je hodnotili velmi kladně. 
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Dokonce se ukázalo, že pokud výuka probíhala na půdě vysoké školy, byla studenty mnohem 

více oceněna, něž identické semináře probíhající na půdě jejich kmenového gymnázia. Tyto 

pokročilé praktické úlohy tak dokázaly provázat učivo molekulární biologie a ostatních 

biologických oborů a proto by bylo vhodné je do výuky zařazovat [39,40].  
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Závěr 

Přestože se školství snaží jít ruku v ruce s biologickým pokrokem, potýká se výuka 

molekulární biologie a genetiky na gymnáziích s problémy. Tyto problémy souvisí nejen 

s vysokými finančními a materiálními nároky, ale také často s nároky kladenými na 

dostatečnou kvalifikaci učitele. Vzhledem k tomu, že jsou molekulární biologie a genetika 

v současnosti jeden z nejrychleji rozvíjející se oborů, je potřeba na tyto skutečnosti reagovat. 

Téma molekulární biologie a genetiky je rozpracováno ve velmi malém množství učebnic. 

Studenti většiny gymnázií nemají možnost žádných složitějších praktických úloh, přestože 

by o ně podle pedagogů zájem měli. Toto všechno směřuje k tomu, že bude muset dojít 

v budoucnosti ke změně přístupu k výuce molekulární biologie a genetiky a pravděpodobně 

na něm bude participovat i akademická sféra. Taková spolupráce by přinesla studentům 

možnost vyzkoušet si práci se špičkovým zařízením pod kvalitním vedením a nadaným 

žákům by umožnila rozvoj. To vše ukazuje na fakt, že současný styl výuky i její obsahová 

stránka v oblasti molekulární biologie a genetiky plně nekorespondují se současným stavem 

poznání, a proto bude pravděpodobně v dohledné době potřeba alespoň částečná revize 

kurikulárních dokumentů.   
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Příloha 

Dotazník k výuce molekulární biologie a genetiky na gymnáziích  

 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

- žena 

- muž 

 

2. Kolik je vám let? 

- 20–29 

- 30–39 

- 40–49 

- 50–59 

- více než 60 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

- SŠ/gymnázium 

- VŠ pedagogického směru 

- VŠ přírodovědného směru 

- VŠ jiného směru 

- vyšší akademické vzdělání 

 

4. Pokud máte vysokoškolské vzdělání, kterou vysokou školu jste absolvoval? 

 

5. Jaká je délka Vaší celkové pedagogické praxe? 

- 0–5let 

- 6–15let 

- 16–25let 

- více než 25let 

 

6. Jak dlouho vyučujete předmět biologie na gymnáziu? 

- 0–5let 

- 6–15let 

- 16–25let 

- více než 25let 

 

7. Na kterém gymnáziu v současné době vyučujete biologii? 
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8. Absolvoval jste při své pedagogické přípravě na vysoké škole předmět, který se 

zabýval tématy z oblasti molekulární biologie a genetiky?  

- ano 

- ne 

 

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, byl pro vás předmět 

srozumitelný? 

- ano 

- ne 

 

10. Absolvoval jste někdy během pedagogické praxe školení, které se zabývalo 

tématy z oblasti molekulární biologie a genetiky? 

- ano 

- ne 

 

11. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jakého školení jste se účastnil? 

Prosím uveďte místo a rozsah. 

 

12. Myslíte si, že je na gymnáziu učební látka z molekulární biologie a genetika 

probírána v dostatečné hloubce? 

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 

- jiná odpověď 

 

13. Je podle Vás molekulární biologii a genetice věnována v hodinách biologie 

dostatečná časová dotace? 

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 

- jiná odpověď 

 

14. Myslíte si, že studenti gymnázia porozuměli učební látce v oblasti molekulární 

biologie a genetiky dostatečně? 

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 
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- jiná odpověď 

 

15. Mají studenti problémy při studiu molekulární biologie a genetiky?  

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 

- jiná odpověď 

 

16. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jakým problémům studenti 

čelí? 

 

17. Myslíte si, že mají studenti gymnázií dostačující základy z molekulární biologie 

a genetiky pro studium na vysoké škole?  

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 

- jiná odpověď 

 

 

18. Mají studenti možnost na Vašem gymnáziu vyzkoušet si i praktické úlohy 

z  molekulární biologie a genetiky?  

- ano 

- ne 

 

19. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké praktické úlohy se 

studenty zkoušíte? 

 

20. Patří témata z molekulární biologie a genetiky k oblíbeným mezi studenty?  

 

21. Myslíte si, že by pro studenty s výjimečným zájmem o biologii měl přínos 

praktický molekulárně biologický kroužek, kde by si žáci měli možnost 

vyzkoušet některé techniky (např. tkáňové kultury, pokročilé mikroskopování, 

fluorescenční značení markerů, izolace DNA, RNA, RTPCR aj.)?  

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 

- jiná odpověď 
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22. O kolika žácích ve třídě si myslíte, že by měli dostatečné znalosti, dovednosti 

a  zájem se tohoto kroužku účastnit? 

- žádný 

- 1 

- 2–4 

- 4–8 

- více než 8 

 


