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Abstrakt 
Název diplomové práce: „Metody molekulární biologie ve forenzní genetice 

jako téma odborné přednášky na SŠ gymnaziálního typu". 

Diplomová práce se zabývá problematikou metod molekulární biologie, které využívá 

forenzní genetika. Popisuje jednotlivé metody a technologie využívané v kriminalistické 

praxi. 

Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. 

Úvodní kapitola zahrnuje hypotézy a stanovuje cíle diplomové práce. 

Druhá část se věnuje metodám molekulární biologie. Zmiňuje základní 

informace o DNA, metodách a technologiích využívaných v kriminalistice. Každá 

podkapitola se věnuje jedné metodě nebo technologii. 

Třetí část je didaktická. Zabývá se charakteristikou a klasifikací vyučovacích 

metod slovních. V podkapitolách jsou shrnuty charakteristiky a základní požadavky na 

odbornou přednášku. Podkapitoly též obsahují doporučení pro tvorbu prezentace 

s využitím programu MS PowerPoint, která doplňuje odbornou přednášku. 

Čtvrtá část se zabývá realizací výzkumu. Obsahuje výsledky empirického šetření 

v podobě postojového dotazníku 

Pátá a šestá část uzavírají diplomovou práci. Jsou tvořeny diskusí, která vyplývá 

z ověřování hypotéz, dosažení stanovených cílů a závěrečným shrnutím. 

Přílohy tvoří vytištěná prezentace, dotazníky předložené na začátku a na konci odborné 

přednášky. 

Klíčová slova 

DNA, RNA, replikace, transkripce, translace, izolace a extrakce DNA, amplifikace 

DNA, PCR, elektroforéza 
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1 Úvod 
Diplomovou práci na téma „Metody molekulární biologie ve forenzní genetice" 

jsem si zvolila z několika důvodů. 

Jedním z nich bylo, že mne tato problematika zajímá a chtěla jsem se o ní dozvědět 

co nejvíce informací. 

Dalším důvodem je fakt, že existuje jen velmi málo publikací v českém jazyce, 

které by se tomuto tématu komplexněji věnovaly. Dosud vydaná literatura je určena pro 

vysokoškolské studenty nebo odborníky, kteří se genetikou zabývají a většinou je 

v cizím jazyce. 

V neposlední řadě se v současné době jedná o jeden z nejrychleji se rozvíjejících 

oborů blízce souvisejících s biologií. Daří se vyvíjet stále rychlejší a citlivější techniky. 

S tím souvisí i vznik nových specializovaných pracovišť. 

V prvních kapitolách považuji za nutné zopakovat některé základní informace, 

které jsou stěžejní pro pochopení mechanismů využívaných v metodách a technologiích 

analýzy nukleových kyselin. 

Z důvodu zachování kontinuity teoretické části diplomové práce budu postupovat 

od problematiky zajišťování biologických stop k základním informacím o DNA až 

k metodám a technologiím její analýzy. 

Didaktická část je zaměřena na problematiku výuky metod molekulární biologie 

využívaných ve forenzní genetice a na realizaci výzkumu. Dále je v ní uvedena 

klasifikace výukových metod a stručná charakteristika metod slovních. Záměrně 

uvádím pro porovnání pouze metody slovní, jelikož v rámci výzkumu bude realizována 

přednáška. Tuto vyučovací metodu jsem zvolila s ohledem na vybrané téma. 

Součástí práce je výzkum, který bude realizován na SŠ gymnaziálního typu. Jeho 

úkolem je zjistit, jaká očekávání a postoje mají žáci od přednášky na téma „Metody 

molekulární biologie ve forenzní genetice. 
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1.1 Cíle diplomové práce 

Jako cíl diplomové práce jsem si zvolila shromáždění a uspořádání základních 

informací z oblasti metod molekulární biologie využívaných ve forenzní genetice za 

účelem přiblížení tématu veřejnosti, zejména učitelům biologie a žákům středních škol. 

Zaměřila jsem se především na didaktizaci informací potřebných k vytvoření 

prezentace v programu MS PowerPoint. Úkolem je tvorba prezentace a její předvedení 

na vybraných gymnáziích v rámci ověření její kvality. 

Jedním z dalších cílů je zjištění míry očekávání studentů gymnázií od přednášky na 

dané téma. A dále zájem o jejich postoje k absolvované přednášce. Realizace tohoto cíle 

je založena na empirickém šetření v podobě postojového dotazníku. 

V neposlední řadě se budu zabývat vyhodnocením výsledků výzkumu a jejich 

interpretací. 

1.2 Hypotézy 

Na základě tématu a definice cílů práce je nezbytné stanovit hypotézy. 

Hl: Předpokládám, že škola (resp. vyučující) neposkytuje žákům informace o 

daném tématu. 

Následující hypotézy se vztahují k předpokládaným výstupům postojového 

dotazníku. Malým písmenem „a" jsou označeny hypotézy, které se vztahují k úvodnímu 

dotazníku. Hypotézy vztahující se k závěrečnému dotazníku jsou označeny malým 

písmenem „b". 

H2a: Žáci očekávají náročnou přednášku. 

H2b: Žáci hodnotí přednášku jako náročnou. 

H3a: Žáci očekávají, že přednáška bude příjemná. 

H3b: Žáci hodnotí přednášku jako příjemnou. 

H4a: Žáci očekávají záživnou přednášku. 

H4b: Žáci hodnotí přednášku jako záživnou. 

H5a: Žáci očekávají, že informace získané na přednášce jim budou užitečné. 

H5b: Žáci hodnotí přednášku jako užitečnou. 
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H6a: Žáci očekávají inovativní pojetí. 

H6b: Žáci hodnotí přednášku jako inovativní. 

H7a: Žáci očekávají aktivitu při přednášce. 

H7b: Žáci hodnotí přednášku jako aktivizující. 

H8a: Žáci očekávají obohacení o nové informace. 

H8b: Žáci hodnotí přednášku jako obohacující. 

H9a: Žáci neočekávají odrazující přednášku. 

H9b: Žáci hodnotí přednášku jako motivující. 



2 Metody molekulární biologie ve forenzní genetice -
teoretická část 

Molekulární biologie, která vznikla v 50. letech 20. století jako hraniční obor 

mezi biologií a chemií, využívá vhodných teoretických i metodických poznatků 

klasických přírodních věd. Zabývá se poznatky o základních makromolekulárních 

složkách živé hmoty - bílkovinách a nukleových kyselinách. 

Forenzní genetika je obor spadající do kategorie soudní. Týká se osob 

zúčastněných na trestním řízení. Pro svou praxi využívá poznatků z genetiky tzn. nauky 

o dědičnosti a proměnlivosti organizmů. Výsledky genetické analýzy umožňují 

kriminalistům se stoprocentní jistotou určit původce biologického materiálu 

(rostlinného, zvířecího nebo lidského původu) zanechaného na místě činu. Není tím 

ovšem řečeno, že původce je zároveň pachatelem trestného činu. 

V současnosti nachází metody a technologie molekulární biologie uplatnění i 

v jiných oborech a při různých situacích. Mezi něž například patří biomolekulární 

archeologie, identifikace obětí přírodních katastrof, havárií i válečných konfliktů a 

v neposlední řadě určování paternity a vyhledávání poškozených genů zapříčiňujících 

těžké dědičné choroby. 

2.1 Pohled do historie genetiky 

Historie genetiky jako vědy začíná v 2. polovině 19. století a je spojena s objevy 

Johanna Gregora Mendela. 

Základy genetiky položil roku 1865 Johann Gregor Mendel (viz.Obr. 1). 

Narodil se ve Slezsku a působil v Brně. V uvedeném roce oznámil vědecké veřejnosti 

výsledky svých 171etých pokusů, v nichž křížil hrách setý (Pisum sativum). Pro křížení 

si vybral vždy dvě odrůdy vzájemně se lišící různými formami určitého nápadného 

znaku (barva osemení a květu, barva a tvar semena, tvar lusku, postavení květů na ose 

atd.) a pečlivě matematicky zpracoval výskyt forem příslušného znaku v dalších 

generacích. Objevil tak základní zákonitosti dědičnosti organismů (Šmarda,2003). 
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Obr. 1, Johann Gregor Mendel, 1822-1884 (6) 

Na jeho počest je nazýváme Mendelovy zákony: 

1) Při vzájemném křížení homozygotů vzniká potomstvo, které je svým 

genotypem (a tudíž i feno typem) jednotné. 

2) Při vzájemném křížení heterozygotů vzniká potomstvo, které je 

genotypově (a tudíž i fenotypově) různorodé, přičemž poměrné 

zastoupení homozygotů a herozygotů (a tudíž i dominantních a 

recesivních fenotypů) je pravidelné a stálé. 

3) Při vzájemném křížení vícenásobných heterozygotů (jedinců 

heterozygotních ve větším počtu různých alelových párů) vzniká 

genotypově a fenotypově různorodé potomstvo, v němž je pravidelné a 

stálé poměrné zastoupení genotypů a fenotypů, odpovídajících všem 

teoreticky možným kombinacím mezi dominantními a recesivními 

alelami všech sledovaných hererozygotních alelových párů (Rosypal, 

2003). 

Mendel byl právem přesvědčen, že mají obecnou platnost a vysvětlují dědičnost 

a vnitřní příčiny proměnlivosti znaků všech organismů, včetně člověka; ověřit se mu to 

však nepodařilo. Jeho objevy zůstaly nejen do konce jeho života, ale až do konce 19. 

století nepovšimnuty. 

Uznání jim přinesl až rok 1900, kdy hned tři evropští badatelé - nezávisle na 

sobě - dospěli při svých výzkumech (různě tématicky orientovaných) k týmž poznatkům 
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jako Mendel, a všichni tři také jeho prioritu oficiálně uznali. Byli to: Holanďan Hugo 

de Vries, Němec Carl Correns a Rakušan Erich von Tschermak. Mendelem založená 

genetika tak začala svůj rozlet. 

Prakticky současně s Mendelem - roku 1865 - uveřejnil své stěžejní práce 

Angličan Francis Galton. Tento badatel si všímal výskytu určitých nadání a jiných 

nápadných psychických vlastností lidí v některých rodech, a stal se tak průkopníkem 

genetiky člověka. Galton byl bratrancem Charlese Darwina a jako příslušník rodu 

Darwinů se stal mimoděk sám prvkem výzkumu, o který se zasloužil (v rodu založeném 

Erasmem Darwinem se nápadně dědilo přírodovědné nadání). Je škoda, že Darwin ani 

Galton neznali Mendelovo dílo, a to tím spíše, že Mendel znal Darwinovo dílo velmi 

dobře a vysoko je cenil. Pochopil i to, že mu chybí právě poznání dědičných příčin 

variability. 

Dalším významným krokem genetiky člověka bylo zjištění příčiny alkaptonurie 

- Archibaldem E. Garrodem roku 1902. Tento badatel prokázal, že jde o odchylku 

v biochemických schopnostech organismu (onemocnění způsobené vrozenou poruchou 

metabolismu bílkovin) a že její dědičnost lze vysvětlit podle Mendela jako recesivní. 

Tak byla nastoupena cesta k chápání molekulárních neboli metabolických dědičných 

chorob člověka vůbec. 

Již od roku 1916 bylo zásluhou Calvina B. Bridgese známo, že geny, jejichž 

existence byla objevena Mendelem, jsou uloženy v jádrech buněk v chromozomech, 

čímž byl vytvořen předpoklad pro vznik genetiky na úrovni buňky - cytogenetiky. 

Zajímavé je, že byl velmi dlouho předmětem sporu počet chromozomů člověka. 

Teprve roku 1956 Joe-Hin Tjio a Albert Levan správně spočítali, že člověk má 

v jádrech somatických buněk 23 párů chromozomů, celkem tedy 46. 

Během 2. světové války vědci zjistili, že látkou zajišťující dědičnost je kyselina 

deoxyribonukleová (deoxyribonucleid acid, DNA). Pod konečnou verzí tohoto 

zásadního, dlouho s nedůvěrou přijímaného objevu jsou podepsáni Oswald Avery, 

Colin MacLeod a Maclyn McCarty (1944). 

Kardinálním mezníkem v historii genetiky byl rok 1953, který se všeobecně 

pokládá za rok založení genetiky molekulární. Toho roku totiž Američan James D. 
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Watson spolu s Angličany Francisem H. Crickem a Mauricem H. F. Wilkinsem 

popsali strukturu této makromolekulárni organické substance dědičnosti, DNA. Roku 

1962 pak byli za tento objev vyznamenáni Nobelovou cenou. Od té doby bylo 

Nobelových cen za objevy v molekulární genetice uděleno ještě 22. Těžiště pokroku 

v genetice a její nové perspektivy dnes leží právě na úrovni molekulární (Šmarda, 

2003). 

Britský genetik Alec Jeffreys z Leicesterské univerzity v roce 1984 vypracoval 

metodu vizuální identifikace (zviditelnění) těch označených fragmentů, které obsahují 

hledané sekvence kyseliny deoxyribonukleové a to pomocí tzv. molekulární hybridizace 

s vhodně značenou DNA sondou. 

Jeffřeysova metoda genetické identifikace, známá pod hovorovým termínem 

„DNA fingerprinting", neboli „genetické otisky", byla vyvinuta s původní představou, 

že by se komparací genetického materiálu daly zjistit příznaky dědičných chorob, které 

by pak bylo možné s předstihem léčit. V roce 1986 byla poprvé Jeffřeysova metoda 

„DNA fingerprintingu" využita také pro účely kriminalistiky. 

Jednalo se o případ vraždy 151eté Lindy Mannové, ke které došlo v listopadu 

1983 mezi vesnicemi Narborough a Enderby (Velká Británie). Soudní pitva prokázala, 

že poškozená zemřela následkem cizího zavinění. Krátce před svou smrtí byla 

znásilněna. Pro další kriminalisticko-technické účely bylo stěrem z oblasti genitálií 
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poškozené zajištěno sperma pachatele, které bylo zmraženo. Případ však zůstal 

neobjasněn. 

O tři roky později byla v blízkosti místa vraždy Lindy Mannové nalezena další 

zavražděná, 151etá Dawn Ashorthová. I ona byla před smrtí znásilněna. Krátce nato se k 

činu doznal sedmnáctiletý vrátný z ústavu pro duševně choré. Vzhledem ke shodným 

znakům ve způsobu provedení obou případů vražd, shodnému motivu, včetně shodných 

míst jejich spáchání vzniklo podezření, že by mohl být i pachatelem vraždy Lindy 

Mannové. 

Genetik Alec Jeffřeys provedl komparaci DNA zajištěné z krve podezřelého s 

DNA vyextrahovanou ze spermatu, získaného z poševního výtěru u obou poškozených, 

metodou „fingerprintingu". Po vyhodnocení došel k nečekanému závěru - sperma v 

obou případech pocházelo od jednoho pachatele, ale nekorespondovalo s DNA 

podezřelého. Podezřelý musel být propuštěn. 

Proto bylo v lednu 1987 rozhodnuto odebrat vzorky krve pro analýzu lidské 

DNA dalším více než 4.500 osobám mužského pohlaví z okolních vesnic. Toto opatření 

však nebylo úspěšné. Teprve v srpnu 1987 získala tamější policie poznatek, že jistý 

Colin Pitchfork přemluvil podezřelého k tomu, aby si nechal odebrat krev na jeho 

jméno. Po vyšetření krve Colina Pitchforka byla zjištěna shoda mezi jeho „otiskem" 

DNA a „otiskem" DNA získaného ze spermatu, které bylo zajištěno u poškozených. Na 

základě těchto důkazů se Colin Pitchfork k oběma vraždám doznal a později byl 

odsouzen ke dvěma doživotním trestům. 
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Záhy se metoda analýzy lidské DNA pro kriminalistické účely rozšířila také do 

USA a dalších zemí. Na území České republiky byla poprvé uplatněna a později 

soudem akceptována v roce 1992 v případu vraždy 191eté studentky Pedagogické 

fakulty Masarykovy Univerzity v Brně Jany Krkoškové pachatelem Milanem Lubasem, 

ke které došlo 27. června 1990 na Pedagogické fakultě MU v Brně. 

Pro kriminalistiku je významné, aby byl zdroj DNA specifický a nepodléhal 

žádným velkým změnám. To znamená, že z hlediska individuální identifikace lidského 

jedince jde o mnohem dokonalejší metody, něž ty, které pro tento účel využívají znaky 

člověka dědičně podmíněné (např. krevní skupiny). V biologických stopách se DNA 

navíc zachovává v nedegradovaném stavu velmi dlouho, dokonce několik století.(9) 

2.2 Kriminalistická biologie 

Knminalistická biologie je aplikovaná biologická věda, která slouží 

kriminalistické praxi vyhledáváním, zajišťováním, zkoumáním a vyhodnocováním 

biologických stop lidského, zvířecího nebo rostlinného původu (Musil a kol., 2004). 

2.2.1 Druhy biologických stop 

Biologické stopy lze třídit hned z několika hledisek. Za základní dělení můžeme 

považovat to, kde je základním kritériem druh původce např. biologický materiál 

lidského, zvířecího nebo rostlinného původu. 

Pro kriminalistickou praxi, ale i pro účely této práce je stěžejní biologický 

materiál lidského původu. 

Podle oddělení od lidského organismu se vytváří následující biologické stopy: 

• Samovolně odloučený materiál bez použití jakéhokoliv násilí (zpravidla 

projevy životních funkcí organismu). Můžeme sem zařadit poměrně 

běžné biologické stopy (např. moč, pot, sliny, slzy, ejakulát, vypadlé 

vlasy a chlupy, nosní sekret, poševní sekret, zvratky), ale i ty méně často 

se vyskytující (např. menstruační krev, plodovou vodu, placentu atd.). 

• Materiál oddělený od lidského organismu působením zevního násilí, 

přičemž není rozhodující, zda toto násilí působilo proti zájmům člověka 

(naprostá většina případů) nebo v jeho zájmu (lékařské, především 
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chirurgické zákroky). Typickými biologickými materiály tohoto typu 

jsou krev, části tkání a orgánů, vytržené či odstřižené vlasy, části kostí. 

• Materiál pocházející ze zaniklého organismu (po smrti člověka), kam 

patří celé mrtvoly a jejich části, kosti a kosterní nálezy (Musil a kol., 

2004). 

Při vyšetřování a zajišťování biologických stop se používá o něco detailnější 

dělení. Při něm se bere v úvahu nejen druh původce, ale i jeho vztah k objasňovaným 

událostem (tzn. stopy, jež zanechal pachatel nebo oběť). V neposlední řadě se jako 

kritérium třídění bere místo nálezu biologické stopy např. různé předměty, oděvy a 

samozřejmě místo činu. 

2.2.2 Zajišťování biologických stop 

V Musilově učebnici Kriminalistiky jsou uvedeny požadavky na zajišťování 

kriminalistických stop. Mají svá specifika a na jejich přesném dodržování závisí 

konečná relevance zjištěných výsledků. 

Požadavky na zajišťování biologických stop: 

• Biologických stop se nelze nikdy dotýkat holou rukou. Hrozí 

nebezpečí kontaminace vlastním biologickým materiálem (např. potem) 

stopy a tím její pozměnění. Ohroženo může být i vlastní zdraví, jelikož je 

zde vysoká pravděpodobnost přenosu infekce. Pracuje se vždy s čistými 

(nemusí být nutně sterilní) nástroji a obaly. Výjimkou tvoří požadavky na 

zkoumání DNA, kde je nutné používat sterilní nástroje a obaly. 

• Pokud je to technicky proveditelné zajišťují se celé předměty, které 

nesou biologické stopy. Zabrání se tím možným chybám při zajišťování 

stop. Znalci se tím umožní, aby si sám odebral potřebné množství vzorku 

z optimálních míst a pro potřeby zkoumání i vhodně zajistil podkladový 

materiál, na němž se biologické stopy nenacházejí. 

• V případech, kdy nelze stopy zaslat i s jejich nosiči, je zapotřebí jejich 

sejmutí z podkladového materiálu. Pro tyto účely byla vypracována 

řada metod (např. seškrabování materiálu ostrým nástrojem, smývání 

materiálu na vatový tampón). K tomuto účelu jsou používány sterilní 
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nástroje a obaly. Při tomto způsobu zajišťování biologických stop je 

nezbytné zajistit i vzorek podkladového materiálu, a to zpravidla stejným 

způsobem, jakým se zajišťovala vlastní stopa. 

Biologické stopy se včetně jejich nosičů zasílají ke zkoumání suché, 

nikoliv vlhké nebo dokonce mokré. Nevysušené materiály snadno 

podléhají biochemickému rozkladu, jsou napadány plísněmi, podléhají 

hnilobným změnám. Vysušení materiálů musí probíhat pouze při 

pokojové teplotě, nikoliv v blízkosti tepelných zdrojů nebo na přímém 

slunečním světle. V případě nálezu tekuté krve je nutné postup 

konzultovat s příslušnými odborníky - za splnění určitých podmínek 

(např. osobní předání, uchování materiálů za snížené teploty), lze tyto 

materiály předat ke zkoumání i v tekutém nebo mokrém stavu. 

Nejvhodnější obalový materiál pro zajišťování pevných biologických 

stop je čistý papír. Ten je propustný pro vodní páry a dovoluje tak 

případné dosychání biologických stop. Nevhodné jsou sáčky 

z plastických hmot, které nejsou prodyšné a případná zbylá 

zkondenzovaná vlhkost působí na biologické stopy negativně. 

V případech, kdy je papírový obal (např. obálka) zalepován, nesmí být 

k navlhčení lepivých vrstev použity sliny, ale výhradně čistá voda. 

Tekuté biologické materiály se zajišťují do skleněných obalů (např. 

zkumavek, různý druhů lahví), stejně tak se zajišťují i stopy seškrábané 

(suché) nebo sejmuté na vatový tampón (až po vysušení). Moderním 

obalovým materiálem je STERICLIN. Jedná se o jakýsi „rukáv", který je 

tvořen z jedné strany papírem a z druhé průhlednou plastickou hmotou. 

Při použití se odstřihne potřebná velikost, dovnitř se vloží biologická 

stopa a obal se zataví. Papír umožňuje průnik vodních par, plastická 

hmota pozorování stopy bez potřeby otevírání obalu. 

Protože vizuálně nelze zjistit, zda všechny nalezené biologické stopy 

pocházejí z organismu jednoho jedince, je žádoucí zajistit veškerý 

nalezený biologický materiál. Tato podmínka je v praxi obtížně 

splnitelná, zejména v případech nálezu většího množství stop. 
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V takových případech je třeba postupovat podle okolností tak, aby 

existovala co největší pravděpodobnost, že byly zajištěny biologické 

stopy všech osob, které se na průběhu události podílely. Možnost omylu 

existuje ovšem vždy. 

Obr. 4, Odběrová souprava pro zajištění srovnávacího biologického materiálu (stěr z ústní sliznice) 

od osob (10) 

• Zajišťování srovnávacích materiálů je často záležitostí zdravotnických 

zařízení. Jedná se především o odběr krve živé osoby nebo sraženiny u 

mrtvoly (při pitvě) nebo o odběr ejakulátu. Odběr vzorků vlasů může 

podle stanovených zásad provést i kriminalistický technik, obdobně i 

odběr vzorku slin (např. na průklepový papír, který osoba nasliní 

podržením v ústech). Pro účely zkoumání DNA (molekulárně biologické 

vyšetření) se srovnávací materiály získávají bukálním stěrem (setřením 

povrchu vnitřní plochy ústní dutiny) pomocí jednoduché sterilní 

odběrové soupravy. V české kriminalistické praxi je pro bukální stěr 

nejčastěji používána odběrová soustava zn. SOBÍMA, umožňující 

neinvazivní a neintimní odběr přímo „v terénu". Odběr může provést 

samotný policista, není potřebná přítomnost zdravotnického pracovníka 

(Musil a kol., 2004). 
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Obecně platí, že v atypických případech, jejichž posouzení závisí na zkušenostech 

kriminalisty, je žádoucí kontaktovat příslušného znalce, který rozhodne o dalším 

postupu. 

Pro potřeby této práce jsou nejdůležitější biologické stopy obsahující DNA (krev, 

ejakulát, apod.). 

2.3 Nukleové kyseliny jako informační biopolymery 

V buňkách člověka a ostatních známých organismů jsou obsaženy dva typy 

molekul nesoucích informaci. Můžeme je nazvat jako informační biopolymery. 

Biopolymer je v zásadě biologická makromolekula, která vzniká v organizmech 

kondenzací z více stejných či různých nízkomolekulárních látek. 

Jedním z nich jsou nukleové kyseliny. 

Genetická informace nesena nukleovými kyselinami je obsažena ve sledu 

nukleotidů neboli v nukleotidových sekvencích (Rosypal, 2003). 

Druhým typem jsou proteiny. Nejsou jen pouhými stavebními kameny, z nichž je 

buňka vytvořena. Obstarávají také většinu buněčných funkcí. Vznikly na základě 

informace v nukleových kyselinách. 

2.3.1 Druhy nukleových kyselin 

Nukleové kyseliny existují ve dvou základních druzích, je to 

deoxyribonukleová kyselina (DNA) a ribonukleová kyselina (RNA). Jejich rozdíly 

spočívají např. v zapojení jiného typu cukru a dusíkaté báze v nukleotidech. 

DNA se u živočichů a tedy i člověka vyskytuje především v jádře buněk (jaderná 

DNA) a dále v mitochondriích jako tzv. mitochondriální DNA (mtDNA). Je tvořena 

dvěma komplementárními řetězci, které se stáčí do dvoušroubovice. Každý řetězec se 1 

skládá z dusíkatých bází, cukru (deoxyribosa) a fosfátového zbytku (zbytek kyseliny 

trihydrogenfosforečné). Všechny dané komponenty se pravidelně střídají a dohromady 

tvoří nukleotid. 

DNA obsahuje čtyři dusíkaté báze: adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a 

thymin (T). Jednotlivé báze se spolu párují podle pravidla komplementarity. Páry A-T 

spolu vytvářejí dva vodíkové můstky, páry G-C tri vodíkové můstky. Tyto vazby 
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umožňují spárování dvou komplementárních řetězců. Zatímco báze tvoří vnitřek 

dvoušroubovice, na jejím povrchu jsou řetězce, v nichž se opakují zbytky ribosy a 

kyseliny fosforečné. 

Eukaryotní DNA není volná, jak je tomu u prokaryotní DNA, ale je navázána na 

komplexy bazických bílkovin histonů. 
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RNA se vyskytuje v různých buněčných strukturách např. v jadérku. Ve větším 

množství je obsažena v ribosomech. Její molekula je tvořena většinou jedním 

polynukleotidovým vláknem. Překládáním různých úseků RNA a následným párováním 

bází může vznikat sekundárně dvoušroubovicová struktura, podobně jako je tomu u 

DNA. Tři dusíkaté báze (adenin, cytosin a guanin) jsou totožné s bázemi, které obsahuje 

vlákno DNA. Chybí thymin, který je nahrazen uracilem (U). Podle pravidla 

komplementarity se páruje s adeninem. Dále RNA obsahuje cukr ribosu, což je další 

rozdíl oproti DNA a fosfátový zbytek. 
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V živých organismech jsou tři základní typy RNA. Každá zajišťuje určitou fázi 

přenosu a realizace genetické informace. 

Mediátorová ribonukleová kyselina (informační, messenger, mRNA) vzniká 

přepisem (transkripcí) z DNA. Přenáší informaci o pořadí aminokyselin z jádra buňky 

k místu proteosyntézy. 

Transferová ribonukleová kyselina (tRNA) je charakteristická svým 

překládáním úseků přes sebe a následným vznikem trojrozměrné struktury. 

Schematicky lze tRNA zakreslit jako trojlístek. Funkcí tRNA je přenos navázaných 

aminokyselin na proteosyntetický aparát buňky. 

Ribosomální ribonukleová kyselina (rRNA) je obsažena v organelách zvaných 

ribosomy. Proteosyntézy se účastní tím, že se pohybuje podél mRNA a převádí pořadí 

nukleotidů do pořadí aminokyselin za použití tRNA. 

2.3.2 Replikace 

Replikace je proces, při kterém se tvoří kopie DNA. Tím je zajištěno plnění 

funkcí, které má DNA tj. předávání genetické informace do dceřiných buněk a dalších 

generací organizmu. Toto zdvojování se nazývá semikonzervativní replikace. Jde o 

enzymaticky řízený proces kopírování sekvence DNA na základě výše zmíněné 

komplementarity nukleových bází. Z jedné původní molekuly DNA se vytvoří dvě 

molekuly dceřiné. Každá z nich je složena z jednoho původního vlákna a z jednoho 

nově syntetizovaného. 

Pro semikonzervativní způsob replikace je charakteristické, že se dvoušrobovice 

molekuly DNA rozplétá a oba její řetězce slouží jako matrice pro syntézu 

komplementárních řetězců. V obou výsledných molekulách DNA se zachová jeden 

řetězec z výchozí molekuly (Rosypal, 2003, s. 83 - 84). 

Jelikož eukaryotické buňky mají obsáhlý genom, dochází k replikaci na mnoha 

místech současně.1 Body, v nichž replikace začíná, se nazývají iniciační nebo 

replikační body. Úsekům, které náležejí vždy k jednomu replikačnímu bodu, se říká 

replikony. 

1 U prokaryot začíná replikace pouze v jednom místě, odkud pokračuje oběma směry podél kružnicové 
molekuly DNA. Toto platí i pro mtDNA. 
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Replikace DNA začíná v momentě, kdy se obě vlákna původní molekuly začnou 

od sebe vzdalovat a rozplétat působením DNA-helikázy. Syntéza nových řetězců DNA 

probíhá semidiskontinuálně. 

Kontinuální syntéza DNA-řetězce je proces postupného připojování nukleosid-

5'-monofosfátů k 3'-OH-konci DNA-řetězce prodlužujícího se souvisle od začátku jeho 

syntézy až do jejího konce podél matricového řetězce orientovaného ve směru 3 ' -5\ 

Nově syntetizovaný řetězec DNA, který roste ve směru pohybu replikační vidličky, je 

nazýván vedoucí řetězec. 

Diskontinuální syntéza DNA-řetězce probíhá přes Okazakiho fragmenty2 

podél matricového řetězce orientovaného ve směru 5'-3'. Takto vznikající řetězec je 

nazýván váznoucí nebo opožďující se. 

Do rozevřené DNA se na obě vlákna připojí DNA-polymeráza. Na každém 

vlákně vytvoří krátký úsek DNA (tzv. DNA-primer). Za pomoci DNA-polymerázy se 

k původnímu DNA-řetězci začnou podle principu komplementarity přikládat volné 

nukleotidy. Jelikož DNA-polymeráza umí syntetizovat pouze ve směru 3'-5', dochází 

na druhém nově vznikajícím DNA-řetězci k napojování pouze krátkých úseků 

(Okazakiho fragmenty). Syntéza probíhá proti směru rozevírání replikační vidličky. 

DNA-primery jsou odbourány DNA-polymerázou a vzniklé mezery se 

komplementárně doplní k matricovému řetězci. Okazakiho fragmenty následně 

pospojuje DNA-ligáza. 

2.3.3 Transkripce 

Transkripce částečně připomíná replikaci DNA. Představuje primární proces 

proteosyntézy (syntézy bílkovin). Zjednodušeně řečeno jde o sestavení molekuly RNA 

podle DNA. 

Transkripce probíhá v jádře buňky. Začíná rozvolněním krátkého úseku DNA a 

navázáním RNA-polymerázy (transkriptázy) na tzv. promotor3. Řetězec, který bude 

sloužit jako matrice pro transkripci se označuje jako templátový nebo negativní, značí 

2 Krátké polydeoxyribonukleotidy syntetizované na matricovém řetězci ve směru 5 '-3 'od 3 '-konce RNA-
primeru. 
3 Sekvence nukleotidů, která obsahuje informaci o začátku transkripce a není přepisována do mRNA. 
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se znaménkem - . RNA-polymeráza prodlužuje nově vznikající RNA řetězec do té 

doby, než narazí na druhý signál v DNA, tzv. terminátor4. 

Před tím, než může být RNA přeložena do aminokyselinové sekvence, musí být 

transportována z jádra do cytoplazmy malými póry v jaderné membráně. Před 

opuštěním jádra však RNA podléhá posttranskripčním úpravám. 

U eukaryot transkripcí vzniká tzv. primární transkript5 (heterogenní jaderná 

RNA, hnRNA). Transkripty jsou v jádře dále upravovány různými způsoby. Dvě 

základní úpravy, kterým podléhá jen budoucí mRNA, jsou přidání čepičky (ang. RNA 

capping) a polyadenylace. 

Přidání čepičky je modifikace 5'-konce primárního transkriptu, tj. konce, který 

je syntetizován jako první. V této reakci je na 5'-konec navázán atypický nukleotid 

(guaninový nukleotid s navázanou methylovou skupinou). K tomuto procesu dochází 

obvykle kontraskripčně, tedy ještě před dokončením transkripce. 

K polyadenylaci dochází u většiny nově transkribované mRNA, a to na 3 '-konci. 

U většiny eukaryotních mRNA je 3'-konec nejdříve naštěpen ve specifickém místě 

nukleázou a pak druhý enzym přidá na nově vytvořený konec RNA-sekvenci složenou 

pouze z adeninů (poly(A)-konec). Poly(A)-konec je obvykle několik stovek nukleotidů 

dlouhý řetězec (Alberts a kol., 1998). 

DNA má kódující sekvenci přerušenou sekvencemi, které nejsou překládány do 

proteinů. Tyto nekódující sekvence se nazývají introny. Úseky kódujících sekvencí se 

nazývají exony. Další posttranskripční úpravou je sestřih (ang. splicing). 

Při sestřihu jsou všechny introny odstraněny a exony jsou spojeny dohromady. 

Tím vznikne funkční mRNA, která je transportována do cytoplazmy a tam nastupuje 

k procesu translace. 

2.3.4 Translace 

Vzniklá mRNA slouží jako „posel". Informace z jaderné DNA je její pomocí 

přemístěna do cytoplazmy k ribozómu. Na něm jsou podle jejího záznamu sestaveny a 

spojeny určité aminokyseliny v příslušném pořadí (primární struktura bílkoviny). Tento 

4 Regulační oblast, která zajišťuje odpojení RNA-polymerázy i řetězce RNA a tím i ukončení transkripce. 
5 RNA, která ještě nebyla nijak upravena. 
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proces navazující na transkripci se nazývá translace. Translace je druhým stupněm 

v prosesu syntézy bílkovin. 

Translace se účastní všechny typy RNA. Na ribosom se naváže mRNA, což 

samo o sobě není podnětem pro zahájení translačního procesu. Ribosom se po mRNA 

pohybuje tak dlouho, dokud nenalezne iniciační kodón. To je signálem pro připojení 

iniciační tRNA s příslušným antikodónem a navázanou iniciační aminokyselinou 

metioninem. 

Následuje další posun ribosomu o jeden kodón na mRNA, k němuž se připojí 

tRNA s návázanou aminokyselinou. Připojování dalších tRNA s aminokyselinou se 

opakuje tak dlouho, dokud se ribosom neposune na některý z terminačních kodónů. 

Pro tyto kodóny neexistuje žádný odpovídající typ tRNA s komplementárním 

antikodónem. Na předcházející aminokyselinu se nemůže napojit žádná další, což je 

signálem pro ukončení translace. 

Pořadí postupně připojených aminokyselin je tak přísně určováno posloupností 

jednotlivých kodónů v molekule mRNA. 

2. krok 

Obr. 6, Translace molekuly mRNA (Alberts, 1998) 
Při proteosyntéze je neustále opakován tříkrokový cyklus. V prvním kroku je aminoacetyl-tRNA 
navázána do A-místa na ribosomu, ve druhém kroku vzniká nová peptidická vazba. Ve třetím kroku se 
malá podjednotka posune o tři nukleotidy podél mRNA, čímž se uvolní tRNA bez navázané 
aminokyseliny zE-místa a tRNA z A-místa se přesune do P-místa. Do volného A-místa se může 
okamžitě vázat další tRNA s připojenou aminokyselinou. 

rostoucí polypeptidový řetézec 

1. krok 
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2.4 Izolace a extrakce DNA 

První fází většiny metod je extrakce DNA z buněk a její oddělení od ostatních 

buněčných složek. Kvalita izolovaného materiálu často rozhoduje o úspěšnosti dalších 

metod, které je nutné použít. 

Metody izolace DNA využívají rozdílné rozpustnosti biologických 

makromolekul, adsorpce na pevný podklad nebo ultracentrifugace. Výběr metody 

izolace DNA závisí na způsobu její následné analýzy. Např. polymerázová řetězová 

reakce nevyžaduje velké množství vstupního materiálu. 

Existuje mnoho různých metod, ale jejich základní rysy jsou společné. V první 

fázi je nutné vyvolat lyži buňky, aby došlo k uvolnění jejího vnitřního obsahu. 

V dalším kroku dochází k přečištění (purifikaci) vzorku. Pro odstranění proteinů 

ze vzorku se používají proteázy (proteináza K). Odstranění proteinů je velmi důležité, 

protože buňky obsahují jednak řadu enzymů, které DNA degradují, tak i proteiny, které 

se na DNA vážou a tak mohou omezovat účinnost následujících postupů. 

2.4.1 Fenol-chloroformová extrakce 

Fenol-chloroformová extrakce je klasický a stále hojně využívaný postup. Do 

vzorku se přidávají po lyži buněk. Směs fenolu s chloroformem se nemísí s vodou, a 

proto způsobí vznik dvou vrstev (fází). Po důkladném promíchání dojde k denaturaci 

proteinů a jejich vysrážení. Sraženinu proteinů lze centrifugací koncentrovat do 

fázového rozhraní, oddělujícího těžší organickou fázi od lehčí vodné fáze (viz. Obr. 7). 

polární Uiiky 
vidní ONA 

bílkoviny 

Obr. 7, Extrakce fenol-chloroformem (Šimková, 2002) 
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2.4.2 Chelexová extrakce 

Tato metoda je založena na faktu, že vysoká teplota (100°C) a vysoké pH 1 

(pH>9) rozruší buněčné membrány a uvolní DNA. 

Metoda není vhodná pro klonování DNA, analýzu restrikčních fragmentů atd. 

Naopak je velmi dobře využitelná pro PCR. 

Chelexová pryskyřice (Chelex 100) je použita k odstranění kovových iontů 

z roztoku. Směs je po dobu 15-30 minut inkubována při teplotě 56°C a poté 

denaturována při teplotě 100°C. V dalším kroku centrifugujeme. Vzniklý supernatant 

obsahuje analyzovatelnou DNA, kterou lze použít pro PCR (viz kap. 2.5.1). 

Celý postup chelexové extrakce je uveden v příloze (viz. Příloha 3). 

2.4.3 Izolace na silikát 

Izolace na silikát6 je metoda založená na adsorpci, kdy se molekuly přichytávají 

na povrch nerozpustných látek. Molekuly zachycených látek se pak vymývají čistými 

rozpouštědly (např. chloroformem). 

Tato metoda je pro extrakci DNA z forenzních vzorků velmi vhodná, neboť 

účinně eliminuje PCR inhibitory. Dalším pozitivem je, že extrahují velké množství 

přítomné DNA. 

V příloze je uveden jak postup přípravy silikátu, tak i postup samotné extrakce 

(viz. Příloha 4). 

2.5 Amplifikace DNA 

Amplifikace (pomnožení) je proces, při němž dochází k replikaci vybraného 

fragmentu DNA. Univerzální metodou, využívanou k rychlé , přesné a několikanásobné 

amplifíkaci je polymerázová řetězová reakce (PCR). 

2.5.1 PCR 

Polymerázová řetězová reakce (PCR, ang. Polymerase Chain Reaction) byla 

objevena v roce 1985 Kary B. Mullisem. Je to metoda rychlého a snadného zmnožení 

stejného úseku DNA. 

6 Polymerní Si02 - sklo 
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Princip PCR je založen na replikaci nukleových kyselin. Podstatou PCR je 

cyklicky se opakující enzymová syntéza nových řetězců templátové DNA 

prostřednictvím DNA-polymerázy. Po přidání DNA-primerů a nukleotidů probíhá 

syntéza nových vláken na obou matricových řetězcích. 

K syntéze DNA se používají termostabilní DNA-polymerázy odolávající 

teplotám, při nichž DNA denaturuje. Termostabilní DNA-polymeráza z Thermus 

aquaticus (Taq) je nejběžněji používána v PCR. Další termostabilní DNA-polymerázy 

jsou získávány z jiných organismů a jsou komerčně využívány (viz.). T. aquaticus byla 

prvně izolována z horkých pramenů v Yellowstone National Park. 

Tab. 1, Termostabilní DNA-polymerázy a jejich zdroje 

DNA-polymerázy Přírodní/Rekombinantní Zdroj 

Taq přírodní Thermus aquaticus 

Amplitaq® rekombinantní T. aquaticus 

Hot TublM přírodní Thermus flavis 

PyrostaseIM přírodní T. flavis 

Vent1M rekombinantní Thermococcus litoralis 

DeepVent1M rekombinantní Pyrococcus GB-D 

Tth rekombinantní Thermus thermophilus 

Pfu přírodní Pyrococcus furiosus 

UITma1M rekombinantní Thermotoga maritima 

PCR je proces při němž se v závislosti na teplotě reakční směsi pravidelně střídají 

tri kroky, během nichž probíhají tri odlišné děje s odlišnými nároky na teplotu: 

• Denaturace dvouřetězcových molekul DNA (94°C) 

• Připojení primerů k odděleným řetězcům DNA (30-65°C) 

• Syntéza nových řetězců DNA prostřednictvím DNA-polymerázy (65-

75°C) (viz. Obr. 8). 

Reakce se provádí v zařízení nazývaném termocykler, v němž se teplota mění 

automaticky v naprogramovaných časových intervalech. Postupným opakováním tohoto 

procesu se exponenciálně (2n; n=počet cyklů) vytváří až miliarda kopií vybraného úseku 
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cílové molekuly (Obr. 8). Jelikož výsledkem PCR je mnohonásobné zmnožení 

vybraného úseku DNA , lze ji označit za způsob klonování DNA. 

Tab. 2, Teoretická amplifikace cílového fragmentu DNA při zvyšujícím se počtu cyklů (Šmarda a 
kol. 2005) 

Číslo cyklu 

Počet 

syntetizovaných 

molekul 

produktu 

1 0 17 32768 

2 0 18 65536 

3 2 19 131072 

4 4 20 262144 

5 8 21 524288 

6 16 22 1048576 

7 32 23 2097152 

8 64 24 4194304 

9 128 25 8388608 

10 256 26 16777216 

11 512 27 335544332 

12 1024 28 67108864 

13 2048 29 134217728 

14 4096 30 268435456 

15 8192 31 536870912 

16 16384 32 1073741824 
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Obr. 8, Namnožení DNA pomocí PCR (Alberts, 1998) 
Na základě znalosti sekvence DNA, kterou chceme amplifíkovat, jsou nasyntetizovány dva 
oligonukleotidy, přičemž každý je komplementární k sekvenci jednoho řetězce dvoušrobovice na 
opačných koncích úseku, který má být amplifikován. Tyto oligonukleotidy slouží jako primery pro 
syntézu DNA in vitro pomocí DNA-polymerázy a navíc ohraničují ampliflkovaný segment. (A) PCR 
začíná s dvouřetězcovou DNA, a proto na začátku každého cyklu je třeba od sebe oddělit oba řetězce 
krátkým zvýšením teploty (krok 1). Po denaturaci je reakční roztok ochlazen v přítomnosti velkého 
nadbytku obou primerů, které nasedají na obě komplementární sekvence DNA (krok 2). V kroku 3 jsou 
z obou primerů syntetizovány nové řetězce DNA v přítomnosti DNA-polymerázy a všech čtyř 
deoxyribonukleosidfosfátů. Další cyklus je pak znovu zahájen denaturaci zvýšenou teplotou, kdy dojde 
k oddělení nasyntetizovaných řetězců DNA. 
(B) V dalších cyklech reakce slouži i nově nasyntetizované molekuly DNA jako templáty a během 
několika málo cyklů začnou v roztoku převažovat aplifikované molekuly ohraničené z obou stran 
primery. Obvykle se pro amplifikaci používá 20-30 cyklů, přičemž se v každém cyklu množství molekul 
zdvojnásobí. Jelikož jeden cyklus trvá přibližně pět minut, je nyní možno naklonovat fragment DNA 
během několika hodin. 
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2.6 Separační metody 

Separační metody jsou běžně užívány k dělení nukleových kyselin podle jejich 

velikosti, složení a pořadí bází. Dále jsou uvedeny nejběžnější dělicí postupy. 

2.6.1 Centrifugace 

Centrifugace patří k separačním metodám, které se v molekulární biologii 

používají k izolaci purifikaci a také k separaci. Základním principem separace založené 

na centrifugačních technikách je pohyb částic v tekutém prostředí pod vlivem 

odstředivého pole, které vzniká otáčením rotoru centrifugy. 

Rychlost, s jakou částice sedimentuje, závisí na její velikosti, tvaru a hustotě a je 

ovlivňována rovněž vlastnostmi prostředí a podmínkami, při nichž centrifugace probíhá. 

2.6.2 Elektroforéza 

Elektroforéza patří k nejpoužívanějším separačním technikám při izolaci a 

analýze nukleových kyselin i bílkovin. Tato metoda využívá k dělení látek jejich 

odlišnou pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli. Hlavním nositelem náboje 

nukleových kyselin jsou negativně nabité fosfátové skupiny, a proto se nukleové 

kyseliny v elektrickém poli pohybují k opačně nabité elektrodě (anodě). 

Velikost molekuly DNA nebo jejího fragmentu o neznámé velikosti lze stanovit 

srovnáním jejich elektroforetické pohyblivosti s elektroforetickou pohyblivostí molekul 

nebo fragmentů DNA o známé velikosti, které se označují jako standardy velikosti 

nebo hmotnostní standardy. 

2.6.3 Gelová elektroforéza 

Z praktických důvodů se elektroforéza neprovádí přímo v roztoku, ale ve 

vhodném nosiči. Tím bývá obvykle gel (polyakrylamid nebo agaróza), který vytváří 

složitou síťovou strukturu. 

Agarózové gely jsou vhodné pro separaci molekul nukleových kyselin o 

velikosti od 100 bp až po zhruba 50 kb, polyakrylamidové gely se používají pro 

separaci menších molekul (10 až 1000 bp) (Šmarda a kol., 2005). 
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2.6.4 Kapilární elektroforéza 

Kapilární gelová elektroforéza (ang. Capillary Gel Electrophoresis) je druh 

elektroforézy, při níž se látky rozdělují na základě pohyblivosti v gelu. V kapiláře se 

nachází gel, jenž maximalizuje rozdíly mezi elektroforetickými rychlostmi velkých 

iontů různých tvarů, které různě úspěšně migrují póry gelu. 

Pohyblivost v gelu závisí na náboji separované molekuly a její molekulové 

hmotnosti, intenzitě elektrického pole a samozřejmě typu a pórovitosti gelu. 

2.7 Analýza DNA 

Při vyšetřování biologických materiálů má analýza lidské DNA řadu předností. 

Molekula DNA je vysoce stabilní, pokud není uložena ve vlhku či na přímém slunečním 

světle. Jsou známy případy analýzy úseků starobylé DNA, jejichž stáří se pohybovalo 

v řádu tisíců let (např. analýza DNA egyptských mumií). 

V DNA se vyskytuje množství míst, ve kterých se mohou dva jedinci lišit 

(výjimku tvoří jedno vaječná dvojčata). Pořadí nukleotidů DNA je v plných 99,5% délky 

shodné pro všechny jedince. Zbylých 0.5% je tvořeno variabilními místy, která lze 

sledovat a stanovit jejich přesné uspořádání, charakteristické pro daného jedince 

(Inman, 1997). 

Při analýze se sledují polymorfismy. Jako polymorfní označujeme úsek DNA, ve 

kterém se může vyskytovat několik různých alel (variant pořadí nukleotidů). Na úrovni 

primární struktury DNA se setkáváme se dvěma typy polymorfismu. Prvním je 

polymorfismus sekvenční, kdy se jednotlivé alely liší v jednom či více nukleotidech. 

Druhým typem je polymorfismus délkový, kdy se jednotlivé alely od sebe liší svou 

délkou. 

2.7.1 RFLP 

RFLP (ang. Restriction Fragment Length Polymorphism, restrikční fragment 

délkového polymorfismu) je klasická metoda zjišťování genetického profilu, která se již 

dnes tak často nepoužívá. 

V prvním kroku je nutné molekulu DNA izolovat z buňky a následně 

purifikovat. Používají se běžné izolační metody (např. centrifugace). 
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V dalším kroku jsou molekuly rozštěpeny na jednotlivé malé fragmenty. 

V současnosti je známo přibližně 1500 restrikčních endonukeáz, které dokážou rozeznat 

krátké sekvence nukleotidů. Podle rozeznané sekvence rozštěpí DNA. Vzniknou tak 

fragmenty DNA (směs různě velkých úseků), které jsou specifické pro každého člověka 

(vyjma jednovaječných dvojčat). 

Pro separaci fragmentů se využívá gelová elektroforéza. Fragmenty DNA se 

umístí k záporné elektrodě. Jelikož má DNA záporný náboj, jsou fragmenty 

odpuzovány směrem k druhé straně. Jednotlivé fragmenty se liší svými rozměry, jejich 

pohyb skrz gel je různě rychlý. Menší fragmenty se pohybují rychleji a na větší 

vzdálenost. 

Takto rozložený vzorek fragmentů DNA nelze přímo zkoumat. Výsledek je třeba 

zvizualizovat např. Southernovým přenosem. Tento postup využívá cenné vlastnosti 

nitrocelulózy (pevně váže jedno vláknovou, nikoli dvouvláknovou DNA). Po 

elektroforéze se gel ponoří do roztoku NaOH (převede DNA na jednovláknovou 

formu). Na gel se přiloží list nitrocelulózového papíru překrytého tlustou vrstvou 

papírových ubrousků. Kapalina je nasávána papírovými ubrousky skrz nitrocelulózu, na 

niž se přitom váže jednovláknová DNA. Po vakuovém vysušení nitrocelulózy při 80°C 

se nitrocelulózový list navlhčí co nejmenším množstvím roztoku obsahujícího 

nukleotidovou sondu. Po promytí a vysušení se list podrobí autoradiografii (rentgenový 

film). Polohy molekul komplementárních k radioaktivním sekvencím se projeví 

zčernáním vyvolaného filmu (Voet, 1990). 

« i l i l 
' I li l i S2 

I I • • E ( v s ) 

Obr. 9, Užití DNA-fingerprintingu při identifikaci osob 
SI, S2 - podezřelí, E - důkaz; je možné vyloučit podezřelého SI 
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2.7.2 STR 

STRP (ang. Short Tandem Repeat Polymorphism, krátké tandemové repetice) je 

moderní, dnes nejpoužívanější metoda. Je podobná metodě RFLP, která však pracuje 

s jinak získanými fragmenty DNA. 

99% DNA mají všichni lidé společnou. Zbylá místa neslouží ke kódování genů. 

Jsou tvořena opakováním krátkého motivu, který tvoří mnohokrát opakovaný sled 2-4 

nukleotidů (např. -CAT-CAT-CAT-). Označujeme je jako tandemové repetice. Podoba 

těchto repetic a jejich délka je výrazně individuální. Je to způsobeno tím, že jejich 

mutace nemají pro člověka pravděpodobně žádný význam, a to proto, že se vyskytují 

v nekódujících oblastech. 

Při testování se postupuje jako v případě RFLP. Určí se, jak je vybraná 

tandemová repetice u daného člověka dlouhá (kolika opakováními je tvořena). Stejně se 

postupuje i u dalších repetic. Celkem se jich obvykle zkoumá 15. 

Přesnost výsledků této metody se blíží 100%. 
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3 Didaktická část 

3.1 Úvod do problematiky výuky metod molekulární biologie 

na SŠ gymnaziálního typu 

V souladu s právě probíhající kurikulární reformou, která zavádí nový systém 

kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků všech stupňů škol, se vytváří prostor pro 

obohacování obecného rámce vzdělávání, který je dán rámcově vzdělávacími programy 

pro jednotlivé stupně vzdělávání. Školy se mohou profilovat za pomoci školních 

vzdělávacích programů. 

Genetika je zahrnuta do vzdělávacího obsahu biologie, která je součástí 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

V této části se mají žáci seznámit s molekulárními základy dědičnosti (tzn. se 

strukturou DNA, RNA; biosyntézou NK a bílkovin atd.) a s pojmy chromozom, 

fenotyp, genotyp atd. 

Pro tuto práci je stěžejní fakt, že si žáci mají osvojit současné znalosti o lidském 

genomu a jejich využití. 

V mnoha případech je výuka některých témat biologie pouze teoretická. To 

znamená, že žáci si své poznatky nemohou ověřit, vyzkoušet si je v praxi. 

V případě forenzní genetiky je tomu zrovna tak. Je pro to hned několik důvodů. 

Hlavní překážkou je materiální vybavení laboratoře, které čítá nejen přístrojovou 

techniku, ale i chemikálie. Oboje je velice finančně náročné a manipulace s takovým 

vybavením vyžaduje proškoleného odborníka. 

Pokud chce učitel výuku zpestřit, může si některé informace vyhledat na 

internetu. Existuje několik stránek s touto tématikou. K dispozici jsou zde různé 

animace. Jejich úkolem je názorně ukázat jednotlivé postupy. 

3.2 Cíle vyučování 

Při vyučování je vždy zapotřebí stanovit a formulovat konkrétní cíle vyučovaného 

tématu. Toto platí pro jakoukoliv vyučovací metodu, organizační formu i obsah 

vyučování. 
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Problematikou výukových cílů se velmi podrobně zabývá Jarmila Skalková ve své 

publikaci Obecná didaktika. Vyučování , jako každá smysluplná lidská činnost, má 

vždy k cíli zaměřený průběh. Cílem vyučování chápeme zamýšlený a očekávaný 

výsledek, k němuž učitel v součinnosti se žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve 

změnách, jichž se prostřednictvím vyučování dosahuje ve vědomostech, dovednostech, 

vlastnostech žáků, v utváření jejich hodnotové orientace i v jejich osobnostním rozvoji 

(Skalková, 2007, s. 119). 

V poslední větě je zmíněno, že cílem vyučování je osobnostní rozvoj a utváření 

hodnotové orientace žáků. Tento cíl se dá plnit např. diskusí se žáky na různá současná 

témata. Metody molekulární biologie by mohly být jedním z nich. V současné době je 

to velice diskutované téma, a to hlavně z hlediska etiky. Kam až člověk může dojít ve 

svých pokusech? Je správné, že si rodiče mohou vybrat pohlaví svého potomka? To je 

jen několik otázek, na které se jen stěží hledají odpovědi. Dejme žákům dostatek 

informací, aby si mohly vytvořit svůj vlastní postoj k danému problému. 

3.3 Vyučovací metody a organizační formy 

Je nutné si vyjasnit základní terminologii, která bude v práci používána. Vyloučí 

se tím zbytečné nesrovnalosti plynoucí ze záměny nebo nepřesného pochopení 

pedagogických jevů. Nejčastěji dochází k záměnám pojmů organizační forma výuky a 

vyučovací metody. 

Organizační formou rozumíme uspořádání podmínek výuky biologii hlavně na 

základě vyučovacích prostředků. Ve všech organizačních formách realizujeme 

jednotlivé druhy vyučovacích metod (Altmann, 1975, s.l 1). 

3.3.1 Vyučovací metoda 

Při studiu dostupné literatury se setkáme s různými definicemi vyučovací (popř. 

výukové) metody. 

Výukovou metodu lze vymezit jako uspořádaný systém vyučovací činnosti 

učitele a učebních aktivit žáků směřujících k dosažení daných výchovně-vzdělávacích 

cílů (Maňák, Švec, 2003, s.23). 
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Vyučovací metodu můžeme chápat jako aktivní specifický druh a způsob 

činnosti učitele a žáka. Metoda je charakteristická svým průběhem, cílem i organizací. 

Vždy vyžaduje úpravu vzdělávacího obsahu nebo zdroje poznání (Mojžíšek, 1985). 

Podle Skalkové je vyučovací metoda způsob záměrného uspořádání činností učitele i 

žáků, které směřují ke stanoveným cílům. 

Altmann svoji definici vyučovacích metod specifikuje pro obor biologie. 

Vyučovacími metodami ve výuce biologii rozumíme práci učitele, která při 

respektování vývoje poznávacích schopností, didaktických zásad a vytčeného 

výchovně-vzdělávacího cíle umožňuje žákům osvojovat si základy biologické vědy a 

získané vědomosti, dovednosti a návyky uplatňovat v praxi (Altmann, 1975, s.9). 

Výběr samotné metody ovlivňuje celá řada faktorů. 

3.4 Volba vyučovací metody 

Volba vyučovací metody by neměla být nahodilá. Správná volba funguje jako 

ukazatel přístupu učitele ke všem faktorům ovlivňujícím naplnění vyučovacího cíle ve 

výuce. Vyučovací metodu volíme s ohledem na obsah učiva a již zmiňovaný cíl výuky. 

Bez povšimnutí nesmí zůstat úroveň psychického a fyzického vývoje žáků. 

Zvolená metoda musí vyhovovat rozvoji paměti, pozornosti a vůle. Svou roli hraje 

schopnost logického myšlení žáků a duševní vyspělost. Nesmíme zapomenout na 

skladbu celé třídy (např. přítomnost odlišných etnik). Při výběru vyučovací metody by 

se nad sebou měl zamyslet i sám učitel. Jeho myšlenky by měly směřovat k odborné a 

metodické vybavenosti i pedagogickým zkušenostem. 

V neposlední řadě je nutné zdůraznit vnější faktory (např. technická a materiální 

vybavenost školy, hluk z okolí nebo teplota ve třídě). 

Všechno je poněkud složitější než se na první pohled zdá. Vyučovací proces sám 

v sobě nese vlastnost dynamičnosti. Podle Skalkové se v konkrétním vyučovacím 

procesu uplatňují různé vyučovací metody souběžně a ve vzájemném propojení 

(Skalková, 2007, s.185). Nelze si tedy vybrat a naučit se pracovat pouze s jednou 

vyučovací metodou. Takový postup by nevedl k úspěšným výsledkům. 
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3.5 Klasifikace vyučovacích metod 

Pro klasifikaci vyučovacích metod se používají různá kritéria. Samotní autoři 

věnují problematice klasifikace hodně prostoru. 

V publikaci od Skalkové je uvedena klasifikace od Maňáka. Jak sama autorka 

píše, je podnětným příkladem pro učitele (Skalková,2007). 

3.5.1 Klasifikace základních metod vyučování 

A. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků - aspekt didaktický 

I. Metody slovní 

• monologické metody (např. vysvětlování, výklad, přednáška) 

• dialogické metody (např. rozhovor, dialog, diskuse) 

• metody písemných prací (např. písemná cvičení, kompozice) 

• metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem 

II. Metody názorně demonstrační 

• pozorování předmětů a jevů 

• předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů) 

• demonstrace statických obrazů 

• projekce statická a dynamická 

III. Metody praktické 

• nácvik pohybových a pracovních dovedností 

• laboratorní činnosti žáků 

• pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku) 

• grafické a výtvarné činnosti 

B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků - aspekt psychologický 

I. Metody sdělovací 

II. Metody samostatné práce žáků 

III. Metody badatelské, výzkumné, problémové 

C. Charakteristika metod z hlediska myšlenkových operací - aspekt logický 

I. Postup srovnávací 

II. Postup induktivní 

III. Postup deduktivní 
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IV. Postup analyticko-syntetický 

D. Metody z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu - aspekt procesuální 

I. Metody motivační 

II. Metody expoziční 

III. Metody fixační 

IV. Metody diagnostické 

V. Metody aplikační 

E. Metody z hlediska výukových forem a prostředků - aspekt organizační 

I. Kombinace metod s vyučovacími formami 

II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami 

F. Aktivizující metody - aspekt interaktivní 

I. Diskusní metody 

II. Situační metody 

III. Inscenační metody 

IV. Didaktické hry 

V. Specifické metody 

(Skalková, 2007, s. 184 - 185; podle Maňák, 1995) 

Při detailnějším prozkoumání je jasné, že se jednotlivé metody prolínají a nelze je 

tedy striktně klasifikovat. 

3.6 Charakteristika metod slovních 

3.6.1 Výklad 

Nejčastěji využívanou vyučovací metodou je výklad. Řadíme jej mezi metody 

monologické. Výklad má celou řadu zvláštních a zcela specifických forem např. 

vyprávění, vysvětlování nebo přednáška. 

Ve školní praxi se nejčastěji používá při nedostatečné úrovni zkušeností a 

znalostí žáků. Dále výklad můžeme využít při zpracování složitého tématu, které 

vyžaduje logiku a systém. Svou funkci plní i při předkládání většího množství faktů a 

pojmů v omezeném čase. 
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Výklad je vhodný také tehdy, když se snažíme podstatně zkrátit poznávací 

proces žáků a zabezpečit tak posloupnost a systematičnost předávaných poznatků 

(Altmann, 1975). 

Doporučuje se výklad doplnit o další vyučovací metody. Ve výuce biologie by to 

mohlo být např. předvádění přírodnin nebo práce s obrazem. 

Tím se dostáváme k nejčastějším chybám a mezím využití výkladu: 

• nedodržení pravidla posloupnosti, názornosti a srozumitelnosti 

Takový výklad pozbývá na logice.Pro žáky je nereálné se v jeho obsahu a 

uspořádání orientovat. Pokud výklad ztrácí na srozumitelnosti, přestávají se žáci 

soustředit. V takových případech se uchylují k jiným (pro ně zábavnějším) činnostem. 

• časová přiměřenost 

Výklad je náročný z hlediska dlouhodobějšího udržení pozornosti. V dostupné 

literatuře se uvádí, že žáci nižších tříd udrží pozornost v průměru 5-15min. a žáci 

vyšších tříd 25-30min. 

• pojmová náročnost 

Vysoká pojmová náročnost má za následek neschopnost pojem správně 

definovat, natož ho zařadit do logických souvislostí. 

V hodinách biologie má výklad své nezastupitelné místo. Uplatňuje se hlavně při 

předkládání pro žáky těžkého učiva (např. replikace, translace a transkripce nukleových 

kyselin). 

3.6.2 Vyprávění 

Vyprávění je zvláštní formou výkladu. Řadí se mezi metody monologické, což 

znamená, že hlavním aktérem je většinou učitel. 

Charakteristickými znaky vyprávění jsou konkrétnost, živost a poutavost. Dobrý 

vypravěč dokáže dlouhodobě udržovat pozornost posluchačů, působit na jejich 

představivost a myšlení. Ve výuce lze vyprávění použít k přiblížení životního příběhu 

známé osoby, exotického místa nebo k odlehčení výuky. Vyprávění vyhovuje věkovým 

zvláštnostem v myšlení žáků, proto je používána hlavně na ZŠ. V biologii je metoda 

vyprávění považována za pomocnou. 
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Na SŠ se vyprávění používá spíše k odlehčení výuky. Učitelé tuto metodu do své 

výuky zařazují spíše podle toho, jak dobrým vypravěčem se cítí. 

3.6.3 Vysvětlování 

Vysvětlování jako metoda se uplatňuje hlavně tehdy, jedná-li se o těžší učivo. 

Obecně lze říct, že se vysvětlování používá při osvojování učiva pojmové povahy a 

vyvozování zobecňujících závěrů. 

Učitel při vysvětlování postupuje pomalu a kontrolními otázkami si ověřuje, zda 

žáci porozuměli jednotlivým částem. Při vysvětlování je kladen největší důraz na 

logickou posloupnost. Nezanedbatelná je přesná terminologie a srozumitelnost 

jednotlivých pasáží. 

V biologii se vysvětlování používá hlavně při objasňování složitých 

biologických jevů (např. indukce a represe syntézy enzymů prokaryotické buňky). 

3.6.4 Přednáška 

Přednáška je nejnáročnější formou slovních metod resp.výkladu. Nároky jsou 

kladeny jak na učitele a jeho přípravu, tak i na žákovu pozornost a myšlení. 

Přednáška zprostředkovává poznatky v delším, soustavném a logicky učleněném 

projevu (Skalková, 2007). 

Z tohoto důvodu je vnitřně diferencovaná na úvod, jádro tématu a závěr. 

Přednáška vyžaduje od žáků větší myšlenkové úsilí a zároveň schopnost 

koncentrovat pozornost po delší dobu (Skalková, 2007). 

Častým problémem je zápis poznámek. Této dovednosti se žáci učí postupně a 

učitel by je k tomu měl vést. Pro začátek stačí vypsat stěžejní body, hlavní data nebo 

odborné termíny. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je přednáška vhodná spíše pro starší žáky. Není 

však na závadu ji občas zařadit i pro žáky nižších ročníků SŠ. 

V rámci seminářů, které si žáci mohou zvolit v předposledním a posledním 

ročníku, by si mohli vyzkoušet přípravu přednášky pro své spolužáky. Zjistí, jaké to je 

se důkladně připravit. Naučí se orientovat v dané problematice a v neposlední řadě si 

vyzkouší svůj slovní projev, což je jedna ze základních kompetencí. 
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Biologie jako věda se svými odbornými tématy přímo vybízí k realizaci 

přednášek. Téma metod molekulární biologie je toho důkazem. 

3.6.4.1 Příprava učitele 

Ktomu, aby přednáška proběhla bez komplikací, je zapotřebí především velmi 

důkladná příprava učitele. 

Příprava přednášejícího (učitele) spočívá ve shromáždění faktů a dat a jejich 

zpracování do logických celků. Samozřejmostí je dobrá orientace v tématu. 

Nemalé nároky jsou kladeny i na učitelův slovní projev. Pro žáky, kteří nemají 

dostatek zkušeností s přednáškou, může být nesnadné sledovat logickou linii výkladu. 

Proti tomu může učitel čelit různými prostředky, jako je tón hlasu, zpomalení tempa 

apod. Oživujícím prvkem přednášky bývá i řečnická otázka. 

V neposlední řadě je důležité učitelovo zaujetí probíraným tématem. Jeho vnitřní 

vztah k tématu vzbuzuje i zájem žáků. 

Během přípravy vyvstává další otázka, která se týká délky přednášky. Toto 

kritérium závisí na daném tématu a samozřejmě i věku žáků. Doporučuje se minimálně 

45 minut (tzn. 1 vyučovací hodina), a však ne déle než 90 minut. 

3.6.4.2 Realizace odborné přednášky 

Při realizaci přednášky se osvědčilo promítání stěžejních bodů zpětným 

projektorem nebo nejmoderněji data projektorem. Žáci si tak mohou snadněji pořizovat 

poznámky. Tempo, které učitel zvolí, musí respektovat i pomalejší vybavování nebo 

chápání látky abstraktnější povahy některými žáky. 

V závěru by měl učitel provést se žáky shrnutí. Zpětnou vazbu získá diskusí 

s žáky (viz. kap. 3.6.7) na téma přednášky, zadáním pracovního listu nebo písemnou 

prací. 

3.6.5 Popis 

Popis se zaměřuje na postižení pozorovatelných vlastností daného předmětu 

nebo jevu. Je součástí pozorování i vysvětlování. Popis se nezaměřuje na odhalování 

vnitřních vazeb jevu a na vyvozování závěrů a zobecnění (Maňák, 2003). 

Popis se nejčastěji využívá v přírodovědných předmětech. 
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Při hodinách biologie se popisu užívá velice často. Ve školních sbírkách se 

vyskytují různé modely zobrazující části rostlin, lidského těla atd. Učitelovou 

nezbytností je, aby se s nimi naučil pracovat. 

Při popisu a manipulaci s modely dochází k několika chybám: 

• učitel neumí model rozložit a následně správně složit 

• učitel špatně popisuje některé části 

• učitel skáče při popisu z jedné části na druhou bez logického systému 

• učitel brání ve výhledu některým žákům (špatné umístění modelu nebo 

učitele) 

Samotný popis má ještě několik zákonitostí. Předmět se popisuje buď 

dostředivě, nebo odstředivě. Učitel by měl dbát na to, aby si zvolil vždy jen jeden 

logický postup. 

3.6.6 Rozhovor, heuristický rozhovor 

Rozhovor řadíme mezi metody dialogické. V rozhovoru se uplatňuje interakce 

žáků a učitele. Formou otázek a odpovědí se rozkrývá určitý jev, problém a žáci jsou 

vedeni k novým poznatkům. Rozhovor plní ve vyučovacím procesu různé funkce. 

Učitel může použít rozhovor ke zjištění stávajících znalostí o tématu nebo jako 

kontrolu pochopení právě probraného celku. 

Zvláštním případem je heuristický rozhovor. Spočívá v tom, že učitel klade 

žákům řadu otázek, které postupně vedou k samostatnému odhalování nových vztahů, 

příčin jevů, hodnocení (Skalková, 2007, s.190). 

Jako ve výše zmiňovaných metodách klade i rozhovor na učitele nemalé nároky. 

Učitel přemýšlí jak o vhodném seřazení otázek, tak i o jejich správné formulaci po 

jazykové stránce. Nejčastěji se dělají chyby v otázkách na druhy (Které pěvce znáš?; 

kos, sýkora, vrabec...) a vlastnosti (Jaké nohy mají ptáci?; hrabavé, veslovací, 

plovací...). 

Častým nešvarem jsou tzv. řečnické otázky, tj. takové otázky, které klade učitel 

sám sobě a sám si na ně odpovídá bez přihlédnutí k možnostem celé třídy (Altmann, 

1975). Dále učitel nesmí vyvolávat stále tytéž žáky. Musí dát šanci odpovědět i 

pomalejším, kteří určitě také znají správnou odpověď. 
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3.6.7 Diskuse, panelová diskuse 

Diskuse je vzájemným rozhovorem mezi všemi členy skupiny, v němž jde o 

vyjasněni stanovené problematiky (Skalková, 2007,s.l91). 

Diskuse žáky vede k osvojování si nových poznatků a rozvíjení 

komunikativních dovedností. Důraz je kladen na koncentraci pozornosti a schopnost 

vyslechnout názor druhého. Během diskuse si žáci procvičují pružné a pohotové reakce. 

Zároveň si procvičují přesné formulace vlastních stanovisek. 

Učitel celou diskusi řídí. Koriguje její průběh, aby se zbytečně neodbíhalo od 

tématu a nedocházelo k roztržkám mezi diskutujícími. Sám musí diskutovaný problém 

ovládat na tolik, aby mohl správně argumentovat proti nesprávným názorům a omylům 

vzniklým během diskuse. Na závěr provede shrnutí a případně doplní chybějící údaje. 

Svá specifika má panelová diskuse. Většinou se realizuje na předem zadané 

téma. Diskuse se obvykle účastní odborník na dané téma. Po stručném uvedení do 

problému následuje vlastní diskuse. Učitel (odborník) zde opět funguje jako korektor 

průběhu diskuse. 

3.7 Prezentace v programu MS PowerPoint 

3.7.1 Charakteristika programu 

Aplikace Microsoft PowerPoint je součástí celé skupiny programů. Prodává se 

jako celek, a to Microsoft Office. Do této skupiny náleží i Word a Excel. Aplikace je 

také možno zakoupit samostatně. MS PowerPoint je určen pro vytváření prezentací. 

3.7.2 Pravidla pro tvorbu prezentace 

Prezentace by měla plnit hned několik požadavků. Za prvé by měla být účelným 

doplněním přednášky. Druhým kritériem je přehlednost a kontinuita vřazení 

jednotlivých snímků. A za další by měla být kontrastní vůči ploše na promítání. 

Pokud s tvorbou prezentace teprve začínáte, nechte se vést průvodcem po 

aplikaci. Dále je uvedeno několik základních pravidel. 
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Při výběru šablony pozadí si dáváme pozor na čáry, které by mohly zasahovat 

do textu, popř. do obrázků. Použitý text by měl barevně kontrastovat s podkladem. A 

však vyvarujte se červené, modré a nekontrastně žluté barvy písma. 

Text se uvádí pouze v bodech, které jsou dále rozváděny. Je-li text delší, je 

nutné ho strukturovat (např. jednotlivé řádky se mohou barevně odlišit). S vzrůstajícím 

množstvím textu se zmenšuje velikost písma a snímek se tak stává nepřehledným. 

Komentář přednášejícího doplňuje a dále rozvíjí jednotlivé body, nesmí být 

ovšem jejich doslovnou formulací. 

Důležité je i správné použití obrázků nebo fotografií. A to zejména tehdy, kdy 

žáci mají problémy s pochopením nebo o věci nemají žádnou představu. Velmi často se 

využívají různá schematická znázornění, která ulehčují žákům pochopení probíraného 

tématu. 
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4 Výzkumná část 
Důvodem pro realizaci výzkumu bylo zjišťování míry očekávání žáků SS 

gymnaziálního typu od přednášky na téma „Metody molekulární biologie ve forenzní 

genetice. Neboť nesrozumitelnost, nejasnost a neznámost tématu jsou zdrojem 

nesourodého přístupu žáků k přednášce. Z tohoto důvodu dochází k rozdílným reakcím 

ze strany žáků. 

Výzkumným problémem, který bude řešen v rámci výzkumu, je otázka 

očekávání před a postojů po absolvované přednášce. 

Jak už bylo řečeno výše výzkum bude probíhat na předem vybraných 

gymnáziích. Záměrně byly vybrány poslední ročníky, jelikož se v nich probírají základy 

genetiky. Což byl také jediný požadavek vzhledem k znalostem. 

Požadavkem technického rázu byla přítomnost funkčního data-projektoru a 

počítače v učebně, kde měla proběhnout přednáška. 

4.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjištění míry očekávání od přednášky na dané téma. A zároveň 

zjištění postojů po absolvované přednášce. 

4.2 Ověřování hypotéz 

Hypotézy stanové výše (viz. kap. 1.2) budou ověřovány následujícím způsobem. 

Hypotéza H1 bude ověřena během přednášky a to dotazem zda se s uvedeným 

tématem žáci již někde setkali. Takto získané informace budou ještě ověřovány 

rozhovorem s vyučujícím. Zbylé hypotézy se potvrdí nebo vyvrátí dotazníkovým 

šetřením. 

4.2.1 Dotazníkové šetření 

Jako výzkumná metoda byl použit postojový dotazník. Otázky byly zaměřeny na 

míru očekávání a následně postojů k přednášce na dané téma. Byla použita ratingová 

metoda. Jde o metodu, kdy je k posuzované hodnotě daného jevu přiřazena určitá 

kvantitavní hodnota na škále (stupnici). 
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V dotazníku byl dán prostor pro písemné vyjádření respondenta (žáka). 

Úvodní dotazník, který se věnuje očekávání, byl rozdán těsně před přednáškou. 

Závěrečný dotazník, který je změřen na postoje, byl rozdán hned po absolvování 

přednášky. 

4.2.2 Postup vyhodnocení dotazníků 

Vyhodnocení dotazníků probíhalo pomocí programu MS Excel. Zaškrtnutá čísla 

byla vložena do připravené tabulky. V dalším kroku byla spočítána absolutní četnost 

každého z nich. 

Na základě získaných dat byly vytvořeny grafy taktéž v programu MS Excel. 

Písemná vyjádření žáků k jednotlivým kategoriím byla použita při interpretaci 

výsledků. 

4.3 Vyhodnocení výsledků 

Výsledky výzkumu budou prezentovány pomocí grafů vytvořených v aplikaci MS 

Excel. 

Výzkum proběhl na jednom pražském a jednom mimopražském gymnáziu. 

Celkem se zúčastnilo 97 respondentů. Jelikož byl kladen požadavek, aby účastníci byli 

z posledního ročníku, věk se pohyboval v rozmezí 18-19 let. Z celkové počtu 

respondentů bylo 40 mužů a 57 žen. 

4.3.1 Úvodní dotazník 

Podle písemného vyjádření se respondenti rozdělili do tří skupin. 

První skupinu tvoří respondenti, kteří mají rádi biologii a chtějí ji dále studovat. 

Očekávají, že se dozví spoustu nového na co není v běžných hodinách biologie čas. 

Druhá skupina je charakteristická tím, že jim biologie nevadí, i když ji nejdou 

studovat. V rámci přednášky se rádi dozví něco nového, co je obohatí. Očekávají 

rozšiřování obzorů a zároveň uznávají, že v rámci všeobecného vzdělání by se měli 

věnovat současným tématům a novinkám poslední doby. Tato skupina se jeví jako 

neutrální ve svých očekáváních. 

Ve třetí skupině jsou absolutní „ne-biologové". Tento předmět je nezajímá a vše 

co sním souvisí je zbytečné. Z tohoto hlediska probíhalo i jejich hodnocení. 
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Výsledky úvodního dotazníku jsou značně ovlivněny zájmem nebo nezájmem o 

předmět biologie. 

4.3.1.1 Náročná/Snadná 

V 51% respondenti očekávají, že bude přednáška spíše náročná až náročná. Mají 

k tomu hned několik důvodů. 

Už samotný název přednášky jim připadá náročný a nerozumí mu. Očekávají, že 

se bude mluvit o složitých věcech, které jim nebudou zcela jasné. Zmiňují i možnou 

pojmovou náročnost. Na druhou stranu přiznávají, že se molekulární biologií zabývali 

v hodinách biologie. Část respondentů uvádí, že je pro ně v biologii všechno náročné, 

jelikož se jí v budoucnu nechtějí věnovat. Bude tedy pro ně náročné pochopit o čem je 

řeč. 

Pro 34% respondentů nebude přednáška ani náročná ani snadná. Neví, co mají 

očekávat. Název jim nic neříká, a proto se nedokáží rozhodnout. 

14% respondentů si myslí, že přednáška bude spíše snadná. Jejich očekávání 

vycházejí z předpokladu, že se bude jednat o klasickou přednášku, na které neshledávají 

nic těžkého. Patří sem i skupina maturantů, kteří se v biologii orientují lépe než jejich 

spolužáci. 

14% 1% 18% 
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G r a f l , Náročná/Snadná 
1-náročná, 2-spíše náročná, 3-ani náročná, ani snadná, 4-spíše snadná, 5-snadná 
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4.3.1.2 Příjemná/Nepříjemná 

65% respondentů očekává, že přednáška bude příjemná nebo spíše příjemná. 

Považují ji za zpestření a oživení stereotypní výuky. Na příjemně strávený čas usuzují i 

z osoby přednášející. Přiznávají, že každá změna je vlastně příjemná. 

Zbývající respondenti zaujímají neutrální stanovisko. Odůvodňují to tím, že je 

biologie nebaví a není jejich maturitním předmětem. 

4% 1% 

36% 

Graf 2, Příjemná/Nepříjemná 
1-příjemná, 2-spíše příjemná, 3-ani příjemná, ani nepříjemná, 4-spíše nepříjemná, 5-nepříjemná 
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4.3.1.3 Záživná/Nudná 

Zhruba 50% respondentů očekává, že přednáška bude záživná. Biologie je 

zajímá a do budoucna se jim mohou získané informace hodit. Genetika je sama o sobě 

zajímavá, takže předpokládají, že i přednáška bude zajímavá. Využití prezentace 

hodnotí jako oživující moment. 

Ostatní se obávají, že neporozumí některým pojmům, následkem čehož se budou 

nudit. Opět se zde projevuje, že někteří z respondentů nemají zájem o biologii. 

Malá část respondentů vychází ze svých zkušeností, které získali při absolvování 

jiných přednášek. Předpokládají, že i tato bude nudná jako většina předcházejících. 
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Graf3, Záživná/Nudná 
1-záživná, 2-spíše záživná, 3-ani záživná, ani nudná, 4-spíše nudná, 5-nudná 
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4.3.1.4 Užitečná/Zbytečná 

Nadpoloviční většina respondentů, tedy 60%, předpokládá, že informace získané 

na přednášce jim budou užitečné. Využijí je u maturity nebo přijímacích zkoušek na 

VŠ. Někteří doufají v pochopení části biologie. Jiní si díky novým informacím rozšíří 

své obzory. Užitek je možno spatřovat také v tom, že je tato učební látka zrovna 

probírána v hodinách biologie. Další využití je podmíněno zapamatováním si alespoň 

některých partií přednášky. 

Ostatní nové poznatky nijak nevyužijí, jelikož se nehodlají biologii věnovat. I 

přes to respondenti přiznávají, že vyslechnout si takto zaměřenou přednášku není úplně 

zbytečné. 

Graf 4, Užitečná/Zbytečná 
1-užitečná, 2-spíše užitečná, 3-ani užitečná, ani zbytečná, 4-spíše zbytečná, 5-zbytečná 
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4.3.1.5 Inovativní/Tradiční 

Nadpoloviční většina (60%) se přiklání k tomu, že přednáška bude inovativní. 

Usuzují tak z použití prezentace. Do centra zájmu se dostává osoba přednášející. Od 

studenta VŠ čekají inovativní přístup a využití moderních způsobů. 

28% respondentů neví, co má očekávat. Nedokážou posoudit, jakým směrem se 

přednáška bude ubírat. 
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Graf 5, Inovativní/Tradiční 
1-inovativní, 2-spíše inovativní, 3-ani inovativní, ani tradiční, 4-spíše tradiční, 5-tradiční 
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4.3.1.6 Aktivizující/Pasivní 

Respondenti předpokládají pasivitu při přednášce. Překvapivé je, že si někteří 

dokonce přejí být pasivní. Neradi se projevují před kolektivem. Bojí se zapojit do 

diskuse, protože o tématu nic neví. Zúčastnit se takové diskuse by pro ně bylo velice 

složité a náročné. 

Sami respondenti se hodnotí jako pasivní. A je prý velice těžké je k něčemu 

vyburcovat". 

32% 
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1-aktivizující, 2-spíše aktivizující, 3-ani aktivizující, ani pasivní, 4-spise pasivní, 5-pasivm 
Graf 6, Aktivizující/Pasivní 
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4.3.1.7 Obohacující/Ztrátová 

Jen 4% respondentů si myslí, že pro ně bude přednáška ztrátová. Myslí si, že jim 

nic nepřinese. 

Pro ostatní je jasně obohacující. Doufají, že si z přednášky odnesou nějaké 

poznatky, které tím pádem obohatí. Dané téma pokládají za zajímavé a tedy i 

obohacující. Dozví se věci, na které není v běžných vyučovacích hodinách biologie moc 

času. Plných 72% respondentů očekává obohacující přednášku. 
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Graf 7, Obohacující/Ztrátová 
1-obohacující, 2-spíše obohacující, 3-ani obohacující, ani ztrátová, 4-spíše ztrátová, 5-ztrátová 
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4.3.1.8 Motivující/Odrazující 

Motivující přednášku očekává 29% respondentů. Většinou jsou to ti, kteří se 

chtějí podobným oborům věnovat. 

53% respondentů nemá vyhraněné očekávání. Přednáška je podle jejich 

očekávání nenamotivuje, ale ani neodradí. I když nemají v úmyslu se biologii věnovat, 

nevidí důvod, proč by měla být přednáška na biologické téma odrazují. 

Asi 11% má obavu, že přednáška bude odrazující. Obávají se přemíry cizích 

pojmů a názvů jimž nebudou dostatečně rozumět. 
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Graf 8, Motivující/Odrazující 
1-motivující, 2-spíše motivující, 3-ani motivující, ani odrazující, 4-spíše odrazující, 5-odrazující 
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4.3.2 Závěrečný dotazník 

I při vyhodnocování závěrečného dotazníku došlo k rozdělení respondentů podle 

písemného vyjádření jejich postojů po absolvované přednášce. Oproti úvodnímu 

dotazníku se nevytvořily tři skupiny, ale jen dvě. 

V první skupině zůstali respondenti, kteří mají biologii rádi a chtějí ji studovat. 

Do této skupiny ještě přibyli respondenti, které přednáška zaujala, i když biologie 

nepatří mezi jejich nejoblíbenější předměty. 

Druhá skupina zůstala „ne-biologům". Své závěrečné hodnocení směřují na 

osobu přednášející. Velmi oceňují připravenost a příjemné vystupování. Bohužel 

veškerá snaha nepadá na úrodnou půdu. Jejich odhodlání vytrvat ve svých názorech na 

zbytečnost biologie je nezlomné. I přes to se snažili přistupovat k vyplňování dotazníku 

objektivně. 

Výsledky závěrečného dotazníku jsou tedy opět značně ovlivněny postojem 

k biologii. 
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4.3.2.1 Náročná/Snadná 

V závěrečném hodnocení se 47% respondentů jevila přednáška jako náročná. Jako 

náročný hodnotí samotný obor, kterého se přednáška týkala. Pro respondenty byl 

náročný i fakt, že se musí mnohem více soustředit. Většina cizích pojmů jim byla 

neznámá. Pojmovou náročnost spojují i s krátkým časovým úsekem (45 minut), který 

byl vyměřen. 

28% respondentů se přednáška zdála snadná. A to hlavně z hlediska srozumitelnosti. 

Připouští pojmovou náročnost, ale všechno bylo náležitě vysvětleno. 

Dalším důvodem k takovému hodnocení, byl fakt, že respondenti mohli být pasivní. 

V průběhu nebyli nuceni do diskuse na dané téma. 
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Graf 9, Náročná/Snadná 
1-náročná, 2-spiše náročná, 3-ani náročná, ani snadná, 4-spíše snadná, 5-snadná 
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4.3.2.2 Příjemná/Nepříjemná 

51% respondentů hodnotí přednášku jako veskrze příjemnou. Přispěla k tomu i soba 

přednášející. Kladně hodnotí zajímavé podání a jasné vysvětlení pojmů. Takto strávený 

čas považují za příjemné zpestření hodiny biologie. 

Jako nepříjemné hodnotí vyplňování dotazníků, které bylo součástí přednášky. 

Jelikož se u některých respondentů nejednalo o jim blízké téma, byl jim takto vyplněný 

čas nepříjemný. 

Jak je vidět z grafu, 36% bylo nerozhodných. Bylo těžké se přiklonit na jednu nebo 

druhou stranu. Svou roli sehrál zjevný nezájem o předmět biologie. Nemohou upřít 

snahu přednášející jim takto strávený čas zpříjemnit, ale biologie je prostě nebere. Jedna 

přednáška jejich stanovisko už nezmění. 
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Graf 10, Příjemná/Nepříjemná 
1-příjemná, 2-spíše příjemná, 3-aní příjemná, ani nepříjemná, 4-spíše nepříjemná, 5-nepříjemná 
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4.3.2.3 Záživná/Nudná 
Pro 41% respondentů byla přednáška záživná. Víceméně se shodují na tom, že byla 

zábavná. Nejvíce je zaujal začátek, kdy byla řeč o zajišťování biologických stop. Konec 

už pro ně byl moc pojmově náročný a leckdy se začali ztrácet. 

Nudu pocítilo 32% respondentů. Na obranu se hájí tím, že nikdo v průběhu neusnul. 

Jak už bylo řečeno několikrát, část respondentů z řad „ne-biologů" setrvala v záporném 

vyladění postojů. 
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Graf 11, Záživná/Nudná 
1-záživná, 2-spíše záživná, 3-ani záživná, ani nudná, 4-spíše nudná, 5-nudná 
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4.3.2.4 Užitečná/Zbytečná 

Jako užitečnou hodnotí přednášku 49% dotázaných. Užitečnost vidí hlavně 

v přínosu do systému jejich vědomostí a všeobecného rozhledu. I když v této souvislosti 

dodávají, že si nejsou jisti, zda získané poznatky někdy uplatní. „Ne-biologové" si při 

přednášce alespoň zopakovali učební látku, kterou právě berou v hodinách biologie. 

Jednalo se především o znalosti průběhu replikace, transkripce a translace. 

Zobecníme-li výše uvedené, je vlastně každá nově získaná informace užitečná. 
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Graf 12, Užitečná/Zbytečná 
1-užitečná, 2-spíše užitečná, 3-ani užitečná, ani zbytečná, 4-spíše zbytečná, 5-zbytečná 
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4.3.2.5 Inovativní/Tradiční 

Za inovativní považovalo přednášku 38% respondentů. Přednáška se týkala tématu, 

který je v dnešní době hodně diskutován. Ve vztahu k samotné realizaci přednášky 

účastníci nejvíce ocenili použití PP prezentace a hned v závěsu použití laserového 

ukazovátka. 

31% respondentů hodnotilo přednášku jako tradiční. Na PP prezentace jsou zvyklí a 

s odbornými přednáškami mají nějaké zkušenosti. 

31% dotazovaných nevědělo k čemu se přiklonit. Důvodem byla jejich nezkušenost 

(nikdy se žádné odborné přednášky nezúčastnili). 

31% 

Graf 13, Inovativní/Tradiční 
1-inovativní, 2-spiše inovativní, 3-ani inovativní, ani tradiční, 4-spíše tradiční, 5-tradiční 
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4.3.2.6 Aktivizující/Pasivní 

Přednáška je v závěrečném dotazníku hodnocena jako pasivní (46%). Je 

překvapující, že účastníci jsou rádi, že byli pasivní. Neradi se zapojují do diskusí. Bojí 

se něco říkat před kolektivem, aby se neztrapnili. 

Pro 24% dotazovaných byla přednáška spíše aktivizující. Ocenili komunikaci 

přednášející s účastníky přednášky. Pokládání zajímavých otázek, považují za dobrou 

fintu, jak udržet pozornost ve střehu. 
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27 
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• 1 
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• 3 
• 4 
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25% 

Graf 14, Aktivizující/Pasivní 
1-aktivizující, 2-spíše aktivizující, 3-ani aktivizující, ani pasivní, 4-spíše pasivní, 5-pasivní 
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4.3.2.7 Obohacující/Ztrátová 

Přednáška byla nakonec spíše obohacující (59%). Každý z těchto respondentů si 

odnesl alespoň nějaké nové informace. Respondenti si ujasnili některé pojmy, které jim 

do té doby nebyly zcela jasné. Dozvěděli se něco o tématu, který není běžně v hodinách 

biologie probírán. 

„Ne-biologové" si zopakovali právě probírané učivo, což určitě není na škodu. 

Do 25% nerozhodných spadají žáci, kteří o tématu už něco věděli nebo si myslí, že 

jim nabyté poznatky v budoucnu k ničemu nebudou. 

• 1 

• 2 

• 3 
• 4 
• 5 

Graf 15, Obohacující/Ztrátová 
1-obohacující, 2-spíše obohacující, 3-ani obohacující, ani ztrátová, 4-spíše ztrátová, 5-ztrátová 
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4.3.2.8 Motivující/Odrazující 

Pro 36% byla přednáška motivující. Několik respondentů napsalo, že by šli rádi 

studovat některý z příbuzných oborů (kriminologii nebo kriminalistiku). 

41% dotazovaných se necítí být ani motivována ani odrazena. K dalšímu studiu 

některých příbuzných oborů k forenzní genetice je přednáška nemotivovala. Na druhou 

stranu je ani neodradila. 

9% dotazovaných odradilo moc odborné pojetí. Bohužel v odborné přednášce musí 

být obsažen určitý stupeň odbornosti. To vyplývá i z charakteristiky přednášky jako 

vyučovací metody. 

Graf 16, Motivující/Odrazující 
1-motivující, 2-spíše motivující, 3-ani motivující, ani odrazující, 4-spíše odrazující, 5-odrazuj 

1C1 
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5 Diskuse 

His Předpokládám, že škola (resp. vyučující) neposkytuje žákům informace o 

daném tématu. 

Hypotézu H1 jsem si ověřovala během přednášky. Ptala jsem se žáků na to, zda se 

o některých metodách učili ve škole. Odpověď byla ve všech případech negativní. 

Zjistila jsem, že dosavadní kusé informace získali žáci sledováním televizních seriálů 

(např. Kriminálka Las Vegas). Takto získané informace jsou značně nepřesné a pro 

žáky nesrozumitelné. 

Z rozhovorů s učiteli vyplynulo, že sami o tomto tématu nemají moc znalostí. 

Navíc jim v běžných hodinách biologie nezbývá čas na tak dalece specializovaná 

témata. 

První hypotézu se tedy podařilo potvrdit. 

H2a: Žáci očekávají náročnou přednášku. 51% respondentů z celkových 97 

očekává, že přednáška bude náročná. 

H2b: Žáci hodnotí přednášku jako náročnou. Pro 47% respondentů byla 

přednáška náročná. Jen asi 20% si myslí, že přednáška byla smedná. Výsledky 

dotazníku potvrzují druhou hypotézu. 

H3a: Žáci očekávají, že přednáška bude příjemná. 65% respondentů očekává, 

že přednáška bude příjemná. 

H3b: Žáci hodnotí přednášku jako příjemnou. Pro 51% respondentů byla 

přednáška příjemná. Výsledky dotazníku opět potvrdily hypotézu. 

H4a: Žáci očekávají záživnou přednášku. 55% respondentů očekává záživnou 

přednášku. 

H4b: Žáci hodnotí přednášku jako záživnou. Pro 41% respondentů byla 

přednáška záživná. Tyto výsledky nejsou zcela přesvědčivé. Do hodnocení vstupovaly 

postoje respondentů k předmětu biologie. Tato hypotéza se nedá jednoznačně potvrdit 

ani vyvrátit. 
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H5a: Žáci očekávají, že informace získané na přednášce jim budou užitečné. 

Nadpoloviční většina respondentů (60%) předpokládá, že informace získané na 

přednášce jim budou užitečné. 

H5b: Žáci hodnotí přednášku jako užitečnou. 49% respondentů hodnotí 

přednášku jako užitečnou. Z výsledků vyplývá, že se hypotéza H5 potvrdila. 

H6a: Žáci očekávají inovativní pojetí. Nadpoloviční většina respondentů (60%) 

se přiklání k tomu, že přednáška bude inovativní. 

H6b: Žáci hodnotí přednášku jako inovativní. V této otázce se respondenti 

rozdělili napolovic. Nedokáží rozhodnout, zda byla přednáška inovativní nebo tradiční. 

Některá písemná vyjádření ukazují spíše na inovativnost, ale číselně je to 38:31%. 

Nelze s jistotou říct, zda byla hypotéza potvrzena nebo vyvrácena. 

H7a: Žáci očekávají aktivitu při přednášce. 54% respondentů očekává pasivitu 

při přednášce. Jen 19% očekává aktivitu. 

H7b: Žáci hodnotí přednášku jako aktivizující. 46% respondentů hodnotí 

přednášku jako pasivní. Jen 29% respondentů si myslí, že přednáška byla aktivizující. 

Hypotéza H7 se tedy nepotvrdila. Proti předpokladu chtěli být respondenti 

pasivní.Vyšlo najevo, že někteří mají problémy se slovním projevem před kolektivem. 

Jelikož daný kolektiv neznám, nemohu posoudit, z čeho problémy plynou. Zda je to 

spíše osobnostním vyladěním toho kterého jedince nebo nedostatečným rozvojem 

kompetencí slovního projevu. 

H8a: Žáci očekávají obohacení o nové informace. 72% respondentů očekává 

obohacující přednášku. 

H8b: Žáci hodnotí přednášku jako obohacující. 59% respondentů hodnotí 

přednášku jako obohacující. Malé procento již zmiňovaných „ne-biologů" zjistilo, že 

jim informace nejspíš k ničemu nebudou. 

Z výsledků vyplývá, že se hypotézu H8 podařilo potvrdit. 

H9a: Žáci neočekávají odrazující přednášku. Pouhých 11% respondentů 

očekává odrazující přednášku. Ostatní očekávají spíše motivující přednášku. 
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H9b: Žáci hodnotí přednášku jako motivující. Pro 36% respondentů byla 

přednáška motivující. 41% respondentů se nedokáže přiklonit k jednomu z pólů. Tato 

položka dotazníku byla opět silně ovlivněna postojem respondentů k předmětu biologie. 

Hypotéza H9a byla výsledky dotazníku potvrzena. Hypotézu H9b nelze s jistotou 

ani potvrdit ani vyvrátit. 

Z výsledků a písemných vyjádření žáků vyplývá, že na odborné přednášky nejsou 

zvyklí. Někteří snimi nemají žádné zkušenosti, což je u žáků posledního ročníku 

zarážející. 

Celkové výsledky byly značně ovlivněny postoji žáků k předmětu biologie. Od 

žáků, kteří chtějí maturovat z biologie se mi dostávalo veskrze kladných ohlasů. „Ne-

biologové" se odpoutali od hodnocení kvality přednášky jako takové (bylo by velice 

negativistické) a radši hodnotili osobu přednášející. 

I tyto výsledky jsou ovšem velice zajímavé. Jelikož jsou sondou do úsudků o 

druhém úplně cizím člověku. 
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6 Závěr 
Během psaní této práce jsem měla možnost nejen se dovědět něco o metodách 

molekulární biologie ve forenzní genetice a dalších oborech, které tyto metody také 

využívají, ale i o sobě. Nikdy bych nevěřila kolik hodin jsem dokázala nejít spát, abych 

práci dokončila. 

Při realizaci výzkumu jsem byla překvapena velkým zájmem nejen pedagogů, ale i 

některých žáků o tuto problematiku. Současně však bylo zřejmé, jak málo byli tito lidé 

o celé problematice informováni. Při pátrání po původu alespoň nějakých informací, 

jsem zjistila, že pochází ze sledování televizních seriálů. Pro laickou veřejnost jsou to 

však pouze kusé informace. Chybí vysvětlení jednotlivých postupů, které se pro 

nezasvěceného laika stávají jakýmsi „mícháním kouzelných lektvarů". 

Forenzní genetika se ale přes veškeré výše zmíněné překážky dostává stále více do 

médií, bohužel jen vtom negativním smyslu. Téměř denně slyšíme, jak byl vrah 

dopaden díky některé z metod. Do povědomí se toto téma dostalo i v rámci identifikace 

obětí po ničivé vlně tsunami v Indonésii. Jen málokdo ví, že se tyto metody používají 

pro objasnění evolučních teorií. Užitek nacházejí i při sestavování fylogenetických 

vztahů mezi organizmy. 

Můžeme se jen ptát, kam až bude směřovat současný vývoj metod molekulární 

biologie a genetiky. A kde všude najdou své uplatnění. 
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7 Summary 
The title of the thesis is „The methods of molecular biiology in the court 

genetics as a topic of a specialized lesson on a high school". 

The thesis consideres the problematics of molecular biology methods that are 

used by the court genetics. It describes the respective methods and techniques utilized in 

the criminalistic routine. 

The work is split into six main chapters. 

The first, introductive chapter includes hypothesis and sets down the goals if the 

thesis. 

The second part dwells on the methods of molecular biology. It mentions the 

base information on DNA, methods and technologies used in criminalistics. Each 

subchapter attends to one method or techique. 

The third chapter is didactical. It is addressed to the characteristic and 

classification of the verbal didactical methods. In the subchapters, there are summarized 

characteristics and the essential requests on a specialized lesson. The subchapters also 

include the recomandations for creating a presentation with use of MS PowerPoint, 

which is a complementary to the lesson. 

The fourth part dwells on the research realization. In contains the results of 

empiric research in the form of opinion questionnaire. 

The parts six and seven conclude the thesis. They are composed of a discussion 

that comes from verification of the hypothesis, reaching the goals and of the final 

summary. 

The supplemnets are: printed presentation, questionnaires proposed before and 

after the lesson. 

Key words 

DNA, RNA, replication, transcription, translation, izolation and extactation of DNA, 

amplification of DNA, PCR, electroforesis 
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8 Sommare 
Il titolo délia tesi: „Metodi délia bilogia molecolare nella genetica forense come 

l'oggetto di una lezione ad una scuola média di tipo liceale". 

La tesi tratta la problematica di metodi délia biologia molecolare che vengono 

sfruttate dalla genetica forense. Descrive i rispettivi metodi e tecniche usate nella prassi 

criminalistica. 

La tesi è divisa in sei capitoli principali. 

Il capitolo introduttivo include le ipotesi e fissa gli obbiettivi délia tesi. 

Il secondo capitolo si occupa dei metodi délia bioogia molecolare. Menziona le 

informazioni di base sulla DNA, i metodi e tecniche sfruttate nella criminalistica. Ogni 

sottocapitolo tratta un metodo o tecnica. 

Le terza parte è didattica. Si intrattiene in caratteristica e classificazione dei 

metodi didattici verbali. Nei sottocapitoli ci sono riasunte le elementari caratteristiche e 

richieste di una lezione specializata. I sottocapitoli contengono anche delle 

raccomandazioni per creare una presentazione in MS PowerPoint, la quale è un 

complemento délia lezione. 

La quarta parte si occupa délia realizzazione délia ricerca. Contiene anche i 

risultati délia ricerca empirica in forma dei questinario d'opinione. 

Le parti quinta e sesta concludono la tesi. Si tratta di una discussione, che 

consegue dal verificare délia ipotesi, raggiungere le fini prestabilite e dei riassunto 

finale. 

Gli appendici sono: la presentazione stampata, i questionari presentati prima e 

dopo la lezione. 

Vocabolario 

DNA, RNA, replicazione, trascrizione, traslazione, isolamento ed estrazione délia DNA, 

ampliamento délia DNA, PCR, elettroforesi 
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11 Přílohy 

Příloha 1, úvodní dotazník 
Postojový dotazník (úvodní) 

pro studenty SŠ gymnaziálního typu 

Jméno respondenta: 

Na stupnici vyznačte zakroužkováním svoje očekávání od přednášky na téma 
„Metody molekulární biologie ve forenzní genetice". Krajní hodnoty představují 
nejvyšší/nejnižší míru Vašeho očekávání. Pod každou stupnicí je místo pro 
písemné vyjádření Vašeho očekávání. 

náročná 1 2 3 4 5 snadná 

příjemná 1 2 3 4 5 nepříjemná 

záživná 1 2 3 4 5 nudná 

užitečná 1 2 3 4 5 zbytečná 

inovativní 1 2 3 4 5 tradiční 

aktivizující 1 2 3 4 5 pasivní 

obohacující 1 2 3 4 5 ztrátová 

motivující 1 2 3 4 5 odrazující 
(Pavlasová, 2006, upraveno) 
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Příloha 2, závěrečný dotazník 
Postojový dotazník (závěrečný) 

pro studenty SŠ gymnaziálního typu 

Jméno respondenta: 

Na stupnici vyznačte zakroužkováním svoje postoje k absolvované přednášce na 
téma „Metody molekulární biologie ve forenzní genetice. Krajní hodnoty 
představují nejvyšší/nejnižší míru Vašeho postoje. Pod každou stupnicí je místo 
pro písemné vyjádření Vašeho postoje. 

náročná 1 2 3 4 5 snadná 

příjemná 1 2 3 4 5 nepříjemná 

záživná 1 2 3 4 5 nudná 

užitečná 1 2 3 4 5 zbytečná 

inovativní 1 2 3 4 5 tradiční 

aktivizující 1 2 3 4 5 pasivní 

obohacující 1 2 3 4 5 ztrátová 

motivující 1 2 3 4 5 odrazující 
(Pavlasová, 2006, upraveno) 
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Priloha 3, Chelexova extrakce 
Chelex 100 isolation of total DNA 
Equipment and reagents 

• Chelex (Bio-Rad), 5% (w/v) in sterile, distilled H20 -. 
• Incubator at 56°C 
• Boilingwater bath 

Method 
1.Add tissue sample to 1 ml of sterile distilled H2O in a microcentrifuge tube. Incubate 
at 20-25°C for 15-30 min. Mix occasionally by inversion or gentle vortexing. 
2. Centrifuge at 12000 x gfor 2-3 min to pellet cellular debris. 
3. Discard all but 20-30 /xl of the supernatant. 
4. Add 5% Chelex to a final volume of 200 /xl! 
5. Incubate at 56°C for 15-30 min. 
6. Vortex at high speed for 5-10 sec. 
7. Incubate at 100°C(e.g., in a boiling water bath) for 8 min. 
8. Centrifuge at 12000 x g for 2-3 min to pellet the resin beads. 
9. Use20 jul of the supernatant in a typical PCR. 
10. Store the sample at either -20°C or 4°C. To re-use the sample in 
further amplifications, repeat the vortexing and centrifugation steps 
before removing an aliquot. 

!When pipetting Chelex solutions, the resin beads must be distributed evenly in the 
solution. This can be accomplished by gently stirring a small quantity (e.g., 10 ml) of 
the stock solution in a beaker while removing the necessary quantity with a pipette. A 
large-bore pipette tip (e.g., a standard, 1000 n\ pipette tip) should be used. 
(Milligan, 1998) 
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Příloha 4, Extrakce na silikát 
Preparation of silica slurry 
Reagents 

• Powdered or microcrystalline silica: SÍO2, (e.g., Sigma S-5631) or diatomaceous 
earth (e.g., Sigma D-5384). Other sources of silica include crushed flint glass 
from scintillation vials, ground glass-fibre filters (e.g., What-man GF/A, 10 cm 
diameter). preparative Ci8 silica beads (55-105 /xm diameter, WatersAssociates) 
or Celite. Silica from some ofthese sources may require acid washing or other 
pre-treatment. 

• Resuspension buffer: 6 M guanidinium iso thiocyanate, 100 mM Tris pH 7.0, 20 
mM EDTA pH 7.0 

Method 
1. Suspend 10 g of silica in a full graduated cylinder containing 100 ml 
of H2O. 
2. Allow the silica particles to settle for 2 h. 
3. Remove by suction and discard the supernatant. 
4. Increase the volume to 100 ml with F^Oand resuspend the silica by vigorous shaking. 
5. Allow the silica particles to settle for 2 h. 
6. Remove by suction and discard the supernatant. 
7. Increase the volume to 100 ml with F^Oand resuspend the silica by vigorous shaking. 
8. Centrifuge the silica at 2000 x g for 2 min to collect the silica. 
9. Resuspend the silica particles at 100 mg/ml (assuming no significant loss of material 
during size fractionation) in resuspension buffer. 

10. Store the solution in dark. It is stable for least 3 moths. Silica prepared in this way 
will generally bind over 1 /xg DNA per mg silica. 

Silica-based isalatian af tatal DNA 
Reagents 

• Extraction buffer: 6 M guanidinium isothiocyanate, 100 mM Tris pH 7.0pH 7.0, 
1.3% (v/v) Triton X-100. 

• Size-fractionated silica slurry. 
• 80% ethanol, -20°C 
• Wash buffer: 6 M guanidinium isothiocyanate, 100 mM Tris pH 7.0, 200 mM 

EDTA 
• Acetone 
• TE: 10 mM Tris pH 8.0, 1 mM EDTA pH 8.0 

Method 
1. Add 25 mg tissue sample (ar 500 mg of bone powder) to 0.5-1 ml of extraction buffer 
in a microcentrifuge tube. Incubate at 60°C for one to several hours with sporadic 
mixing. 
2. Centrifuge at 12000 x g for 5 min to remove any cellular debris. 
3. Transfer 500 fú of the supernatant to a new tube containing 1ml silica slurry (100 mg 
silica). Incubate at 20-25°C for 10 min. 
4. Pellet the silica at 12000 x g for 5-10 sec. 
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5. Wash the silica pellet twice with 100 /xl wash buffer. Pellet the silica as above after 
each wash. 
6. Wash the silice pellet twice with 100 /xl 80% ethanol. Pellet the silica each wash, as 
above after 
7. Wash the silica pellet once with 100 /xl acetone to aid the removal of residual ethanol. 
Pellet the silica as above. 
8. Dry the silice pellet at 65°e in an oven or heat block. 
9. Elute the nucleic acids at 65°C in two aliquots of 65 /xl TE. 
10. Usa 5 /xl in a typical 30 /xl PCR. 
11. Store the eluted DNA at 4°C or -20°C. 
(Milligan, 1998) 
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Příloha 5, Použití PCR v kriminalistice 

rozdělení PCR-produktů na gelu 
primary 

pro PCR-amplifikaci 

homologní 
chromosomy 

\ m^uil 

otcovské 
sekvence 
mateřské 
sekvonca 

ropatitivní 
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Obr. 10, Použití PCR v kriminalistice (Alberts, 1998) 
(A) Sekvence DNA, které vytvářejí variabilitu využívanou při těchto analýzách, obsahují krátká 
opakování motivů (jako např. GTGTGT...), které můžeme nalézt v různých místech (lokusech) lidského 
genomu. Počet opakování v každé pozici se v lidské populaci liší, obvykle počet kolísá mezi 4 a 40 
repeticemi. Série opakování tohoto typu se obecně nazývají VNTR-sekvence (ang. Variable Number of 
Tandem Repeat, variabilní počet tandemových opakování). Díky variabilitě těchto sekvencí v populaci 
získá každý jedinec s vysokou pravděpodobností různé VNTR-oblasti od matky a od otce; dvě nepříbuzné 
osoby obvykle nemají tyto lokusy stejné. Pokud pro PCR reakci použijeme primery obklopující takovýto 
lokus, dostaneme u každého jedince dva druhy fragmentů; jeden z nichž představuje lokus získaný od 
matky a druhý od otce. Délka amplifikovaného úseku, a tím i jeho poloha po elektroforéze, záleží pouze 
na počtu opakování v lokusu. 
(B) Identifikace osob. Některé ze šesti fragmentů DNA získaných po amplifikaci tří různých VNTR-
oblastí u tří podezřelých osob (A, B a C) se sice v některých případech shodují, celkový obraz se však u 
všech tří osob navzájem liší a může sloužit podobně jako otisky prstů pro téměř jednoznačnou identifikaci 
osoby. Čtvrtý sloupec (F) obsahuje produkty stejné PCR, pro kterou byla použita DNA pocházející 
z kriminalistického vzorku. Počátečním materiálem přitom může být i jediný vlas, který zůstal na místě 
činu. V tomto případě mohou být osoby A a C vyloučeny z vyšetřování, zatímco osoba označená jako B 
zůstává na seznamu podezřelých. 
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Příloha 6, Prezentace promítaná při přednášce 

Přiloženo na CD. 
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