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Příloha č. 1. Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 

žák 

 VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými 

vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

 VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede 

příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

 VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a 

sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví 

 VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za 

vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 

prospěch aktivní podpory zdraví 

 VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu 

zdraví 

 VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm 

v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

 VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 

 VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování 

a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc 

 VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání 

a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy a obce 

 VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a 

sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

 VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje;  

kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

 VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, 

morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání 

a odpovědného sexuálního chování 

 VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; 

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný 

manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti 
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komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

 VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a 

železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 

bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

 VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových 

situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 

 

Učivo 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ  

 vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství 

a rodičovství 

 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická 

skupina, obec, spolek  

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

 dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 

 sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, 

sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální 

zkušenost, promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; 

poruchy pohlavní identity 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

 výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních 

podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy 

 vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, 

osvětlení, teplota 

 tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a duševní 

hygieny, otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových 

aktivit, význam pohybu pro zdraví, pohybový režim 

 ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákaz a jejich 

prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví 

a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 

 ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – 

prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná 

péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy 

v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

 stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky 

k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti 

 auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě 

samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, 

nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké 

životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu 

 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální 

kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; 

kriminalita mládeže; komunikace se službami odborné pomoci 

 bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými 

lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
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prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc 

v rizikových situacích a v situacích ohrožení 

 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve 

škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika 

silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. 

zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 

bezpečnosti) 

 manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt 

 ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných 

událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany 

obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku 

mimořádných událostí 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, 

základní lidské potřeby a jejich hierarchie 

 podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu 

kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora 

zdravého životního stylu, programy podpory zdraví  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé 

a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity 

 seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních 

cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a 

rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; 

pomáhající a prosociální chování 

 psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání 

pomoci při problémech 

 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i 

druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 

aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace 

v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování 
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Příloha č. 2. Vzdělávací obor: Chemie 

 

CHEMIE 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

2. stupeň 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

Očekávané výstupy 

žák 

 CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek  

 CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými 

látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 

dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

 CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie 

s únikem nebezpečných látek 

Učivo 

 vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv 

atmosféry na vlastnosti a stav látek 

 zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě 

 nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty, varovné značky a jejich 

význam 

 mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek 

SMĚSI 

Očekávané výstupy 

žák 

 CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky 

 CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného 

složení 

 CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek 

 CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o 

známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi 

 CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 

 CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním 

prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a 

způsoby likvidace znečištění 

Učivo 

 směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace 

roztoku; koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv 

teploty, míchání a plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění 

do roztoku; oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, 

sublimace) 

 voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody 

 vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 
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ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

Očekávané výstupy 

žák 

 CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

 CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve 

správných souvislostech 

 CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná 

vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

Učivo 

 částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, 

elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony 

 prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody 

v periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo 

 chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých 

anorganických a organických sloučenin 

CHEMICKÉ REAKCE 

Očekávané výstupy 

žák 

 CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede 

příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a 

zhodnotí jejich využívání 

 CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti 

vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu 

 CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických 

reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

Učivo 

 chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové 

množství, molární hmotnost 

 klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní 

a endotermní 

 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah 

povrchu výchozích látek, katalýza 

 chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou 
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ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy 

žák 

 CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných 

oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto 

látek na životní prostředí 

 CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní 

prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet 

 CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

Učivo 

 oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů 

 kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a 

použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů 

 soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, 

názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů 

 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy 

žák 

 CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 

použití 

 CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů 

energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

 CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití 

 CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a 

koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 

sacharidů. 

 CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 

 CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

Učivo 

 uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými 

vazbami a aromatických uhlovodíků 

 paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva  

 deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových 

kyselin 

 přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitaminů v lidském těle 
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CHEMIE A SPOLEČNOST 

Očekávané výstupy 

žák 

 CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska 

trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

 CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe 

 CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich 

vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

 

Učivo 

 chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, 

recyklace surovin, koroze 

 průmyslová hnojiva 

 tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika 

 plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace 

 detergenty, pesticidy a insekticidy 

 hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti 

 léčiva a návykové látky 
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Příloha č. 3. Nástroj ke zjištění dat pro orientační šetření 

Dotazník 

 

Tento dotazník je určen pro učitele 2. stupně základní školy s aprobačním předmětem 

chemie. Výsledky tohoto dotazníku budou sloužit jako podklad k diplomové práci, 

jejímž tématem je vztah mezi oborem Výchova ke zdraví (dále jen VZ) a oborem 

Chemie (dále jen CH). Prosím Vás o chvilku Vašeho času a vyplnění tohoto dotazníku.  

Cílem dotazníku je zjistit, zdali a případně do jaké míry aktivně zapojujete učivo 

z oboru Výchova ke zdraví při výuce vyučovacího předmětu chemie. 

   Děkuji za Vaše vyplnění 

Identifikační údaje 

 Pohlaví:            muž                     žena  

 Označte z nabídky počet let Vaší pedagogické praxe: 

1-5           6-10           11-15           16-20           21-25           26 a více  

 Které vyučovací předměty učíte? 

……………………………………………………………………………………… 

 Kde sídlí Vaše škola? 

……………………………………………………………………………………… 

 

1) Znáte učivo z oboru VZ? Pokud ano, uveďte prosím příklad. 

a) Ano   

b) Ne 

 …………………………………………………………………………………………… 

2) Myslíte si, že je důležité zařadit učivo z oboru VZ do každé výuky? Prosím svou 

odpověď odůvodněte. 

a. Ano 

b. Ne 

……………………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………… 
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3) Jak hodnotíte své vzdělání v oboru VZ? 

vynikající velmi dobré dobré uspokojující špatné 

 

4) Věděl/a byste, jaké učivo z oboru VZ, lze implementovat
1
 do učiva a výuky CH? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5) Využíváte při výuce CH učivo z oboru VZ? Pokud ano, uveďte prosím konkrétně, 

o jaké učivo se jedná? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6) Vytváříte vyučovací hodiny CH se zaměřením na rozvoj oboru VZ? 

vždy velmi často  často občas nikdy 

       Pokud ano, uveďte prosím stručný příklad metody nebo vyučovací hodiny 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7) Myslíte si, že vytváření vyučovacích hodin CH obsahující učivo oboru VZ je: 

velmi lehké lehké průměrné náročnější těžké 

8) Hodnotíte 45 minut vyučovacího času pro hodiny CH s VZ jako dostatečné? 

 

ano                                            ne                                              nevím 

  

                                                           
1
 Implementovat ve významu spojit, propojit, aplikovat společně ve výuce chemie 
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Příloha č. 4. Vyplněný dotazník učitelem 
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Příloha č. 5. Pracovní list - MVH č. 1 

Pracovní list: Zdraví a výživa v chemii 

Jméno:                                                                                   Třída: 

1) Zdraví  

....................................................................................................................................... 

2) Faktory ovlivňující zdraví 

 .............................................................................................................................. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

3) Skladba lidského těla 

 
 

4) Důležitost výživy 

………………………………………………………………………………………... 

5) Výživové látky (živiny) 

a) Jaké známe? 

Hlavní:………………………………………… 

Přídatné:……………………………………… 

 

b) Jaké je zastoupení hlavních živin ve výživě a význam 

 Cukry 

……………………………………………………… 

 Tuky 

……………………………………………………… 

 Bílkoviny 

……………………………………………………… 

6) Energetická hodnota potravy 

……………………..…………………………………………………………………… 

Celková energie 

Energetická bilance  

energeticky nedostatečná výživa 

energeticky nadbytečná výživa  

  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

TUKY CUKRY BÍLKOVINY
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Příloha č. 6. Vyplněný pracovní list žákem - MVH č. 1 
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Příloha č. 7. Fotografie z ověřování MVH č. 2 a 3.  

Fotografie výuky z MVH č. 2 
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Fotografie pojmové mapy z MVH č. 3 
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Příloha č. 8 – Fotografie z výuky MVH č. 4 a 5  
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Příloha č. 9 Pracovní list  - MVH č. 7 

Pracovní list: Tuky ve výživě člověka 

Jméno:                                                                                             Třída: 

1) Kolik tuků naše tělo potřebuje? 

................................................................................................................................. 

2) Jaké zdravotní potíže způsobuje nadbytečný příjem tuků? 

................................................................................................................................. 

3) Zásady příjmu tuků. 

................................................................................................................................. 

4) Příklady tuků a olejů. 

a. Rostlinné oleje 

b. Rostlinná másla 

c. Máslo 

d. Sádlo 

e. Rybí tuk 

f. Emulgované tuky 

5) Cholesterol – doplň z následujícího textu správná slova z nabídky. 

Cholesterol je steroidní …………….tukové povahy. Pro lidské tělo je na jedné straně 

nepostradatelný a na druhé straně zdraví ohrožující. ………..….denně potřebuje 2 g 

cholesterolu. Jeho doporučený …………….příjem je max. 300 mg. Cholesterol je důležitý 

pro tvorbu některých hormonů, vitamin D a žlučových kyselin, je základním 

….………prvkem buněčných membrán živočišných buněk. Při ……………příjmu 

potravou nebo při vrozené predispozici se cholesterol …………….….do cévních stěn - 

tepna se zužuje, omezuje se průtok krve cévou a tím i zásobování určité časti těla kyslíkem 

a živinami. Hladina celkového cholesterolu v ..………… do 5,00 mmol/l je optimální. 

Hladina od 5,01 do 6,5 mmol/l je označována za zvýšenou až …..…..………Vysoká 

hladina cholesterolu v krvi může být způsobena jednak ……..……… způsobem života 

(kouření, obezita, nesprávná strava,……..……pohybu), nebo může být dědičná. Cholesterol 

…..………. zejména ve vaječném žloutku, tučných ………… výrobcích (smetana, tučné 

sýry a jogurty, máslo) a tučné maso, játra, mozeček a jiné vnitřnosti. 

 

denní, nezdravým, stavebním, nalezneme, nadměrném, organismus, krvi, mléčných, rizikovou, 

látka, ukládá, nedostatek 

 

6) Otázky k cholesterolu: 

a) Proč je pro nás cholesterol nepostradatelný?  

b) Umí si naše tělo vyrobit cholesterol samo?  

c) Jak nám může cholesterol uškodit?  

d) Co zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi?  

e) Kde nalezneme cholesterol v potravě? 
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Příloha č. 10 – Pracovní list - MVH č. 7 – vyplněný žákem 
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Příloha č. 11 – Laboratorní protokol - MVH č. 8 

 

Protokol – laboratorní cvičení – rozbor mléka 

Jméno:                                                             Třída 

Pomůcky: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chemikálie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postup: 

úkol č. 1 - senzorické posouzení mléka – vzhled, konzistence, barva, vůně, pH (pH 

papírek) 

úkol č. 2 - 3 ml vzorku mléka + 1ml koncentrované HCl 

úkol č. 3 - 100 ml mléka přivést k varu, po ochlazení odebrat vzniklý škraloup 

úkol č. 4 - K mléku (které bylo zahřáté a ochlazené v úkolu č. 3 – přidat kyselina 

octovou (ocet) a promíchat – vzniká sraženina – přefiltrovat - následně dokázat, že se 

jedná o bílkovinu: Biuretovou zkouškou – filtrační papír se sraženinou položit na 

Petriho misku, přidat přilít 3 ml 10% roztoku NaOH a 5-10 kapek 1% roztoku síranu 

měďnatého a pozorovat změny a zdůvodnit 

úkol č. 5 – Důkaz laktózy Fehlingovým roztokem – filtrát po odfiltrování kaseinu - 

odebrat do zkumavky 3 ml a přidat 3 ml Fehlingova roztoku a zahřát ve vodní lázni – 

pozorovat změny a vysvětlit 

 

Výsledky: 

1. popsat senzorické (smyslové) vlastnosti mléka 

2. vyzkoušet působení koncentrované kyseliny na mléko 

3. důkaz bílkoviny – albuminu v mléce 

4. důkaz kaseinu v mléce 

5. důkaz laktózy v mléce 
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Příloha č. 12 – Vyplněný laboratorní protokol – MVH č. 8 
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Příloha č. 13 – Fotografie z laboratorního cvičení – MVH č. 8 

 

 

 

 


