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Příloha 1 – Učivo, očekávané výstupy a témata molekulární biologie v předmětu biologie podle RVP-SOV 

Biologické a ekologické vzdělávání 

Učivo Tematické celky Výsledky vzdělávání Témata molekulární biologie 

Základy 
biologie 

- vznik a vývoj života na Zemi  
- vlastnosti živých soustav  
- typy buněk  
- rozmanitost organismů a jejich 
charakteristika  
- dědičnost a proměnlivost  
- biologie člověka  
- zdraví a nemoc 

Žák charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi; vyjádří vlastními 
slovy základní vlastnosti živých soustav; popíše buňku jako základní stavební 
a funkční jednotku života; vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 
eukaryotickou buňkou; charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a 
uvede rozdíly; uvede základní skupiny organismů a porovná je; objasní 
význam genetiky; popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a 
orgánových soustav; vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy 
zdravého životního stylu; uvede příklady bakteriálních, virových a jiných 
onemocnění a možnosti prevence. 

prokaryotická a eukaryotická buňka 
nukleové kyseliny, replikace, 
transkripce, translace, bakteriální 
genom, jaderná DNA, semiautonomní 
organely (mtDNA, cpDNA), buněčný 
cyklus, buněčné dýchání 
somatická a pohlavní buňka, mitóza, 
meióza, lidský genom, mutace, 
somatická a pohlavní buňka, nervová 
buňka (přenos vzruchů), dědičnost, 
populační genetika 

Ekologie 

- základní ekologické pojmy  
- ekologické faktory prostředí  
- potravní řetězce  
- koloběh látek v přírodě a tok 
energie  
- typy krajiny  

Žák vysvětlí základní ekologické pojmy; charakterizuje abiotické (sluneční 
záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory prostředí 
(populace, společenstva, ekosystémy); charakterizuje základní vztahy mezi 
organismy ve společenstvu; uvede příklad potravního řetězce; popíše 
podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického; 
charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem; 

 

Člověk a 
životní 
prostředí 

- vzájemné vztahy mezi 
člověkem a životním prostředím  
- dopady činností člověka na 
životní prostředí  
- přírodní zdroje energie a 
surovin  
- odpady  
- globální problémy  
- ochrana přírody a krajiny  
- nástroje společnosti na 
ochranu životního prostředí  
- zásady udržitelného rozvoje  

Žák popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody; hodnotí vliv 
různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí; 
charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví; 
charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich 
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí; popíše způsoby 
nakládání s odpady; charakterizuje globální problémy na Zemi; uvede 
základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá informace o 
aktuální situaci; uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu; uvede 
základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu 
přírody a prostředí; vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 
environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů 
k ochraně životního prostředí; zdůvodní odpovědnost každého jedince za 
ochranu přírody, krajiny a životního prostředí; na konkrétním příkladu z 

 



 

 

- odpovědnost jedince za 
ochranu přírody a životního 
prostředí  

občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného 
environmentálního problému.  

Příloha 2 – Učivo, očekávané výstupy a témata molekulární biologie v předmětu chemie podle RVP-SOV 

Chemické vzdělávání – varianta A 

Učivo Tematické celky Výsledky vzdělávání Témata molekulární biologie 

Obecná 
chemie 

- chemické látky a jejich 
vlastnosti 
- částicové složení látek, atom, 
molekula 
- chemická vazba 
- chemické prvky, sloučeniny, 
- chemická symbolika, značky 
a názvy prvků, oxidační číslo, 
vzorce a názvy jednoduchých 
sloučenin 
- periodická soustava prvků 
- směsi homogenní, 
heterogenní, roztoky 
- látkové množství 
- chemické reakce, chemické 
rovnice, 
základní typy chemických 
reakcí 
- jednoduché výpočty v chemii 
– z chemických vzorců, 
chemických rovnic a složení 
roztoků 

Žák rozlišuje pojmy těleso a chemická látka; dokáže porovnat fyzikální a 
chemické vlastnosti různých látek; popíše stavbu atomu, rozlišuje atom, ion, 
izotop, nuklid; vysvětlí vznik chemické vazby a charakterizuje typy vazeb; 
rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a používá je ve správných souvislostech; 
zná názvy a značky vybraných chemických prvků; dokáže zapsat vzorec a 
název jednoduché sloučeniny, umí využívat oxidační číslo atomu prvku při 
odvozování vzorců a názvů sloučenin; vysvětlí obecně platné zákonitosti 
vyplývající z periodické soustavy prvků; charakterizuje obecné vlastnosti 
nekovů a kovů; popíše metody oddělování složek ze směsí a uvede příklady 
využití těchto metod v praxi; vyjádří složení roztoků různým způsobem, 
připraví roztok požadovaného složení; vysvětlí podstatu chemických reakcí a 
dokáže popsat faktory, které ovlivňují průběh reakce; zapíše chemickou 
reakci chemickou rovnicí a vyčíslí ji; provádí jednoduché chemické výpočty 
při řešení praktických chemických problémů; 

biogenní prvky, kinetika enzymatických 
reakcí a biokatalýza 

Anorganická 
chemie 

- anorganické látky, oxidy, 
kyseliny, hydroxidy, soli 
- základy názvosloví 
anorganických sloučenin 

Žák vysvětlí vlastnosti anorganických látek; tvoří chemické vzorce a názvy 
anorganických sloučenin; charakterizuje vybrané prvky a anorganické 
sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, 
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí; uplatňuje poznatky o 
určitých chemických reakcích v chemické analýze. 

biogenní prvky, mutagenní prvky a 
sloučeniny, vodíkové můstky v 
biomolekulách (DNA, proteiny), vliv 
radioaktivního záření na denaturaci 
DNA a bílkovin 



 

 

- vybrané prvky a jejich 
anorganické sloučeniny 

Organická 
chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 
- klasifikace a názvosloví 
organických sloučenin 
- typy reakcí v organické 
chemii 
- organické sloučeniny v 
běžném životě a v odborné 
praxi 

Žák zhodnotí postavení atomu uhlíku v periodické soustavě prvků z hlediska 
z počtu a vlastností organických sloučenin; charakterizuje skupiny 
uhlovodíků jejich deriváty a tvoří jejich chemické vzorce a názvy; uvede 
významné zástupce organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v 
odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a 
životní prostředí; charakterizuje typy reakcí organických sloučenin a dokáže 
je využít v chemické analýze v daném oboru. 

vlastnost atomu uhlíku v biomolekulách 
(vliv struktury na vlastnosti molekul, 
optická aktivita apod.), mechanismus 
účinku organických látek na organismy 
(léčiva, pesticidy) a možnosti jejich 
analýzy, výskyt heterocyklických látek v 
organismech (alkaloidy, dusíkaté báze, 
kofaktory enzymů apod.) 

Biochemie 

- chemické složení živých 
organismů 
- přírodní látky, bílkoviny, 
sacharidy, lipidy, nukleové 
kyseliny, biokatalyzátory 
- biochemické děje 

Žák charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny; uvede složení, výskyt a 
funkce nejdůležitějších přírodních látek; vysvětlí podstatu biochemických 
dějů; popíše a zhodnotí význam dýchání a fotosyntézy. 

nukleové kyseliny, replikace, 
transkripce, translace, důkazy a analýza 
NK, chemické reakce v živých 
organismech, mezibuněčná 
komunikace, struktura a funkce 
biomembrán, organel a molekulárních 
komplexů, sacharidy, lipidy, bílkoviny a 
nukleové kyseliny - struktura, vlastnosti 
a úloha v dějích v organismech, syntéza 
a degradace biochemických látek 
(metabolismus bílkovin, sacharidů a 
lipidů), fotosyntéza 

  



 

 

Příloha 3 – Učivo, očekávané výstupy a témata molekulární biologie v předmětu biologie pro gymnázia podle RVP-G 

Tematický 
celek 

Očekávané výstupy Učivo Témata molekulární biologie 
O

b
e

cn
á 

b
io

lo
gi

e
 Žák odliší živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristických vlastností 

porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi, objasní 
stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy prokaryotních a eukaryotních 
buněk, vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné 
organismy, odvodí hierarchii recentních organismů ze znalostí o jejich evoluci. 

vznik a vývoj živých soustav; 
evoluce 
buňka – stavba a funkce 

prokaryotická a eukaryotická 
buňka 
nukleové kyseliny (DNA, RNA) 
replikace, transkripce, translace 

B
io

lo
gi

e
 

vi
rů

 Žák charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy, zhodnotí způsoby ochrany proti 
virovým onemocněním a metody jejich léčby, zhodnotí pozitivní a negativní význam 
virů. 

stavba a funkce virů 
nukleové kyseliny (DNA, RNA) 
replikace, transkripce, translace 

B
io

lo
gi

e
 

b
ak

te
ri

í Žák charakterizuje bakterie z ekologického, zdravotnického a hospodářského 
hlediska, zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním onemocněním a metody 
jejich léčby. 

stavba a funkce bakterií 

prokaryotní buňka 
bakteriální genom (molekula 
DNA, plazmid) 
replikace 

B
io

lo
gi

e
 

p
ro

ti
st

 

Žák charakterizuje protista z ekologického, zdravotnického a hospodářského 
hlediska. 

stavba a funkce protist  

B
io

lo
gi

e
 

h
u

b
 Žák pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné 

zástupce hub a lišejníků, posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam 
hub a lišejníků. 

stavba a funkce hub 
stavba a funkce lišejníků 

 

B
io

lo
gi

e
 r

o
st

lin
 

Žák popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgánů, objasní princip 
životních cyklů a způsoby rozmnožování rostlin, porovná společné a rozdílné 
vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin, pozná a pojmenuje (s možným využitím 
různých informačních zdrojů) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické 
nároky, zhodnotí rostliny jako primární producenty biomasy a možnosti využití 
rostlin v různých odvětvích lidské činnosti, posoudí vliv životních podmínek na 
stavbu a funkci rostlinného těla, zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných 
druhů a možnosti jejich ochrany. 

morfologie a anatomie 
rostlin 
fyziologie rostlin 
systém a evoluce rostlin 
rostliny a prostředí 

eukaryotická rostlinná buňka 
jádro, jaderná DNA 
semiautonomní organely 
(mitochondriální DNA, DNA 
chloroplastů) 
replikace, transkripce, translace 
buněčný cyklus, buněčné dýchání 
somatická a pohlavní buňka, 
mitóza, meióza 



 

 

B
io

lo
gi

e
 ž

iv
o

či
ch

ů
 charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce 

popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav 
objasní principy základních způsobů rozmnožování a vývoj živočichů 
posoudí význam živočichů v přírodě a v různých odvětvích lidské činnosti 
charakterizuje pozitivní a negativní působení živočišných druhů na lidskou populaci 
charakterizuje základní typy chování živočichů 
zhodnotí problematiku ohrožených živočišných druhů a možnosti jejich ochrany 

morfologie a anatomie 
živočichů 
fyziologie živočichů 
systém a evoluce živočichů 
živočichové a prostředí 
etologie 

eukaryotická živočišná buňka, 
jádro, jaderná DNA, 
semiautonomní organely 
(mitochondriální DNA), replikace, 
transkripce, translace, buněčný 
cyklus, buněčné dýchání, 
somatická a pohlavní buňka, 
mitóza, meióza 

B
io

lo
gi

e
 

čl
o

vě
ka

 

podle předloženého schématu popíše a vysvětlí evoluci člověka 
využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy 
probíhajícími v lidském těle 
charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí faktory ovlivňující jej v pozitivním 
a negativním směru 

opěrná a pohybová soustava 
soustavy látkové přeměny 
soustavy regulační 
soustavy rozmnožovací 

lidský genom, mutace DNA, 
somatická a pohlavní buňka, 
mitóza, meióza, nervová buňka 
(přenos vzruchů) 

G
e

n
e

ti
ka

 

využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů 
analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě 

molekulární a buněčné 
základy dědičnosti 
dědičnost a proměnlivost 
genetika člověka 
genetika populací 

nukleové kyseliny (DNA, RNA), 
lidský genom, mutace DNA, 
buněčný cyklus, buněčné dýchání, 
pohlavní buňka, meióza, 
dědičnost 
populační genetika 

Ek
o

lo
gi

e 

používá správně základní ekologické pojmy 
objasňuje základní ekologické vztahy 

základní ekologické pojmy 
podmínky života 
biosféra a její členění 

 

 

  



 

 

Příloha 4 – Učivo, očekávané výstupy a témata molekulární biologie v předmětu chemie pro gymnázia podle RVP-G 

Tematický 
celek 

Očekávané výstupy Učivo Témata molekulární biologie 

O
b

e
cn

á 
ch

e
m

ie
 využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů 

provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů 
předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech na základě 
poznatků o periodické soustavě prvků 
využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání 
některých fyzikálněchemických vlastností látek a jejich chování v chemických 
reakcích 

soustavy látek a jejich 
složení 
veličiny a výpočty v chemii 
stavba atomu 
periodická soustava prvků 
chemická vazba a vlastnosti 
látek 
tepelné změny při 
chemických reakcích 
rychlost chemických reakcí 
a chemická rovnováha 

biogenní prvky, kinetika 
enzymatických reakcí a biokatalýza  

A
n

o
rg

an
ic

ká
 

ch
e

m
ie

 

využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin 
charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich 
surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí 
předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin 
využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich 
praktického významu v anorganické chemii 

vodík a jeho sloučeniny 
s-prvky a jejich sloučeniny 
p-prvky a jejich sloučeniny 
d- a f-prvky a jejich 
sloučeniny 

biogenní prvky, mutagenní prvky a 
sloučeniny, vodíkové můstky 
v biomolekulách (DNA, proteiny), 
vliv radioaktivního záření na 
denaturaci DNA a bílkovin  

O
rg

an
ic

ká
 c

h
em

ie
 zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné pro strukturu organických sloučenin 

aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s 
možností využití triviálních názvů 
charakterizuje základní skupiny organických sloučenin a jejich významné zástupce, 
zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí 
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí na konkrétních příkladech 
využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich 
praktického významu v organické chemii 

uhlovodíky a jejich 
klasifikace 
deriváty uhlovodíků a jejich 
klasifikace 
heterocyklické sloučeniny 
syntetické 
makromolekulární látky 
léčiva, pesticidy, barviva a 
detergenty 

vlastnost atomu uhlíku 
v biomolekulách (vliv struktury na 
vlastnosti molekul, optická aktivita 
apod.) uhlíku, mechanismus 
účinku organických látek na 
organismy (léčiva, pesticidy) a 
možnosti jejich analýzy, výskyt 
heterocyklických látek 
v organismech (alkaloidy, dusíkaté 
báze, kofaktory enzymů apod.) 



 

 

 

B
io

ch
em

ie
 

objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy 
probíhající v organismech 
charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam 

lipidy 
sacharidy 
proteiny 
nukleové kyseliny 
enzymy, vitaminy a 
hormony 

nukleové kyseliny, replikace, 
transkripce, translace, důkazy a 
analýza NK, chemické reakce 
v živých organismech, 
mezibuněčná komunikace, 
struktura a funkce biomembrán a 
organel a molekulárních komplexů, 
sacharidy, lipidy, bílkoviny a 
nukleové kyseliny - struktura, 
vlastnosti a úloha v dějích 
v organismech, syntéza a 
degradace biochemických látek 
(metabolismus bílkovin, sacharidů 
a lipidů), fotosyntéza   
 



 

 

Příloha 5 – Pracovní list na téma Nukleové kyseliny v nativních preparátech 

PRACOVNÍ LIST

 

Téma:   Nukleové kyseliny v nativních preparátech 

Materiál a pomůcky: cibule kuchyňská (Allium cepa) 

kádinka, kapátko, lžička, žiletka, pinzeta, podložní a krycí sklíčko, mikroskop  

Chemikálie:  Lugolův roztok, hematoxylin, ethanol (C2H5OH) 

 

Úkol. č.1: Pozorujte NK v buňkách suknice cibule  

 

Pracovní postup:  

Připravte si mikroskopovací potřeby a mikroskop.  

Oloupejte cibuli a na svrchní straně suknice cibule vykrojte skalpelem čtverec o rozměrech 5x5 mm. 

Pinzetou přeneste vykrojenou část na podložní sklíčko a zakápněte kapkou vody, překryjeme krycím sklíčkem a 

pozorujte pod mikroskopem (zvětšení 10x).  

Buňky zakreslete i se všemi viditelnými strukturami. 

K preparátu přikápněte kapátkem ze strany kapku Lugolova roztoku.  

Pozorované změny a struktury opět zakreslete. 

 

Nákres: 

Nakreslete pozorované buňky suknice cibule (před a po přidání Lugolova roztoku). 

Vyznačte všechny viditelné struktury (buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, jádro, cytoplazma). 

  



 

 

 

Úkol. č.2: Pozorujte NK v buňkách sliznice dutiny ústní  

 

Pracovní postup:  

Připravte si mikroskopovací potřeby a mikroskop.  

Ethanolem nejprve řádně vydezinfikujte lžičku. 

Hranou lžičky odeberte vzorek dutiny ústní – několikrát seškrábněte povlak vnitřní strany tváře (opatrně!). 

Přeneste na podložní sklíčka (2ks) a přiklopte krycím sklíčkem.  

Pozorujte pod zvětšením 10x a pozorované struktury zakreslete. 

K preparátům přikápněte kapátkem ze strany kapku barviva hematoxylinu.  

Pozorované změny a struktury opět zakreslete. 

 

Nákres: 

Nakreslete pozorované buňky sliznice dutiny ústní (před a po přidání hematoxylinu). 

Vyznačte všechny viditelné struktury (cytoplazmatická membrána, jádro, cytoplazma). 

  



 

 

 

Úkoly na závěr: 

 

1. Co je to Lugolův roztok, jakou funkci zde plnil a jaké je jeho další možné využití? 

 

 

 

 

2. Jaké buněčné struktury/sloučeniny se barvily Lugolovým roztokem a hematoxylinem 

 a v čem spočíval jejich důkaz? 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje:  

JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie – praktická část. 1. vyd., Olomouc: FIN Publishing, 1996. ISBN 

80-86002-09-8 

 



 

 

Příloha 6 – Pracovní list na téma Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin 

ve vybraných potravinách 

PRACOVNÍ LIST

 

Téma:  Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin 

ve vybraných potravinách  

Materiál a pomůcky: třecí miska s tloučkem, analytické váhy, lodička, lžička, kádinky, odměrný válec, 

nálevka, centrifuga, centrifugační zkumavky, kapátko, odměrné baňky, pipeta, filtrační 

aparatura (stojan, držáky, filtrační nálevka, kádinka, filtrační papír), kahan 

 

Chemikálie:  Úkol. č.1: Izolace NK 

droždí/pekařské kvasnice, diethylether ((C2H5)2O), kyselina octová (CH3COOH, 98%), 

hydroxid sodný (NaOH), ethanol (C2H5OH, 98%), konc. kyselina chlorovodíková (HCl, 

37%), destilovaná voda (H2O) 

Úkol č.2: Hydrolytické štěpení NK 

konc. kyselina sírová (H2SO4, 98%), destilovaná voda (H2O) 

Úkol č.3: Důkazy složek NK 

amoniak (NH3, 26%), dusičnan stříbrný (AgNO3), difenylaminové činidlo [difenylamin 

((C6H5)2NH), konc. kyselina octová (CH3COOH, 98%), konc kyselina sírová (H2SO4, 

98%)], molybdenová soluce [konc. kyselina dusičná (HNO3, 65%), molybdenan amonný 

((NH4)2MoO4)], floroglucin, destilovaná voda (H2O) 

 

Pracovní postup: 

 

Příprava roztoků o přesné koncentraci:   

Pomocí chemických výpočtů vypočítejte potřebné množství daných chemikálií pro přípravu těchto roztoků: 

(všechny roztoky připravte do 100ml odměrných baněk) 

50% CH3COOH    10% NaOH   20% H2SO4  

     

 

 

 

10% NH3    5% AgNO3 

 

 



 

 

 

Příprava činidel:   

difenylaminové činidlo 

Na analytických vahách odvažte 1g difenylamminu a v odměrné baňce ho smíchejte se 100ml 

konc. CH3COOH. Poté přidejte 2,5ml konc. H2SO4 a promíchejte.  

Činidlo není stálé, nesmí být zřetelně zeleně zbarveno! 

molybdenová soluce 

Do 100ml odměrné baňky slijte 100ml destilované vody a 6,25ml konc. HNO3 a přidejte 0,75g 

molybdenanu amonného. 

 

Úkol. č.1: Izolace nukleových kyselin z pekařských kvasnic  

 

Pracovní postup:  

Na analytických vahách odvažte 10g pekařských kvasnic, které následně rozetřete v třecí misce.  

Přidejte 1ml destil. vody a 10ml diethyletheru. Postupně přidávejte 10ml vychlazeného roztoku NaOH.  

Směs důkladně roztírejte po dobu 10 minut. 

Misku se směsí vložte na 20-30 minut do lednice. 

Po vyjmutí směsi z lednice zjistěte její pH univerzálním indikátorovým papírkem (UIP) a za použití kys. octové 

směs zneutralizujte na pH 6-6,5. 

Směs přelijte do kádinky a rozdělte rovnoměrně do centrifugačních zkumavek (zkumavky musí být vyvážené!) a 

odstřeďte – 5 min, 3000 otáček/min. 

Supernatant slijte do 100ml odměrného válce a za kontroly UIP roztok okyselte konc. kys. chlorovodíkovou 

na pH 3,5.  

Odečtěte celkový objem směsi. 

Za stálého míchání přidejte čtyřnásobné množství ethanolu.  

Vzniklou směs opět odstřeďte. 

Supernatant odlijte a sediment uschovejte. 

  



 

 

 

Úkol. č.2: Hydrolytické štěpení nukleových kyselin izolovaných z pekařských kvasnic  

 

Pracovní postup:  

Získaný sediment z úkolu č.1 rozlijte rovnoměrně do zkumavek.  

Přidejte do každé zkumavky 10ml 20% kys. sírové.  

Zkumavky umístěte do vodní lázně a vařte po dobu 20-30 minut.  

Směs nechte vychladnout a poté přefiltrujte. 

Filtrát následně použijte k následujícím důkazům. 

 

Úkol. č.3: Důkazy jednotlivých složek nukleových kyselin 

 

Pracovní postup k dílčím důkazům:  

 

1. Důkaz purinových bází 

Vzorek filtrátu (2-3ml) ve zkumavce zalkalizujte roztokem amoniaku (ke kontrole používejte UIP).  

Po kapkách následně přidávejte dusičnan stříbrný a pozorujte vznik sraženiny. 

 

2. Důkaz ribózy 

Do zkumavky, k 1ml filtrátu, přidejte 1ml konc. kys. chlorovodíkové a malou lžičku floroglucinu.  

Vzniklou směs zahřejte a pozorujte růžové zabarvení. 

 

3. Důkaz deoxyribózy 

Do zkumavky, k 1ml filtrátu, přidejte 2ml difenylaminového činidla a zkumavku vložte do vroucí vodní lázně 

na 10 minut.  

Pozorujte modrozelené zabarvení. 

 

4. Důkaz kyseliny fosforečné 

Do zkumavky, k 1ml filtrátu, přidejte 2ml molybdenové soluce.  

Ve vodní lázni zkumavku chvíli povařte, dokud se neobjeví žluté zabarvení. 

  



 

 

Úkoly na závěr: 

 

1. Kde, v buňce kvasinek, jsou uloženy NK? Vysvětlete důvod roztírání pekařských kvasnic v třecí misce.  

(čeho se tím dosáhne?) 

 

 

 

 

 

2. Vysvětlete, proč se po první centrifugaci dále pracuje se supernatantem, zatímco po druhém odstředění  

směsi se dále pracuje s jejím sedimentem? 

 

 

3. Uveďte a chemickými vzorci zapište/nakreslete, z čeho se nukleové kyseliny skládají  

a čím se tyto složky dokazují? (rozlišujte DNA a RNA) 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 7 – Pracovní list na téma Izolace vlastní DNA 

 

PRACOVNÍ LIST

 

Téma:  Izolace vlastní DNA 

 

Pomůcky, chemikálie (do dvojice): 

2ks  15ml zkumavka se 3ml destilované vody 

1ks mikrozkumavka označená „Prot“ (proteáza + sůl)  

1ks 15ml zkumavka s lyzačním pufrem označená „Lyz“ 

6ks Pasteurovy pipety na jedno použití (1ml) 

2ks skleněná vialka/mikrozkumavka na uchování DNA 

stojánek na mikrozkumavky, lihový popisovač 

ethanol (C2H5OH, 36%) 

 

Postup: 

 15ml zkumavku s destil. vodou si popište svými iniciály 

 Minimálně 30 sekund jemně žvýkejte vnitřní stranu tváří 

 Z 15ml zkumavky si vodu nalijte do úst a silně vyplachujte alespoň 30 sekund 

 Tekutinu vyplivněte zpět do zkumavky 

 Do zkumavky přidejte za použití pipety 2ml lyzačního roztoku ze zkumavky označené „Lyz“ a zkumavku 

zavřete 

 Opatrně ji několikrát převraťte (NETŘEPAT!) 

 Do zkumavky přidejte pomocí pipety 5 kapek roztoku proteázy se solí ze zkumavky označené „Prot“ 

a uzavřete. 

 Opatrně ji několikrát převraťte (NETŘEPAT!) 

 Zkumavku s iniciály umístěte do stojanu a nechte inkubovat ve vodní lázni (50°C) po dobu 5 minut 

 Do zkumavky opatrně přidejte pipetou 10ml ethanolu a uzavřete 

 Zkumavku nechte odstát 5 minut ve stojanu při laboratorní teplotě 

 Pozorujte změny ve zkumavce a zapište je 



 

 

 Obsah zkumavky několikerým převrácením promíchejte – pozorujte precipitaci (vysrážení) 

a „zviditelnění“ DNA



 

 

Příloha 8 – Řešení pracovního listu na téma Nukleové kyseliny v nativních preparátech 

 

PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ

 

Téma:  Nukleové kyseliny v nativních preparátech 

 

Úkol. č.1: Pozorujte NK v buňkách suknice cibule  

 

Nákres: 

Nakreslete pozorované buňky suknice cibule (před a po přidání Lugolova roztoku). 

Vyznačte všechny viditelné struktury: 

buněčná stěna, cytoplazmatická membrána,cytoplazma, jádro). 

    

buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, jádro   



 

 

Úkol. č.2: Pozorujte NK v buňkách sliznice dutiny ústní  

 

Nákres: 

Nakreslete pozorované buňky sliznice dutiny ústní (před a po přidání hematoxylinu a eosinu). 

Vyznačte všechny viditelné struktury (cytoplazmatická membrána, jádro, cytoplazma). 

   

 

 

Úkoly na závěr: 

 

1. Co je to Lugolův roztok, jakou funkci zde plnil a jaké je jeho další možné využití? 

 Jedná se o vodný roztok jódu a jodidu draselného. V této úloze sloužil jako barvivo  

k zviditelnění/zvýraznění jader buněk. Používá se také k důkazovým reakcím škrobu, 

jako uchovávací roztok nebo k barvení buněk při pozorování osmotických jevů. 

 

2. Jaké buněčné struktury/sloučeniny se barvily Lugolovým roztokem a hematoxylinem 

 a v čem spočíval jejich důkaz? 

Lugolovým roztokem se barví buněčné membrány složené z polysacharidů. 

Hematoxylinem se fialově barví nukleové kyseliny. 

  



 

 

Příloha 9 – Řešení pracovního listu na téma Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce 

nukleových kyselin ve vybraných potravinách 

 

PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ

 

Téma:  Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin 

ve vybraných potravinách  

 

Příprava roztoků o přesné koncentraci:   

Pomocí chemických výpočtů vypočítejte potřebné množství daných chemikálií pro přípravu těchto 

roztoků: 

(všechny roztoky připravte do 100ml odměrných baněk) 

50% CH3COOH    10% NaOH   20% H2SO4   

            50ml 98% CH3COOH  10g NaOH   20ml 98% H2SO4 

            48ml H2O   90ml H2O   78ml H2O 

10% NH3     5% AgNO3 

     40ml 26% NH3    5g AgNO3 

     64ml H2O    95ml H2O 

 

Úkol. č.3: Důkazy jednotlivých složek nukleových kyselin 

 

Zleva: důkaz kyseliny fosforečné, důkaz deoxyribosy difenylaminem, důkaz adeninu a guaninu, 

důkaz ribosy floroglucinem.  

  



 

 

Úkoly na závěr: 

1. Kde, v buňce kvasinek, jsou uloženy NK? Vysvětlete důvod roztírání pekařských kvasnic v třecí 

misce.  

Nukleové kyseliny jsou uloženy v jádře, mitochondriích a ribosomech buněk kvasinek. Obě 

organely jsou kryty membránou, celá buňka je navíc chráněna buněčnou stěnou, rozrušení 

těchto membrán je podpořeno roztíráním buněk v třecí misce. 

2. Vysvětlete, proč se po první centrifugaci dále pracuje se supernatantem, zatímco po druhém 

odstředění směsi se dále pracuje s jejím sedimentem? 

V prvním případě se separované NK odstraňují od těžších zbytků směsi (pevné složky směsi, 

buněčný odpad). V druhém případě, kdy je k roztoku NK přidán alkohol, ve kterém se NK 

vysráží, jsou součástí sedimentu.    

3. Uveďte a chemickými vzorci zapište/nakreslete, z čeho se nukleové kyseliny skládají a čím se tyto 

složky dokazují? (rozlišujte DNA a RNA) 

NK se skládají ze sacharidové složky, která se dokazuje floroglucinem v prostředí kyseliny 

chlorovodíkové (červenofialové zbarvení) nebo reakcí s difenylaminovým činidlem 

(zelenomodré zabarvení). 

OH
O

OH

OHOH

OH
O

OH

OH

Ribóza Deoxyribóza

N

N

NH

N

NH2

Adenine

N

NH

NH

N

NH2

O

Guanine  PO4
3- 

Dusíkaté báze – purinové báze se dokazují reakcí s kationty stříbra (Ag+, AgNO3) v mírně 

zásaditém prostředí (přidání amoniaku NH3), vzniká tak nerozpustná bílá vločkovitá sraženina 

solí adeninu a guaninu. 

Fosfátová skupina se dokazuje reakcí s molybdenovou solucí projevující se žlutým zabarvením. 

 

Použité zdroje:  

PEČIVOVÁ, HUONG. Biochemická cvičení. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně 

v Ústí nad Labem: Přírodovědecká fakulta, 2010. ISBN 978-807-4142-239 

  



 

 

Příloha 10 – Metodické pokyny k pracovnímu listu na téma Nukleové kyseliny v nativních 

preparátech 

NUKLEOVÉ KYSELINY V NATIVNÍCH PREPARÁTECH 

Druh učebního materiálu Pracovní list 

Určeno pro ročník 1. a 4. ročník 

Předmět Biologie, Chemie 

Vzdělávací oblast dle ŠVP Přírodovědné vzdělávání 

Tematický celek 

Laboratorní chemie 

Chemie 

Úvod do biochemie 

Nukleové kyseliny 

Biologie 

Obecná biologie 

Obecná biologie rostlin 

Obecná biologie živočichů 

Základy biologie člověka 

Učivo dle ŠVP 

Laboratorní potřeby, přístroje a zařízení, základní měření, 
pomocné operace; 

Chemické složení živých organismů; 

Rozdělení, význam, složení a struktura nukleových kyselin; 

Charakteristika života, typy buněk; 

Anatomie a morfologie živočichů; 

Klíčové kompetence dle ŠVP 

Žák pracuje s laboratorními pomůckami. 

Žák charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny. 

Žák charakterizuje nukleové kyseliny, jejich rozdělení a funkce. 

Žák znázorní a popíše stavbu rostlinné buňky, vysvětlí význam 
diferenciace a specializace buněk, popíše stavbu, vlastnosti a 
funkce jednotlivých typů rostlinných pletiv, určí a vysvětlí funkce 
organel živočišné buňky. 

Žák porovná stavbu, vlastnosti a funkce jednotlivých typů tkání 
živočichů. 

Stručná anotace 

Interdisciplinární téma zaměřené na nukleové kyseliny 
v preparátech z rostlinných buněk a buněk člověka. Žáci pozorují 
nativní preparáty buněk suknice cibule barvené Lugolovým 
roztokem a buňky sliznice dutiny ústní obarvené hematoxylinem. 

Metodické pokyny 

Žáci plní pokyny uvedené v pracovním listu a řídí se pokyny 
vyučujícího. Na závěr vypracují a odpoví na několik otázek k dané 
problematice. Některé používané chemikálie jsou označeny jako 
nebezpečné, musí se s nimi zacházet opatrně, dle pokynů učitele 
a informací na obalu. 



 

 

Didaktické prostředky 
Cibule kuchyňská (Allium cepa), kádinka, kapátko, lžička, žiletka, 
pinzeta, mikroskopovací potřeby, Lugolův roztok, hematoxylin, 
ethanol; 

Klíčová slova 
Buňka, jádro, nukleové kyseliny (NK), epitel, Lugolův roztok, 
hematoxylin; 

 

  



 

 

Příloha 11 – Metodické pokyny k pracovnímu listu na téma Izolace, hydrolytické štěpení 

a důkazové reakce nukleových kyselin ve vybraných potravinách 

IZOLACE, HYDROLYTICKÉ ŠTĚPENÍ A DŮKAZOVÉ REAKCE NUKLEOVÝCH KYSELIN VE VYBRANÝCH 
POTRAVINÁCH 

Druh učebního materiálu Pracovní list 

Určeno pro ročník 4. ročník 

Vzdělávací oblast dle ŠVP Přírodovědné vzdělávání 

Předmět Chemie 

Tematický celek 

Laboratorní chemie 

Organická chemie a biochemie II.část 

Chemie 

Úvod do biochemie 

Nukleové kyseliny 

Učivo dle ŠVP 

Laboratorní potřeby, přístroje a zařízení, základní měření, 
pomocné operace; 

Chemické složení živých organismů; 

Rozdělení, význam, složení a struktura nukleových kyselin; 

Klíčové kompetence dle ŠVP 

Žák pracuje s laboratorními pomůckami, obsluhuje přístroje a 
zařízení v chemické laboratoři, provádí základní chemická měření 
a chemické operace, provádí potřebné výpočty. 

Žák charakterizuje nukleové kyseliny, jejich rozdělení a funkce. 

Stručná anotace 

Interdisciplinární téma zaměřené na nukleové kyseliny získaných 
z pekařských kvasnic. Žáci provedou jejich izolaci, hydrolýzu a 
důkazy jednotlivých částí NK (purinové báze, ribóza a 
deoxyribóza, fosforečnany) za použití klasických chemických 
metod a přístrojů a chemických reakcí. 

Metodické pokyny 

Žáci plní pokyny uvedené v pracovním listu, řídí se pokyny 
vyučujícího a při obsluze centrifugy postupují podle daného 
návodu. Na závěr vypracují a odpoví na několik otázek k dané 
problematice. Některé používané chemikálie jsou označeny jako 
nebezpečné, musí se s nimi tedy zacházet opatrně, dle pokynů 
učitele a informací na obalu. 

Laboratorní cvičení je poměrně složité a náročné na přípravu i 
provedení. Je koncipováno tak (rozděleno na dílčí úkoly), aby se 
v případě potřeby dalo rozdělit do více výukových hodin. 

V závislosti na délce laboratorních cvičení a úrovni laborantů je 
doporučeno nejprve přikročit k úkolu č.1 a v mezičase si pak 
připravit potřebné roztoky a činidla. 

Didaktické prostředky 

Třecí miska s tloučkem, analytické váhy, lodička, lžička, kádinky, 
odměrný válec, nálevka, centrifuga, centrifugační zkumavky, 
kapátko, odměrné baňky, pipeta, filtrační aparatura (stojan, 
držáky, filtrační nálevka, kádinka, filtrační papír), kahan; 

Droždí/pekařské kvasnice, diethylether ((C2H5)2O), kyselina 
octová (CH3COOH, 98%), hydroxid sodný (NaOH), ethanol 



 

 

(C2H5OH, 98%), konc. kyselina chlorovodíková (HCl, 37%), 
destilovaná voda (H2O), konc. kyselina sírová (H2SO4, 98%),  
amoniak (NH3, 26%), dusičnan stříbrný (AgNO3), difenylaminové 
činidlo [difenylamin ((C6H5)2NH),  molybdenová soluce [konc. 
kyselina dusičná (HNO3,65%), molybdenan amonný 
((NH4)2MoO4)], floroglucin; 
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Příloha 12 – Výzkumný nástroj žákovských prekonceptů pojmu nukleové kyseliny (didaktický test 

a analýza kreseb žáků). 

 

Prekoncepty nukleových kyselin (DNA) 

Náplní tohoto výzkumu je analýza žákovských pojetí (prekonceptů) pojmu nukleové 

kyseliny (DNA). Na základě analýzy žákovské kresby a didaktického testu bude popsána struktura 

prekonceptu a jeho vztahy k dalším pojmům z molekulární biologie, včetně případných 

miskoncepcí. Vybrané varianty vždy zaškrtněte, je-li to u otázky vyžadováno, uveďte i stručné 

zdůvodnění Vašeho rozhodnutí. Čas na vypracování je 30 minut. Děkuji za účast na výzkumu.  

Údaje respondenta:  Pohlaví: …………..  ročník: ……………………… 

 

ÚKOL Č. 1.  

POKUSTE SE CO NEJPŘESNĚJI KRESBOU VYJÁDŘIT PSYCHICKÝ OBRAZ (CO 

SI PŘEDSTAVUJETE, CO SE VÁM IHNED VYBAVÍ) PŘI VYSLOVENÍ POJMU 

NUKLEOVÁ KYSELINA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚKOL Č. 2.  

VYPLŇTE CO NEJZODPOVĚDNĚJI NÁSLEDUJÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST: 

1. Definujte jednou větou, co jsou podle Vás nukleové kyseliny (bez obav použijte vlastní 

slova).  

………………………………………………………………………………………....………… 

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

 

2. Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení v celém svém rozsahu pravdivá nebo 

nepravdivá a svou volbu zdůvodněte:  

 

a) Všechny buňky rostlin, živočichů i hub obsahují nukleové kyseliny (DNA nebo RNA).  

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

b) Potomci mají vždy stejnou DNA jako matka, nebo stejnou jako otec.  

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

c) DNA všech organismů má stejnou strukturu a složení. Liší se pouze pořadím aminokyselin.  

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

d) Všechny buňky ve Vašem těle obsahují vždy stejné množství DNA.   

………………………………………………..………………………………………………….. 

e) Bakterie a viry neobsahují nukleové kyseliny.  

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

f) Nukleové kyseliny se chovají jako kyseliny, protože neobsahují žádné zásadité skupiny.  

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

 

 

3. Rozhodněte, zda jsou nukleové kyseliny nějak důležité (významné) pro člověka v jeho 

běžném životě:  

                                         ANO       NE 

Pokud ANO, uveďte konkrétní příklady: 

…………………….…………………………………………………...…………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

4. Porovnejte z následujících hledisek molekulu RNA (ribonukleová kyselina) a DNA 

(deoxyribonukleová kyselina): 

                                                      DNA              RNA 

počet vláken:    …………………..  ……………………….. 

druh sacharidu v molekule:  …………………..  ……………………….. 

tvar molekuly:   …………………..  ……………………….. 

 

 

5. Máte k dispozici tyto základní složky nukleové kyseliny DNA. Vaším úkolem je 

pospojovat všechny části do obrázku tak, aby vše odpovídalo struktuře úseku jednoho 

vlákna DNA.  
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6. Vysvětlete svými slovy, co je to genetická informace (jak si ji představujete) a jakým 

způsobem se nukleové kyseliny podílejí na jejím přenosu z generace na generaci.  

 

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

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

 

7. Vysvětlete, zda se obáváte konzumovat geneticky modifikované organismy (GMO), 

například geneticky upravené rostliny a hospodářská zvířata.  

 

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

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

  



 

 

Příloha 13 – Kresby žáků pojmu nukleové kyseliny (shora 1. ročník, 3. ročník, 2 x 4. ročník) 

 

   

  

  



 

 

Příloha 14 – Fotodokumentace laboratorního cvičení na téma Nukleové kyseliny v nativních 

preparátech 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 15 – Fotodokumentace laboratorního cvičení na téma Izolace, hydrolytické štěpení 

a důkazové reakce nukleových kyselin ve vybraných potravinách. 

 

 

  



 

 

Příloha 16 – Fotodokumentace laboratorního cvičení na téma Izolace vlastní DNA 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 17 – Fotodokumentace návštěvy KBES PedF UK a PřF UK 

 

 

 

 


