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Praktická úloha č. 1. 
Autor:  Bc. Katarína Juríková 
Recenzia: RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. 
  
   
 
Téma: Trávenie a tráviace enzýmy    
 
1. otázka: 
A.) 
pokus A: 
Po uplynutí 15 minút je možné pozorovať úplné odfarbenie zmesi na svetloružovú farbu až úplné 
vyčírenie. Zmes v kontrolnej skúmavke je zafarbená na tmavomodro. 
.................................................................................................................................... 2 body 
 
pokus B:  
Po pridaní hydroxidu a fenolftaleínu má kontrolná skúmavka jasnoružovú farbu. Po pridaní enzýmu a 
premiešaní je možné ihneď pozorovať odfarbenie na bielo.  
.................................................................................................................................... 2 body 
 
pokus C: 
Zmes so salivárnymi enzýmami  sa po dvadsiatich minútach tmavomodrá zmes odfarbí na 
ružovo/svetlofialovo až úplne vyčíri.  
.................................................................................................................................... 2 body 
 
pokus D: 
Výsledná zmes dosiahne svetloružovú farbu - nedôjde k úplnému odfarbeniu na bielo. 
.................................................................................................................................... 2 body 
 
B.) 
Použité enzýmy katalyzovali rozklad škrobu (2 body) na oligosacharidy až monosacharidy 
(jednoduchšie cukry - 1 bod) - tie sa Lugolovym roztokom nefarbia tak, ako škrob (1 bod), preto zmes 
postupne stráca farbu. 
 
C.)  
V reakciách B a D (1 bod) bol použitý indikátor pH - fenolftaleín, ktorý počas reakcie zmenil farbu, 
došlo teda k zmene pH. Zmena pH bola spôsobená tým, že použité enzýmy katalyzovali rozklad tukov 
na mastné kyseliny (1 bod), ktoré reagovali s pridaným hydroxidom (2 body) a tým roztok 
zneutralizovali. 
 
 
D. ) 
pokus A: (pankreatická) amyláza 
pokus B: (slinná) amyláza 
pokus C: (pankreatická) lipáza 
pokus D: (slinná) lipáza 



 
Za každú správnu odpoveď 1b............................................................. spolu max. 4 body 
 
E.) g .......................................................................................................................... 2 body 
 
2. otázka: 

A.) žalúdok ........................................................................................................... 1 bod 
B.) Stena žalúdka je chránená hlienom - mucínom (2 body). Napriek tomu je poškodzovaná a 
je nutné, aby bola (zhruba každé tri dni) obnovovaná (1 bod). 
C.) pažerák ........................................................................................................... 1 bod  
D.) pálenie záhy, refluxná choroba, reflux ...........................(jedno z uvedeného) 2 body 
 

3. otázka:  
a) emulgátorom  
b) pečeni 
c) žlčníku 
d) lipidov 
e) hemoglobínu 
f) žlčové kamene 
 

Za každú správnu odpoveď 0,5b.............................................................spolu max.  3 body 
 
4. otázka: 

A.) d ...................................................................................................................... 1 bod 
B.) celulázy .......................................................................................................... 2 body   

5. otázka: 
 A.) a, d ................................................................................................................ 2 body 

B.)  Bielkoviny, ktoré sa nachádzajú v kravskom mlieku, sa odlišujú od bielkovín  
v mlieku kôz a oviec - majú iné aminokyselinové zloženie (2 body), preto nevyvolávajú 
rovnakú alergickú reakciu (1 bod).  

 
  
Spolu ........................................................................................................................ 40 bodov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Praktická úloha č.2. 

Autor: Silvia Hnátová 

Recenzia: JaroslavFerenc 

 

Téma : Mikrobiológia 

 

 Na úlohu je potrebné pripraviť: 

 Pre každého študenta 7 prázdnych Erlenmeyerovych baniek alebo iného typu, nutný je celkový 

objem aspoň 50 ml 

 1 banku/skúmavku s pripravenou suspenziou kvasieniek pre každého študenta – suspenziu je 

možné pripraviť zmiešaním jedného balenia droždia so 40 ml studenej vody 

 Malé balóniky, najlepšie s priemerom 20 cm – 7 ks pre každého študenta 

 Obyčajné gumičky, 7 ks pre 1 študenta 

 Kryštálový cukor – jedno balenie je určite postačujúce pre celú triedu 

 Čajové lyžičky 

 Sóda bikarbóna – jedno až dve 100 g balenia (podľa počtu žiakov – každý bude potrebovať 

jednu čajovú lyžičku) 

 Ocot  

 Lakmusové papieriky 

 Teplomer je vhodný, nie však nevyhnutný – na zmeranie teploty zmiešanej teplej a studenej 

vody z kohútika 

 Vriaca voda z kanvice 

 Odmerné valce 

 

 Bunková respirácia sprostredkúva energiu vo forme ATP pre bunky všetkých organizmov. 

Podľa toho, či prebieha za prítomnosti kyslíka alebo bez neho, rozlišujeme respiráciu aeróbnu 

a anaeróbnu. 

 

1. Uveďte 2 hlavné druhy produktov, ktoré vznikajú v procese fermentácie. 

Etanol, kyselina mliečna1 b. 

 

2. Prečo je aeróbna respirácia výhodnejšia? (Porovnajte množstvo molekúl ATP vznikajúcich 

na 1 molekulu glukózy v anaeróbnych podmienkach a v aeróbnych, v prípade úplnej 

oxidácie).). 

Úplnou oxidáciou glukózy za prítomnosti kyslíka je možné získať viac energie vo forme 

ATP. Oxidáciou glukózy v procese aeróbnej glykolýzy a Krebsovho cyklu je možné získať 

30 molekúl ATP (uznaný aj údaj 36 ATP, ale časť energie sa stráca pri prenose NADH do 

mitochondrie). V procese fermentácie je možné získať iba 2 molekuly ATP a to v procese 

glykolýzy. Väčšina energie ostáva ešte stále viazaná  produktoch anaeróbnej respirácie 

(napr. kys. mliečnej).Dôležité je uviesť, že v procese aeróbnej oxidácie glukózy vzniká 

omnoho väčšie množstvo ATP na molekulu glukózy ako za anaeróbnych podmienok.2 b 

 

3. Vyznačte krížikom, ktorý z produktov (vymenovaných v Úlohe 1) produkujú nasledujúce 

organizmy/tkanivá počas anaeróbnychpodmienok. Zároveň do tabuľky doplňte vznikajúci 

produkt. 



 Produkt 1 = kys. mliečna Produkt 2 = etanol 

Kostrový sval x  

Kvasinky Saccharomyces 

cerevisiae 

 x 

Lactobacillus sp. x  

          1,5 b 

Pozn.: Poradie produktov je nepodstatné, resp. ktorý je očíslovaný ako Produkt 1 

a ktorý ako Produkt 2. 

 

4. Aké priemyselné využitie má fermentácia? Uveďte aspoň 5 druhov produktov vznikajúcich 

pomocou tohto postupu. 

Jogurty, syry, pivo, víno, tvaroh, chlieb, kefír,...2,5 b 

V našej úlohe sa budeme zaoberať anaeróbnym metabolizmom kvasiniek. Kvasinky sú známe 

už celé tisícročia, najmä kvôli ich využitiu na výrobu alkoholických nápojov, veľmi obľúbených dodnes 

 Už v starovekom Egypte, Ríme či Babylone bol známy postup na výrobu vína z hrozna a piva 

z jačmeňa. Zaujímavé je, že hoci technológia bola známa, organizmy zodpovedné za konečnú výrobu 

produktu boli záhadou.  

V 17. Storočí Antony van Leeuwenhoek pozoroval pod mikroskopom kvasinky, avšak stále si 

nemyslel, že by to boli živé organizmy zodpovedné za tvorbu alkoholu. Až Louis Pasteur dokázal, že 

práve kvasinky sú tými organizmami, ktoré sa zúčastňujú fermentácie. 

Kvasinky síce fermentujú, no vyžadujú pre to optimálne podmienky. V nasledujúcich častiach 

tejto laboratórnej úlohy budete mať za úlohu skúmať vplyv rôznych podmienok na rýchlosť 

fermentácie u kvasiniek. 

 

1. ČASŤ 

V prvej časti budete skúmať vplyv teploty na rýchlosť fermentácie u kvasiniek. 

K dispozícii budete mať celkovo 7 baniek. Pripravte si prvé 4 Erlenmeyerove banky, označte 

ich A-D. Najprv  do baniek pridajte substancie uvedené v tabuľke. POZOR: POSLEDNÉ VŽDY 

PRIDAJTE KVASINKY! Na vrch baniek pripevnite balónik a upevnite ho gumičkou. Nafúknutie 

balónika bude našim meradlom pre produkciu CO2. Inkubujte počas 30 min. 

Banky naplňte nasledovne: 

Banka Voda Suspenzia 

kvasiniek 

Cukor 

A 50 ml, studená 5 ml 2 čajové lyžičky (cca 8-9 

g) 

B 50 ml, cca 35   C 5 ml 2 čajové lyžičky (cca 8-9  

g) 

C 50 ml, horúca 5 ml 2 čajové lyžičky (cca 8-9 

g) 

D 50 ml, vriaca 5 ml 2 čajové lyžičky (cca 8-9 

g) 

 

5. Zapíšte do tabuľky pozorované zmeny počas 30 min. Pozorujte každých 5 min. Porovnajte 

nárast CO2 v týchto bankách a zdôvodnite ho vo vyznačenej kolónke. Zároveň začnite 



pracovať na 2. časti experimentu. Medzi pozorované zmeny uveďte ako sa veľkosť 

balónika zmenila, či sa zväčšoval neustále alebo iba náhle, atď. 

 

Banka Pozorované zmeny 

A 

Pozorovanie – 1 b (uvedenie zmeny veľkosti balónika, aká rýchla bola 

zmena – každé za 0,5 b, to isté platí pre ostatné možnosti) 

 

Zdôvodnenie: Studená voda nepredstavuje optimálne podmienky pre 

kvasenie – kvasinky vyžadujú teplotu okolo 35   C a vtedy fermentácia 

prebieha najrýchlejšie.1 b (za uvedenie kompletného dôvodu  napr. 

nevyhovujúcej teploty - 1 b, neúplná odpoveď 0,5 b, to isté platí pre 

ostatné políčka) 

B 

Pozorovanie – 1 b 

 

Zdôvodnenie: Teplota cca 35   C predstavuje optimálnu teplotu pre 

kvasenie. Nárast CO2v tejto skúmavke by mal byť najväčší.1 b 

C 

Pozorovanie – 1 b 

 

Zdôvodnenie: Teplota vyššia ako 35   C nepredstavuje optimálnu teplotu pre 

kvasinky – rýchlosť fermentácie je nižšia ako za optimálnych podmienok.1 

b 

D 

Pozorovanie – 1 b 

 

Zdôvodnenie: Vriaca voda zničila kvasinky – mŕtve kvasinky nebudú 

fermentovať.1 b Celkovo: 8 b 

 

 

6. V ktorej banke ste zaznamenali najväčší nárast CO2? Čím by ste to zdôvodnili? 

B, kvasinky mali optimálnu teplotu a mohli fermentovať. V procese fermentácie vznikal 

CO2, ktorého produkcia spôsobila nafúknutie balónika. V porovnaní s ostatnými bankami 

bol nárast balónika najväčší, čo potvrdzuje najvyššiu mieru fermentácie v banke B.2 b 

 

2. ČASŤ 

V tejto časti si takisto pripravíte banky s rôznym obsahom, označené E-G.  Do baniek 

pridajte substancie uvedené v tabuľke, pričom ako posledné vždy pridávajte kvasinky. Na 

vrch baniek pripevnite balónik a upevnite ho gumičkou. Pozorujte počas 30 min. 

V jednotlivých bankách zmerajte pH pomocou lakmusového papierika. 

Banka Voda Suspenzia 

kvasiniek 

Cukor Iné 

E 50 ml, cca 38-40  

 C 

5 ml 2 čajové lyžičky (cca 8-9 

g) 

- 

F 50 ml, cca 38-40  

 C 

5 ml 2 čajové lyžičky (cca 8-9  

g) 

Sóda bikarbóna – 

1 čajová lyžička 

G 50 ml, cca 38-40  5 ml 2 čajové lyžičky (cca 8-9 Ocot – také 



 C g) množstvo aby pH 

bolo v rozmedzí 4-

6 

 

7. Takisto zaznamenávajte zmeny každých 5 min. počas nasledujúcich 25-30 min. (podľa 

toho, koľko času máte) a zdôvodnite rozdiel v nárasteCO2 vo vyznačenej kolónke. Zmeny 

zaznačte v tabuľke.  

Skúmavka Pozorované zmeny 

E 

Pozorovanie – 1 b 

 

 

Zdôvodnenie: pH okolo 7 je síce neutrálne, no optimálne pre kvasinky je 

pH v rozmedzí 4-6. Preto rýchlosť fermentácie v tejto skúmavke je nižšia 

ako v skúmavke G.1 b 

F 

Pozorovanie – 1 b 

 

 

Zdôvodnenie: Pridaním sódy bikarbóny sa pH zmenilo na zásadité. 

Zásadité pH nie je optimálne pre kvasenie, preto rýchlosť fermentácie je 

nižšia.1 b 

G 

Pozorovanie – 1 b 

 

 

Zdôvodnenie: Mierne kyslé pH je optimálne pre fermentáciu kvasiniek. 

Rýchlosť fermentácie je tu najvyššia.1 b                      Celkovo: 6 b 

 

8. V ktorej banke ste zaznamenali najväčší rast balónika? Čím by ste to vysvetlili? 

G, optimálne pH pre fermentáciu kvasiniek je mierne kyslé, medzi 4-6.  3 b 

 

9. Zaraďte kvasinky do ríše organizmov a oddelenia (latinský aj slovenský názov). 

Ríša: HubyFungi. Oddelenie: Vreckaté huby, Ascomycota. 2 b 

Pri chýbaní slovenského alebo latinského názvu -0,5 b. 

 

10. Aký je hlavný spôsob rozmnožovania u kvasiniek? 

Pučanie.1 b 

 

11. Čo by sa stalo, ak by sme namiesto obyčajného cukru pridali  

a) fruktózu 

Kedže cukor pridávaný do reakčnej zmesi je sacharóza, tá je disacharid zložený 

z glukózy a fruktózy. Kvasinky obsahujú enzým, ktorý je schopný rozložiť 

sacharózu na tieto dva monosacharidy, ktoré využíva ďalej v procese 

fermentácie. Pridanie samotnej fruktózy by teda umožnilo priebeh fermentácie 

a boli by sme schopní pozorovať nárast CO2.  

b) Laktózu 



Laktóza je disacharid zložený z glukózy a galaktózy a kvasinky neobsahujú 

enzým schopný rozbiť väzbu medzi glukózovou a galaktózovou jednotkou. Tým 

pádom by neboli schopné využiť laktózu v procese fermentácie a pozorovali by 

sme len veľmi malý alebo žiadny nárast CO2.     

    6 b 

 

12. Ak by sme pokračovali v experimente viac ako 30 min., nepozorovali by sme žiadne veľké 

zmeny v náraste CO2. Viete zdôvodniť prečo? 

Po dlhšom čase by kvasinky postupne vyčerpali všetok substrát dostupný na tvorbu 

energie. Tiež nárast alkoholu, ako produktu fermentácie, by zabránil ďalšiemu rastu 

kvasiniek, kedže vo vyšších koncentráciách je pre ne toxický (samozrejme kvasinky sú do 

istej koncentrácie voči etanolu tolerantné).     5 b 

 

 Celkovo: 40 b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odpoveďová tabuľka  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Číslo 
otázky 

A B C D E Body 

1.  x    1 

2.   x   1 

3.  x    1 

4. x     1 

5. x  x  x 3 

6. x  x   1 

7. x x  x  3 

8.    x  3 

9.  x x  x 3 

10.    x  1 

11.  x x   1 

12. Napísať:     A, D, F, G 4 

13.  x    1 

14. I. A6, B5, C3, D8, E10, F1  3 

      II.    x   1 

15.    x  1 

16. x     1 

17.  x  x x 3 

18. x     1 

19. x  x x x 2 

20. Napísať:     C, C 2 

21.   x   3 

22.  x    3 

23.  x    1 

24.   x   1 

25.  x  x  1 

26. 2/3 1/12    6 

27.    x  1 

28.   x   1 

29 x  x   2 

30.  x    1 

31.  x  x x 3 

32. x  x  x 3 

33. x     1 

34.   x   1 

35. B,C, G 3 

36.    x  2 

37. A oplodnenie, B meióza, C zygota, D plodnica, E spóra, F amébovité štádium 

 
3 

38.   x   2 

39.     x 1 

40. x x  x  3 

Spolu 80 
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