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Teoreticko praktická časť - Autorské riešenia  
  
Praktická úloha č. 1.  
 
Stavba tela obrú čkavca ( Annelida)            
 
Pitva  
 
Správne zorientovanie preparátu.................... .................................................................... 4 body 
Každá štruktúra 2 body............................. .............................................................Spolu 14 bodov 
Praktická zru čnos ť................................................................................................................ 2 body  
 
Teoretická časť  
 
1. otázka:  Akého pohlavia je jedinec, ktorého ste pitvali? Na základe čoho tak usudzujete? 
   
Ide o hermafrodita, ako u všetkých zástupcov triedy  máloštetinavcov......................... 2 body
  
 
2. otázka: Kde by ste na preparáte mohli nájsť štruktúru známu ako typhlosolis? Na čo táto 
štruktúra slúži?  
 
Jedná sa o zriasenie čreva, resp. črevný záves, ktorý zvä čšuje plochu čreva a tým aj plochu 
určenú na vstrebávanie živín.......................... ..................................................................... 3 body
    
 
3. otázka: Na preparáte ste  mali vyznačiť opasok (clitellum). Aká je jeho funkcia?  
 
Hlavnou funkciou opasku je sekrécia slizovitého kok ónu, v ktorom sú uložené oplodnené 
vajíčka..................................................................................................................................... 2 body  
 
4. otázka: Doplňte prázdne miesta s využitím pojmov uvedených nižšie.   
 
Dážďovka, ako zástupca triedy máloštetinavcov (Oligochaeta), má typické charakteristiky tejto 
skupiny. Jej telovou  dutinou je  (A) célom , ktorá/ý vytvára hydrostatickú oporu tela, umožňujúcu 
pohyb a zároveň chráni vnútorné orgány. Cievna sústava je  (B) uzavretá  
 a krvným farbivom je  (C) hemoglobín . Vylučovacím orgánom sú (D) metanefrídie. 
    
...................................................................každá odpove ď 1,5 bodu.......................Spolu 6 bodov 
 
5. otázka:  Životným prostredím máloštetinavcov je prevažne sladká voda alebo terestrické 
biotopy. Oproti tomu mnohoštetinavce (Polychaeta) žijú prevažne v mori. Ako je možné, že dokážu 
prežiť v takomto hypertonickom prostredí? Navrhnite aspoň jeden mechanizmus.  
 
Väčšinou sa jedná o kompenza čné mechanizmy, pri ktorých v je v cytoplazme buniek  
hromadený nadbytok vo ľných aminokyselín (napr. prolín, taurín), ktoré vyr ovnávajú 
hypertonicitu vonkajšieho prostredia. Uznané môžu b yť aj iné odpovede s logickým 
vysvetlením (napr. nepriepustnos ť pokožky, aktívny transport solí z tela)........... .........2 body  
    
6. otázka: V rámci kmeňa obrúčkavcov je mnoho druhov schopných pomerne rozsiahlej 
regenerácie po poškodení častí tela. Ako je možné, že aj v prípade, keď dospelý živočích obsahuje 
už diferencované bunky a nie sú prítomné bunky totipotentné, pri regenerácii sa vytvoria všetky 
potrebné typy tkanív?  Navrhnite hypotézu.   
 



Po poškodení tkanív alebo stratení časti tela sa už diferencované bunky dediferencujú a  
následne rediferencujú - bunky jedného typu tkaniva  tak môžu da ť pri regenerácii vznik aj 
iným bunkovým typom ............................... ......................................................................... 3 body  
  
7. otázka: U človeka je teoretický maximálny počet jednovaječných dvojčiat, vyvíjajúcich sa z 
jednej zygoty, osem. Vysvetlite, ako je to možné.    
Pozor! K tejto otázke môžete požiadať o nápovedu. Za prezradenie nápovedy vám budú odčítané 
dva body z celkového hodnotenia tejto otázky, za otázku však nedostanete menej bodov, než nula. 
   
Nápoveda:  Zygota je na za čiatku totipotentná, ale v štádiu moruly sú už bunky  „iba“ 
pluripotentné. 
Za použitie nápovedy............................... .................... -2 body (nie menej než 0 b. za  odpove ď)  
 
Prvé delenia zygoty prebiehajú bez toho, aby bunky medzi deleniami rástli, jedná sa o tzv, 
rýhovanie. Pritom bunky, ktoré vzniknú pri prvých t roch deleniach, teda do osembunkového 
štádia, sú totipotentné, to znamená, že aj po oddel ení je každá  nich schopná da ť vznik 
samostatnému plodu. Po osembunkovom štádiu už bunky  úplne strácajú totipotentnos ť, 
zostávajú „iba“ pluripotentnými, teda jednotlivé bu nky už nie sú schopné da ť vznik 
samostatnému organizmu............................. ....................................................................... 4 body   
  
8. otázka: V dospelom ľudskom organizme sa niektoré bunky už vôbec nedelia. Ide napríklad o 
svalové bunky alebo neuróny.   
a) Akým typom tkaniva je nahradený poškodený sval?  
 
väzivom............................................ ...................................................................................... 2 body  
 
b) V niektorých častiach ľudského dospelého mozgu, napríklad v hipokampe, bol potvrdený vznik 
nových neurónov (neurogenéza). Ak by sme predpokladali, že diferencované neuróny sa nedelia, z 
akého typu buniek môžu vznikať tieto nové neuróny v hipokampe?   
 
gliové bunky, neuroglie alebo neuronálne kme ňové bunky (sta čí jedna odpove ď)........2 body  
 
9. otázka: Na rozdiel od nervových alebo svalových buniek, v dospelom tele človeka existujú aj 
tkanivá, kde sa bunky delia veľmi intenzívne. Pri niektorých typoch rakoviny je často využívaným 
spôsobom liečby chemoterapia. Pri tomto type terapie sa často využívajú liečivá, ktoré sú 
zamerané práve proti rýchlo sa deliacim bunkám nádoru. Ovplyvňujú chemoterapeutiká okrem 
nádorových buniek aj normálne bunky tela, ktoré sa delia? Ak áno, ktoré tkanivá sú najviac 
postihnuté? Ak nie, ako sa zdravé bunky tela dokážu vyhnúť pôsobeniu chemoterapeutík?  
 
Chemoterapeutiká ovplyv ňujú aj zdravé deliace sa bunky tela, postihnuté sú najmä črevná 
sliznica a vlasové folikuly, čo sa prejavuje typickými tráviacimi ťažkos ťami a vypadávaním 
vlasov pri terapii................................. ...................................................................................4 body
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktická úloha č.2. 
 
 
Etológia – Potravové správanie lariev Drosophila melanogaster 
 
1. Vyhodnotenie pokusu 
 Počet prejdených 

štvorčekov 
Dĺžka prejdenej dráhy 
(cm) 

Fenotyp (zakrúžkujte 
správnu odpoveď) 

Larva A 1,5b 1,5b rover / sitter    2b 

Larva B 1,5b 1,5b rover / sitter    2b 
Za správne hodnoty a ur čenie fenotypu spolu 10 bodov 
 
 
2a) Aká je úloha prítomnosti potravy v riadení potravového správania drozofíl? 
Prítomnos ť potravy spúš ťa prejavenie sa rover resp. sitter fenotypu ( 2 bod y) 
 
2b) Iné štúdie zasa zistili, že larválny fenotyp je možné oplyvniť faktormi prostredia, napr. 
hladovaním, teplotným šokom a pod. pričom je možné „prepnúť“ roverov na sitterov alebo opačne. 
Prečo nie je výhodné, aby bolo správanie riadené VÝLUČNE geneticky? 
Výlučne genetické riadenie správania by znamenalo nescho pnos ť prispôsobi ť správanie 
podmienkam prostredia (3 body) 
 
3. Ktorá alela génu for je dominantná a ktorá je recesívna?   
Alela for R je dominantná a alela for S je recesívna (3 body) 
 
4. Z hľadiska evolúcie správania je zaujímavé všimnúť si frekvenciu fenotypov v prírodných 
populáciách. Zistilo sa, že v prírode je frekvencia alely forS približne 0,55 
 
a.) Vypočítajte percentuálne zastúpenie oboch fenotypov v prírodných populáciách. 
Výpočet: 
q = 0,55 
p = 1 – q = 1 – 0,55 = 0,45         (1bod) 
 
sitteri = q 2 = 0,552 =  0,3025                      (2 body) 
roveri = p 2 + 2pq = 0,452 + ( 2 . 0,45 . 0,55 ) = 0,6975   (3 body) 
(alebo roveri = 1 – sitteri = 1 – q 2 = 1 – 0,3025 = 0,69,75) 
 
roveri: 30,25%    
sitteri:  69,75%       Spolu 6 bodov 
 
 
 
b.) Otázkou je, prečo je výhodné zachovávať tento polymorfizmus, teda prečo sa v populácii 
prirodzene vyskytujú oba larválne fenotypy? Z tohto hľadiska bolo zaujímavým zistením, že u 
mušiek chovaných mnoho  generácií v laboratórnych podmienkach v malých nádobkách, z ktorých 
každá obsahuje stovky lariev v niekoľko ml média sa frekvencia roverov pohybuje okolo 85% a 
sitterov je len asi 15%.  
 
I. Porovnajte kompetíciu o zdroje v prírodných podmienkach a v takejto kultúre. 
V kultúre je vyššia kompetícia než v prirodzenom pr ostredí. (1 bod) 
 
II. Prečo je za daných okolností výhodnejšie byť roverom?  
Roveri sa po čas kŕmenia pohybujú po kultúre a teda môžu skonzumova ť viac potravy ako 
sitteri , ktorí zotrvávajú relatívne na mieste a skonzumujú  len potravu, ktorá sa nachádza v 
blízkosti – tej je ale pri vysokej kompetícii malé množstvo. Výsledkom je lepšie prežívanie 
roverov. (4 body) 



 
III. Kedy je výhodné byť sitterom? 
Keď je dostatok potravy. (1b) Vtedy sa zvyšuje pravdep odobnos ť, že roveri výjdu mimo 
zdroj potravy (1b). (spolu 2 body) 
 
Doplňujúce otázky 
 
5.  Podporuje, alebo vyvracia výsledok opísaného experimentu hypotézu o určovaní vzdialenosti 
včelami pomocou intenzity optického toku? Vysvetlite.   
Podporuje. (1b) Pretože v prúžkovanom tuneli je opt ický tok vyšší ako pri lete vo ľnou 
krajinou (3b) a v čely z experimentálnej skupiny nesprávne signalizova li väčšiu vzdialenos ť 
zdroja ako bola skuto čnos ť (3b). (spolu 7 bodov) 
 
6a) Ryba slnečnica veľkoplutvá (Lepomis macrochirus) sa živí dafniami. Bolo pozorované, že 
slnečnica je pri dostatočnej hustote potravy vyberavá a uprednostňuje veľké jedince. Bolo by pre 
ňu podľa teórie optimality výhodné správať sa rovnako aj ak je početnosť koristi malá? Vysvetlite z 
hľadiska nákladov a výnosov tohto správania. 
Nebolo by to pre ňu výhodné, (1b) pretože pri nízkej hustote koristi sa zvyšujú náklady – 
čas a energia vynaložené na vyh ľadávanie vä čších jedincov (2b) a výnosy – vyššia 
energetická hodnota vä čšej koristi (2b) pri malom množstve potravy neprevy šujú náklady 
(2b). (spolu 7 bodov) 
 
b.) Pre modely optimálneho príjmu potravy je dôležité zohľadniť rôzne ekologické aspekty daného 
správania, napr. interakcie s inými živočíchmi. Napríklad u dugongov (Dugong dugon), morských 
cicavcov z radu sirénotvarých existujú dve stratégie získavania potravy, tzv. morskej trávy (rôzne 
vyššie rastliny žijúce v mori). Prvá - menej efektívna, je spásanie listov, druhá – efektívnejšia, je 
vyhrabávanie aj s koreňmi, pričom ale musia mať hlavu zanorenú v piesčitom dne. Ktoré riziko a 
ako podľa vás najviac ovplyvňuje voľbu stratégie pri získavaní potravy u dugongov? 
Riziko predácie. (2b) Pri zvýšenom riziku prítomnos ti predátora sa príjem potravy stáva 
menej optimálnym = dugong volí spásanie listov nami esto vyhrabávania, aby zvýšil svoje 
šance spozorova ť predátora. (3b) (spolu 5 bodov) 
 
Spolu za úlohu max 50 bodov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odpoveďová tabuľka  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo otázky A B C D E Body 
1.    x   1 
2. v medzimembránovom priestore mitochondrie je nižšie pH, v matrix vyššie; vo vnútri tylakoidov 3 

3.  X 
 

   1 
 syntéza na endoplazmatickom retikule – lumen retikula – vezikulárny  

transport do Golgiho aparátu – vezikuly splynú s cytoplazmatickou membránou 
4 

4.   I., II., III.   3 
5.    x   1 
6.  x    1 
7.   x   1 
8.    x  x 2 
9.   x x  x 3 
10.   x    2 
11.     x  1 
12.    x x 2 
13. x     2 
14.   x    2 
15.   x   2 
16. x   x x 3 
17. x    x 2 
18.  x x  x 3 
19. 1. 
 
      2.  

Tým, že je vzruch zadržaný pred vstupom do komôr, zabezpečí sa ukončenie sťahu predsiení este 
pred začatím sťahovania komôr.  

 

2 

A-1,B-2,C-3,D-4 2 
20. V myelínovej pošve sa kanály nachádzajú takmer výhradne len v Ranvierovom  záreze – akčný 

potenciál sa nepohybuje kontinuálne, ale skokom – medzi jednotlivými zárezmi, pričom sa tak 
celkový rýchlosť vzruchu zvyšuje 

 

2 

21.  x x x  3 
22.     x 1 
23. mutantné vírusy mali pozmenenú reverznú transkriptázu, ktorá dokázala rozlíšiť medzi CTP a 3TC, 

takéto vírusy sa množia pomaly, ale za selekčného tlaku aký bol navodený liečbou tieto vírusy 
napokon prevládli. 

 

3 

24.       x   1 

25.   x   1 
26.      x  x   2 
27.   x   2 
28.     x   3 
29.   x   2 
30.    
        

  x   2 
31.   x   1 
32.    x  2 
33.    x  2 
34.    x  1 
35. A – okružná svalovina, B - epidermis, C - kutikula, D - célom, E - septum, F - metanefrídie, G - 

brušná cieva, H – nervový pás, I - črevo, J - štetinky, K - chrbtová cieva, L - pozdĺžna svalovina  
 

6 

36. x     3 
37.  x x   2 
38. Chromozóm 5 3 
39. 5/16 2 
40.  x x x  3 
Spolu 90 
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