
 
Výukové materiály Název: E620 

Téma: Chemická analýza – acidobazická titrace aminokyselin 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu 

Předmět (obor): chemie, biochemie 

Doporučený věk žáků: 18–19 let 

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce 

Specifický cíl: naučit žáky naplánovat a provést badatelskou činnost a vyhodnotit její výsledky 

 

Seznam potřebného materiálu: 

Pomůcky pro žáky (na 1 skupinu): pH-metr, kádinky (250 ml, 5 ks), kapátka, magnetická míchačka 
(není nutné, nahradí ji skleněná tyčinka), váhy, odměrný válec (na 20 ml), navažovací lodička, 
laboratorní lžička, milimetrový papír 

Pomůcky pro učitele: váhy, navažovací lodička, lžička, odměrné baňky (3× 250 ml, 2× 500 ml), odměrný 
válec 

Chemikálie: aminokyseliny (Glu, Val, Lys – případně jiné, ale vždy jednu kyselou, jednu bazickou 
a jednu s nepolárním postranním řetězcem nebo ideálně glycin), HCl, NaOH, různé potravinové 
doplňky jako např.: glutasol (glutamát sodný), kyselina citrónová, jedlá soda, potravinářský sanytr 
(dusičnan draselný, E252) a další, které učitel sežene, třeba i kypřicí prášek, NaHCO3, (NH4)2CO3 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Seznámení s pH-metrem – měření pH různých potravinových doplňků 

Analýza neznámých vzorků aminokyselin 

 
 
 

 



Anotace: 

V první části laboratorního cvičení budou žáci ověřovat své odhady hodnot pH roztoků různých 
potravinových doplňků. Přitom se naučí používat pH-metry. Druhá část je zaměřena na analýzu 
3 neznámých roztoků aminokyselin. Žáci navrhnou metodu, pomocí níž budou schopni určit, 
který z roztoků obsahuje kyselinu glutamovou, který lysin a který valin. Tyto tři aminokyseliny 
rozeznají podle různého průběhu jejich titračních křivek.    
 
Harmonogram výuky: 

 

Domácí úkol pro žáky:  

Zjistěte na internetu, jaká látka se skrývá pod kódem E621 (zkratka MSG). Vyhledejte dostupné 
informace o této látce a zaujměte k ní určité stanovisko – jsem ochoten ji konzumovat, nebo se jí budu 
snažit vyhýbat? 

Žáci také mohou najít doma různé potraviny, které kyselinu glutamovou nebo její soli obsahují. 
 

 náplň práce čas potřebné vybavení 
a pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Práce s textem – 
kritické čtení; 

rozpoznat, co se 
skrývá 

pod označení 
MSG (E621) 

20 min. Texty  

Předkládá texty 
o glutamátu 
sodném, řídí 

diskuzi. 

Prostudují texty, odhalí 
neznámou látku, 

vytvoří si postoje k této 
látce na základě 

přečtených textů. 
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Navrhnout 
vhodnou metodu 

pro analýzu 
neznámých 

vzorků 
aminokyselin 

25 min. Pracovní listy 

Pokládá otázky, 
vyslechne nápady 

jednotlivých 
skupin, shrne 

a případně upraví 
metodu a postup 

práce. 

Na základě vyplněných 
pracovních listů 

navrhnou metodu 
pro analýzu AK, vymyslí 

pracovní postup, 
prezentují své nápady 

před třídou. 
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Měření pH 
potravinových 

doplňků a analýza 
roztoků 

aminokyselin 

85 min.   

pH-metry, kádinky, 
kapátka, 

magnetická 
míchačka (nebo 

skleněná tyčinka), 
odměrný válec; 

3 AK (Glu, Val, Lys), 
HCl, NaOH 

Připraví 
chemikálie, 
rozdělí žáky 
do skupin, 

kontroluje průběh 
práce. 

Odhadují pH daných 
potravinových doplňků, 

měří jejich pH, titrují 
roztoky aminokyselin 

a přiřazují k nim 
správný název. 
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 Zpracování dat; 
výsledek 5 min. – Kontroluje 

výsledky. 

Zpracovávají naměřená 
data a dojdou 

k výsledku. 
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Porovnání 
výsledků mezi 
jednotlivými 
skupinami 

5 min. – 

Vyslechne 
prezentaci 
výsledků 

a hodnotí je. 

Jednotlivé skupiny 
prezentují své výsledky. 



Přípravy pro učitele  
Úvod do tématu – motivace 

Jaké látky se skrývají pod označeními E620 a E621–625? 

V této části výuky se mají žáci seznámit s glutamátem sodným (MSG – monosodium glutamate). 
Učitel rozdělí třídu do skupin po 6 žácích. Každá skupina dostane 6 textů, týkajících se MSG 
(texty a zadání pro žáky jsou v úvodu pracovních listů pro žáky). Tyto texty jsou úryvky článků 
stažené z různých internetových stránek. Některé popisují MSG jako nebezpečný jed, jiné jako 
běžný a neškodný potravinový doplněk. V textech není uveden celý název – glutamát sodný, 
ale vždy jen MSG, E621 nebo tato látka. Žáci by však na základě textů měli přijít na to, že se 
jedná o glutamát. Pokud ho neznají, řekne jim učitel, o jakou látku se jedná. Texty jsou velmi 
rozporuplné, tak jako i různé internetové stránky. Žáci však mají ve svých skupinách dojít 
k  určitému a jednotnému závěru – je MSG nebezpečný nebo ne? Měli by si uvědomit, 
že informace, se kterými se setkávají na internetu, jsou často zkreslené, nepřesné, že je nutné 
čerpat z více zdrojů a hlavně ze zdrojů důvěryhodných (např. časopis Vesmír).  

Učitel může také přinést některé běžné potraviny (sáčkové polévky, koření atd., případně použít 
potraviny, které mají žáci při sobě), v jejichž složení uvedeném na obalu budou žáci kyselinu 
glutamovou a její soli hledat.  

S těmito látkami se poté žáci setkají při laboratorní práci. V první části se pokusí odhadnout pH 
glutamátu sodného (E621) a následně ho přesně změří pomocí pH metrů. V druhé části úlohy 
budou hledat kyselinu glutamovou (E620) mezi třemi neznámými vzorky aminokyselin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Předlaboratorní příprava 

Předlaboratorní příprava spočívá ve vyřešení úloh z pracovního listu Aminokyseliny a jejich 
vlastnosti, který je zaměřen na amfoterní charakter aminokyselin. Některé úlohy také směřují 
k samotné laboratorní práci (navržení vhodné metody pro analýzu neznámých vzorků 
aminokyselin). 

Žáci jsou rozděleni do skupin (po 3–4), každá skupina vyplňuje jeden pracovní list. 

 

Řešení (Aminokyseliny a jejich vlastnosti): 

Část A 
1. pH < pI: H3N+ - CH(R) – COOH;   pH > pI: H2N – CH(R) – COO- 
2. pI - takové pH, při kterém je aminokyselina elektroneutrální, součet nábojů v molekule je 

nulový, nachází se ve formě amfiontu, který se nepohybuje v elektrickém poli. 
3. Mohli bychom měnit pH roztoku – například přidávat HCl nebo NaOH. 
4. Jelikož je pI specifické pro každou aminokyselinu, stačilo by v tomto případě změřit pH 

roztoku; pH = pI. 
Část B 
1. Po přidání 0,5 ekvivalentů OH- bude molekula glycinu kladně nabitá, karboxylová skupina 
bude ve stavu -COOH a aminoskupina -NH3+; po přidání 1,5 ekvivalentů OH- bude molekula 
glycinu záporně nabitá, karboxylová skupina bude ve stavu -COO- a aminoskupina NH2. 
2. V případě lysinu: jedná se o bazickou aminokyselinu, takže se prodlouží horní část křivky díky 
tomu, že -NH3+ skupina v postranním řetězci bude také odštěpovat proton (viz obrázek). 
V případě kyseliny glutamové: jedná se o kyselou aminokyselinu, takže se prodlouží dolní část 
křivky, -COO- skupina v postranním řetězci bude přijímat proton (viz obrázek). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Část C 
1. Potenciometrická titrace pomocí pH-metrů 
2. Roztoky HCl a NaOH 
3. Ideálně do tabulky – přídavek HCl nebo NaOH a příslušné pH 
4. Ideálně formou grafu nakresleného buď při hodině na milimetrový papír, nebo doma 
na počítači 
 
 



Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Úkol č. 1: Odhad pH potravinových doplňků 

Žáci dostanou do každé skupiny pH-metr a vzorky potravinových doplňků. 
Poznámka: Před měřením učitel zkalibruje pH-metry pomocí pufrů!  

 

Řešení úkolu č. 1: 

Na přípravu 20 ml 10%ního roztoku je třeba navážit 2 g: 

 m = w · mroztoku = 0,1 · 20 = 2g 

 (Předpoklad: hustota roztoku je přibližně 1 g/cm3) 

Možné potravinové doplňky (chemikálie): glutasol (glutamát sodný), citrónová kyselina, jedlá 
soda, potravinářský sanytr (dusičnan draselný, E252) a další, co učitel sežene, třeba i kypřicí 
prášek škrobový; tyto látky předloží učitel žákům v původních baleních; k tomu může přidat čistý 
NaHCO3 a další látky, které se v doplňcích vyskytují. 

Tato úloha by měla sloužit k tomu, aby žáci získali praxi v práci s pH-metry. Zároveň si ověří svoji 
schopnost odhadnout pH nějaké soli nebo např. organické kyseliny (cílem této práce není 
počítat pH). Učitel jim může dát k dispozici různé látky běžně dostupné v potravinách nebo 
drogeriích; bylo by dobré, kdyby sehnal glutasol, na který je zaměřena motivační část této práce. 
Je k dostání v supermarketech nebo v některých drogeriích.  

Žáci budou mít k dispozici originální balení různých potravinových doplňků a na základě složení 
se pokusí odhadnout pH roztoků. (Roztoky si připraví sami, přibližně 10%.) Dostanou-li např. 
sanytr (dusičnan sodný), měli by odhadnout, že pH roztoku bude přibližně neutrální, protože se 
jedná o sůl silné kyseliny a silné báze. Naopak glutamát sodný by měl mít pH zásadité, protože 
se jedná o sůl relativně slabé organické kyseliny a silné báze. Žáci by se také mohli pokusit 
přesněji odhadnout pH 10% roztoku kyseliny citronové. Žáci při práci zjistí, že naměřené 
hodnoty neodpovídají tomu, co předpokládali, že potravinové doplňky mají zpravidla pH méně 
kyselé nebo zásadité, než očekávali. K tomu je dobré mít po ruce originální balení se složením 
doplňku, kde žáci mohou vyčíst, jaká látka pH upravuje (často soli kyseliny difosforečné).   

Poté, co zapíšou své odhady, budou žáci měřit pH roztoků pomocí pH-metrů. Pokud s pH-metry 
nikdy nepracovali, bude jim učitel muset ukázat, jak se pH-metry používají a upozornit je na to, 
aby s nimi pracovali opatrně. Aby nepoškodili skleněnou elektrodu, neodkládali elektrody mimo 
destilovanou vodu, aby nevyschly, aby roztok dostatečně promíchali atd. 

 

 

 

 

 

 



Úkol č. 2: Analýza roztoků aminokyselin 

 
Co připraví učitel před laboratorní prací (množství je uvedeno pro 1 třídu – 15 pracovních 
skupin):  

1. roztoky aminokyselin: 0,025 M roztoky aminokyselin, dané množství nasypat do 250 ml 
odměrné baňky a doplnit destilovanou vodou po rysku: 
lysin: 0,91 g 
valin: 0,73 g 
kyselina glutamová: 0,92 g  

2. titrační činidla: 1M HCl, 1M NaOH 
1M HCl: 45 ml 35% roztoku HCl doplnit destilovanou vodou v 500 ml odměrné baňce po rysku 
(pozor – kyselinu lijeme do vody). 
1M NaOH: 20 g NaOH rozpustit v cca 300 ml destilované vody, přelít do 500 ml odměrné baňky 
a doplnit destilovanou vodou po rysku. 

3. pH roztoků aminokyselin lysinu a kyseliny glutamové je dobré před analýzou upravit. Roztok 
lysinu okyselit několika kapkami 1M HCl na pH přibližně 7, k roztoku kyseliny glutamové 
přidat několik kapek 1M NaOH, abychom získali také roztok s pH cca 7. Žáci pak nepoznají 
danou aminokyselinu při změření pH roztoku rovnou, ale musí proměřit celé spektrum pH.  

 

Každá pracovní skupina dostane od učitele 2 x 25 ml roztoku neznámé aminokyseliny (vždy 
budou 2–3 skupiny pracovat na stejné aminokyselině a po proměření pH se pokusí své výsledky 
vyhodnotit společně), a přibližně 30 ml 1M roztoku NaOH a 30 ml 1M roztoku HCl. 

Teoretický úvod k této úloze mají žáci k dispozici v pracovním listu Aminokyseliny a jejich 
vlastnosti. V části C měli žáci vymyslet, jakou metodu mohou použít pro analýzu daných roztoků. 
Tuto úlohu by měl učitel se žáky před začátkem laboratorní práce prodiskutovat, aby všichni 
nakonec dospěli k tomu, že provedou jednoduchou titraci daných roztoků kyselinou 
chlorovodíkovou a hydroxidem sodným. Není třeba sestavovat titrační aparaturu, HCl i NaOH je 
možné přikapávat kapátkem, roztok zamíchat skleněnou tyčinkou a změřit pH.  

Výsledky mají žáci zpracovat pomocí grafu (ideálně již při laboratorní práci na milimetrový 
papír). K závěru, že graf je ideálním zpracováním výsledků dané titrace, by měli žáci dojít sami již 
při vyplňování pracovních listů. Žáci budou do stejného grafu vynášet výsledky titrace kyselinou 
i hydroxidem. 

 

Acidobazická titrace roztoků aminokyselin (návod, jak postupovat, není třeba žákům dávat, 
pokud postup vymysleli v rámci předlaboratorní přípravy): 

1. Změřte pH vašeho roztoku a zaznamenejte hodnotu.  

2. K 25 ml vašeho roztoku aminokyseliny přikapávejte kapátkem nejprve roztok NaOH. Roztok 
důkladně míchejte skleněnou tyčinkou a po přídavku každých 2 kapek změřte 
a  zaznamenejte pH. Pokračujte, až pH překročí hodnotu 12.   

3. Odměřte si nových 25 ml vašeho roztoku aminokyseliny a stejným způsobem přidávejte HCl. 
Přidávejte HCl až do pH 2. Nezapomeňte před novým měřením opláchnout pH-metr 
destilovanou vodou.  

4. Zpracujte a vyhodnoťte výsledky.  

 



Vyhodnocení a prezentace výsledků 

Poté, co žáci proměří titraci v celé škále pH, budou mít za úkol vyhodnotit výsledky 
a odhadnout, kterou ze 3 aminokyselin měli ve svém roztoku rozpuštěnou. Skupiny, které 
pracovaly se stejným roztokem, mohou vyhodnocovat výsledky společně, nebo na závěr svůj 
odhad porovnat.  

Pokud zbude čas, budou jednotlivé skupiny prezentovat svůj výsledek před třídou, vysvětlí 
ostatním, proč si myslí, že jejich roztok obsahoval zrovna tuto aminokyselinu.  

Na závěr by se žáci měli společně s učitelem podívat na část B v pracovním listu Aminokyseliny 
a jejich vlastnosti, který obdrželi v rámci předlaboratorní přípravy. Měli by si na základě svého 
měření poupravit své odhady, jak se změní tvar titrační křivky, nebude-li se jednat o glycin, 
ale např. o kyselinu glutamovou nebo lysin.  

 
 
 
 



Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

Pokud žáci znají různé analytické metody a jsou zvyklí v laboratoři, mohou provést klasickou 
potenciometrickou titraci pomocí byrety. V tom případě si připraví titrační aparaturu a titrují po 0,5 ml 
nejprve 1M HCl a poté (druhý roztok neznámého vzorku aminokyseliny) po 0,5 ml 1M NaOH.  

Vzorek aminokyseliny je také možné nejprve okyselit 1M HCl na pH 2 a poté titrovat jen 1M roztokem 
NaOH.  

Kalibraci pH-metrů může udělat učitel sám před laboratorní prací nebo žáci před začátkem samotného 
měření (pokud jsou již zvyklí s pH-metry pracovat). 

Pro úspěšné provedení úlohy je lepší mít odměrné roztoky kyseliny chlorovodíkové, resp. hydroxidu 
sodného, o přesných koncentracích (tedy standardizované postupem dostupným v běžných analytických 
příručkách).  

 

Reflexe po hodině:   

Pokud učitel upřednostňuje práci s literaturou před pracovními listy, může žákům místo pracovních 
listů s předlaboratorní přípravou poskytnout různé učebnice biochemie, vysokoškolská skripta nebo je 
nechat vyhledat informace na internetu.  
Žáci by se tak samostatně připravili na experimentální činnost. Učitel by jim měl předem říci, na co se 
mají v literatuře zaměřit. Např.: „Vaším úkolem bude analyzovat neznámý vzorek aminokyseliny, 
budete mít k dispozici pH-metr a na výběr dostanete ze tří možností – jedná se o aminokyselinu lysin, 
valin nebo kyselinu glutamovou.“ 

Žáci mohou mít problémy s vyplněním některých částí pracovních listů. Pokud se jim nepodaří vyplnit 
část B, nevadí. Mohou se k ní vrátit na závěr své práce v laboratoři a s pomocí výsledků laboratorní 
práce ji správně doplnit.  

 

Navazující a rozšiřující aktivity:  

Pokud žáci umí pracovat s pH-metry, je možné úkol č. 1 v laboratorním protokolu vynechat. Případně je 
možné ho použít jako samostatnou laboratorní práci, využít ho k procvičování práce s pH-metry, 
odhadování, případně počítání pH.   

V laboratorní úloze by při odhadování pH bylo vhodné zdůraznit vztah mezi koncentrací a pH slabé 
kyseliny, resp. zásady (disociační stupeň versus koncentrace). 

 

 

 


