
 

Výukové materiály Název: (Ne)viditelná DNA? 
Téma: DNA 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu 

Předmět (obor): chemie 

Doporučený věk žáků: 17–19 let 

Doba trvání: 3 vyučovací hodiny (+ část jedné vyučovací hodiny – předlaboratorní příprava) 

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

 

Seznam potřebného materiálu: 

Pomůcky: tlouček, třecí miska, kádinka, malý odměrný válec, zkumavky, stojánek na zkumavky, 
nálevka, filtrační papír, nůžky 

Materiál a chemikálie: banán, extrakční činidlo obsahující 8,8 g NaCl a 44 g citronanu sodného 
na 1 litr destilované vody, běžný šampon obsahující EDTA (nejlépe řidší konzistence, aby se snadněji 
filtroval), destilovaná voda, ethanol (alespoň 80%) 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Navržení postupu extrakce DNA na základě výběru z možných variant 

 
  



Anotace: 

Tříhodinová část k tématu DNA se zabývá izolací DNA z rostlinného materiálu. Po motivačním 
úvodu, věnovanému vědeckým oborům využívajícím metody izolace DNA a chemickým 
vlastnostem DNA, se žáci snaží izolovat DNA z rostlinného pletiva. Žáci se pokusí seřadit 
jednotlivé fáze postupu při izolaci DNA z nabídky možností. Vytvořený pracovní postup ověřují 
praktickým pokusem a hodnotí výsledky práce.  

Harmonogram výuky: 
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Domácí úkol pro žáky: 

Znáte ještě další obory, ve kterých se pracuje s DNA? 

V literatuře vyhledejte pojmy: chemické vlastnosti fosfolipidů, detergent, vsolovací a vysolovací efekt, 
EDTA, SDS, princip extrakce a filtrace. 



Přípravy pro učitele  
Úvod do tématu – motivace  

Učitel rozdá žákům pracovní list se třemi odbornými články a úkolem žáků je k odborným 
textům přiřadit názvy vědních oborů, ve kterých se využívá metod izolace DNA. Žáci pracují 
ve dvojicích a učitel kontroluje správnost výsledků. 

Řešení:  

Jurský park – fikce nebo skutečnost? – paleogenetika 
Vědci poprvé opravili geny přímo v živém organismu – genová terapie 
Stopy DNA používané k usvědčení zločinců – forenzní genetika 

Dále učitel směřuje diskusi k molekule DNA a jejím chemickým vlastnostem. Žáci využívají svých 
znalostí z hodin chemie o stavbě, struktuře a vlastnostech DNA a snaží se zodpovědět otázky, 
opravují tvrzení, nebo s ním souhlasí. Žáci mohou využít k zodpovězení otázek učebnici.  

1) Z jakých základních stavebních jednotek se skládá DNA? 
Skládá se z nukleotidů vázaných 3‘,5’-fosfodiesterovou vazbou. 

2) Jaké je uspořádání dvou řetězců DNA? 
Řetězce jsou uspořádané v opačné orientaci a jsou vzájemně vázány vodíkovými můstky 
mezi bázemi adeninem a thyminem (A-T) a mezi cytosinem a guaninem (C-G). 

3) Je pravdivé tvrzení, že vlivem fosfátových skupin (5’-konec) nese molekula DNA záporný náboj? 
ano 

4) Jaký je princip denaturace bílkovin? 
Bílkovinná molekula ztrácí svou konformaci a přejde na méně uspořádanou náhodnou 
strukturu. Denaturací nazýváme každou podstatnou změnu prostorového uspořádání 
biopolymeru, která vede ke ztrátě jeho biologické aktivity. 

5) Ethanol má hydratační nebo dehydratační účinky? 
dehydratační (váže molekuly vody) 

6) Kde se v rostlinné buňce nachází molekula DNA? 
jádro, mitochondrie, chloroplasty 

7) Jaké je uspořádání DNA v jádře, když je z literatury známo, že lidský genom má délku dva 
metry, a přitom buněčné jádro má délku pouze několik mikrometrů? 
DNA je sbalena do útvarů zvaných nukleosomy, které se dále ještě stáčí a tvoří chromosomy. 

Učitel zadá žákům domácí úkol:  

1) Znáte ještě další obory, ve kterých se pracuje s DNA? 

2) V literatuře vyhledejte význam pojmů: chemické vlastnosti fosfolipidů, detergent, vsolovací 
a vysolovací efekt, EDTA, SDS, extrakce, filtrace.  



Předlaboratorní příprava 

Učitel zkontroluje domácí úkol. 

Řešení:  

1) lékařská diagnostika, fylogenetika (třídění organismů podle příbuznosti), genetické 
inženýrství (cílené změny v genetické informaci), genetické poradenství 

2) Fosfolipidy – mají hydrofobní a hydrofilní část; tvoří membrány buněk. 
Detergent – syntetický prací, čisticí prostředek; narušuje membrány a způsobuje lysi buněk. 
Vsolovací a vysolovací efekt – rozpustnost proteinů se s rostoucí koncentrací solí zpravidla 
nejprve zvyšuje (vsolovací efekt), prochází maximem a posléze klesá (vysolovací efekt). 
EDTA – ethylendiamintetraacetát – chelatuje (váže) dvojmocné ionty (Mg2+a Ca2+), které 
jsou nezbytné pro funkci DNas, tedy enzymů štěpících DNA. Tyto ionty tak nejsou pro DNasy 
dostupné. 
SDS – dodecylsulfát sodný – funguje jako detergent „rozpouštějící“ biologické membrány 
a zároveň váže pozitivně nabité proteiny interagující s DNA, čímž způsobuje uvolnění DNA 
do roztoku. 
Extrakce – dělení směsí na základě rozdílné rozpustnosti. 
Filtrace – dělení směsí na základě rozdílné velikosti částic. 

Dále učitel rozdá pracovní list, kde se žáci (pracující ve dvojicích) snaží zodpovědět návodné 
otázky a samostatně vymyslet postup izolace DNA z banánu.  

1) Myslíte si, že s DNA lze experimentovat jen ve špičkově vybavených laboratořích a že je 
viditelná pouze pod mikroskopem? 
Ne, dá se pozorovat pouhým okem. 

2) Kde se molekula DNA nachází v rostlinné buňce? 
jádro, chloroplasty, mitochondrie 

3) Jaké části rostlinné buňky musíte odstranit, abyste se dostali k molekule DNA? 
buněčnou stěnu, plasmatickou membránu, jadernou membránu 

4) Jaké je chemické složení částí buňky, které musíte odstranit? 
buněčná stěna – celulosa, plasmatická membrána – fosfolipidy, bílkoviny 

5) Pokuste se navrhnout postup extrakce DNA. Seřaďte následující kroky potřebné pro extrakci 
DNA: 

a) lyse buněk a převedení DNA do roztoku (extrakční činidlo a detergent) 
b) vysrážení DNA ethanolem 
c) desintegrace buněk (mechanické rozrušení buněčných stěn) 
d) filtrace (hrubé oddělení proteinů, zbytků buněčných stěn a lipidů) 

Správný postup: desintegrace buněk, lyse buněk a převedení DNA do roztoku, filtrace, 
vysrážení DNA ethanolem  

6) Žáci si u učitele vyzvednou pomůcky a chemikálie a provedou dle svého navrženého 
postupu izolaci DNA.  



Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Vlastní izolace DNA z rostlinného materiálu 

Metodika pro učitele s vysvětlením daných jevů 
Učitel připraví pomůcky pro dvojice žáků na pracovní stůl. Učitel připraví chemikálie (zásobní 
roztoky) a žáci si sami odlijí potřebné množství, které bude napsané na kartičce před zásobním 
roztokem. U šamponu učitel upozorní na složení (zda obsahuje EDTA, popř. i SDS). Dále žáci 
pracují samostatně. 

Pomůcky: třecí miska, tlouček, kádinka, odměrný válec, stojan na zkumavky, 2 zkumavky, 
nálevka, filtrační papír, nůžky 

Materiál a chemikálie:  
 banán (2–3 cm!) – menší množství je důležité pro vlastní filtraci (čím méně banánu, tím lépe 

se směs filtruje) 

 extrakční činidlo obsahující 8,8 g NaCl (pro udržení iontové síly roztoku, nezbytné 
pro setrvání DNA ve formě dvoušroubovice) a 44 g citronanu sodného (z důvodu přítomnosti 
iontů Na+) na 1 litr destilované vody (žáci si odlijí 12 ml na skupinu) 

 běžný šampon (3 ml) 

 destilovaná voda (1 ml) 

 ethanol (alespoň 80%, předem dostatečně vychlazený – z mrazáku, −20 °C; 8 ml) 

Postup: 
V misce dobře rozmačkáme malý kousek banánu (mechanické poškození buněk). 

Do kádinky nalijeme 12 ml extrakčního činidla a přidáme 3 ml detergentu (šampon). 
Rozmačkanou dužinu banánu přeneseme do kádinky a dobře vše promícháme (lyse buněk 
a převedení DNA do roztoku). 

Připravíme si nálevku, vložíme do ní filtr (složený z filtračního papíru) a navlhčíme. Do stojánku 
umístíme zkumavku a postavíme do ní nálevku. Směs extrakčního činidla, šamponu 
a rozmačkaného banánu přefiltrujeme (hrubé oddělení proteinů, zbytků buněčných stěn 
a lipidů od DNA). Vlastní filtrace je nejdelší částí vlastní izolace DNA (je třeba počítat i s časem 
20 minut). 

Asi 1 ml filtrátu (nutné žákům říci!) převedeme do nové zkumavky, přidáme 1 ml destilované 
vody a promícháme. Opatrně převrstvíme 8 ml vychlazeného ethanolu, který přiléváme 
po stěně zkumavky.  

Pozorování: 
Po 2–3 minutách pozorujeme na rozhraní vodné fáze a ethanolu vysráženou DNA. Žákům je 
dobré zdůraznit, že takto získaná molekula DNA obsahuje i RNA a zbytky proteinů. Pro další 
přečištění by bylo nutné použít směs fenolu s chloroformem. 

Závěr: 
Učitel společně s žáky diskutuje použité postupy izolace DNA.  



Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení:  

Je důležité, aby banánu bylo raději méně než více, směs je poté řidší a lépe se filtruje. Podobně i méně 
šamponu (řidší konzistence), protože nevíme, jak je koncentrovaný. Doporučujeme také použití 
filtračního papíru s většími póry. 

Velmi důležité pro vysrážení DNA je použití skutečně dobře vychlazeného ethanolu.  

Izolaci DNA lze úspěšně provést i bez přídavku destilované vody k filtrátu (zejména, když je ethanol 
méně než 100%). 

Šampon lze snadno odměřit kalibrační lžičkou (ze sirupu z lékárny). 

Pokud je pro žáky tematika nová, je vhodné předem vysvětlit (příp. vysvětlení zadat za domácí úkol) 
i další termíny – např. extrakční činidlo, lyse buněk apod. 

 

Reflexe po hodině:  

Úloha je interdisciplinární – vychází z poznatků z biochemie a biologie. 

Žáky nechte provést i postup, který není správný. Je důležité jim zdůraznit, že i výsledek pokusu, který 
nevyjde, je důležitý pro vlastní pochopení principu izolace DNA. 

 

Navazující a rozšiřující aktivity: 

Izolaci DNA z rostlinného materiálu lze provést i z červené papriky nebo z jahod (dobře se mechanicky 
rozmělňují). 

 
  


