
 

Výukové materiály Název: Škrob, škrobová zrna a kvalita potravin – I 
Téma: Rostlinná buňka 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Zjevné a zprostředkované, pohled do mikrosvěta přírody 

 
Předmět (obor): biologie 
 
Doporučený věk žáků: 15–18 let 
 
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny 
 
Specifický cíl: naučit žáky pracovat badatelským způsobem, naplánovat a provést badatelskou 
činnost a správně jí vyhodnotit 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu: 
 
Mikroskopy, podložní sklíčka, krycí sklíčka, preparační jehly, třecí misky s tloučkem, Petriho misky, 
kapátka, Lugolův roztok, semena hrachu, fazolu, čočky, sóji, obilky pšenice, kukuřice, rýže, ovsa, žita, 
kukuřičný a bramborový škrob, hlízy brambor, Petriho misky na vzorky 

 
 

 
Seznam praktických (badatelských) aktivit: 
Poznávání škrobových plodin, škrobových zrn a vzájemné přiřazování 
 

 

 



Anotace: 

Cílem aktivity je seznámit žáky s problematikou škrobu jako součásti výživy. Na základě vlastního 
zkoumání a pokusů žáci dokážou zhodnotit kvalitu pečiva a výrobků z obilnin, luštěnin a brambor. Žáci 
pracují s běžně dostupnými plodinami, jejich semeny, plody a částmi, a s potravinami, které se dají 
zakoupit v obchodech. Aktivita je určena pro žáky SŠ, k využití během praktických cvičení z biologie, 
nejlépe v prvních ročnících, nebo pro žáky v biologickém semináři. 

Harmonogram výuky: 
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Domácí úkol pro žáky: Podívat se doma v kuchyni, které škrobové plodiny mají uskladněné, které se 
doma běžně vaří, a také průběžně sledovat, jaké pečivo a výrobky se doma běžně kupují. 



Přípravy pro učitele 
 

Předchozí příprava: 

Žáci vytvoří skupinky nejlépe po třech. Každá skupina bude mít mikroskop, potřeby pro 
mikroskopování, vzorky semen, plodů, hlíz a v průběhu práce dostanou i další vzorky na 
zkoumání. Podle možností školy mohou mít žáci k dispozici další obrázky plodin nebo atlasy 
s obrázky. Na učitelském stole mohou být vystaveny potraviny (mouka, škrob, pečivo, sáčky 
instantních luštěninových polévek, krupice, ovesné vločky, aj.). Každý žák by měl dostat celý 
žákovský materiál vytištěný. 

Předlaboratorní příprava: 

motivace žáků, povídání o tématu, základní informace – po přečtení textu žáky 

 

Poznámky pro učitele: Následující texty si žáci na začátku hodiny přečtou. 

Pomocí jednoduchých otázek učitel zkontroluje, jak žáci porozuměli textu. 

Příklady otázek: Co jsou amyloplasty? 

                  Co jsou polysacharidy? 

                  Co je amylóza a amylopektin? Čím se tyto látky liší? 

Co je škrob? 

Škrob je nejdůležitější zásobní látkou vyšších rostlin, je syntetizován rostlinami. Je v něm uložena energie, 
která vznikla v průběhu fotosyntézy. Ukládá se asimilací v zásobních orgánech rostlin ve formě 
škrobových zrn v buňkách, v tzv. amyloplastech. 

Škrobová zrna jsou buď jednoduchá (s jedním krystalizačním jádrem) nebo složená (s několika 
krystalizačními jádry). U některých zrn můžeme pozorovat vrstvy, z kterých je škrobové zrno složeno. 
Vrstevnatost je způsobena různým obsahem vody ve vrstvách. Podle polohy krystalizačního centra 
rozeznáváme zrna koncentricky nebo excentricky vrstevnatá. Uvnitř zrn se může vytvořit dutina. 
Některá zrna narostou do velkých rozměrů a dojde u nich k protržení membrán amyloplastů 
a k uvolnění škrobových zrn do cytoplazmy. 

Škrob je polysacharid složený z amylózy a amylopektinu, jejich stavební jednotkou je glukóza. V trávicí 
soustavě živočichů se enzymaticky odbourává na monosacharidy. Zahříváním škrobu vzniká 
škrobový maz. 

Škrob se používá např. v potravinářství, v kvasném průmyslu, ve farmacii, na výrobu lepidel. 

 

 



V kterých plodinách je škrob? 

Luštěniny jsou jedlá semena některých rostlin z čeledi bobovitých. Některá lze pojídat čerstvá, ostatní se 
suší a v této podobě jsou základní potravinou v mnoha zemích. Zůstávají stále nejoblíbenější 
v kuchyni Středního východu, Karibské oblasti, Mexika a Střední a Jižní Ameriky. V Severní Americe 
a Evropě jejich obliba stoupá, tak jak sílí popularita vegetariánské stravy. Luštěniny jsou plodiny, 
které se pěstují pro velký obsah bílkovin a škrobu. Bílkoviny a škrob (polysacharidy) patří mezi 
základní živiny, které náš organismus potřebuje. Rostliny luštěnin mají schopnost vázat vzdušný 
dusík pomocí bakterií, které žijí v symbióze s jejich kořeny. Z toho důvodu jsou luštěniny využívány 
i pro obnovení půdy, ze které byl dusík vyčerpán. 

Trávení sacharidů je dokončeno až v tlustém střevě pomocí bakterií, což způsobuje nadýmání. Dále 
obsahují luštěniny velké množství vitaminů skupiny B a minerální látky. Postrádají vitamín A a C. 
Luštěniny se poměrně pomalu tráví, proto jsou vhodné pro diabetiky, protože po jídle nedochází 
k prudkému vzestupu hladiny cukru v krvi. 

Abychom zlepšili stravitelnost luštěnin, musíme luštěniny na 6–12 hodin namočit do vody. Po této době 
můžeme většinu druhů jíst i za syrového stavu, jako přídavek do zeleninového salátu. Pokud je 
necháme namočené déle, naklíčí a stávají se tak zdrojem vitamínu C. Naklíčené luštěniny necháme 
stát na tmavém místě, jinak zhořknou. Luštěniny solíme až po uvaření. Lepší stravitelnosti 
dosáhneme, když luštěniny mixujeme, meleme, pasírujeme, vaříme s kořením (majoránka, libeček, 
kmín, česnek). 

Obilniny jsou rostliny využívané a pěstované pro své plody zvané obilky. Obilky se konzumují buď celé 
(rýže) nebo rozemleté na mouku. Celé zelené rostliny se zkrmují zvířaty jako píce. Nadzemní části 
kukuřice se silážují, zbylé nadzemní části pšenice bez klasů se zpracovávají jako sláma. Jsou to 
většinou rostliny jednoleté, stonek se nazývá stéblo, obilky vyrůstají v klasu. 

Jsou to rostliny poměrně nenáročné, rostou v různých podmínkách, poskytují vysoké výnosy a lze je 
dlouho skladovat. Byly vyšlechtěny z divoce rostoucích travin. Výrobky z obilnin jsou významným 
zdrojem energie, kromě převažujícího škrobu obsahují také vitaminy, minerální látky a vlákninu. 
V mnoha druzích obilí je obsažen lepek, který u některých lidí způsobuje celoživotní přecitlivělost 
a nesnášenlivost na tuto látku. Tato choroba se nazývá celiakie a postižení jedinci musí dodržovat 
přísnou bezlepkovou dietu. 

Brambor se botanicky nazývá lilek brambor. Je to víceletá nenáročná plodina. Z hlediska výživy patří mezi 
nejvýznamnější zemědělské plodiny. Bylina má rozvětvenou lodyhu s většinou bílými nebo 
narůžovělými květy. Plodem je jedovatá bobule, která obsahuje alkaloid solanin. Konzumují se 
podzemní stonkové hlízy. Těmito hlízami se také brambory rozmnožují, semeny se rozmnožují pouze 
ze šlechtitelských důvodů. Brambory pocházejí pravděpodobně z horských částí Peru. 

Brambory obsahují především škrob a mnoho minerálních látek. Významný je obsah vitamínu C, jehož 
množství se varem rychle snižuje. Brambory se skladují ve tmě a při teplotách 4 až 6 oC, nesnášejí 
mráz. Na světle hlízy zelenají a mohou obsahovat jedovaté alkaloidy. 

Průmyslově se z brambor vyrábí škrob a ethanol. 

Před každou aktivitou si žáci přečtou krátký motivační text, který aktivitu uvozuje. 



Aktivita 1 Škrobová zrna a škrobové plodiny 

– aktivita uvedena motivačním textem 

Cíl: Žáci se naučí rozpoznávat plodiny (luštěniny, okopaniny a obilniny) a jejich semena, plody, 
hlízy. 

Předchozí příprava: Žáci dostanou nakopírovaný materiál s barevnými obrázky plodin. 
Z finančních důvodů může učitel připravit obdobné obrázky plodin do prezentace a promítnout 
dataprojektorem nebo vystavit vhodné obrázky těchto plodin (očíslované) na učitelský stůl. Do 
Petriho misek připraví učitel pro každou skupinu vzorky semen, plodů, hlíz. Aktivitu žáci zahájí 
četbou motivačního textu. 

Žáci mají před sebou obrázky plodin a v Petriho miskách příslušné plody, semena a části plodin. 
Jejich úkolem je plodiny a přírodniny pojmenovat a přiřadit k sobě. 

Obrázky a fotografie plodin a v Petriho miskách na lavici vzorky semen, plodů a částí plodin 

 

Obr. 1 Hrách setý     Obr. 2 Fazol obecný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1ch_set%C3%BD    
http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=4&idkapitola=148   



 

 

Obr. 3 Sója luštinatá     Obr. 4 Čočka jedlá 

www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html02/foto_130.html   http://leccos.com/index.php/clanky/cocka  
 

 

Obr. 5 Lilek brambor     Obr. 6 Kukuřice setá 

http://leccos.com/index.php/clanky/brambor    
http://www.celysvet.cz/fotky-kukurice-seta-foto-obrazky?rr=2  
 



 

Obr. 7 Rýže setá     Obr. 8 Pšenice setá 

http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/p/pv/1/druhyobilovi.htm   
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html04/foto_048.html  
 

  

Obr. 9 Oves setý    Obr. 10  Žito seté 

http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?476 
http://botanika.wendys.cz/cherbar/foto.php?q777 
 



Jak tyto plodiny vypadají? 

Tabulka plodin, semen, plodů a částí plodin: 

Obr. 
čís. 

Název 
plodiny Stručný popis plodiny 

Stručný popis 
semene, plodu, části 
plodiny 

1 hrách setý 
dvouděložná popínavá rostlina, sbíhavé listy s úponky, 
plody – lusky 

zelená nebo žlutá 
kulatá semena 

2 
fazol 
obecný 

dvouděložná popínavá rostlina, srdcovité listy, plody –
lusky 

bílá, hnědá nebo 
barevná oválná 
semena 

3 
sója 
luštinatá 

dvouděložná keříčkovitá rostlina, trojčetné listy, lusky 
v úžlabí větviček 

hnědá oválná semena 

4 
čočka 
jedlá 

dvouděložná popínavá rostlina, listy s úponky, nápadně 
malé květy, v lusku většinou dvě semena 

zelenohnědá diskovitá 
semena 

5 
lilek 
brambor 

dvouděložná hlíznatá rostlina, lichozpeřené listy, květy 
bílé, plody žlutozelené bobule, svazčité kořeny, 
stonkové hlízy 

na povrchu hnědé 
hlízy, na řezu světle 
žluté 

6 
kukuřice 
setá 

jednoděložná statná rostlina, listy přisedlé, střídavé, 
květy jednopohlavné, oddělené v samčích a samičích 
květenstvích, svazčité kořeny 

žluté, krychlovité, 
svrasklé plody (obilky) 

7 rýže setá  
jedno nebo víceletá jednoděložná rostlina, mohutný 
kořenový systém, silně odnožuje, stébla se větví, květy 
v klasech se sdružují v laty 

bílé, protáhlé obilky, 
po straně smáčklé 

8 
pšenice 
setá 

jednoděložná rostlina, květenství je lichoklas, osina 
přisedlá k vrcholu pluchy, jazýček prodloužený, 
vroubkovaný, ouška dlouhá, ochmýřená 

kulovité obilky 
s výraznou podélnou 
rýhou 

9 oves setý  
jednoděložná rostlina, květenství lata, list s velkým 
jazýčkem bez oušek, osina přisedlá k zadní části pluchy 

dlouhé, štíhlé obilky 

10 žito seté 
jednoděložná rostlina, krátký jazýček, malá ouška bez 
ochmýření, odolná obilnina 

obilka je delší a je 
slabě nazelenalá, nahá 

– pro popis obilovin je možné probrat nebo zopakovat pojmy: květenství, pleva, plucha, pluška, … 

Podle jakých hledisek můžeme tyto plodiny roztřídit? 

Možné návrhy žáků: 

– podle barvy květů 
– podle barvy semen a plodů 
– podle velikosti semen a plodů 
– podle chuti semen a plodů 



Jednotlivé plodiny se navzájem vzhledově liší. Liší se i vnitřní stavbou? 

 

Čím a jak se mohou lišit? 

Možné návrhy žáků: 

liší se typem svazků cévních, tvarem buněk, tvarem chloroplastů, tvarem, velikostí a strukturou 
leukoplastů (škrobových zrn)… 

Jak můžeme zjistit odlišnosti ve vnitřní stavbě? Co k tomu budeme potřebovat? 

Žáci navrhnou: lupu, mikroskop, potřeby na zhotovení mikroskopických preparátů 

Která anatomická nebo morfologická charakteristika je nejprůkaznější a nejdůležitější u těchto 
plodin? Kterou tedy zvolíme k podrobnějšímu průzkumu? 

Žáci by měli zvolit: tvar a velikost škrobových zrn 

Pokus: Pozorování a porovnání škrobových zrn různých plodin 

Jak budeme postupovat? 

Příprava materiálu: 

Semena a plody žáci rozdrtí a jemně rozetřou v třecích miskách, bramborovou hlízu rozkrojí. Je 
třeba dát pozor, aby se vzorky navzájem neznečistily. 

Mikroskopické preparáty: 

Žáci zhotoví standardním způsobem mikroskopické preparáty. Do kapky vody přenesou pomocí 
preparační jehly velmi malé množství (několik zrníček) drtě z jednotlivých semen a plodů, 
přikápnou malou kapku Lugolova roztoku a přikryjí krycím sklíčkem. Z řezu na bramborové hlíze 
žáci preparační jehlou seškrábnou trochu tekutiny s pletivem a zhotoví mikroskopický preparát. 
Každý preparát prohlédnou pod mikroskopem nejprve při nejmenším zvětšení a dle potřeby i při 
větším. Snaží se zaostřit na několik dobře pozorovatelných škrobových zrn. 

Dokumentace: Každý zhotovený preparát žáci zdokumentují tak, že zhotoví tužkou nákres 
několika typických škrobových zrn a zapíší, při jakém zvětšení preparát pozorovali. K nákresu 
poznamenají, kterou plodinu pozorovali. Pokud mají žáci k dispozici mikroskopy nebo alespoň 
jeden učitelský, mohou zhotovit mikrofotografie a vložit je např. do společného výstupního 
dokumentu nebo prezentace. 

Poznámka: Rozetřít semena a plody v třecích miskách je poněkud pracné, doporučuji proto, aby 
každá skupina připravila jeden až dva vzorky a skupiny se o ně podělily. 

Optimální zvětšení, při kterém budou žáci pracovat je 450x. 



Jak lze škrob dokázat a jednotlivá zrna lépe zviditelnit? 

Žáci by měli dle výuky v předchozích letech vědět, že důkaz škrobu se provádí jódem, respektive 
jodovou tinkturou. Její podstatou je roztok jódu v jodidu draselném. V biologii je tento roztok 
většinou nazýván Lugolův  roztok. Jeho účinkem se škrob barví do modré až černé barvy. Tak se 
škrobová zrna lépe zviditelní i pod mikroskopem. 

Jak škrobová zrna vypadají? 

 

Obrázek č. 1 – Hrách setý 

 

Obrázek č. 2 – Fazol obecný 

Preparát škrobová zrna většinou neobsahuje, sója obsahuje převážně bílkoviny a lipidy. 

Obrázek č. 3 – Sója luštinatá 



 

Obrázek č. 4 – Čočka jedlá 

 

Obrázek č. 5 – Lilek brambor 

 

Obrázek č. 6 – Kukuřice setá 



 

Obrázek č. 7 – Rýže setá 

 

Obrázek č. 8 – Pšenice setá 

 

Obrázek č. 9 – Oves setý 



 

Obrázek č. 10 – Žito seté 

 

Jak a čím se škrobová zrna liší? 

Číslo  Název 
plodiny Popis škrobových zrn (velikost, tvar, další charakteristiky) 

1 hrách setý zrna nepravidelného tvaru, některá rohlíčkovitá, uprostřed nepravidelně 
rozpraskaná 

2 fazol 
obecný 

zrna fazolovitého tvaru, většina je téměř stejné velikosti, uvnitř podlouhlá 
štěrbina 

3 sója 
luštinatá 

na preparátu jsou vidět pouze olejové a tukové kapénky, škrobu obsahuje sója 
velmi málo 

4 čočka jedlá zrna fazolovitého tvaru, mnohem menší než u fazolu, uvnitř podlouhlá štěrbina 

5 lilek 
brambor 

zrna velká, vejčitá, eliptická až lasturovitá, vrstvy škrobu jsou excentrické, 
nestejně silné, některá jsou složená – dvoujaderná 

6 kukuřice 
setá hranatá zrna, ze stran sekaná, nevrstvená, uprostřed s paprsčitou trhlinou 

7 rýže setá  ostrohranná mnohostěnná zrnka malých velikostí; složená zrnka okrouhlá 
sestávají až ze 200 částečných zrn, rozpadají se 

8 pšenice 
setá čočkovitá zrna, nezřetelně vrstvená, uprostřed s dlouhou štěrbinou 

9 oves setý  velikostí a tvarem zrn podobný rýžovému, zrnka jsou drobná, oblejší než rýžová, 
mnoho zrn je složených 

10 žito seté velká kulovitá zrna, uprostřed hvězdicovitě praskají, jsou vrstvena koncentricky 

 



Závěr: K čemu naše zkoumání může sloužit? 

 

Možné odpovědi žáků: 

– k rozlišení plodin, k určení druhu zakoupeného škrobu, ke zkoumání, z čeho jsou vyrobené 
některé potraviny (pečivo), ke zkoumání kvality potravin (pečiva, mouky, těstovin, 
instantních polévek) 
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Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení 
 
Učitel může podle uvážení využít jiné plodiny, pokud bude mít k dispozici obrázky, semena a plody. Je 
možné namísto vyšetřování kvality mouky připravit obdobný pokus s pečivem. 
Je možné použít z časových důvodů méně vzorků. Také si mohou jednotlivé skupinky připravit 
preparáty z různých plodin a pak si je vzájemně poskytnout. 
Z úsporných důvodů je možné nakopírovat text pouze jeden pro celou skupinu, žáci se v doplňování 
a kreslení mohou střídat. 
 

 
 
Reflexe po hodině 
 
Škrobová zrna jsou poměrně dobře rozpoznatelná a zhotovení těchto mikroskopických preparátů 
jednoduché. Tento soubor úloh je oblíben i u žáků, kteří nejsou příliš zruční a pečliví. 
Oblíbená je úloha i pro přímou návaznost na každodenní život, protože kvalita potravin, jejich 
nezávadnost, nutriční hodnota a problematika alergických reakcí na některé potraviny je velmi důležité 
téma. 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity 
 
Žáci mohou vytvořit trvalou sbírku semen a plodů luštěnin a obilovin. 
Je možno navázat například v hodinách chemie na důkaz polysacharidů a redukujících sacharidů 
a zkoumat zastoupení škrobu v uzeninách, jogurtech a dalších potravinách. 
Na tuto aktivitu lze navázat aktivitou Škrob II. 
 

 


