
 

Výukové materiály Název: Krev, krevní skupiny a transfuze krve – I 
Téma: Krev, krevní skupiny, transfuze krve 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků 

 
Předmět (obor): biologie 
 
Doporučený věk žáků: 15–19 let 
 
Doba trvání: laboratorní práce (2 vyučovací hodiny) nebo projektový den 
 
Specifický cíl: naučit žáky vysvětlit princip krevních skupin, na základě pokusu odvodit princip 
křížové zkoušky a pravidla pro bezpečnou transfuzi krve, zhodnotit problémy a zdravotní rizika 
spojená s transfuzí krve 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu: 
 
Alespoň 10 menších PET lahví (ale lze použít např. větší kádinky), mléko, ocet, filtrát ocet + mléko, 
voda, kapátka, zkumavky, kopie obličejů, fixy, kapkovací destičky, izolepa, pH papírky, stojany na 
zkumavky 
 

 
 
Seznam praktických (badatelských) aktivit: 
Seznámení se s krevními skupinami 
Provedení křížové zkoušky 
Formulace obecných pravidel pro transfuzi krve 
 

 
 



Anotace: 

Cílem aktivity je seznámit žáky s problematikou krevních transfuzí a darování krve. Na základě vlastního 
pokusu žáci odvodí obecná pravidla pro bezpečnou transfuzi krve. Žáci zhodnotí přínosy i rizika krevních 
transfuzí. Během pokusů není využívána lidská ani zvířecí krev. Koagulace je demonstrována na 
srážecích reakcích běžně dostupných látek. 
 

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas potřebné vybavení 
a pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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sestavování původního článku 
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Seznámení se  
s problémem, 

řešení problému 
– aktivita 1 

15 
minut 

7 menších PET lahví nebo 
kádinek, mléko, ocet, voda, 

kapátka, kopie „obličejů“ – viz 
níže, zkumavky, stojany na 

zkumavky, fixy, pracovní listy 

Uvedení žáků do problému, 
příprava zázemí pokusů, 

koordinace činnosti skupin, 
diskuse s žáky 

Tvorba postupu, jak 
eliminovat riziko spojené 

s transfuzí a zachránit 
zraněného  

(práce individuálně, na úrovni 
skupin i třídy) 
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Vlastní 
provedení 

křížové zkoušky 
– aktivita 1, 2 

20 
minut 

7 menších PET lahví nebo 
kádinek, mléko, ocet, voda, 
kapátka, pH papírky, kopie 

„obličejů“ – viz níže, 
zkumavky, pracovní listy 

Seznámení žáků se zadáním 
úkolů. Koordinace činnosti 

žáků, pomoc, je-li třeba 

Zjištění počtu krevních skupin 
a poté provádění křížové 

zkoušky a určování vhodného 
dárce krve 

Formulace 
obecných 

pravidel pro 
transfuzi krve 

– aktivita 3 

20 
minut 

8 menších PET lahví nebo 
kádinek, mléko, ocet, voda, 
kapátka, zkumavky (některé 
pomůcky lze využít z aktivit 

1 a 2), lihový fix, pracovní sešit 

Seznámení žáků se zadáním 
úkolů. Koordinace činnosti 

žáků, pomoc, je-li třeba 

Práce ve skupinách. Provádění 
křížové zkoušky a zjišťování 
kompatibility jednotlivých 

krevních skupin při transfuzi 
krve. Odvození termínu 

„univerzální dárce“ 
a „univerzální příjemce“, 

pozorování „hemaglutinace“  
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Shrnutí – součást 
zápisu 

v pracovním 
listu,  

společné 
vyhodnocení 

výsledků 

15 
minut Pracovní list 

Vyhodnocení výsledků. 
Doporučení – vyhodnotit 

každou aktivitu zvlášť 

Prezentace průběhu a závěrů 
pokusů, porovnávání výsledků 

s výsledky spolužáků 
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 Diskuse na závěr 10 
minut Pracovní list 

Explicitní formulace 
základních tezí, ke kterým 
žáci svým výzkumem došli. 

Vyhodnocení práce 
jednotlivých žáků 

Formulace poznatků 

 
Domácí úkol pro žáky:  V rámci úspory času může učitel zadat žákům přečtení úvodního textu jako domácí 
přípravu.  



Přípravy pro učitele  
Příprava: 
PET lahve nebo kádinky reprezentují tělo, osobu. Každá je proto označena nalepeným 
obličejem: 

 
Filtrát octa a mléka je vhodné připravit v dostatečném časovém předstihu – přefiltrování trvá 
déle. Je vhodné, aby filtrát nebyl úplně čistý, aby obsahoval zbytky mléčné bílkoviny, která se 
bude v kyselém prostředí dále srážet. Ocet a mléko smíchat v poměru 1 : 1. Filtraci je možné 
provádět přes sítko, případně přes plátno. 
 
Varianta: Sadu kádinek lze připravit buď jednu pro třídu, nebo zvlášť pro každou skupinu. 
Příprava pro každou skupinu zvlášť je sice náročnější, avšak celková organizace výuky je potom 
snadnější – studenti se nemusí po laboratoři tolik pohybovat. 
 
Úvodní text 
Úvodní text pojednává o symbolickém významu krve a historii krevních transfuzí před objevem 
krevních skupin. Žáci si tento text přečtou předem v rámci domácí přípravy, příp. jej učitel může 
rozdat v úvodu hodiny. 

Varianta: Učitel úvodní text po odstavcích rozstříhá a studenti jej ve skupinkách cca po 5 žácích 
skládají. Výhodou tohoto přístupu je, že žáci mohou nad textem diskutovat, nevýhodou může 
být větší časová náročnost. 

 



Krevní skupiny a transfuze krve 

Lidé odedávna považovali krev za tajuplnou, zázračnou tekutinu. V dávných dobách byla krev ztotožňována se životní silou 
a s duší. Řekové například nechávali krev stékat do hrobů zemřelých, aby stínům v zásvětí dopřáli životní síly. Krev byla tradičně 
považována za životní elixír, za všemocný lék, od něhož se očekávalo především omlazení či uzdravení. 
  Proto se prý čachtická paní koupala v krvi zabitých panen, proto Římané pili krev umírajících gladiátorů, kteří byli vzorem síly 
a odvahy, proto křesťané považují krev Kristovu za nejvyšší oběť a symbol vykoupení. 
 

 
 

Krev je považována za vzácnou tekutinu i dnes. Přes veškeré vyspělé technologie stále není možné vyrábět ji uměle. Lidé se 
zatím nenaučili krev vyrobit, ale naučili se ji široce využívat. Denně zachraňuje krev a její součásti životy mnoha lidí. Bez krve by se 
nedala uskutečnit celá řada složitých operačních zákroků, ani léčba mnohých krevních onemocnění.  
 

Historicky první doložený pokus o krevní transfuzi zaznamenal do kroniky Stephano Infessura, když v roce 1492 upadl do 
kómatu papež Inocenc VIII. Lékaři tehdy přivedli tři desetileté chlapce a každému z nich slíbili dukát, pokud papeži darují krev. Krevní 
oběh nebyl znám a tak papeži podávali krev ústy. Nakonec zemřel jak papež, tak chlapci. 
 

 
O transfuzi krve v dnešním slova smyslu se mohlo uvažovat, až když Angličan William Harvey (1578–1657) objevil v roce 1616 

krevní oběh. První historicky doložený krevní převod se uskutečnil až v roce 1665. Provedl jej v Oxfordu anglický fyziolog Richard Lower 
(1631–1691) mezi dvěma psy, když krční tepnu psa – dárce spojil stříbrnou trubicí s krční žilou pokusně vykrváceného psa – příjemce. 
 

První ověřenou a technicky úspěšnou transfuzi u člověka provedl 15. 6. 1667 Jean Baptiste Denis (1628–1704), lékař 
Ludvíka XIV., profesor filosofie a matematiky. K transfuzi použil krev jehněte. Transfuze byla sice technicky úspěšná, ale příjemce krve – 
patnáctiletý pařížský sirotek – zanedlouho zemřel a lékař byl souzen za vraždu. Ani jeho další pokusy s transfuzemi zvířecí krve člověku 
však nebyly úspěšné. 
 

 
V této době se transfuze zvířecí krve používaly při léčbě různých duševních onemocnění, při sešlosti věkem, a dokonce prý 

např. i jako prostředek k odstranění nesouladu v manželství. Zázraky očekávané od transfuze krve se ovšem nesplnily. Dnes je zřejmé, 
že transfuze zvířecí krve má pro lidský organismus škodlivé účinky. Neúspěchy s transfuzemi zvířecí krve zdiskreditovaly tuto metodu 
natolik, že na sklonku sedmdesátých let XVII. století byly v Anglii, Francii a Itálii pokusy s transfuzemi zakázány. 
 

 
Začátkem XIX. století se vědci o otázky transfuze zajímali jen minimálně. Vše změnil až profesor fyziologie a porodnictví 

James Blundell (1760–1878). Svou první transfuzi provedl v roce 1819 a o pět let později vydal o transfuzi krve knihu, v níž zejména 
zdůraznil správnou zásadu, že člověku lze převádět pouze lidskou krev. Zabýval se též technickým usnadněním transfuze a zkonstruoval 
několik aparátů. Provedl řadu úspěšných transfuzí u vykrvácených rodiček. Při transfuzi doporučoval velkou opatrnost. Při jakýchkoliv 
nepříznivých příznacích u příjemce radil transfuzi přerušit, popřípadě použít krev jiného dárce. 

 
Během XIX. století došlo k dalšímu rozvoji krevní transfuze, neboť byly objeveny určité informace o složení krve, o červených 

krvinkách a jejich funkci, byla známa některá vyšetření krve a prohlubovaly se znalosti o krevním oběhu. Stále však byly transfuze krve 
ve více než polovině případů provázeny nepředvídatelnými neúspěchy a někdy i úmrtím nemocného. Proto otázka transfuze krve byla 
považována spíše za diskusní než praktickou. Význam krevní transfuze byl posuzován velmi zdrženlivě, protože nebezpečí tohoto 
zákroku bylo značné. 
 
 



Aktivita 1 
 
Cíl: Žáci odvodí princip křížové zkoušky a spolehlivě určí vhodného „dárce krve“. 
 
Pomůcky: 7 menších PET lahví nebo kádinek, mléko, ocet, voda, kapátka, kopie 7 „obličejů“ – 
viz níže, zkumavky, stojany na zkumavky, fixy 
 
Předchozí příprava: PET lahve (kádinky) reprezentují tělo, osobu. Každá PET láhev (kádinka) je 
proto označena nalepeným obličejem. Je také možné lahve (kádinky) označit čísly – pro 
usnadnění práce studentů při odebírání vzorků do zkumavek. 
 
 

 
 
 
Pro první aktivitu si dle níže uvedené tabulky připravíme 7 PET lahví 
s následujícím obsahem: 
 

Osoba 

(nalepit obličej na lahev) 

dárce/ příjemce Krevní skupina 
(tajná informace – 

pouze pro učitele!!) 

obsah lahve Kompatibilní 

(cíl výzkumu) 

 

pan Pospíšil 

 

příjemce 

 

skupina A 

mléko – v lahvi 
viditelně část 

obsahu chybí – 
pacient potřebuje 

transfuzi 

--- 

 

pan Jelínek 

dárce skupina A mléko ANO 

 

paní Dvořáková 

dárce skupina B ocet NE 

 

pan Svoboda 

dárce skupina AB 
přefiltrované (ocet 

+ mléko – cca 
1 : 1) 

NE 



 

paní Kratochvílová 

dárce skupina 0 voda ANO 

 

pan Růžička 

dárce skupina A mléko ANO 

 

slečna Kučerová 

dárce skupina 0 voda ANO 

 
 



Aktivita 1: Daruj krev, zachráníš život! 
 
Učitel krátce uvede aktivitu 
– příběh o autonehodě a potřebě transfuze krve pro „pana Pospíšila“ 
– vysvětlit, že PET láhev označená obličejem symbolizuje konkrétní osobu a obsah lahve 

představuje krev této osoby 
V závislosti na počtu studentů ve třídě rozdělí učitel studenty do skupin – optimálně cca 4–5 
studentů/skupina. 

 

 

Do nemocnice přivezli muže a ženu, kteří prodělali 
autonehodu. Žena vyvázla s lehkými zraněními a po ošetření 
ji z nemocnice propustili. 

Druhý účastník autonehody však takové štěstí neměl. Ztratil 
mnoho krve a upadá do šoku. Ihned po převozu 
do nemocnice jej převážejí na operační sál. Během operace 
bude téměř jistě potřebovat krevní transfuzi. 

Jméno: pan Pospíšil 

Již víme, že historicky první transfuze skončila smrtí papeže Inocence VIII. i všech tří dárců 
a věda byla k otázce transfuzí dlouho značně skeptická. Přesto se nyní zkuste vžít do role 
pracovníka transfuzní stanice a pokuste se zachránit zraněnému muži život! 

Před sebou máte k dispozici krev následujících dárců: 

  
 

Jméno: pan Jelínek Jméno: paní Dvořáková Jméno: pan Svoboda 

 

 

 

 
 

Jméno: paní Kratochvílová Jméno: pan Růžička Jméno: slečna Kučerová 



Můžete bez obav zraněnému muži poskytnout krev od těchto dárců? Pokuste se vymyslet 
postup, který Vám umožní eliminovat riziko spojené s transfuzí krve.  

Vlastní nápady: 
Studenti vymýšlejí postup, jak eliminovat riziko spojené s transfuzí a zachránit zraněného. 
Nejdříve pracují individuálně (vhodné je aktivitu časově omezit – cca 2 minuty). 

Diskuse ve skupině: 
Následně studenti vymyšlený postup diskutují ve skupinách (opět vhodné časově omezit na 3–5 
minut). 

Diskuse ve třídě: 
Skupiny dále diskutují vhodné řešení i mezi sebou, na úrovni třídy 
– učitel zde může studenty drobně korigovat 
– závěrem diskuse by mělo být, že je vhodné před vlastní transfuzí odebrat příjemci i dárci 

malé množství krve a zkusit, zda dojde či nedojde k aglutinaci – provést křížovou 
zkoušku. Za nevhodného má být označen ten dárce, u kterého při smíchání vznikne 
sraženina. 

Je vhodné studenty navést k tomu, aby používali při odběru z PET lahve vždy čisté kapátko 
(„odběr krve sterilní jehlou“) a zbytečně neznečišťovali obsah PET lahví. 

Návrh pracovního postupu: 
Žáci dojdou k určité PET lahvi, kapátkem odeberou „krev“ a zaznamenávají výsledky pozorování 
do předem připravené tabulky. 

Pozorování: 
Ke každé fotografii zakreslete, co se stalo, pokud transfuze proběhla právě od tohoto dárce. 
Vhodné dárce krve vyznačte. 

  
 

Jméno: pan Jelínek Jméno: paní Dvořáková Jméno: pan Svoboda

 

 

 

 
 

Jméno: paní Kratochvílová Jméno: pan Růžička Jméno: slečna Kučerová 



Závěr: 

– pro zraněného pana Pospíšila jsou ze 6 dárců vhodní 4 – pan Jelínek (krevní sk. A), paní 
Kratochvílová (krevní sk. 0 – univerzální dárce), pan Růžička (krevní sk. A), slečna 
Kučerová (krevní sk. 0 – univerzální dárce) – zde nedochází k „imunologické reakci“ 

– na základě právě provedeného pokusu může učitel studentům vysvětlit následující 
pojmy: 

 krevní transfuze 
 hemaglutinace 
 hemolýza 
 četnost zastoupení krevních skupin v populaci (v úloze byly krevní skupiny 

0 a A zastoupeny více než AB a B) 
 křížová zkouška 

 

Alternativa: Učitel nemusí používat „smajlíky“ – může např. lahve očíslovat nebo studentům 
zadat, aby si přinesli fotku svého oblíbeného zpěváka, herce apod. 

Aktivita 2: Krev jako krev? 
 
Krátká aktivita, logicky navazuje na aktivitu 1 a uvádí aktivitu 3. Nedoporučuji využívat 
samostatně, pouze v návaznosti na aktivity 1 a 3. 
 
Cíl: Žáci zjistí, kolik existuje krevních skupin, jednotlivé krevní skupiny vyjmenují (uvažován je 
systém AB0) 
 
Pomůcky: 7 menších PET lahví, mléko, ocet, voda, kapátka, kopie 7 „obličejů“, zkumavky (lze 
využít všechny pomůcky z aktivity 1), pH papírky 
 
Předchozí příprava: Lze využít připravené pomůcky z předchozí aktivity. 

 

Aktivita 2:  Krev jako krev? 

Jistě jste si všimli, že „krev“ našich dárců není stejná. Pokuste se rozdělit krev dárců do 
jednotlivých skupin (vodítka: barva, vůně, pH, reakce na krev jiných dárců apod.)  

Žáci pracují ve skupinách, snaží se krev jednotlivých osob určit do krevních skupin. 

Při práci se skutečnou krví nelze samozřejmě krev dělit do skupin dle barvy či vůně, ale pouze na 
základě laboratorního vyšetření. 



 

mléko (A) 

 

 

1. 

 

ocet (B) 

 

 

2. 
 

 

mléko + ocet (AB)  

 

 

3. 

 

 

voda (0) 

 

 

4. 

Závěr: 

A – Pospíšil, Jelínek, Růžička 

B – Dvořáková 

AB – Svoboda 

0 – Kučerová, Kratochvílová 

Žáci zjišťují, že všechny vzorky lze rozdělit do 4 krevních skupin. V závěrečné diskusi je vhodné, 
aby učitel studenty upozornil, že: 
– skutečné krevní skupiny se dělí podle přítomnosti či nepřítomnosti antigenů A a B 
– krevní skupinu nelze poznat podle barvy, pH, vůně apod. ale pouze na základě 

laboratorního vyšetření. 
 
Učitel jednotlivé krevní skupiny pojmenuje (zavádí systém AB0) a explicitně vyjmenuje, která 
osoba má kterou krevní skupinu. 
Závěrem lze zavést následující pojmy: 
– krevní skupina (A, B, AB, 0) – podrobnější vysvětlení 
– antigen (A, B) – přítomnost/nepřítomnost 

 



Alternativa: Pokud je pro studenty zařazení „krevních skupin“ do tabulky příliš jednoduché, 
jelikož jsou schopni rozpoznat mléko, ocet atd. i bez zjišťování barvy nebo pH, mohou do 
tabulky přepsat pouze názvy krevních skupin (A, B, AB a 0). Dále by žáci měli být schopní 
rozřadit jednotlivé osoby na základě zjišťovaných vlastností kapalin (vůně, pH atd.) a také na 
základě výsledků aktivity 1. 

Historická souvislost: (Text je na odděleném papíru, který učitel dá žákům k dispozici až na 
závěr, aby nevyzradil pointu.) Text je připraven k tisku v souboru pracovních listů pro žáky. 

V roce 1900 objevil vídeňský patolog Karl Landsteiner existenci tří krevních skupin. Za svůj objev 
dostal o 30 let později Nobelovu cenu. 

Roku 1907 prokázal nezávisle na Landsteinerovi existenci krevních skupin i český psychiatr Jan 
Jánský. Na rozdíl od Landsteinera však Jánský objevil všechny čtyři krevní skupiny. V roce 1953 
byl o Jánského objevu natočen film Tajemství krve. 

 

Aktivita 3  

SHRNUTÍ – OBECNÁ PRAVIDLA PRO BEZPEČNOU TRANSFUZI KRVE 

Finální aktivita tématu „krevní skupiny“ (AB0), logicky navazuje na aktivitu 1 a 2.   
 
Cíl: Žáci formulují obecná pravidla pro transfuzi krve. Pokusem odvodí, pro nositele kterých 
krevních skupin se používají termíny „univerzální dárce“ a „univerzální příjemce“. 
 
Pomůcky: 8 menších PET lahví nebo kádinek, mléko, ocet, voda, kapátka, zkumavky (některé 
pomůcky lze využít z aktivit 1 a 2), lihový fix 
 
Předchozí příprava: Připravíme si 8 PET lahví (kádinek), obsah vytvoříme tak, abychom měli od 
každé krevní skupiny dárce i příjemce krve, viz následující tabulka: 
 
POZOR: Aby simulace fungovala, liší se „krev“ (obsah PET lahve nebo kádinky) určité osoby 
v závislosti na tom, zda vystupuje jako dárce nebo jako příjemce krve (viz tabulka). Toto je 
důležité u skupin AB a 0. 
 



Tekutina v nádobě představuje krev dané osoby. Konkrétní obsah nádoby představuje krevní 
skupinu této osoby: 
 
Krevní skupina Dárce Příjemce 

A mléko mléko 

B ocet ocet 

AB přefiltrované (ocet + mléko) 

(ocet + mléko cca 1 : 1 – lépe vychází, pokud není 
filtrát úplně dokonalý – vhodné je, aby ve filtrátu 
zbyla mléčná bílkovina, která se bude v kyselém 
prostředí dále srážet) 

voda 

0 voda přefiltrované (ocet + 
mléko) 

 
 
Všechny PET lahve viditelně popíšeme lihovým fixem (např. „A“ – dárce), lahve můžeme opět 
pro zvýšení atraktivity úlohy označit nakopírovanými obličeji (v této úloze to však není 
nezbytné). 
Doporučuji PET lahve „dárců“ a „příjemců“ ve třídě prostorově oddělit, např. postavit na stůl, 
vždy do jiného rohu třídy. Lahve dárců a příjemců lze rovněž odlišit různě barevnými víčky. 

Aktivita 3  

SHRNUTÍ – OBECNÁ PRAVIDLA PRO BEZPEČNOU TRANSFUZI KRVE  
 

Pokuste se zformulovat univerzální pravidla pro bezpečnou transfuzi krve v závislosti na 
znalostech krevních skupin. 

Najděte odpověď na následující otázky: 

1. Mohou si lidé se stejnou krevní skupinou vzájemně dávat krev? 

ANO 

2. Mohou si lidé s rozdílnou krevní skupinou vzájemně dávat krev? Pokud ano, zjistěte, ve 
kterých případech je to možné.  

0 – univerzální dárce 

AB – univerzální příjemce 



Vodítkem by Vám měla být série pokusů, jejíž výsledky si můžete zaznamenat do následující 
tabulky: 

 
Příjemce / dárce A B AB 0 

A 
ANO 

 

NE NE ANO 

B 
NE 

 

ANO NE ANO 

AB 
ANO 

 

ANO ANO ANO 

0 NE NE NE ANO 
 
Návrh pokusu: Křížová zkouška – pozorování vzniku sraženiny. Žáci pracují ve skupinách. 
Provádějí křížové zkoušky a zjišťují kompatibilitu jednotlivých krevních skupin při transfuzi krve. 
Odvozují termíny „univerzální dárce“ a „univerzální příjemce“, pozorují „hemaglutinaci“. 
 
Závěr:   
Učitel s žáky diskutuje nad daným tématem. Závěrem by měl být žákům k dispozici přehledový 
text shrnující poznatky z aktivit 1–3. (viz níže Celkové shrnutí). Univerzální dárce je dárce 
s krevní skupinou 0. Univerzální příjemce je příjemce se skupinou AB. 
 
Závěrem lze zavést následující pojmy: 

- univerzální dárce 
- univerzální příjemce 
- kompatibilita 
- hemaglutinace 

Celkové shrnutí  

Krev každého člověka můžeme přiřadit k jedné ze 4 krevních skupin – A, B, AB nebo 0. Příslušnost ke krevní 
skupině je vrozená vlastnost lidského těla a je během života neměnná. Konkrétní krevní skupina je určena 
polysacharidovými antigeny (aglutinogeny) na povrchu červených krvinek.  

Konkrétní nositelé určité krevní skupiny s výjimkou skupiny AB mají v krvi současně protilátky proti ostatním 
skupinám. Osoba s krevní skupinou A obsahuje antigen A a má protilátky proti skupině B. Krev typu B obsahuje 
antigen B a má protilátky proti skupině A. Krevní skupina AB obsahuje antigeny A i B, neobsahuje tedy protilátky 
proti ostatním skupinám. Krevní skupina 0 neobsahuje antigeny A ani B a má protilátky proti skupině A i B: 

 Schéma Skupina A Skupina B Skupina AB Skupina O 

Červená krvinka 

    
Přítomné antigeny 

(označení vlastního)    
--- 

Přítomné protilátky 

(obrana před cizím) 
 

  
--- 

 



Lidé s krevní skupinou AB – jsou tedy univerzální příjemci všech krevních skupin, protože jejich krev neobsahuje 
žádné protilátky. 

Lidé s krevní skupinou 0 – jsou tedy univerzální dárci pro všechny krevní skupiny, protože jejich krvinky 
neobsahují žádné antigeny. 

Krev pro krevní transfuzi (převod krve jednoho člověka druhému) je podávána s ohledem na kompatibilitu 
krevních skupin, protože při podání inkompatibilní krve hrozí hemolytická reakce. Např. pacient s krevní 
skupinou A v žádném případě nesmí dostat krev skupiny B, protože pacientova krev obsahuje protilátky anti-B, 
které by způsobily rozpad krvinek dárcovy krve, což by pacienta mohlo ohrozit na životě. Před každou transfuzí 
je proto nutné provést křížovou zkoušku. Samozřejmě se každá krev dárce ještě dále vyšetřuje zejména 
s ohledem na možnost různých onemocnění včetně žloutenky či HIV. 

Vlastní poznámky: 
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Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
Lze používat buď kádinky, nebo PET lahve – sadu nádob buď jednu pro třídu, nebo více (jednodušší 
organizace vyučovací hodiny). 
 
Filtrát mléko+ocet by neměl být úplně čistý – vhodné je, aby obsahoval trochu mléčné bílkoviny, která 
se bude v kyselém prostředí dále srážet. 
 
Všechny pokusy doporučuji před hodinou vyzkoušet. 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Zopakování pojmů vztahujících se k tématu „Krev a krevní skupiny“ 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
Materiál Krev II 
 

 
 


