
 

Výukové materiály Název: Krev, krevní skupiny a transfuze krve – II 
Téma: Rh-faktor, 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, prezentace aktivit 2a–d následující vyučovací 
hodinu) nebo projektový den 
 
Specifický cíl: naučit žáky odvodit na základě pokusu princip pravidla pro bezpečnou transfuzi krve 
v závislosti na znalostech krevních skupin a Rh-faktoru, diskutovat s žáky o významu a výhodách 
dobrovolného darování krve, naučit je zhodnotit problémy a zdravotní rizika spojená s transfuzí 
krve 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu: 
Alespoň 10 menších PET lahví, mléko, ocet, voda, kapátka, zkumavky, kopie obličejů, NaOH, 
fenolftalein 
 

 
 
Seznam praktických (badatelských) aktivit: 
 
Transfuze krve s odlišným Rh-faktorem 
Kritická práce s informacemi 
 

 
 

 

 



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, simulujících důsledky opakované transfuze Rh+ krve Rh negativnímu příjemci. Během pokusů 
není využívána lidská ani zvířecí krev.  
 

Harmonogram výuky: 
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 Práce s textem 5 

minut Text ke čtení 
Rozdělení žáků do skupin, 

každá skupina obdrží 
rozstříhaný text 

Čtení textu, ve skupinkách 
sestavování původního 

článku z rozstříhaných částí 
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Seznámení se  
s problémem, 

řešení problému 

5 
minut 

2 PET lahve, 
(destilovaná) voda, 

NaOH, 
fenolftalein,  

kopie 2 „obličejů“, 
kapátko, zkumavky 

Uvedení žáků do problému, 
příprava zázemí pokusů, 

koordinace činnosti skupin, 
diskuse s žáky 

Tvorba postupu práce 
individuálně, na úrovni 

skupin i třídy 

Pr
ak
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Transfuze krve 
s odlišným  

Rh-faktorem 

25 
minut 

2 PET lahve, 
(destilovaná) voda, 

NaOH, 
fenolftalein,  

kopie 2 „obličejů“, 
kapátko, zkumavky 

Seznámení žáků se zadáním 
úkolů. Koordinace činnosti 

žáků, pomoc, je-li třeba 

Provedení pokusu 
simulujícího důsledky 
opakované transfuze  

Rh+ krve Rh negativnímu 
příjemci a v diskusi společně 

odvození principu 
a důsledků takto provedené 

transfuze 

Kritická práce  
s informacemi, 

hraní scénky 

35 
minut 

Pracovní list, 
počítač, (transfuzní 

set – úloha 2e), 
úlohy 2a–d zadat, 
prezentace další 
vyučovací hodinu 

Seznámení žáků se zadáním 
úkolů. Koordinace činnosti 

žáků, pomoc, je-li třeba 

Aktivní vyhledávání a kritické 
hodnocení relevantních 

informací, obhajoba 
vlastních názorů. Zamyšlení 

nad celkovou situací 
v oblasti dárcovství krve 

Vy
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ýs
le

dk
ů Shrnutí – součást 

zápisu 
v pracovním 

listu, společné 
vyhodnocení 

výsledků měření 
ve třídě 

10 
minut Pracovní list Vyhodnocení výsledků 

Prezentace průběhu a závěry 
pokusů, porovnávání 
výsledků s výsledky 

spolužáků 

Pr
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en
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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 
Aktivita 1: Transfuze krve s odlišným Rh-faktorem  

Krátký úvodní text, studenti si jej před zadáním úkolu samostatně prostudují: 

Situace se zamotává – objev Rh-faktoru 

V roce 1940 byl objeven další významný systém rozlišení krve. Nezávisle na krevních skupinách lze krev dělit podle 
tzv. Rhesus faktoru (zkráceně Rh-faktoru). 

Rh-faktor byl pojmenován podle makaků Macaca mulatta (anglicky Rhesus Macaque), u kterých jej Landsteiner se 
svým kolegou objevil. Rh-faktor je zapříčiněn skupinou zhruba 40 antigenů, z nichž zásadní vliv má antigen „D“. 
Pokud je antigen D přítomen na povrchu červených krvinek, označuje se krev jako Rh+, v opačném případě pak 
Rh−. Nejčastěji je označení Rh-faktoru spojeno s typem AB0 a zapisuje se např. jako A−. 

Četnost výskytu Rh-typů krve se liší podle populace: 
 

populace Rh(D)− Rh(D)+ 

evropský původ 16 % 84 % 

africký původ 0,9 % 99,1 % 

neevropský, neafrický 0,1 % 99,9 % 

 

Aktivita 1 simuluje důsledky opakované transfuze Rh+ krve Rh negativnímu příjemci. 
 
Cíl: Žáci provedou pokus simulující důsledky opakované transfuze Rh+ krve Rh negativnímu 
příjemci a v diskusi společně odvodí princip a důsledky takto provedené transfuze. Žáci diskutují 
riziko cestování Rh negativních osob do mimoevropských zemí. 
 
Pomůcky: 2 PET lahve, (destilovaná) voda, NaOH, fenolftalein, kopie 2 „obličejů“, kapátko, 
zkumavky 
 
Předchozí příprava: 
 
Příprava roztoku: 50× zředěný 3% roztok NaOH 
Vzhledem k použití velmi zředěného roztoku doporučuji, aby učitel v rámci předlaboratorní 
přípravy stanovil kritické množství roztoku NaOH, které je nutno přilít do vody s fenolftaleinem, 
aby proběhla reakce – aby voda zrůžověla.  
Dle měření autorky: 200 ml vody s fenolftaleinem zrůžoví při přilití 40 ml roztoku NaOH. 
Doporučuji tedy do objemu 200 ml vody dávkovat 2× 25 ml NaOH. Každému učiteli však 
doporučuji pokus předem vyzkoušet! 
 
Alternativa: 
Místo jedné PET láhve představující dárce lze připravit dvě PET lahve označené „první 
transfuze“ a „druhá transfuze“. Do první PET lahve („první transfuze“) dát čistou vodu, která 
zbarvení po přidání k vodě s fenolftaleinem nevyvolá. Do druhé PET lahve („druhá transfuze“) 
dát roztok NaOH o vyšší koncentraci, než byla původně doporučená (v podstatě je možné použít 
libovolně koncentrovaný roztok, což usnadní a urychlí přípravu vyučujícího na hodinu), který 
způsobí výrazné a velmi patrné zrůžovění vody s fenolftaleinem. 



Připravíme si dvě PET lahve s odlišným obsahem: 
 

 

Rh-faktor   

+ 

 

dárce 

roztok NaOH 

(případně dvě PET láhve: do první 
PET lahve (označenou „první 
transfuze“) dát čistou vodu, která 
zbarvení po přidání k vodě 
s fenolftaleinem nevyvolá. Do druhé 
PET lahve (označenou „druhá 
transfuze“) dát roztok NaOH o vyšší 
koncentraci, než byla původně 
doporučená. 

– 

 

příjemce 

voda + kapka roztoku 
fenolftaleinu 

 
Poznámka: Dle svého uvážení rozdělí učitel žáky do skupin, připravené chemikálie dostane 
k dispozici každá skupina. 

Aktivita 1: Transfuze krve s odlišným Rh-faktorem 

Jste na dovolené v Thajsku. Měli jste nehodu a Váš známý potřebuje transfuzi krve. Má krevní skupinu B, je Rh 
negativní. Na povrchu jeho červených krvinek tudíž není antigen D. Avšak v Thajsku se tento typ krve téměř 
nevyskytuje, všichni dárci jsou Rh+. Není tedy jiná možnost, než použít při transfuzi krev s odlišným Rh-faktorem. 

Zjistěte, jak pacient s Rh− reagoval na podání 25 ml krve s odlišným Rh-faktorem.  

Pracovní postup: 

Záznamy, pozorování: 

Alternativa: Studenti si samostatně nastudují, co je hemolytická nemoc novorozence (v rámci 
domácí přípravy na další hodinu nebo např. v počítačové učebně školy v rámci výuky). 

Během první transfuze nedošlo k žádné reakci. 

Tentýž pacient dostal o 3 dny později transfuzi znovu. Opět mu bylo darováno 25 ml krve.  Zjistěte, jak na 
opakovanou transfuzi reagoval. 

Záznamy, pozorování: 

Při druhé transfuzi se roztok zbarvil do růžova – k reakci na krev dárce došlo. Obě transfuze byly 
provedeny stejně. 



Pokuste se přijít na důvod rozporu mezi prvním a druhým pozorováním: 

 

Co již víme: 

Hypotézy: 

Žáci provádějí „transfuzi“ krve a zjišťují reakci Rh negativního pacienta na příjem Rh pozitivní 
krve. Žáci pozorují, že po první transfuzi nedochází k žádné reakci, zatímco stejně provedená 
opakovaná transfuze k reakci vede (v tomto případě žáci pozorují barevnou změnu roztoku). 
Učitel žáky následně podněcuje k diskusi o tomto rozporu v pozorování. Žáci navrhují možná 
vysvětlení (brainstorming, diskuse). Žáci diskutují o riziku cestování Rh negativních jedinců 
mimo Evropu. Učitel diskutuje se studenty riziko těhotenství Rh negativní matky s Rh pozitivním 
partnerem. 

Závěr:  

Učitel se žáky diskutuje nad daným tématem. Pozorováním žáci zjišťují, že na první transfuzi 
pacient nereaguje, zatímco na opakovanou ano (změna barvy roztoku – reakce). Formou 
brainstormingu se žáci snaží své pozorování vysvětlit. Určitou pomocí může žákům být i úvodní 
text. 
U Rh negativních jedinců se v krvi nevyskytují protilátky proti Rh-faktoru. (Rozdíl oproti AB0 
systému). Protilátky se tvoří až opakovanými transfuzemi Rh pozitivní krve Rh negativnímu 
příjemci. 
 
Z debaty s učitelem by mělo vyplynout: 

Lidé s Rh-faktorem negativním zásadně nemohou přijímat krev od Rh pozitivního dárce, protože 
by jejich tělo krev nepřijalo a došlo by k hemolytické reakci. Nelze však ani naopak přijímat Rh 
negativní krev dárce Rh pozitivním příjemcem. 

Zjistěte, co je to hemolytická nemoc novorozenců a jak jí lze předejít. (např. jako domácí úkol) 

Dle stejného principu dochází k problémům u Rh negativních matek s Rh pozitivním 
plodem. Pokud totiž otěhotní Rh negativní žena s Rh pozitivním mužem a počaté dítě zdědí Rh 
pozitivní faktor otce, dojde mezi matkou a dítětem k nesourodosti těchto Rh-faktorů se 
závažnými důsledky. Jedná-li se o první těhotenství ženy, dostanou se zejména během porodu 
Rh pozitivní krvinky dítěte do Rh negativní krve matky a ta si proti nim vytvoří protilátky.  

Při dalším těhotenství, je-li dítě opět Rh pozitivní, pronikají matčiny protilátky do krevního 
oběhu plodu, napadají a rozkládají tu krvinky, dochází k hemolýze. Dítě je v důsledku toho nejen 
chudokrevné, ale navíc onemocní těžkou novorozeneckou žloutenkou a poškodí se jeho některé 
vnitřní orgány včetně mozku, tj. nervová jádra. Při těžším poškození by dítě zemřelo. Za 
takových okolností je nutné neprodleně provést především krevní transfuzi, během níž se krev 
novorozence vymění za zdravou, která protilátky neobsahuje. 

V praxi se běžně uplatňují takové medicínské postupy, které zajišťují, aby k fatálnímu poškození 
dítěte nedošlo. Především se při existenci Rh negativního faktoru těhotné ženy zjišťuje i Rh-
faktor otce. K výjimečným opatřením není třeba přistupovat tehdy, pokud je Rh-faktor otce 
rovněž negativní. Ovšem pokud je tomu naopak a otcův Rh-faktor je pozitivní, je potřebné 
těhotné ženě pravidelně odebírat krev a sledovat u ní tvorbu jejích protilátek proti Rh-faktoru 



dítěte. Cílem je zajistit včas provedení příslušných opatření, tj. prevenci vzniku protilátek matky 
proti Rh-faktoru krvinek plodu.  

Při prvém porodu je nutné rodičce vstříknout nejpozději do 72 hodin od narození dítěte 
nitrosvalovou injekci lidského imunoglobulinu anti-Rh0. Tím jsou odstraněny díky 
imunoglobulinům z krevního oběhu matky ty červené krvinky, které obsahují Rh pozitivní faktor 
plodu, tak je odrušen podnět tvorby mateřských protilátek proti Rh-faktoru dítěte. Injekce 
imunoglobulinu se podává Rh negativním ženám i v případě přerušení těhotenství. Při dalším 
porodu Rh pozitivního dítěte se tento postup opakuje. Díky tomuto přístupu se minimalizuje 
nutnost výměnné transfuze krve dítěte a předchází se jeho poškození.  

 

Aktivita 2 Daruj krev, zachráníš život! 

Diskusní aktivita zaměřená na kritickou práci s informacemi, práci ve skupině a na rozvoj 
argumentačních schopností studentů. Aktivitu doporučuji zařadit na závěr projektu – celkové 
shrnutí. 
 
Cíl: Žák aktivně vyhledává a kriticky hodnotí relevantní informace. Žák dokáže argumentovat 
a svůj postoj obhájit, zároveň však respektuje i názor oponenta. Žák se zamýšlí nad celkovou 
situací v oblasti dárcovství krve. 
 
Pomůcky: počítačová učebna, (transfuzní set – úloha 2e)  
 
Předchozí příprava: 
 
Rozdělíme žáky do 4–5 skupin (záleží na učiteli, zda využije pouze úlohy 2a–2d, nebo do výuky 
zařadí i úlohu 2e, která může být pro studenty poměrně zajímavá, avšak je nutné, aby učitel 
zajistil pomůcku – transfuzní set. Transfuzní sety jsou k zakoupení ve zdravotnických potřebách, 
příp. lze sehnat např. prošlé transfuzní sety na transfuzních stanicích). 
 
Průběh: 
Každá skupina dostane konkrétní úkol (2a–2d/2e). Žáci si prostudují zadání a rozdělí si 
jednotlivé role (příp. dle svého uvážení role rozdělí učitel). Následně mají žáci čas na přípravu. 
Záleží na uvážení učitele a na možnostech školy, zda žáci budou mít během této doby přístup 
k PC a k internetu (u některých úloh vhodné). 
Po přípravě žáci plní zadání konkrétního úkolu, diskutují nad problémem. V diskusi ve 
skupinkách se studenti doberou konkrétního závěru. 
V další části aktivity studenti seznámí své spolužáky se zadáním úkolu a prezentují své řešení.  
 
Předpokládaný časový průběh: 

a) v případě dvouhodinové laboratorní práce: 35 minut bude věnováno přípravě a plnění 
úkolu ve skupině (doplnit domácí přípravou), následující hodina (po čase, například další 
hodina biologie) by měla být věnována prezentaci jednotlivých skupin 

b) v případě projektového dne: 1 vyučovací hodina bude věnována přípravě a plnění úkolu 
ve skupině, druhá vyučovací hodina by měla být věnována prezentaci jednotlivých 
skupin 

 
Závěr: 
viz jednotlivé úkoly 



Aktivita 2a: Dárci krve 

Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely. Během jednoho odběru je 
většinou darováno 470 ml krve. Z jednoho odběru plné krve v transfuzní stanici můžete zachránit až 4 lidské životy. 

Představte si, že jste součástí managementu nemocnice. Vaše zařízení se potýká s občasným nedostatkem krve 
(zvláště často chybí krevní skupiny B−) a se stoupajícím věkem dárců. Zatím získáváte krev pouze z bezplatných 
odběrů krve dárců mezi 18 a 65 lety. 

Nyní ale potřebujete získat nové dárce, kteří budou ochotni krev pravidelně darovat. Zároveň by Vám velmi 
pomohlo, kdybyste zavedli moderní komunikační systém, tak abyste mohli selektivně oslovovat dárce krevní 
skupiny, jejíž zásoba Vám právě dochází. 

Diskutujte a pokuste se navrhnout řešení situace. A připravte konkrétní poptávku pro: 

– odborníka z oblasti ICT – definujte konkrétní podobu vámi vybraného komunikačního systému 

– reklamní agenturu – definujte cíl reklamní kampaně, cílovou skupinu, co jste schopni nabídnout jako 
benefit, diskutujte vhodnou formu reklamy, atd. 

Role: 

Ředitel – moderuje schůzku, naslouchá svým podřízeným, ale nakonec musí rozhodnout 

Ekonom – sleduje finanční otázku věci, snaží se, aby nebyl schválen příliš drahý či prodělečný projekt 

Náměstek – radí řediteli, referuje, jak záležitost řeší jiné nemocnice 

Lékař – odborná část týmu, řeší odborné a praktické otázky 

Poznámky: 

 

Závěr: 

V praxi existují např. 

- projekt „krevní barometr“ dostupný na http://www.krevnibarometr.cz/ - informuje 
e-mailem registrované dárce, pokud dochází jejich krevní skupina na transfuzní stanici, 
kde jsou tito dárci registrováni 

- Český červený kříž – exkurze na transfuzní oddělení – určeno pro žáky posledního 
ročníku SŠ – dostupné na http://www.cckpraha1.cz/nase-cinnost/darcovstvi-
krve/exkurze-na-transfuzni-oddeleni/  

- Výhody pro dárce krve u zdravotních pojišťoven 
- Daruj krev s Českým rozhlasem - http://www.rozhlas.cz/informace/darujkrev/  

 

 

 

 

 



Aktivita 2b: Dárci krve 

Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely. Během jednoho odběru je 
většinou darováno 470 ml krve. Z jednoho odběru plné krve v transfuzní stanici můžete zachránit až 4 lidské životy. 

Představte si, že jste pracovník reklamní agentury a dostal jste zakázku od ředitele transfuzní stanice v Kardašově 
Řečici. Vaším úkolem je vymyslet reklamní kampaň cílenou na mladé lidi, tak aby se stali pravidelnými dárci krve. 
Součástí reklamní kampaně by měla být TV reklama, inzerát v novinách a billboard. Jednotlivé části kampaně by 
měly mít jednotný, předem domluvený styl. 

Obecné poznámky: 

 

 

TV reklama: 

 

 

 

Letáček: 

 

Banner:  

 

 

 

 

Billboard: 

 

 

 

Závěr:  

 

 

 

 

 



Ukázky některých již existujících kampaní: 

Bannery:  

 

http://www.rozhlas.cz/informace/darujkrev/   

 

  

http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id=17801743&img_type=1 

 

 

http://www.kissjiznicechy.cz/archiv/akce/daruj-krev-s-radiem-kiss-jizni-cechy-730.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letáčky: 

 

http://www.volleyball.svitavy.cz/drupal/?q=soutez-o-cenu-ceskeho-cerveneho-krize 

 

http://www.severni-morava.cz/akce-daruj-krev-s-alesem-neuwirthem-22405/  

 

http://www.radiozlin.cz/2010/daruj-krev-s-vzp-a-radiem-zlin/  

 



Aktivita 2c: Dárci krve 

Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely. Během jednoho odběru je 
většinou darováno 470 ml krve. Z jednoho odběru plné krve v transfuzní stanici můžete zachránit až 4 lidské životy. 

Představte si, že působíte jako vysoký státní úředník a chystáte nový zákon o transfuzích krve. Diskutujte a posléze 
definujte, kdo smí být dárcem krve, jak často krev darovat a jak motivovat občany, aby se stali pravidelnými dárci. 

Role: 

Náměstek ministra zdravotnictví 

Náměstek ministra školství 

Náměstek ministra financí 

Náměstek ministra práce a sociálních věcí 

 

Diskuse: 

 

 

 

Závěr: 

Bezpříspěvkový dárce krve má nárok na tyto výhody: 

- V den odběru má nárok na pracovní volno s plnou náhradou mzdy 
- Za každý bezplatný odběr si může odečíst 2 000 Kč od daňového základu 
- Podrobné bezplatné vyšetření krve před každým odběrem 
- Dárce krve dostane na transfuzní stanici občerstvení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita 2d: Dárci krve 

Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely. Během jednoho odběru je 
většinou darováno 470 ml krve. Z jednoho odběru plné krve v transfuzní stanici můžete zachránit až 4 lidské životy. 

Účastníte se porady primáře s lékaři – sestavujete dotazník, který dostanou před odběrem krve všichni dárci, tak 
aby potenciálně nebezpeční dárci byli eliminováni.  

Dotazník ověřte u svých spolužáků či učitelů. Zjistěte, zda existují významnější statistické rozdíly mezi skupinami 
bezpříspěvkových dárců a dárců, kterým nabídnete za odběr krve nějaký finanční obnos. Výsledky diskutujte. 

Role: 

Primář – moderuje diskusi, vyslechne lékaře, nakonec musí rozhodnout 

Lékaři – diskutují potenciální rizika transfuze krve a formulují otázky dotazníku 

 

Tvorba otázek do dotazníku: 

 

 

 

 

 

Ověření (bezplatný/placený odběr) : 

 

 

 

 

 

Závěr: 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita 2e: Dárci krve 

Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely. Během jednoho odběru je 
většinou darováno 470 ml krve. Z jednoho odběru plné krve v transfuzní stanici můžete zachránit až 4 lidské životy. 

Jste sestřičky-žákyňky. Zkušená sestra zrovna řeší naléhavý případ a nemůže se Vám věnovat. Máte za úkol 
samostatně přijít na to, jak sestavit transfuzní set tak, aby fungoval. K dispozici máte set, který se skutečně v praxi 
používá a dvě PET lahve naplněné vodou, které představují dárce a příjemce krve.  

 

Nákres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozšiřující aktivita: 

Exkurze na transfuzní oddělení 

Od roku 2008 si mohou přijít studenti posledních ročníků středních škol prohlédnout transfuzní oddělení Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady a „jen jako darovat krev“. Exkurze jsou možné vždy pro celou třídu po dohodě 
s hlavním organizátorem, Oblastním spolkem ČČK Praha 1. 

Součástí návštěvy transfuzního oddělení je vždy přednáška a diskuse o krevních skupinách a jejich dědičnosti, 
významu bezplatného dárcovství krve, typech odběrů, podmínkách kladených na dárce krve a oceňování dárců. 

Následuje mezi studenty velmi oblíbená část, modelová snídaně dárce krve. Zde studenti okusí, jak chutná snídaně, 
kterou by si měl dárce krve před odběrem dopřát. Lépe si tak zapamatují, že je vhodné se vydatně nasnídat, ale 
vyvarovat se potravin obsahujících tuky. 

Poslední, ale pro studenty nejzajímavější je průchod transfuzním oddělením ve stejném pořadí, v jakém jej projde 
dárce, když jde darovat krev. S lékařkou transfuzního oddělení mají studenti možnost prodiskutovat otázky 
objevující se v osobním dotazníku a zeptat se na cokoliv, co je o dárcovství krve zajímá. Pokud chtějí, mohou se jít 
podívat, jak probíhají odběry plné krve, plazmy a krevních destiček. Jak odběry probíhají a že samotný odběr 
nebolí, si mohou studenti ověřit na příkladu dárců, kteří ve stejnou dobu krev a její složky darují. 

Na závěr prohlídky dostanou studenti informační letáček s kontakty na všechna pražská transfuzní oddělení. 

Cílem projektu „Daruj krev jen jako“ je seznámit studenty s celým procesem darování krve co nejvíce prakticky 
přímo na transfuzním oddělení. Za velice důležité považujeme poskytnout studentům dostatek informací o různých 
typech bezplatných odběrů a využití darované krve. V neposlední řadě informujeme účastníky o problematice 
placených odběrů plazmy, se kterými se od roku 2008 mohou v ČR setkat stále častěji. 

 

Kontakty k objednání exkurze: 

Telefon: 777835439 (M. Uzlíková) 

Telefon: 776113953 (J. Marková) 

E-mail: darujkrev@cckpraha1.cz 

 

 

Zdroje: 

Transfuzní stanice [online]. 2011 [cit. 2011-10-09]. Rh-faktor krve. Dostupné z WWW: 
<http://www.transfuznistanice.cz/rh-faktor-krve>. 

Dárcovství krve CD-ROM. Fakultní nemocnice Olomouc: Transfuzní oddělení, 2006. 

NEDVĚD, J. Počátky dějin transfuze ve světě a u nás. Mýty, fakta, osobnosti. In Transfuze 
a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 3, s. 10. ISSN 1213-5763 

Katalog doktorů [online]. 2010 [cit. 2011-10-03]. Krev, krevní skupiny a dárcovství krve. 
Dostupné z WWW: <http://www.katalog-doktoru.cz/zajimavosti/43-krev-krevni-skupiny-a-
darcovstvi-krve-/>. 



Krevní skupiny [online]. 2009 [cit. 2011-10-17]. Rh-faktor a těhotenství. Dostupné z WWW: 
<http://www.krevniskupiny.cz/rh-faktor-a-tehotenstvi/>. 

Český červený kříž Praha 1 [online]. 2011 [cit. 2011-10-16]. Exkurze na transfuzní oddělení. 
Dostupné z WWW: <http://www.cckpraha1.cz/nase-cinnost/darcovstvi-krve/exkurze-na-
transfuzni-oddeleni/>. 

Krevní barometr [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Krevní barometr. Dostupné z WWW: 
<http://www.krevnibarometr.cz/>. 

Český rozhlas [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Daruj krev s českým rozhlasem. Dostupné 
z WWW: <http://www.rozhlas.cz/informace/darujkrev/_zprava/905444>. 

Zdroje obrázků: 

OSEL.cz [online]. 2007 [cit. 2011-10-09]. Šimpanzi prošli více evolučními změnami než lidé. 
Dostupné z WWW: <http://www.osel.cz/index.php?clanek=2600>. 

Český rozhlas [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Daruj krev s českým rozhlasem. Dostupné 
z WWW: <http://www.rozhlas.cz/informace/darujkrev/_zprava/905444>. 

Daruj krev [online]. 2011 [cit. 2011-10-14]. Teď je čas darovat vlastní krev a naději. Dostupné 
z WWW: <http://www.darujkrev.cz/>.  

Rádio Kiss Jižní Čechy [online]. 2011 [cit. 2011-10-14]. Daruj krev s rádiem Kiss Jižní Čechy. 
Dostupné z WWW: <http://www.kissjiznicechy.cz/archiv/akce/daruj-krev-s-radiem-kiss-jizni-
cechy-730.html>.  

Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov [online]. 2011 [cit. 2011-10-14]. Bezpříspěvkové 
dárcovství krve. Dostupné z WWW: <http://www.cckprerov.cz/darcovstvi_krve.html>. 

Soutěž o cenu Českého červeného kříže [online]. 2011 [cit. 2011-10-14]. Volleyball Svitavy. 
Dostupné z WWW: <http://www.volleyball.svitavy.cz/drupal/?q=soutez-o-cenu-ceskeho-
cerveneho-krize>. 

Severní Morava [online]. 2011 [cit. 2011-10-14]. Daruj krev s Alešem Neuwirthem. Dostupné 
z WWW: <http://www.severni-morava.cz/akce-daruj-krev-s-alesem-neuwirthem-22405/ >. 

Rádio Zlín [online]. 2011 [cit. 2011-10-14]. Podívejte se, jak dával Michal Důras krev: Video 
z akce Daruj krev s VZP a Radiem Zlín. Dostupné z WWW: <http://www.radiozlin.cz/2010/daruj-
krev-s-vzp-a-radiem-zlin/ >. 



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
Pokus s fenolftaleinem doporučuji učitelům předem vyzkoušet. Poměr fenolftaleinu a roztoku 
hydroxidu je potřeba ověřit a případně přizpůsobit tak, aby pokus fungoval (záleží např. na použitém 
fenolftaleinu). 
 
Text o hemolytické nemoci novorozenců lze studentům nakopírovat a poskytnout. 
 
Aktivity 2a–e není nutné využít všechny, záleží na volbě učitele. 
 
Rovněž nelze přesně určit časový rozsah aktivity 2 – záleží na délce prezentací výsledků této aktivity 
žáky a na délce následné diskuse ve třídě. 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Zopakování pojmů z aktivit 1 a 2, v případě potřeby lze navázat na diskusi ve třídě. 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
 
Aktivita Krev I 
Exkurze na transfuzní oddělení 
 

 
 


