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Chemie – důležitá součást života 
 

 

 

V této kapitole se dozvíte více o: 

Vodě, 
Minerálech, 
Pohybech v buňce (difuze, osmóza , aktivní transport) 
Sacharidech, lipidech, bílkovinách a nukleových kyselinách, 
Fotosyntéze, 
Kontroverzních vyjádřeních jednoho z objevitelů struktury DNA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Voda 

Voda tvoří 60-75 % hmotnostních lidského těla. Ztráta pouhých 4% celkové tělesné vody vede 

k dehydrataci a ztráta 15% může být smrtelná. Člověk by mohl přežít měsíc bez jídla, ale bez 



vody by nepřežil 3 dny. Tato zásadní závislost na vodě v zásadě řídí všechny formy života. Je 

zřejmé, že voda je životně důležitá pro přežití, ale proč je tak potřebná? 

Mnoho úkolů vody při podpoře života je dáno její strukturou molekuly a několika speciálními 

vlastnostmi. Voda je jednoduchá molekula složená ze dvou malých pozitivně nabitých atomů 

vodíku a jednoho velkého negativně nabitého atomu kyslíku. Když se vodíky naváží na kyslík, 

vytvoří asymetrickou molekulu s kladným nábojem na jedné straně a záporným nábojem na 

druhé straně (obrázek 1). Tento diferenciál náboje se nazývá polarita a určuje, jak voda 

interaguje s jinými molekulami. 

 

 

 

Obrázek 1: Chemická podstata vody. Molekuly vody jsou tvořeny ze dvou vodíků a jednoho 

kyslíku. Tyto atomy jsou různých velikostí a nábojů, což vytváří asymetrii v molekulární 

struktuře a vede k silným vazbám mezi vodou a jinými polárními molekulami, včetně vody [1] 

 

Voda jako polární molekula interaguje nejlépe s jinými polárními molekulami. Je to kvůli jevu, 

ve kterém se protilehlé náboje navzájem přitahují: protože každá jednotlivá molekula vody má 

negativní i pozitivní část, každá strana je přitahována k molekulám opačného náboje. Tato 

přitažlivost umožňuje vodě vytvářet relativně silná spojení, zvaná vazby, s jinými polárními 

molekulami v okolí, včetně dalších molekul vody. V tomto případě se pozitivní vodík jedné 

molekuly vody spojí s negativním kyslíkem sousední molekuly, jejíž vlastní vodíky jsou 

přitahovány k dalšímu kyslíku atd. (obrázek 1). Co je důležité, toto spojení způsobuje, že 

molekuly vody drží spolu pomocí vlastnosti zvané soudržnost – koheze. Soudržnost molekul 

vody pomáhá rostlinám nasávat vodu v kořenech, také přispívá k vysokému bodu varu vody, 

který pomáhá zvířatům regulovat tělesnou teplotu. 

Navíc, protože většina biologických molekul je také elektricky asymetrických, jsou také polární 

a molekuly vody mohou vytvářet vazby s jejich pozitivními i negativními částmi. Obklopením 

polárních molekul jiné látky se voda zkroutí do všech zákoutí a molekul, přičemž ji účinně 

rozbije a rozpustí. To se stane, když do vody vložíte krystaly cukru: voda i cukr jsou polární, což 

umožňuje jednotlivým molekulám vody obklopit jednotlivé molekuly cukru, přičemž cukr 

rozbije a rozpustí. Podobně jako voda, některé molekuly jsou tvořeny z iontů nebo opačně 

nabitých částic. Voda tyto iontové molekuly rozděluje i interakcí s pozitivně i negativně 



nabitými částicemi. To se stane, když dáte sůl do vody, protože sůl se skládá ze sodíkových a 

chloridových iontů. 

Schopnost vody rozpouštět různé molekuly jí přinesla označení „univerzální rozpouštědlo“ a 

právě tato schopnost činí z vody tak neocenitelnou látku, která udržuje život. Na biologické 

úrovni úloha vody jako rozpouštědla pomáhá buňkám transportovat a používat látky jako 

kyslík nebo živiny. Vodné roztoky, jako je krev, pomáhají přenášet molekuly na potřebná místa. 

Úloha vody jako rozpouštědla tedy usnadňuje transport molekul, jako je kyslík, na dýchání, a 

má zásadní vliv na schopnost léčiv dosáhnout svých cílů v těle. 

Voda má v biologii také důležitou strukturální úlohu. Voda vyplňuje buňky, aby pomohla 

udržet tvar a strukturu. Voda uvnitř mnoha buněk (včetně těch, ze kterých se skládá lidské 

tělo) vytváří tlak, který je proti vnějším silám, podobně jako když balíte vzduch. Avšak i některé 

rostliny, které si mohou udržet svoji buněčnou strukturu bez vody, stále vyžadují vodu k 

přežití. Voda umožňuje, aby všechno uvnitř buněk mělo na molekulární úrovni správný tvar. 

Protože tvar je rozhodující pro biochemické procesy, je to také jeden z nejdůležitějších úkolů 

vody. 

Voda také přispívá k tvorbě membrán obklopujících buňky. Každá buňka na 

Zemi je obklopena membránou, z nichž většinu tvoří dvě vrstvy molekul 

zvané fosfolipidy (obrázek 2). Fosfolipidy , podobně jako voda, mají dvě 

odlišné složky: polární „hlavu“ a nepolární „ocas“. Z tohoto důvodu polární 

hlavy interagují s vodou, zatímco nepolární ocasy se snaží vyhnout vodě a 

místo toho interagují navzájem. Při hledání těchto příznivých interakcí 

fosfolipidy spontánně vytvářejí dvojvrstvy s hlavami směrem ven k okolní vodě a ocasy 

směrem dovnitř. Dvojvrstvá obklopuje buňky a selektivně umožňuje látkám, jako jsou soli a 

živiny, vstupovat do buňky a vystupovat z ní. Interakce související s tvorbou membrány jsou 

dostatečně silné, aby se membrány spontánně vytvořily a nedaly se snadno narušit. Bez vody 

by buněčným membránám chyběla struktura a bez správné membránové struktury by buňky 

nedokázaly udržet důležité molekuly uvnitř buňky a škodlivé molekuly mimo ni [1] . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxvFdW9aO0s


 

Obrázek 2: Fosfolipidová dvouvrstva. Fosfolipidy tvoří dvouvrstvy obklopené vodou. Polární 

hlavy směřují ven, aby interagovaly s vodou, a hydrofobní ocasy směřují dovnitř, aby se 

vyhnuli interakci s vodou [1] 

 

3.2. Minerály 

Tělo potřebuje mnoho minerálů; nazývají se esenciální minerály. Esenciální minerály se někdy 

dělí na hlavní minerály (makrominerály) a stopové minerály (mikrominerály). Tyto dvě skupiny 

minerálů jsou stejně důležité, ale stopové minerály jsou zapotřebí v menším množství než 

hlavní minerály. Množství potřebná v těle nenaznačují jejich důležitost. 

Vyvážená strava obvykle poskytuje všechny základní minerály. Ve dvou níže uvedených 

tabulkách je uveden seznam minerálů, což dělají v těle (jejich funkce) a zdroje v potravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makrominerály 

Minerál Funkce Zdroj 

Sodík Nezbytný pro správnou 

rovnováhu tekutin, nervový 

přenos a svalové kontrakce 

Kuchyňská sůl, sójová omáčka; malá 

množství v mléce, chlebu, zelenině a 

nezpracovaném mase 

Chlór Nezbytný pro správnou 

rovnováhu tekutin, žaludečních 

kyselin 

Kuchyňská sůl, sójová omáčka; malé 

množství v mléce, mase, chlebu a 

zelenině 



Tělo potřebuje stopové minerály ve velmi malých množstvích. (Železo je považováno za 

stopový minerál, i když jeho potřebné množství pro život je o něco více než u jiných 

mikrominerálů .) 

Mikrominerály 

Minerál Funkce Zdroj 

Železo Součást molekuly (hemoglobinu) 

nacházející se v červených 

krvinkách, která v těle přenáší 

kyslík; potřebný pro energetický 

metabolismus 

Červené maso; ryby; drůbež; měkkýši 

(zejména mušle); žloutky; luštěniny; 

sušené ovoce; tmavá, listová zelenina; 

chléb a cereálie obohacené železem; 

a fortifikované obiloviny 

Draslík Nezbytný pro správnou 

rovnováhu tekutin, nervový 

přenos a svalové kontrakce 

Maso, mléko, čerstvé ovoce a zelenina, 

celozrnné produkty, luštěniny 

Vápník Důležitý pro zdravé kosti a zuby; 

pomáhá svalům relaxovat a 

stahovat se; důležitý pro funkci 

nervů, srážení krve, regulaci 

krevního tlaku, zdraví imunitního 

systému 

Mléko a mléčné výrobky; 

konzervované ryby s kostmi (losos, 

sardinky); obohacené tofu a sójové 

mléko; zelenina (brokolice, hořčice); 

luštěniny 

Fosfor Důležité pro zdravé kosti a zuby; 

nachází se v každé buňce; část 

systému, která udržuje 

acidobazickou rovnováhu 

Maso, ryby, drůbež, vejce, mléko, 

zpracované potraviny (včetně sody) 

Hořčík Nachází se v kostech; potřebný k 

výrobě bílkovin, svalové 

kontrakce, nervový přenos, zdraví 

imunitního systému 

Oříšky a semena; luštěniny; listová, 

zelená zelenina; mořské plody; 

čokoláda; artyčoky; „tvrdá“ pitná voda 

Síra Nachází se v molekulách bílkovin Vyskytuje se v potravinách jako 

součást bílkovin: maso, drůbež, ryby, 

vajíčka, mléko, luštěniny, ořechy 
 



Zinek Součást mnoha enzymů; potřebný 

k výrobě bílkovin a genetického 

materiálu; má funkci ve vnímání 

chuti, hojení ran, normálním vývoji 

plodu, tvorbě spermií, normálním 

růstu a sexuálním zrání, zdraví 

imunitního systému. 

Maso, ryby, drůbež, kynuté celozrnné 

produkty, zelenina 

Jód Nachází se v hormonu štítné žlázy, 

který pomáhá regulovat růst, vývoj 

a metabolismus 

Mořské plody, potraviny pěstované v 

půdě bohaté na jód, jodizovaná sůl, 

chléb, mléčné výrobky 

Selen Antioxidant Maso, mořské plody, zrna 

Měď Součást mnoha enzymů; potřebná 

pro metabolismus železa 

Luštěniny, ořechy a semena, 

celozrnné produkty, maso, pitná voda 

Mangan Součást mnoha enzymů Rozšířený v potravinách, zejména 

rostlinných 

Fluor Podílí se na tvorbě kostí a zubů; 

pomáhá předcházet zubnímu kazu 

Pitná voda ( fluorovaná nebo přírodně 

obsahující fluorid), ryby a většina čajů 

Chrom Úzce spolupracuje s inzulínem na 

regulaci hladiny cukru (glukózy) v 

krvi 

Nerafinované potraviny, zejména 

játra, pivovarské kvasnice, celozrnné 

produkty, ořechy, sýry 

Molybden Součást některých enzymů Luštěniny; chléb a zrna; Listová zeleň; 

listová, zelená zelenina; mléko; játra 

 

Mezi další stopové prvky, o kterých je známo, že jsou v malém množství esenciální, patří nikl, 

křemík, vanad a kobalt [2] . 

 

3.3. Pohyby v buňce 

Buňky musí přijmout látky, které potřebují, jako je kyslík a glukóza, a také se musí zbavit 

odpadních látek a chemikálií, které jsou zapotřebí jinde v těle. Existují tři hlavní způsoby, 

kterými se látky mohou pohybovat do buňky a ven z buňky. 



 

3.3.1. Difuze 

V živých organismech dochází k difuzi rozpuštěných látek, jako je kyslík, oxid uhličitý a glukóza, 

do a ven z buněk přes semipermeabilní buněčnou membránu. 

 Čistý (celkový) pohyb částic v kapalině nebo plynu z oblasti s vysokou koncentrací do 
oblasti s nízkou koncentrací (po koncentračním gradientu). 

 Difuze je pasivní proces (nevyžaduje energii). 

 Probíhá díky náhodnému pohybu částic (v důsledku jejich inherentní kinetické energii). 

 

 
Obrázek 3: Difuze [3] 

 

Existují tři hlavní veličiny, které ovlivňují rychlost difuze: 

- Teplota - čím je teplota vyšší, tím je rychlost vyšší (v důsledku zvýšení rychlosti 
náhodných pohybů částic). 

- Koncentrační gradient – čím větší je rozdíl v koncentracích částic mezi těmito dvěma 
prostředími, tím rychlejší je rychlost difuze. 

- Vzdálenost - čím je vzdálenost kratší, tím rychleji dochází k difuzi. 

 

 

3.3.2. Osmóza 

Osmóza je speciální případ difúze: 

 Pohyb molekul vody probíhá z oblasti s vysokou koncentrací vody do oblasti s nízkou 
koncentrací vody (proti koncentračnímu gradientu). 

 Probíhá přes částečně propustnou membránu. 

 Je to pasivní proces (nevyžaduje energii). 

 



 
Obrázek 4: Osmóza [3] 

 

Membrána je propustná pouze pro molekuly vody. Budou se pohybovat z oblasti s vysokou 

koncentrací vody (zředěný roztok) do oblasti s nízkou koncentrací vody (koncentrovaný 

roztok). Voda se bude pohybovat „zprava doleva“, v důsledku čehož uvidíte zvýšení hladiny 

vody. 

 

 

 

Stejně jako při difúzi, v případě osmózy se molekuly vody pohybují, aby se pokusily obnovit 
rovnováhu mezi prostředími. 

 
Zde je několik klíčových slov, která potřebujete vědět: 
 
Isotonický roztok: 
Má stejnou koncentraci rozpuštěných látek jako okolní prostředí 
Hypertonický roztok: 
Roztok s vyšší koncentrací molekul rozpuštěné látky než má okolní 
prostředí 
Hypotonické roztok: 
Roztok s nižší koncentrací molekul rozpuštěné látky než má okolní 
prostředí 

 

 
 

Obrázek 5: Hypotonický, izotonický a hypertonický roztok [3] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Aktivní transport 

 Pohyb látek z oblasti s nízkou koncentrací do oblasti s vysokou koncentrací (PROTI 

koncentračnímu gradientu) nebo pohyb větších látek přes polopropustnou membránu 

 Jedná se o aktivní proces, který vyžaduje energii 

 Vyžaduje nosné proteiny v buněčné membráně 

 

ATP je to, co známe jako energii! Pochází z buněčného dýchání - pamatujte na to. Buňky, které 

procházejí velkým počtem aktivních transportů, budou proto zabaleny do mitochondrií, 

organel, ve kterých dochází k dýchání. 

Ve výše uvedeném příkladu je vidět, že koncentrace částic je uvnitř buňky vyšší než venku, ale 

nosný protein je přesouvá do buňky. 



Skutečnost, že aktivní transport umožňuje buňkám přesunout do nich látky PROTI 

koncentračnímu gradientu, znamená, že mohou absorbovat látky, jako jsou ionty a cukry, z 

velmi zředěných roztoků [3] . 

 

3.4. Sacharidy, lipidy, bílkoviny a nukleové kyseliny 

Velké molekuly nezbytné pro život, které se skládají z menších organických molekul, se 

nazývají biologické makromolekuly. Existují čtyři hlavní třídy biologických makromolekul 

(sacharidy, lipidy, bílkoviny a nukleové kyseliny) a každá z nich je důležitou součástí buňky a 

plní široké spektrum funkcí. 

 

3.4.1. Sacharidy 

Sacharidy jsou ve skutečnosti základní součástí naší stravy; zrna, ovoce a zelenina jsou všechny 

přírodní zdroje sacharidů. Sacharidy dodávají tělu energii, zvláště prostřednictvím glukózy, 

jednoduchého cukru. Sacharidy mají také další důležité funkce u lidí, zvířat a rostlin. 

Sacharidy jsou rozděleny do tří podtypů: monosacharidy , disacharidy a polysacharidy. 

Monosacharidy (mono = „jeden“; sacharid = „sladké“) jsou jednoduché cukry, z nichž 

nejběžnější je glukóza. V monosacharidech se počet atomů uhlíku obvykle pohybuje od tří do 

šesti. Většina názvů monosacharidů končí příponou - óza . V závislosti na počtu atomů uhlíku 

v sacharidu jsou známé jako triózy (tři atomy uhlíku), pentózy (pět atomů uhlíku) a hexózy 

(šest atomů uhlíku). 

Monosacharidy mohou existovat jako lineární řetězce nebo jako cyklické molekuly; ve vodných 

roztocích se obvykle nacházejí v cyklické formě [4] . 

 

 

 

Obrázek 6: Příklad lineární a cyklické molekuly glukózy [5] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disacharidy (di- = „dva“) se vytvoří, když dva monosacharidy projdou dehydratační reakcí 

(reakce, při které dojde k odstranění molekuly vody). Během tohoto procesu se hydroxylová 

skupina (–OH) jednoho monosacharidu spojí s atomem vodíku jiného monosacharidu , čímž 

se uvolní molekula vody (H2O) a vytvoří se kovalentní vazba mezi atomy ve dvou molekulách 

cukru. Nejběžnějším disacharidem je sacharóza nebo stolní cukr, který se skládá z monomerů 

glukózy a fruktózy. 

 

Jak si rostliny vyrábějí sacharidy pomocí fotosyntézy? 

 
Chemický vzorec pro glukózu je C6H12O6 . U většiny živých druhů je glukóza 
důležitým zdrojem energie. Během buněčného dýchání se energie 
uvolňuje z glukózy a tato energie se používá k výrobě adenosintrifosfátu 
(ATP). Rostliny syntetizují glukózu pomocí oxidu uhličitého a vody 
fotosyntézou a glukóza se zase používá k pokrytí energetických potřeb 
rostlin. Nadbytečná syntetizovaná glukóza se často ukládá jako škrob, 
který rozkládají jiné organismy, které se živí rostlinami [4] . 

https://www.youtube.com/watch?v=pFaBpVoQD4E


 

Obrázek 7: Disacharid - sacharóza [6] 

 

Dlouhý řetězec monosacharidů spojených kovalentními vazbami je znám jako polysacharid 

(poly- = „hodně“). Řetězec může být rozvětvený nebo nerozvětvený a může obsahovat různé 

druhy monosacharidů. Polysacharidy mohou být velmi velké molekuly. Škrob, glykogen, 

celulóza a chitin jsou příklady polysacharidů. 

Škrob je zásobní forma cukrů v rostlinách a je tvořena amylázou a amylopektinem (oba 

polymery glukózy). Rostliny jsou schopny syntetizovat glukózu a přebytečná glukóza se ukládá 

jako škrob v různých částech rostlin včetně kořenů a semen. Škrob, který zvířata konzumují, 

se rozkládá na menší molekuly, například na glukózu. Buňky pak mohou absorbovat glukózu. 

Glykogen je zásobní forma glukózy u lidí a jiných obratlovců a sestává z monomerů glukózy. 

Glykogen je živočišný ekvivalent škrobu a je to vysoce rozvětvená molekula, obvykle uložená 

v jaterních a svalových buňkách. Kdykoli se hladina glukózy sníží, glykogen se rozloží a uvolní 

se glukóza. 

Celulóza je jedním z nejrozšířenějších přírodních biopolymerů. Buněčné stěny rostlin jsou 

většinou vyrobeny z celulózy, která buňce poskytuje strukturální podporu. Dřevo a papír mají 

většinou celulózovou povahu. Celulóza je tvořena monomery glukózy, které jsou propojeny 

vazbami mezi konkrétními atomy uhlíku v molekule glukózy. 

Sacharidy plní další funkce u různých zvířat. Článkonožci, jako například hmyz, pavouci a krabi, 

mají vnější kostru zvanou exoskelet , která chrání jejich vnitřní části těla. Tento exoskelet je 

vyroben z biologické makromolekuly chitinu, což je dusíkatý sacharid. Je vyroben z opakujících 

se jednotek modifikovaného cukru obsahujícího dusík. 

 

Aktivita: Jak otestovat přítomnost sacharidů? 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Lipidy 

Lipidy zahrnují rozmanitou skupinu sloučenin, které spojuje jeden společný znak. Lipidy jsou 

hydrofobní („obávající se vody“) tz . nerozpustné ve vodě, protože jsou nepolárními 

molekulami. Důvodem je, že se jedná o uhlovodíky, které obsahují pouze nepolární vazby 

uhlík-uhlík nebo uhlík-vodík. Lipidy vykonávají v buňce mnoho různých funkcí. Buňky ukládají 

energii pro dlouhodobé používání ve formě lipidů zvaných tuky. Lipidy také poskytují izolaci 

rostlin a zvířat od okolního prostředí. Díky vodoodpudivé povaze například pomáhají udržovat 

vodní ptáky a savci v suchu. Lipidy jsou také stavebními kameny mnoha hormonů a jsou 

důležitou součástí plazmatické membrány. Lipidy zahrnují tuky, oleje, vosky, fosfolipidy a 

steroidy . 

Molekula lipidů, jako například triglycerid , se skládá ze dvou hlavních složek – glycerolu a 

mastných kyselin. Glycerol je organická sloučenina se třemi atomy uhlíku, pěti atomy vodíku 

a třemi hydroxylovými (–OH) skupinami. Mastné kyseliny mají dlouhý řetězec uhlovodíků, ke 

kterým je připojena kyselá karboxylová skupina, a proto se nazývá „mastná kyselina“. Počet 

uhlíků v mastné kyselině se může pohybovat od 4 do 36; nejběžnější jsou ty, které obsahují 

12–18 uhlíků. V molekule lipidů je mastná kyselina navázána na každý ze tří atomů kyslíku v –

OH skupinách molekuly glycerolu kovalentní vazbou. 

 
Sacharidy přítomné v roztoku lze snadno identifikovat provedením 
určitých testů v laboratoři. Důležité testy pro detekci uhlohydrátů jsou 
tyto: Molischův test, jódový test, Benediktův test, Bialův test, 
Barfoedův test, Seliwanoffův test, Phloroglucinolový test a Osazoneův 
test. 



 

 

Obrázek 8: Lipidy zahrnují tuky, jako jsou triglyceridy, které jsou složeny z mastných kyselin a 

glycerolu, fosfolipidy a steroidy [4] 

 

Při tvorbě kovalentních vazeb v triglyceridech se uvolňují tři molekuly vody. Tři mastné 

kyseliny v tuku mohou být podobné nebo odlišné. Tyto tuky se také nazývají triglyceridy , 

protože mají tři mastné kyseliny. Některé mastné kyseliny mají běžné názvy, které určují jejich 

původ. Například kyselina palmitová, nasycená mastná kyselina, pochází z palmy. Kyselina 

arachidová (arašídová) je odvozena z Arachis hypogaea , vědeckého názvu pro arašídy. 

Mastné kyseliny mohou být nasycené nebo nenasycené. V řetězci mastných kyselin, existují-li 

pouze jednoduché vazby mezi sousedními uhlíky v uhlovodíkovém řetězci, je mastná kyselina 

nasycená. Nasycené mastné kyseliny jsou nasycené vodíkem; jinými slovy, počet atomů vodíku 

připojených k uhlíkovému řetězci je maximalizován. Pokud uhlovodíkový řetězec obsahuje 

dvojitou vazbu, je mastnou kyselinou nenasycená mastná kyselina. 

Většina nenasycených tuků je při pokojové teplotě kapalná a nazývají se oleje. Je-li v molekule 

jedna dvojitá vazba, pak je tento lipid znám jako mononenasycený tuk (např. olivový olej), a 

existuje-li více než jedna dvojitá vazba, pak je nazýván jako polynenasycený tuk (např. řepkový 

olej). 



Esenciální mastné kyseliny jsou mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro život, ale lidské tělo 

si je neumí syntetizovat. V důsledku toho musí být doplněny ze stravy. Omega-3 mastné 

kyseliny patří do této kategorie a jsou jednou z pouhých dvou známých kategorií esenciálních 

mastných kyselin pro lidi (druhou jsou omega-6 mastné kyseliny). Jsou typem 

polynenasycených tuků a nazývají se omega-3 mastné kyseliny, neboť třetí uhlík od konce 

mastné kyseliny se podílí na tvorbě dvojité vazby. Losos, pstruh a tuňák jsou dobrým zdrojem 

omega-3 mastných kyselin. Omega-3 mastné kyseliny jsou důležité pro funkci mozku a 

normální růst a vývoj. Mohou také předcházet srdečním chorobám a snižovat riziko rakoviny. 

Fosfolipidy jsou hlavní složkou plazmatické membrány. Stejně jako tuky jsou složeny z řetězců 

mastných kyselin spojených s glycerolem . Namísto tří spojených mastných kyselin jsou zde 

však dvě mastné kyseliny a třetí uhlík glycerolového hlavního řetězce je vázán na fosfátovou 

skupinu. Fosfátová skupina je modifikována přidáním alkoholu. Fosfolipid má hydrofobní i 

hydrofilní oblasti. Řetězce mastných kyselin jsou hydrofobní a samy se vylučují z vody, zatímco 

fosfát je hydrofilní a interaguje s vodou. 

Buňky jsou obklopeny membránou, která má dvouvrstvou fosfolipidů . Mastné kyseliny 

fosfolipidů směřují dovnitř, daleko od vody, zatímco fosfátová skupina může čelit buď 

vnějšímu prostředí, nebo vnitřnímu prostředí buňky, které jsou vodní. 

 

3.5. Bílkoviny 

Bílkoviny jsou jednou z nejrozšířenějších organických molekul v živých systémech a mají 

nejrozmanitější škálu funkcí ze všech makromolekul. Bílkoviny mohou být stavební, regulační, 

kontraktilní nebo ochranné; mohou mít význam pro přenos látek, při zásobování organismů 

různými látkami nebo v membránách; nebo to mohou být toxiny nebo enzymy. Každá buňka 

v živém systému může obsahovat tisíce různých bílkovin, z nichž každá má jedinečnou funkci. 

Jejich struktury, podobně jako funkce, se velmi liší. Všechno jsou to však polymery 

aminokyselin uspořádané v lineárním řetězci. 

Funkce bílkovin jsou velmi rozmanité, neboť existuje 20 různých chemicky odlišných 

aminokyselin, které tvoří dlouhé řetězce a aminokyseliny v nich mohou být v libovolném 

pořadí. Bílkoviny mohou například fungovat jako enzymy nebo hormony. Enzymy, které jsou 

produkovány živými buňkami, jsou katalyzátory biochemických reakcí (jako je trávení) a 

obvykle jde o bílkoviny. Každý enzym je specifický pro substrát (reaktant, který se váže na 

enzym), na který působí. Enzymy mohou fungovat tak, že rozbijí molekulární vazby, 

přeuspořádají vazby nebo vytvoří nové vazby. Příkladem enzymu je slinná amyláza , která štěpí 

amylózu, složku škrobu. 

Bílkoviny mají různý tvar a molekulovou hmotnost; některé bílkoviny mají kulovitý tvar, 

zatímco jiné jsou vláknité povahy. Hemoglobin je například globulární bílkovina, ale kolagen 

nacházející se v naší kůži je vláknitá bílkovina. Tvar bílkoviny je rozhodující pro její funkci. 

Změny teploty, pH a expozice chemikáliím mohou vést k trvalým změnám tvaru bílkoviny, což 

vede ke ztrátě funkce nebo denaturaci. Všechny bílkoviny se skládají z různých uspořádání 

stejných 20 druhů aminokyselin. 



Aminokyseliny jsou monomery , které tvoří bílkoviny. Každá aminokyselina má stejnou 

základní strukturu, která se skládá z centrálního atomu uhlíku vázaného na aminoskupinu (-

NH2), karboxylovou skupinu (-COOH) a atom vodíku. Každá aminokyselina má také jiný 

variabilní atom nebo skupinu atomů vázaných na centrální atom uhlíku známých jako skupina 

R. Skupina R je jedinou rozdílnou částí ve struktuře mezi 20 aminokyselinami; jinak jsou 

aminokyseliny identické. 

 

 

 

Obrázek 9: Aminokyseliny se skládají z centrálního uhlíku vázaného na aminoskupinu (–NH2), 

karboxylovou skupinu (–COOH) a atomu vodíku. Skupina navázaná na čtvrtou vazbu 

centrálního uhlíku se liší mezi různými aminokyselinami, jak je vidět v těchto příkladech 

alaninu , valinu , lysinu a kyseliny asparagové [4] 

 

Chemická povaha skupiny R určuje chemickou povahu aminokyseliny v její bílkovině (to 

znamená, zda je kyselá, zásaditá, polární nebo nepolární). 

Sekvence a počet aminokyselin v konečném důsledku určuje tvar, velikost a funkci bílkoviny. 

Každá aminokyselina je vázána na jinou aminokyselinu kovalentní vazbou, známou jako 

peptidová vazba, která vzniká dehydratační reakcí. Karboxylová skupina jedné aminokyseliny 

a aminoskupina druhé aminokyseliny se spojí a uvolní se molekulu vody. Výsledná vazba je 

peptidová vazba. 

Produkty tvořené takovým spojením se nazývají polypeptidy. I když se pojmy polypeptid a 

bílkovina někdy zaměňují, polypeptid je technicky polymer aminokyselin, zatímco termín 

bílkovina se používá pro polypeptid nebo polypeptidy , které se spojily, mají odlišný tvar a mají 

jedinečnou funkci. 

Jak již bylo uvedeno výše, tvar molekuly bílkovin je rozhodující pro její funkci. Abychom 

pochopili, jak bílkovina získává konečný tvar nebo konformaci, musíme porozumět čtyřem 

úrovním struktury: primární, sekundární, terciární a kvartérní. 

 



 

Obrázek 10: 4 typy struktury bílkovin [4] 

 

 

 

 

 

Aktivita: Jak otestovat přítomnost lipidů a bílkovin? 

 
Lipidy přítomné v roztoku lze snadno identifikovat pomocí emulzního 
testu. Na druhé straně důležitým testem pro detekci bílkovin je 
biuretový test. 
 



3.6. Nukleové kyseliny 

Nukleové kyseliny jsou klíčovými makromolekulami v kontinuitě života. Nesou genetickou 

informaci buňky a nesou pokyny pro fungování buňky. 

Dva hlavní typy nukleových kyselin jsou kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina 

ribonukleová (RNA). DNA je genetický materiál nacházející se ve všech živých organismech, od 

jednobuněčných bakterií po mnohobuněčné savce. 

Druhý typ nukleové kyseliny, RNA, se většinou podílí na syntéze bílkovin. Molekuly DNA nikdy 

neopouštějí jádro, ale místo toho používají ke komunikaci se zbytkem buňky mediátorovou 

RNA. Na syntéze bílkovin a jejich regulaci se podílejí i další typy RNA. 

DNA a RNA jsou tvořeny monomery známými jako nukleotidy . Nukleotidy se navzájem 

kombinují a vytvářejí polynukleotid , DNA nebo RNA. Každý nukleotid se skládá ze tří složek: 

dusíkaté báze, pentózového (pětiuhlíkového) sacharidu a fosfátové skupiny. Každá dusíkatá 

báze v nukleotidu je připojena k molekule sacharidu, která je připojena k fosfátové skupině. 

 

 

 

Obrázek 11: Nukleotid se skládá ze tří složek: dusíkatá báze, pentózový cukr a fosfátová 

skupina [4] 

 

DNA má strukturu dvojzávitnice . Skládá se ze dvou vláken nebo polymerů z nukleotidů . 

Vlákna jsou tvořena vazbami mezi fosfátovými a cukrovými skupinami sousedních nukleotidů. 

Vlákna jsou navzájem propojena vodíkovými vazbami, vlákna se navzájem vinou po celé délce 

a tvoří dvojitou spirálu. 



 

Obrázek 12: Chemická struktura DNA s barevným označením čtyř bází, jakož i fosfátové a 

deoxyribózové složky molekuly [4] 

 

Střídající se skupiny sacharidů a fosfátů leží na vnější straně každého vlákna a tvoří páteř DNA. 

Dusíkaté báze jsou orientovány dovnitř jako schody a navzájem se párují; páry jsou spojeny 

vodíkovými vazbami. Báze se párují takovým způsobem, že vzdálenost mezi vlákny je v celé 

molekule stejná. Platí pravidlo, že nukleotid A se páruje s nukleotidem T a G s C [4] . 

 

 

 

 



3.7. James Watson : Kontroverzní vyjádření jednoho z objevitelů struktury DNA 

Independent , Josh Gabbatiss , 13. ledna, 2019 [7] 
 
Laureát Nobelovy ceny je uznáván jako velký vědec, ale jeho pověst byla poškozena jeho 
vyjádřeními o lidech různých ras, ženách a homosexuálech. 
 
James Watson je nepochybně jedním z největších žijících vědců na světě. 
Genetik získal Nobelovu cenu za práci na odhalení struktury dvojzávitnice 
DNA, když byl ještě mladý, a stal se předním vědcem revoluce v 
molekulární biologii, která následovala. Vedl významné výzkumné instituce 
a stál v čele projektu “ Human Genome Project ”, který poprvé úspěšně 
zmapoval lidskou DNA. 
Je smutné, že v posledních letech byly jeho úspěchy zastíněny sérií kontroverzních vyjádření 
na veřejnosti a v tisku, které byly vnímány jako rasistické, sexistické a homofobní . 
 
 
V souvislosti s budoucími genetickými inovacemi poznamenal, že: 
 
"Při testech IQ je v průměru rozdíl mezi černými a bílými." Řekl bych, že rozdíl je 
genetický. “ 
 
"Lidé říkají, že by bylo strašné, kdybychom všechny dívky udělali pěknými." Myslím si, že 
by to bylo skvělé. “ 
 
"Pokud bys mohl najít gen, který určuje sexualitu, a žena se rozhodne, že nechce 
homosexuální dítě, nech ji." 
 

 
Obrázek 13: Dr. James Watson s původním modelem DNA před tiskovou konferencí v 

Přírodovědeckém muzeu v Londýně v roce 2005 (AFP/ODD ANDERSEN) [7] 

 

 

https://www.independent.co.uk/news/science/james-watson-racism-sexism-dna-race-intelligence-genetics-double-helix-a8725556.html?jwsource=cl


K diskusi… 

Co si myslíte o eugenice a některých kontroverzních vyjádřeních dr. Watsona ? 
 
(Eugenika je oblast genetiky, která je zaměřena na zlepšení 
genetického složení lidské rasy. Historicky eugenici obhajovali 
selektivní šlechtění k dosažení tohoto cíle. Dnes máme technologie, 
které umožňují bezprostředněji měnit genetickou informaci 
jednotlivce. Lidé se však liší v názoru na to, jak nejlépe ( a eticky) 
používat tyto technologie.) 
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