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Následujících několik experimentů lze použít ve výuce jako demonstrační experimenty při výkladu enzymů, 

nebo lze udělat dvouhodinové laboratorní cvičení. Všechny materiály a pomůcky jsou zcela jednoduše 

dostupné, experimenty nenáročné, bezpečné a poměrně snadno interpretovatelné.  

 

úkol 1 – Amylázy ze slin a obilí 

teorie: Amylázy jsou enzymy hydrolyticky štěpící ve škrobu glykosidické vazby (α-amylázy štěpí náhodné vazby 

α (1→4), β-amylázy vždy druhou zkraje, vytváří tak sladový cukr maltózu, γ-amylázy štěpí i vazby α (1→6). 

Slinná amyláza člověka – ptyalin (z řec. ptyalon = slina) funguje jako α-amyláza a štěpí škrob na směs 

náhodných fragmentů molekul škrobu zvanou dextrin, v obilkách ječmene funguje nejvíc β-amyláza, štěpící 

škrob na maltózu. Amylázy jsou svou strukturou bílkoviny, za tepla denaturují. 

pomůcky: třecí miska s tloučkem, 5 zkumavek, kahan, držák na zkumavky, střička s destilovanou vodou 

materiál: rohlík, obilky ječmene a obilky ječmene několik dní klíčené na vlhkém podkladu 

chemikálie: Lugolův roztok 

postup: Po vypláchnutí úst vodou dotyčný nabere asi 50 ml vody a asi 1 minutu vodu v ústech přemílá, aby 

získal roztok slin. Polovinu tohoto roztoku uvede ve zkumavce k varu a nechá zchladnout. Do prvních 3 

zkumavek dáme asi 1 cm3 bílé střídky rohlíku. První zalijeme destilovanou vodou, druhou zalijeme stejným 

objemem roztoku slin a třetí stejným objemem roztoku slin po převaření. Po 1 minutě působení přikápneme 

Lugolův roztok. 

Ječmen a naklíčený ječmen rozetřeme ve třecí misce, dáme v množství asi 1 cm3 materiálu do 4. a 5. zkumavky 

a zalijeme destilovanou vodou. Přikápneme Lugolův roztok. 

výsledky: Zkumavky 1, 3 a 4 se zbarví fialovo-modře díky přítomnému škrobu (amylózové šroubovice přijmou 

molekuly jódu, čímž změní jeho absorpční spektrum. Ve zkumavce 2 se škrob vlivem ptyalinu hydrolyzoval na 

dextriny, které poskytují s Lugolem růžovo-béžové zbarvení. Stejně v klíčícím ječmeni amylázy rozkládají 

zásobní škrob a jeho důkaz neběží. Ve zkumavce 3 ptyalin denaturoval teplem, ztrácí svoji funkčnost. 

alternativy: Pečivo lze v ústech žvýkat do zesládnutí (je dobré udržet sousto standardizovaných 5 minut), pak 

po vyplivnutí provézt zkoušku na škrob. Z vlastní zkušenosti lze tvrdit, že asi každý 8. student nemá (případně 

nemá dostatečně aktivní) ptyalin. Zkoušku Lugolovým roztokem lze doplnit Fehlingovou zkouškou na redukující 

sacharidy, která prokáže vznik redukujících sacharidů (maltóza, glukóza). 

 

úkol 2 – Proteázy ovoce 

teorie: Rostlinné proteázy slouží pravděpodobně jako ochrana rostlin před býložravci. Rozkládají svou endo- 

nebo exopeptidázovou aktivitou (záleží na druhu proteázy) membránové i jiné buněčné bílkoviny, čímž 

býložravce dráždí. Také proto jsou jich vyšší koncentrace v zelených částech rostlin a v nezralých plodech, než 

v plodech zralých, které jsou závislé na požírání velkými živočichy (primáti, kaloni, papoušci), kteří tak šíří jejich 

semena. 

pomůcky: 3 Petriho misky s víčkem, párátka 

materiál: šunkový salám, kusy různých druhů ovoce – papája, kiwi, ananas, a jiné 

postup: Na Petriho misky (dno) se rozloží šunkový salám a na něj se položí kostky z ovoce, nejlépe stejně 

vysoké. Pak se celý systém zatíží víčky Petriho misek s nějakým závažím a nechá alespoň 15 minut probíhat 

experiment. Poté pod jednotlivými kousky ovoce prozkoumáme konzistenci šunkového salámu pomocí 

párátka. 

výsledky: Proteázy štěpí bílkoviny masa (myosin, aktin, kolagen), což se projeví tím, že pod kousky ovoce, které 

mají zvýšený obsah proteáz, se šunkový salám změní v kašovitou hmotu. Projeví se takto papain v papáje, 

bromelain v ananasu, aktinidin v kiwi nebo ficin ve fících. 



alternativy: Lze takto provádět experiment s kolagenovými medvídky, zalitými do čerstvé šťávy nebo roztoku 

nastrouhaného ovoce. Rychleji jsou výsledky vidět na hydratovaných medvídcích (přes noc je namočíme do 

vody). Experiment neběží s ovocnými džusy, protože šťávy jsou konzervovány pasterizací a enzymy nad 60°C 

denaturují. I proto neběží dobře izolace DNA z přírodního materiálu pomocí ananasového džusu. 

 

úkol 3 – Inhibice enzymatické hydrolýzy amygdalinu 

teorie: Růžovité rostliny, které vytvářejí dužnaté plody (jabloň, třešeň, meruňka, mandloň, aj.) a spoléhají tak v 

roznosu semen na plodožravé živočichy, se snaží zabránit těm, kteří by likvidovali i samotná semena. Pro 

rostlinu je výhodné, aby semena prošla trávicím traktem neporušená. Proto živočichové, kteří by narušili 

povrchovou vrstvu semene, jsou vystaveni toxickým účinkům kyanidových aniontů, které jsou produkované 

enzymatickou hydrolýzou kyanogenního glykosidu amygdalinu a prunasinu (lat. amygdalus = mandloň, prunus 

= slivoň) pomocí enzymu β-glykosidázy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

upraveno podle https://www.researchgate.net/figure/Formation-of-hydrocyanic-acid-from-amygdalin-and-

prunasin_fig3_301699158 

pomůcky: 2 třecí misky s tloučkem, střička s destilovanou vodou 

materiál: asi 20 čerstvých semen („jadérek“) z jablek 

chemikálie: 5% roztok dusičnanu olovnatého 

postup: Do třecí misky dáme asi 10 semen z jablek, zalijeme malým množstvím destilované vody a rozetřeme 

tloučkem. Stejně rozetřeme 10 semen v malém množství roztoku Pb(NO3)2. K obsahu obou misek přičichneme. 

výsledky: Při očichání první misky je patrný silný hořkomandlový zápach, způsobený uvolněným 

benzaldehydem a kyanovodíkem. V druhé misce není patrný žádný zápach, glykosidáza je nevratně inhibována 

olovnatými kationty a nedochází tak k hydrolýze amygdalinu a prunasinu. 

úkol 4 – Rozklad močoviny ureázou 

teorie: Ureáza je enzym (metalloenzym s obsahem Ni2+), který je schopný hydrolyzovat močovinu na oxid 

uhličitý a amoniak. 

(NH2)2CO + H2O → CO2 + NH3 

Tento enzym obsahují některé bakterie (Např. žaludeční vředy způsobující Helicobacter pylori pomocí něj 

lokálně neutralizuje žaludeční HCl), houby, řasy, vzácně některé vyšší rostliny nebo zajíc v tlustém střevě.  

pomůcky: 3 zkumavky, střička s destilovanou vodou, univerzální pH indikátorový papírek 

materiál: mletá sója (sójová moučka) 

chemikálie: čerstvý 4% roztok močoviny, roztok fenolftaleinu 

https://www.researchgate.net/figure/Formation-of-hydrocyanic-acid-from-amygdalin-and-prunasin_fig3_301699158
https://www.researchgate.net/figure/Formation-of-hydrocyanic-acid-from-amygdalin-and-prunasin_fig3_301699158


postup: Do 1 zkumavky dáme 2 ml 4% roztoku močoviny, provedeme zkoušku pH papírkem a přikápneme 

roztok fenolftaleinu. Do druhé zkumavky dáme malpu lžičku sójové moučky, zalijeme 2 ml destilované vody a 

opět provedeme zkoušku pH papírkem a fenolftaleinem. Do 3. zkumavky dáme lžičku sójové moučky a zalijeme 

2 ml roztoku močoviny. Po promíchání a 1 minutě stání změříme pH papírkem pH, přikápneme fenolftalein a 

provedeme čichovou zkoušku. 

výsledky: Ureáza štěpí močovinu na amoniak, který způsobuje zásadité pH roztoku a lze ho detegovat čpavým 

zápachem. 

alternativy: Místo fenolftaleinu lze použít roztok anthokyanů z červeného zelí, barevně se mění již při menších 

množství uvolněného amoniaku. 

 

úkol 5 – Peroxidáza křenu 

teorie: Existují dva základní enzymy štěpící peroxid vodíku. Kataláza jej rozkládá na vodu a kyslík (známe 

pěnění brambory, jater nebo krve v ráně v kontaktu s peroxidem vodíku). Tento enzym živé organismy chrání 

před negativními účinky peroxidových iontů. Druhý takový enzym je peroxidáza, resp. obrovská pestrá rodina 

enzymů tohoto názvu. Křenová peroxidáza je hem obsahující peroxidáza, která katalyzuje oxidaci organických 

substrátů pomocí peroxidových aniontů.  

pomůcky: 2 zkumavky, struhadlo 

materiál: křen  

chemikálie: metol, 3% peroxid vodíku 

postup: Nastrouháme kořen křenu a zalijeme malým množstvím vody, abychom vytvořili roztok křenové 

peroxidázy. Připravíme do 2 zkumavek roztok metolu (síran N-methyl-p-aminofenolu), špetku metolu zalijeme 

5 ml vody a rozmícháme. Do 1 zkumavky přidáme 1 ml roztoku peroxidázy z křenu a do obou zkumavek dáme 

2 ml 3% peroxidu vodíku. Vizuálně i čichově pozorujeme změny.  

výsledky: Reakcí vzniká hnědě zbarvený p-benzochinon a uvolňuje se methanamin typický rybím zápachem. 

Pro oxidaci metolu a jeho rozklad je nezbytná peroxidáza, takže ve zkumavce bez ní reakce neběží a 

neproběhne barevná změna. 

 

 

 

 

 

 

 

alternativy: Metol často bývá v chemických laboratořích hojně zastoupen, protože se používal jako běžná 

součást fotografických vývojek. Pokud touto chemikálií nedisponujete, je možné použít hydrochinon, který 

však neposkytne zápach rybiny. Přehledněji také ukazuje oxidaci dvojsytných fenolů. 
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