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1. Úvod a cíle práce
Úvod
Sacharidy jsou významné přírodní látky, které jsou zastoupeny ve všech rostlinných
a živočišných buňkách. Zelené rostliny produkují sacharidy při fotosyntéze, naproti tomu
živočichové je musejí přijímat v potravě.
V organismu mají spoustu důležitých a nepostradatelných funkcí. Jsou stavebním
materiálem různých buněčných struktur, jsou zdrojem energie pro organismus
a v neposlední řadě mají rovněž zásobní funkci (u živočichů glykogen, u rostlin škrob).
V průmyslu slouží k výrobě sladidel, papíru, alkoholu, výbušnin, umělých vláken,
kyselin a mnoha dalších nepostradatelných látek, které jsou pro každodenní život nezbytné.
Teoretická část této práce se zabývá tříděním sacharidů, jejich názvoslovím,
jednotlivými typy monosacharidů, oligosacharidů a polysacharidů (jejich strukturou,
chemickými a fyzikálními vlastnostmi či jejich významnými deriváty) a také nastíněním
jejich metabolismu v lidském těle, především metabolismu glukosy.
Druhá část této práce je praktická. Jejím cílem bylo zjistit, co o sacharidech vědí
žáci 9. ročníků základních škol před jejich výukou a poté po jejich výuce. Srovnat jejich
základní znalosti, které získali již dříve (např. v jiných předmětech či ve svém osobním
životě), se znalostmi, které získali po výuce dané látky v předmětu chemie.
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Cíle práce
Rešerše literárních zdrojů v oblasti tématu sacharidů:
•

Přehledné roztřídění jednotlivých typů sacharidů

•

Přiblížení názvosloví sacharidů a používání různých chemických vzorců

•

Charakteristika

nejvýznamnějších

monosacharidů,

oligosacharidů

a polysacharidů (jejich fyzikální a chemické vlastnosti)
•

Nastínění metabolismu sacharidů v lidském těle

•

Uspořádaný souhrn základních metabolických drah glukosy

•

Cílem výzkumné části bylo srovnávání znalostí žáků o problematice
sacharidů v 9. třídách základních škol. Srovnávala jsem základní znalosti
o sacharidech u žáků, kteří danou problematiku neprobírali, s jejich
znalostmi po probrání dané látky.
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2. Teoretická část
Sacharidy
Sacharidy jsou důležité přírodní sloučeniny, jsou základními složkami všech živých
organismů a zároveň nejrozsáhlejší třídou biologicky aktivních molekul.
Sacharidy patří z kvantitativního hlediska mezi nejvýznamnější živiny a tvoří
hlavní podíl potravy člověka i jiných živočichů. Některé sacharidy mají i strukturní funkci,
neboť vytvářejí podpůrnou tkáň rostlin a některých živočichů. Ve tkáních jsou sacharidy
biologickými prekurzory lipidů, bílkovin a jiných složek živé hmoty [1].
Nejjednodušší sacharidy představují monosacharidy. Mnoho těchto sloučenin je
syntetizováno v procesu glukoneogeneze, jiné jsou produkty fotosyntézy. Metabolický
rozklad monosacharidů poskytuje většinu energie potřebné pro průběh biologických
pochodů. Monosacharidy jsou složkou nukleových kyselin a důležitou součástí lipidů [2].
Druhá skupina sacharidů, oligosacharidy, se skládají z několika kovalentně
vázaných monosacharidových jednotek, bývají často sloučeny s proteiny a lipidy, v nich
mají jak stavební, tak regulační funkci [2].
Třetí skupinou jsou polysacharidy, které jsou tvořeny velkým počtem kovalentně
vázaných monosacharidových jednotek. Mezi polysacharidy řadíme celulosu, škrob
a glykogen. Jejich strukturní role je nepostradatelná pro všechny organismy, především pro
rostliny (zde je základní stavební materiál celulosa), dále pro živočichy (glykogen je zde
důležitá zásobní látka) [2].
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Třídění sacharidů
Schéma znázorňuje rozdělení sacharidů. Jedná se o jednoduché schéma. Rozdělení
jednotlivých skupin je podle počtu uhlíků v molekule, podle funkčních skupin či podle
výskytu [3].
aldosy
monosacharidy
ketosy
sacharidy

oligosacharidy (vzniknou spojením 2 – 10 molekul monosacharidů)
disacharidy
trisacharidy
tetrasacharidy atd.
polysacharidy (složené z mnoha molekul monosacharidů)
celulosa
škrob
glykogen

Názvosloví sacharidů
Již na začátku 19. století byly pro jednotlivé sacharidy vybrány názvy podle zdroje
jejich výskytu. Pro glukosu se používal název hroznový cukr, pro sacharosu třtinový cukr.
Velmi brzy došlo k dohodě, že názvy sacharidů budou mít koncovku – osa [4].
V roce 1880 začal pracovat na své studii o sacharidech německý chemik Emil
Fischer, během několika let určil relativní konfiguraci většiny známých sacharidů a také
mnohé syntetizoval. Vznikla potřeba pojmenovat tyto sloučeniny. Fischer a další badatelé
vytvořili základy názvosloví sacharidů. Fischer zavedl pro sacharidy klasické projekční
vzorce se standardní vertikální orientací uhlíkového řetězce a karboxylovou skupinou
nahoře [4].
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Příklady Fisherových vzorců pro glyceraldehyd:
CHO

CHO

H – C – OH

HO – C – H

CH2OH

CH2OH

Obr. 1 Schéma D-glyceraldehydu

Obr. 2 Schéma L-glyceraldehydu

Fischerovy vzorce nevystihly cyklicitu sacharidů, proto při psaní cyklického vzorce
sacharidu ve Fischerově projekci kreslíme dlouhou vazbu mezi atomem kyslíku (který se
účastní tvorby kruhu) a atomem uhlíku. Tento způsob grafického označení velikosti
cyklického kruhu zavedl B. Tollens, proto bývají takto kreslené vzorce označovány jako
Tollensovy vzorce [4].
Příklad Tollensova vzorce pro α-D-glukopyranosu:
OH

H
C
H
HO
H
HOH 2C

OH
H

O

OH
H

Obr. 3 Schéma α-D-glukopyranosy

Dalším typem vzorců, které se používají u sacharidů, jsou Haworthovy vzorce.
Cyklický kruh je orientován téměř kolmo k nákresně. Atomy kruhu se číslují proti směru
hodinových ručiček. Skupiny, které jsou vpravo ve Fischerově projekci, se nacházejí pod
rovinou kruhu, naopak skupiny vlevo jsou nad rovinou kruhu. Prostorová orientace kruhu
se často zviditelňuje zesílením vazeb kruhu bližších k pozorovateli. Při psaní
Haworthových vzorců se často vynechávají atomy vodíku vázané na atomy uhlíku, aby se
zabránilo nežádoucímu městnání písmen v kruhu [4].
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Příklad Haworthova vzorce pro α-D-glukopyranosu:

OH
H

H
OH H

OH

HO

OH
H

OH

Obr. 4 Schéma α-D-glukopyranosy

V některých případech je možné strukturní vzorce zpřehlednit použitím Millsova
zobrazení. Pak se hlavní hemiacetalový kruh kreslí v rovině nákresny. Přerušované vazby
vyznačují polohu substituentů pod rovinou a zesílené vazby nad rovinou kruhu [4].
Příklady Millsových vzorců pro α-D-glukopyranosu a α-D-fruktopyranosu:

HO

O

HO

OH

O

OH

HO

OH

OH
OH
OH

OH

Obr. 5 Schéma α-D-glukopyranosy

Obr. 6 Schéma α-D-fruktopyranosy
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Monosacharidy
Monosacharidy neboli jednoduché cukry jsou aldehydové nebo ketonové deriváty
polyhydroxyalkoholů s nevětveným řetězcem a nejméně s třemi atomy uhlíku. Takovéto
látky nemohou být hydrolyzovány na jednodušší sacharidy [2].

Rozdělení monosacharidů
Monosacharidy jsou rozděleny podle odlišné struktury. Jsou to sacharidy, které
obsahují aldehydickou nebo ketonickou skupinu. Hovoříme tedy o aldosach či ketosach.
Podle počtu uhlíků v molekule sacharidu budeme klasifikovat monosacharidy na triosy,
tetrosy, pentosy, hexosy atd. [5].
Sacharidy, které se liší pouze konfigurací na jediném uhlíkovém atomu, se nazývají
epimery (např. D-glukosa a D-mannosa jsou epimery s rozdílnou konfigurací na druhém
uhlíkovém atomu) [2].
Sacharidy se šestičlenným kruhem se označují podle pyranu jako pyranosy.
Podobně sacharidy s pětičlenným kruhem jsou označovány podle furanu jako furanosy [2].

O

O

Obr. 7 Schéma furanu a pyranu

Hexosy a pentosy mohou mít formu jak pyranosovou, tak furanosovou. Glukosa ve
vodném roztoku existuje výhradně ve formě pyranosy. Ribosa se ve formě pyranosy
vyskytuje třikrát více než ve formě furanosy [2].
Uhlík původní aldehydové skupiny se stává asymetrickým. Příslušný sacharid tak
má v cyklické formě dva izomery lišící se konfigurací na uhlíku C(2), kterým říkáme
anomery. Cyklická forma ve svém názvu spojuje pojmenování příslušného monosacharidu
s udáním absolutní konfigurace prefixem D nebo L a zakončením furanosa nebo pyranosa.
Příslušný anomer se označuje řeckým písmenem α nebo β [6].
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Významné monosacharidy
Z pentos za zmínku stojí ribosa, deoxyribosa, ribulosa, arabinosa, xylosa
a xylulosa. Tvoří stavební materiál některých rostlinných a živočišných tkání. V rostlinách
tvoří polysacharidy pentozany, které nekvasí [7].
Ribosa
Ribosa je zařazována k aldopentosam. Je součástí ribonukleových kyselin (RNK),
které mají velmi důležitou roli při přenosu genetické informace.
Ribosa je součástí RNA (ribonukleová kyselina), která zajištuje přenos dědičných
znaků do struktury bílkovin [7].

HO

OH
O

OH OH
Obr. 8 Schéma ribosy

Deoxyribosa
Řadí se mezi deoxypentosy (jedná se o pentosy, které mají o jeden atom kyslíku
méně

než

vlastní

pentosy).

Deoxyribosa

je

nepostradatelná

součást

kyseliny

deoxyribonukleové (DNA), tato kyselina se nachází v jádrech buněk a slouží k uchovávání
dědičných znaků v buňce [8].

OH

HO

O

OH
Obr. 4 Schéma deoxyribosy

Z hexos jsou významné glukosa, fruktosa, sorbosa, galaktosa a mannosa. Hexosy
patří mezi biologicky velmi důležité látky. Nejvýznamnější z nich je glukosa.
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Glukosa
Glukosa je nejběžnější a nejrozšířenější sacharid v přírodě. Řadí se mezi
aldohexosy. Vyskytuje se v ovoci, rostlinných šťávách, medu, krvi, v lymfě a také
v mozkomíšním moku. Vázaná se nejčastěji nachází v oligosacharidech, polysacharidech
a heteroglykosidech. Biochemicky jsou významné fosforečné estery glukosy, neboť jde
o první stupeň při rozkladu hexos [7].
D-glukosa se připravuje kyselou hydrolýzou škrobu. Farmaceutický a chemický
průmysl využívá D-glukosu především na výrobu D-glucitolu a na něj navazující výrobu
L-askorbátu [8].
O
HO
OH
HO
OH
OH

Obr. 5 Schéma glukosy

Fruktosa
Fruktosa je druhý nejrozšířenější monosacharid, řadí se mezi ketohexosy. Ve volné
formě je obsažena v ovoci a medu (jako pyranosa), ve vázané formě se nachází v sacharose
či inulinu. Obtížně krystaluje, a proto se získává ve formě sirupovité kapaliny. V roztoku
se nachází nejčastěji v cyklické formě. Z jejich fosforečných esterů jsou biochemicky
významné fruktosa-6-fosfát a fruktosa-1,6-difosfát, které se vyskytují jako meziprodukty
při rozkladu glukosy sledem glykolytických reakcí [9].
HO
O
OH
HO
OH
OH

Obr. 11 Schéma fruktosy

Galaktosa
Galaktosa se v přírodě vyskytuje pouze ve vázané formě, a to především
v disacharidu laktose, v rostlinných gumách a slizech. U živočichů tvoří složku cerebrosidů
14

mozku a nervové tkáně. V přírodě se vyskytuje i L-galaktosa, která je obsažena v agaru. Je
také obsažena v glykoproteinech [9].

O
HO
OH
HO
OH
OH

Obr. 12 Schéma galaktosy

Deriváty monosacharidů
Z přírodních

derivátů

monosacharidů

jsou

velmi

významné

hexosaminy

(aminocukry), karboxylové kyseliny, cukerné polyalkoholy (alditoly), estery a deoxycukry.
Hexosaminy (aminocukry)
Mezi hexosaminy se řadí D-glukosamin, D-galaktosamin a D-mannosamin, které
jsou nejrozšířenějšími aminocukry v přírodě.
Vznikají náhradou hydroxylové skupiny na druhém uhlíku aminoskupinou ve
formě N-acetylderivátu. D-glukosamin je součástí kyseliny hyaluronové (je součástí
pojivové tkáně živočichů) [10].
Karboxylové kyseliny monosacharidů
Aldolové kyseliny

Aldolové kyseliny vznikají oxidací aldehydové skupiny na karboxylovou skupinu.
Kyseliny snadno (hlavně v kyselém prostředí) laktonizují za vzniku relativně stálých
pětičlenných γ-laktonů nebo šestičlenných δ-laktonů. Z D-glukosy vzniká D-glukonová
kyselina. Tato kyselina se používá ve stavebnictví jako zpomalovač tuhnutí betonu, na
čištění a ochranu povrchu kovů a při výrobě laků a barev. Její vápenatá sůl se používá
v lékařství [11].
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Uronové kyseliny

Vznikají primární oxidací alkoholové skupiny. Uronové kyseliny jsou stavebními
jednotkami většiny glykosaminglykanů v živočišných tkáních [9].
Aldarové kyseliny

Jedná se o dikarboxylové kyseliny. Nejčastěji se nachází v rostlinách. Vznikají
oxidací aldehydové i primární alkoholové skupiny. Například galaktarová kyselina je
opticky inaktivní a vzniká oxidací D-galaktosy nebo L-galaktosy kyselinou dusičnou [12].
Jedna z nejdůležitějších cukerných kyselin je L-askorbová kyselina (vitamin C).
L-askorbová

kyselina

je

velmi

nestálá

látka,

snadno

dochází

k oxidaci

na

L-dehydroaskorbovou kyselinu [13].
Systém L-askorbát/L-dehydroaskorbát je důležitý redoxní systém organismů.
L-askorbát se uplatňuje při některých hydroxylacích, zejména při hydroxylaci kolagenu.
Při nedostatku L-askorbátu se mění struktura pojivové tkáně a snižuje se obrana organismu
proti infekcím. Dlouhotrvající nedostatek vitaminu C v lidské výživě vede ke vzniku
onemocnění nazývaného skorbut (kurděje). V hojné míře je askorbát přítomen v některém
ovoci, zejména v citrusových plodech, a také v některé zelenině, např. v rajčatech [13].
Sialové kyseliny

Sialové kyseliny jsou přírodní N- a O-acetyl-deriváty nesubstiované neuraminové
kyseliny, které se vyskytují v přírodě.
Tyto kyseliny se vyskytují u většiny vyšších živočichů a v některých
mikroorganismech. Vytvářejí součásti glykoproteinů, jsou přítomné v glykolipidových
složkách membrán a buněčných stěn a v proteoglykanech tkání živočichů [10].
Sialové kyseliny mají spoustu funkcí. Podílejí se na transportu kladně nabitých
molekul (samy nesou záporný náboj), na konformaci glykoproteinů v membráně buňky, na
odolnosti glykoproteinů proti proteolýze. Jsou to složky receptorů peptidických hormonů,
ale současně brání rozpoznání receptorů zodpovídajícími ligandami a antigenovými
determinanty (maskovací funkce). Toto maskování rozpoznávacích center molekul a buněk
je zřejmě nejdůležitější rolí těchto kyselin [14].

16

Cukerné polyalkoholy (alditoly)
Alditoly sice nepatří k sacharidům, ale bývají k nim přiřazovány pro svou sladkou
chuť a genetickou souvislost. Vznikají redukcí karboxylové skupiny aldos a ketos. Jsou to
polyhydroxyderiváty uhlovodíků. Redukcí trios vzniká glycerol, redukcí hexos hexitoly.
Nejznámější hexitol je D-glucitol, rovněž nazývaný sorbitol či sorbit (používá se jako
náhradní sladidlo při výrobě pečiva či cukrovinek) [11].
Estery sacharidů
Estery s kyselinou fosforečnou jsou důležité meziprodukty sacharidů, jde
o reaktivní formy. Většinou obsahují jednu či dvě vázané molekuly kyseliny fosforečné.
Nejznámější

jsou

D-glukosa-1-fosfát,

D-glukosa-6-fosfát,

D-fruktosa-1,6-fosfát

a D-fruktosa-1,6-bisfosfát [13].
Deoxysacharidy
Deoxysacharidy mají ve své molekule alkoholovou skupinu nahrazenou vodíkem.
Nejznámější je 2-deoxy-D-ribosa, která je součástí kyseliny deoxyribonukleové (DNA) a
řadí se mezi deoxypentosy. Z deoxyhexos je nejvýznamnější L-fruktosa, která se nachází
v různých proteoglykanech [14].
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Oligosacharidy
Oligosacharidy vznikají spojováním monosacharidů glykosidickou vazbou, skládají
se maximálně z 10 monosacharidů.
Podle počtu monosacharidových jednotek je rozlišujeme na disacharidy,
trisacharidy, atd.

Disacharidy
Disacharidy jsou bílé krystalické látky rozpustné ve vodě a sladké chuti. Jsou to
sloučeniny, které mají dvě molekuly monosacharidů spojené pomocí glykosidické vazby.
Spojení může být dvojího typu. Dochází ke spojení poloacetalového hydroxylu s jinou
hydroxylovou skupinou druhé molekuly monosacharidu (takové disacharidy mají redukční
vlastnosti), anebo ke spojení monosacharidů dochází prostřednictvím poloacetalových
hydroxylů na obou molekulách monosacharidu (takové disacharidy mají neredukující
vlastnosti) [5].
V případě, že molekula disacharidu má volnou hemiacetalovou hydroxylovou
skupinu, může docházek k oxidaci aldehydické skupiny, takže takový disacharid bude
vykazovat redukční vlastnosti [5].
Významné disacharidy
Sacharosa

Sacharosa neboli řepný či třtinový cukr je neredukující disacharid. Hojně se
vyskytuje v rostlinách, především v řepě cukrové a třtině cukrové, z kterých se průmyslově
vyrábí. Používá se v potravinářství jako nejběžnější sladidlo (potravinářský cukr) [6].
Chemický zápis sacharosy je O-β-D-fruktofuranosyl-α-D-glukopyranosid. Obě
oxoskupiny jsou skryté v acetalové formě, kruhy se tedy nemohou otvírat, a proto je
sacharosa neredukující cukr [13].
Zahříváním dochází k tání, a tedy i ke ztrátě vody. Za vyšších teplot dochází ke
změně na hnědý komplex degradačních produktů, tzv. karamel, který se používá
v potravinářském průmyslu [13].
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Obr. 6 Schéma sacharosy [5]
Laktosa

Laktosa neboli mléčný cukr vzniká kondenzací α-D-glukosy a D-galaktosy. Jedná
se o redukující disacharid, což znamená, že obsahuje jednu volnou poloacetalovou
hydroxylovou skupinu. Je součástí mléka savců, je jediným sacharidem v potravě kojenců.
Působením mikroorganismů zkvašuje na kyselinu mléčnou [15].

Obr. 14 Schéma laktosy [6]
Maltosa

Maltosa neboli sladový cukr se uvolňuje při klíčení ječmene tzv. hydrolýzou
škrobu. Patří mezi redukující disacharidy. Spolu s isomaltosou se uvolňuje při trávení
škrobu a glykogenu. Její molekula se skládá z α-D-glukosy spojených α(1→4)
glykosidovou vazbou [11].

Obr. 15 Schéma maltosy [5]
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Polysacharidy
Polysacharidy jsou označovány také jako glykany. Jsou to vysokomolekulové látky
z mnoha desítek až tisíců sacharidových jednotek vázaných pomocí glykosidických vazeb.
Většina polysacharidů v přírodě je z 80 – 100 sacharidových jednotek [5].
Polysacharidy jsou tvořeny buď výlučně identickými monomery, nebo častěji se
skládají z molekul více různých monosacharidů či obsahují deriváty monosacharidů. Proto
se rozdělují na homopolysacharidy (neboli homoglykany) a na heteropolysacharidy (neboli
heteroglykany) [11].
Na rozdíl od proteinů a nukleových kyselin polysacharidy vytvářejí jak lineární, tak
větvené polymery, protože glykosidická vazba může vycházet z kterékoliv hydroxylové
skupiny [2].
Polysacharidy jsou nerozpustné ve vodě, z některých lze v horké vodě připravit
koloidní roztoky či gely. V přírodě existuje pouze okolo 300 polysacharidů.
Nejrozšířenějšími jsou homopolymery D-glukosy (glukany a polyglukosy). V přírodě se
polysacharidy vyskytují nejen ve volné formě, ale i vázané na lipidech, peptidech a
bílkovinách [13].

Struktura polysacharidů
Struktura polysacharidů je určována konformací jednotlivých stavebních jednotek,
ale také jejich vzájemnou prostorovou orientací. Polysacharidy mají většinou na jednom
konci řetězce redukující monosacharidový zbytek, některé však mohou na obou koncích
mít neredukující monosacharidový zbytek [11].
Druh monosacharidových jednotek, jejich konformace a způsob vzájemné vazby
mají vliv na konformaci makromolekuly. Polysacharidy mohou vytvářet dvě základní
uspořádaní sekundární struktury. Jedná se o tvar nataženého pásu a šroubovice (helix).
Kombinací sekundárních struktur mohou vznikat terciální struktury [11].
Tvar nataženého pásu
Pás je stabilizován vodíkovými vazbami mezi kyslíkovým atomem pyranosového
kruhu a skupinou OH na uhlíkovém atomu. Tento typ struktury je konformací s minimální
energií pro takové polymery, jako je celulosa. Jednotlivé rovnoběžné řetězce se mohou
propojovat H-vazbami [13].
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Obr. 16 Schéma nataženého pásu

Šroubovice (helix)
Šroubovice bývá velmi různých rozměrů, obvykle je levotočivá. Ke stabilizaci
šroubovice jsou důležité vnitromolekulové interakce (vodíkový můstek) a také interakce
s okolními látkami, jejichž molekuly lze najít vně helixu. Tato konformace je typická pro
amylosu a některé homopolysacharidy [13].

Obr. 17 Schéma šroubovice (helix) [16]

Významné polysacharidy
Celulosa
Celulosa je v přírodě nejčastěji se vyskytující polysacharid. Je hlavním stavebním
materiálem vyšších rostlin, některých bakterií a i mořských živočichů (pláštěnců). Je
nejrozšířenější organickou sloučeninou. Vláknité molekuly vznikají z 1400 až 10 000
zbytků D-glukosy β(1→4) glykosidickými vazbami. Při částečné hydrolyse celulosy
vzniká převážně cellobiosa [8].
Makromolekuly celulosy jsou vláknité, tvoří dlouhé svazky, které jsou příčně
svázané, čímž je zajištěna pevnost vytvořeného vlákna [7].
Schopnost hydrolyzovat celulosu mají ze živočichů především někteří bezobratlí
(např. plži), zatímco obratlovci (především býložravci) mají ve svém trávicím ústrojí
symbiotické bakterie, které celulosu částečně natráví. V přírodě se celulosa vyskytuje
především ve směsi s látkami nesacharidové povahy (např. ligninem) a dalšími
polysacharidy, které souhrnně označujeme jako hemicelulosy (např. xylany) [1].
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Celulosa je důležitá průmyslová surovina. Vyrábí se z ní papír, vata, umělé
hedvábí, po esterifikaci kyselinami slouží k výrobě celuloidu, syntetických vláken,
chromatografických materiálů a výbušnin [5].

Obr. 18 Schéma celulosy [5]

Škrob
Škrob patří fyziologicky, technologicky i ekonomicky mezi nejvýznamnější
polysacharidy. V přírodě se vyskytuje v podobě zrnek či granulek, které se nacházejí
v cytoplazmě buněk rostlin (především kořenů, hlíz či listů) [6].
Škrob je ve své podstatě směs dvou polysacharidů – amylosy a amylopektinu.
Amylosa

Amylosa se ve škrobu vyskytuje v 20 % zastoupení. Je ve vodě rozpustná, její
základní strukturu tvoří maltosové jednotky spojené vazbou 1→4 v dlouhý lineární
řetězec [5].

Obr. 19 Struktura amylosy [4]
Amylopektin

Amylopektin se ve škrobu vyskytuje v 80 % zastoupení. Je ve vodě nerozpustný.
Má velice větvenou strukturu, k větvení dochází díky vytváření vazeb 1→6 v průměru asi
po 24 až 30 glukosových jednotkách [10].
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Obr. 20 Struktura amylopektinu [17]

Škroby ve vodě bobtnají a po povaření se mění na gel, který se používá jako
lepidlo, k impregnaci textilu a v kosmetice. Chemicky modifikované škroby se používají
jako flokulanty při výrobě potravin či při těžení nerostných surovin. Při neúplné hydrolýze
škrobů vznikají tzv. dextriny, které se používají k přípravě lepidel, k impregnaci papíru či
tkanin [13].
Glykogen
Glykogen je živočišný zásobní polysacharid. Často je nazýván živočišný škrob. Je
uložen ve formě granulí v cytoplasmě některých živočišných buněk (jaterní buňky či
svalové buňky). Má stejnou stavbu jako amylopektin, ale je více rozvětvený [10].
Jodem je barven hnědočerveně, je nerozpustný v alkoholu a je odolný proti louhům.
Glykogen obsahuje větší počet estericky vázaných zbytků kyseliny fosforečné, což
způsobuje bobtnavost glykogenu [7].

Obr. 21 Struktura glykogenu [3]
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Metabolismus sacharidů
Sacharidy jsou v metabolismu lidského těla velice důležité. Slouží jako energetická
zásoba a jejich deriváty představují intermediární látky spojující metabolismus několika
živin. Dále jsou významnou složkou sloučenin nezbytných pro lidské tělo (např. nukleové
kyseliny či ATP) [18].
V metabolismu sacharidů má centrální roli glukosa, i když jistý význam mají i další
sacharidy, především fruktosa, galaktosa a pentosy [18].

Metabolismus glukosy
Glukosa podléhá v buňkách řadě metabolických přeměn. Hlavní cestou jejího
odbourávání je glykolýza, může probíhat za přítomnosti i nepřítomnosti kyslíku (aerobní
a anaerobní glykolýza). V případě dostatečného množství glukosy v lidském organismu
dochází k ukládání glukosy ve formě glykogenu. Glykogen se ukládá ve formě granul
v cytoplazmě buněk [10].
Glykolýza
Jedná se o nejdůležitější sled reakcí, při kterých se v lidském těle katalyzuje
glukosa. Probíhá v cytoplazmě většiny buněk. Glykolýza je zahájena přeměnou glukosy na
glukosu-6-fosfát. Ten izomeruje na fruktosu-6-fosfát, která je v další reakci fosforylována
na fruktosu-1,6-bisfosfát. Při obou fosforylačních reakcích je spotřebováno ATP.
Fruktosa-1,6-bisfosfát

se

dále

štěpí

na

dvě

uhlíkaté

sloučeniny,

a

to

na

glyceraldehyd-3-fosfát a dihydroxyacetonfosfát. Glyceraldehyd-3-fosfát podléhá sérii
přeměn, při nich vzniká redukovaný pyridinový nukleotid (NADH) a 2 molekuly ATP.
Konečným produktem glykolýzy je pyruvát [19].
Anaerobní glykolýza

Anaerobní glykolýza probíhá pouze v případě, kdy buňka nemá dostatek kyslíku,
především v buňkách kosterního svalstva, které jsou intenzivně namáhány. Pyruvát je
redukován na laktát. V buňce se díky nedostatku kyslíku hromadí NADH, který je za
normálního stavu buňky dehydrogenován v dýchacím řetězci. Naopak nedostatek NAD+
(je potřebný ke správnému probíhání glykolýzy) vede k reakci pyruvátu s NADH za
vzniku laktátu a potřebného NAD+. Anaerobní glykolýza může probíhat pouze v krátkém
časovém intervalu, při delším trvání může vést k vážným zdravotním problémům [1].
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Aerobní glykolýza

Za aerobních podmínek je pyruvát oxidačně dekarboxylován na acetyl-CoA.
Acetyl-CoA vstupuje do citrátového cyklu a vzniká NADH, který jde do dýchacího
řetězce, kde je substrátem pro syntézu ATP. Na jednu molekulu glukosy jsou získány
2 NADH a 2 acetyl-CoA. Celkový energetický zisk aerobní glykolýzy je 38 ATP z 1 molu
glukosy [20].

Obr. 22 Schéma metabolismu glukosy [21]

25

Glukoneogeneze
Glukoneogeneze je souhrn reakcí, při kterých vzniká glukosa z necukerných zdrojů,
jako je pyruvát, laktát, glycerol a glukogenní (glukoplastické) aminokyseliny. Hlavním
místem průběhu glukoneogeneze jsou jaterní buňky [19].
Klíčovou
fruktosu-6-fosfát,

rolí
tato

v glukoneogenezi
reakce

má

je

přeměna

katalyzována

fruktosy-1,6-bifosfát
specifickým

na

enzymem

(fruktosa-1,6-bifosfatasa) [18].
Při glukoneogenezi je spotřeba ATP značná. ATP se musí dodat jak pro
karboxylaci pyruvátu, tak pro tvorbu fosfoenolpyruvátu. Celkově se na jednu molekulu
vzniklé glukosy použije 12 ATP [20].
Význam glukoneogeneze spočívá v možnosti zisku molekul glukosy, hlavně po
vyčerpání zásob glykogenu v lidském těle, a to z již degradovaných látek. Tento proces se
děje především při hladovění, stresu či intenzivní tělesné námaze [18].

Hormonální regulace metabolismu glukosy
Regulace metabolismu glukosy je nezbytná pro správné fungování lidského
organismu. V lidské krvi musí být udržována konstantní hladina glukosy (rozmezí 3,5 až
5,5 mmol/l). Zásadní význam mají hormony. Nejvýznamnější jsou pankreatické hormony
vylučované slinivkou břišní. Mezi ně se řadí inzulin a glukagon [20].
Inzulin

Jedná se o polypeptid, který je produkován β-buňkami Langerhansových ostrůvků
v pankreatu při zvýšení hladiny glukosy v krvi. Všechny jeho metabolické účinky mají
anabolický charakter. Hlavním úkolem inzulinu je snižování hladiny glukosy v krvi, a to
díky regulaci některých metabolických dějů (např. usnadnění transportu glukosy do buněk,
stimulace glykolýzy či zvýšení produkce glykogenu). Nedostatek inzulinu vyvolává
diabetes mellitus (cukrovku). Existuje několik typů diabetes mellitus. Některé vyžadují
dietní opatření, jiné užívání léků, v nejhorším případě aplikaci inzulinu do podkoží pomocí
injekcí[19].
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Obr. 23 Schéma inzulinu [22]
Glukagon

Jedná se o polypeptid, který je uvolňován α-buňkami Langerhansových ostrůvků
v pankreatu. Jedná se o antagonistu inzulinu, což znamená, že má protichůdné vlastnosti.
Glukagon zvyšuje odbourávání glykogenu a podporuje glukoneogenezi, čímž udržuje
konstantní hladinu glukosy v krvi i při nepříznivých vnějších podmínkách (např.
hladovění) [10].

Metabolismus fruktosy
Fruktosa je běžnou součástí potravy, její denní příjem se odhaduje na 100 g ve
formě disacharidu (sacharosy). Fruktosa se resorbuje v zažívacím traktu, pomocí krve se
dostává do jater, kde je metabolizována[18].
Začátek metabolismu fruktosy je v přeměně na fruktosu-1-fosfát, která se dále štěpí
na dihydroxyacetonfosfát a glyceraldehyd. Glyceraldehyd se následně fosforyluje za
spotřeby ATP na glyceraldehyd-3-fosfát. Díky této reakci se metabolismus fruktosy
napojuje

na

metabolismus

glukosy,

jde

o

velmi

významné

propojení

obou

metabolismů [14].
Přeměna fruktosy na fruktosu-1-fosfát pomocí fosforylace není ovlivněna
hladověním ani žádným hormonem (jako např. inzulinem). Díky této vlastnosti je fruktosa
vhodná jako náhražka glukosy u lidí trpících diabetem mellitus [18].

Metabolismus galaktosy
Galaktosa je v potravě běžně obsažena v disacharidu laktosy. Galaktosa je
v zažívacím traktu vstřebávána do krve a následně metabolizována v játrech. Z menší části
dojde k jejímu zabudování do struktury glykoproteinů, glykosaminoglakanů a glykolipidů.
U kojících matek slouží k syntéze laktosy [19].
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Galaktosa se při odbourávání fosforyluje na galaktosu-1-fosfát. Galaktosa-1-fosfát
reaguje s UDP-glukosou, vznikne UDP-galaktosa a glukosa-1-fosfát, která se zapojí do
glykolýzy. Přeměna UDP-glukosy na UDP-galaktosu je vratná. Uplatňuje se při tvorbě
galaktosy a glukosy v mléčných žlázách [14].
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3. Výzkumná část
V rámci výzkumné části bakalářské práce byly vytvořeny dva dotazníky a následně
na podzim 2011 a na jaře 2012 byl proveden výzkum v 9. třídách čtyř základních škol
Jihomoravského kraje. První dotazník zkoumal míru základních znalostí o sacharidech,
které žáci měli před probráním tohoto učiva v hodinách chemie. Druhý dotazník srovnával
míru znalostí po probrání daného učiva v hodinách chemie. Tento dotazník byl sestaven na
základě RVP, který stanovuje závazný obsah učiva chemie pro základní školy. Cílem bylo
srovnání základních znalostí se znalostmi získanými po probrání daného učiva.

Zadání prvního dotazníku o základní informovanosti
žáků o sacharidech
Milí žáci/žákyně,
tímto bych Vás chtěla poprosit o spolupráci na mém výzkumném šetření zabývajícím se
sacharidy. Dotazníky jsou anonymní a budou použity pouze v mé bakalářské práci. Vaše
odpovědi zakřížkujte, popřípadě vypište. Odpovídejte, prosím, pravdivě.
Děkuji za spolupráci.

Monika Šindelková, studentka PdF MU

1. Jste:
dívka
chlapec
2. Co znamená pojem sacharidy?
bílkoviny
cukry
tuky
3. Velkým zdrojem sacharidů pro člověka je:
ovoce a zelenina
rostlinné tuky
maso
4. Který sacharid se označuje jako ovocný cukr?
maltosa
laktosa
sacharosa
fruktosa
5. Jsou některé sacharidy rozpustné ve vodě?
ano
ne
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6. Jaký vliv mají sacharidy na lidské tělo?
škodí
neškodí
jsou potřebné, ale ve velkém množství mohou škodit
7. Při kvašení sacharidů vzniká:
alkohol
octová kyselina
glukosa
8. Uveďte, proč jsou sacharidy pro člověka nepostradatelné:
……………………………………………………
9. Jakou chuť mají sacharidy nejčastěji?
slanou
kyselou
sladkou
hořkou
10. Med je:
tuk
přírodní sladidlo
vitamin

Výsledky odpovědí respondentů na první dotazník o základní
informovanosti žáků o sacharidech
První dotazník byl rozdán žákům 9. tříd na začátku školního roku 2011/2012. Bylo
rozdáno 145 dotazníků, z toho použitelných bylo 138. Následujících 10 tabulek obsahuje
vyhodnocení odpovědí žáků na jednotlivé otázky v dotazníku. Jedná se o procentuální
zastoupení jednotlivých odpovědí žáků z celkového počtu dotázaných žáků. Pod některými
tabulkami je umístěno grafické vyhodnocení odpovědí.
Tab. 1. Zastoupení žáků podle pohlaví
Pohlaví

Procentuální zastoupení

chlapec

47,8 %

dívka

52,2 %
Z celkového počtu 138 dotazníků, které byly předloženy žákům 9. tříd na podzim

2011, bylo chlapců 47,8 % a dívek 52,2 %.
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Tab. 2. Přehled odpovědí na otázku: Co znamená pojem sacharidy?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

bílkoviny

4,5 %

0%

2,2 %

cukry

92,4 %

100 %

96,4 %

tuky

3,1 %

0%

1,4 %

Graf 1. Význam pojmu sacharidy
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Z grafu je patrné, že většina žáků (96,4 %) odpověděla správně (chlapci 92,4 %
a dívky 100 %), jejich odpověď byla cukry. Několik chlapců (4,5 %) zvolilo nesprávnou
odpověď bílkoviny. Špatnou odpověď tuky zvolilo 3,1 % chlapců.

Tab. 3. Přehled odpovědí na otázku: Největším zdrojem sacharidů pro člověka je?
Zdroj

Chlapci

Dívky

Celkem

ovoce a zelenina

91 %

100 %

95,6 %

rostlinné tuky

4,5 %

0%

2,2 %

maso

4,5 %

0%

2,2 %

95,6 % dotazovaných žáků odpovědělo na tuto otázku správně, vybrali ovoce
a zelenina. Dívky měly 100 % zastoupení u správné odpovědi. Chlapci odpověděli správně
v 91 %. Odpověď rostlinné tuky vybralo 4,5 % chlapců. Odpověď maso zvolilo 4,5 %
chlapců.
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Graf 2. Velký zdroj sacharidů pro člověka
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Tab. 4. Přehled odpovědí na otázku: Který sacharid se označuje jako ovocný cukr?
Označení

Chlapci

Dívky

Celkem

maltosa

4,5 %

2,8 %

3,6 %

laktosa

16,7 %

5,6 %

10,9 %

sacharosa

18,2 %

12,5 %

15,2 %

fruktosa

60,6 %

79,1 %

70,3 %

Správná odpověď, fruktosa, se objevila nejčastěji (70,3 %). Chlapci odpověděli
správně v 60,6 % a dívky v 79,1 %. Špatnou odpověď, sacharosu, zvolilo 15,2 %
dotazovaných žáků (chlapců 18,2 % a dívek 12,5 %). Další špatná odpověď, laktosa, se
v dotazníkovém šetření objevila v 10,9 % případů (chlapci 16,7 % a dívky 5,6 %).
Nejméně častá byla špatná odpověď maltosa (3,6 %), chlapci 4,5 % a dívky 2,8 %.

32

Graf 3. Označení pro ovocný cukr
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Tab. 5. Přehled odpovědí na otázku: Jsou všechny sacharidy rozpustné ve vodě?
Rozpustné

Chlapci

Dívky

Celkem

ano

95,5 %

98,6 %

97,1 %

ne

4,5 %

1,4 %

2,9 %

Nesprávnou odpověď ano zvolilo 97,1 % žáků (chlapců 95,5 % a dívek 98,6 %).
Správnou odpověď ne ve svém dotazníku zaškrtlo 4,5 % dotazovaných chlapců a dívek
1,4 %. Pouze 2,9 % dotazovaných žáků mělo tušení, že i když některé sacharidy jsou ve
vodě rozpustné, nalezneme i mnoho sacharidů, jež ve vodě rozpustné nejsou. Tato otázka
se ukázala jako nejtěžší z celého dotazníku, žáci si při odpovídání na ni neuvědomili, že
existuje řada sacharidů nerozpustných ve vodě. Tato nevědomost vyplívá z neznalosti
problematiky sacharidů, což je zapříčiněno neprobíráním této problematiky v hodinách
chemie.
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Graf 4. Rozpustnost sacharidů
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Tab. 6. Přehled odpovědí na otázku: Jaký vliv mají sacharidy na lidské tělo?
Vliv

Chlapci

Dívky

Celkem

škodí

6,1 %

4,2 %

5,1 %

neškodí

7,5 %

1,4 %

4,3 %

jsou potřebné, ale ve velkém množství mohou škodit

86,4 %

94,4 %

90,6 %

Většina žáků (90,6 %) odpověděla na tuto otázku správně, sacharidy jsou pro lidské
tělo potřebné, ale ve velkém množství mohou škodit (chlapci 86,4 % a dívky 94,4 %).
Nesprávná odpověď škodí, byla zastoupena 5,1 % (chlapci 6,1 % a dívky 4,2 %)
z celkového počtu dotazovaných. Nesprávná odpověď neškodí byla zastoupena 4,3 % žáků
(chlapci 7,5 % a dívky 1,4 %).
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Graf 5. Vliv sacharidů na lidské tělo
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Tab. 7. Přehled odpovědí na otázku: Při kvašení sacharidů vzniká?
Produkt

Chlapci

Dívky

Celkem

alkohol

42,4 %

47,3 %

44,9 %

octová kyselina

10,6 %

18 %

14,5 %

glukosa

47 %

34,7 %

40,6 %

Produktem kvašení sacharidů je alkohol. Grafické znázornění této otázky ukazuje,
že žáci správnou odpověď věděli v 44,9 % z celkového počtu dotazníků (chlapci 42,4 % a
dívky 47,3 %). Nesprávnou odpověď glukosa nejčastěji zvolili chlapci (ve 47 %), dívky ve
34,7 % případů. Nesprávná odpověď octová kyselina byla zvolena v 14,5 % z celkového
počtu dotazníků (chlapci 10,6 % a dívky 18 %).
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Graf 6. Produkt kvašení sacharidů

Produkt kvašení sacharidů
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

chlapci
dívky
celkem

octová kyselina

alkohol

glukosa

Tab. 8. Přehled odpovědí na otázku: Uveďte, proč jsou sacharidy pro člověka
nepostradatelné?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

zdroj energie

51,5 %

68,1 %

60,1 %

zdroj živin pro tělo

6,1 %

6,9 %

6,5 %

nevím

42,4 %

25 %

33,4 %

Možností odpovědí na tuto otevřenou otázku bylo více, správnou odpověď žáci
vypisovali. V 60,1 %, což bylo největší procentuální zastoupení u této otázky, žáci
odpověděli, že jsou sacharidy zdrojem energie (chlapci 51,5 %, dívky 68,1 %). 33,4 %
žáků (chlapců 42,4 % a 25 % dívek), což je poměrně velké číslo, v dotazníku uvedlo, že
neznají žádnou nepostradatelnou vlastnost sacharidů pro lidské tělo. Jednalo se o druhou
nejvíce udávanou odpověď. Poslední odpověď, která se v dotaznících objevila, byla zdroj
živin pro tělo. Uvedlo ji pouze 6,5 % (chlapců 6,1 % a dívek 6,9 %) z celkového počtu 138
dotázaných žáků.
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Graf 7. Nepostradatelnost sacharidů
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Tab. 9. Přehled odpovědí na otázku: Jakou chuť mají sacharidy nejčastěji?
Chuť

Chlapci

Dívky

Celkem

slaná

19,7 %

4,2 %

11,6 %

kyselá

0%

0%

0%

sladká

80,3 %

95,8 %

88,4 %

hořká

0%

0%

0%

Žáci z pěti nabídnutých možností na tuto otázku vybrali v 88,4 % správnou
odpověď sladká (chlapci 80,3 % a dívky 95,8 %). Nesprávnou odpověď slaná zvolili
v 11,6 % (chlapci 19,7 % a dívky 4,2 %). Jiné nabídnuté možnosti nezvolili, tyto odpovědi
měly nulové procentuální zastoupení.
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Graf 8. Chuť většiny sacharidů
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Tab. 10. Přehled odpovědí na otázku: Med je?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

tuk

1,5 %

0%

0,7 %

přírodní sladidlo

90,9 %

93,1 %

92 %

vitamin

7,6 %

6,9 %

7,3 %

Grafické znázornění poslední otázky prvního dotazníku, zaměřeného na základní
informovanost o problematice sacharidů, ukazuje, že žáci zvolili správnou odpověď
přírodní sladidlo v 92 % (chlapci 90,9 % a dívky 93,1 %). Nesprávná odpověď vitamin se
objevila v 7,3 % z celkového počtu dotázaných žáků (chlapci 7,6 % a dívky 6,9 %). Pouze
0,7 % žáků uvedlo nesprávnou odpověď tuk (jednalo se o jednoho chlapce).
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Graf 9. Zařazení medu
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Zhodnocení prvního dotazníku o základní o informovanosti žáků o sacharidech

První dotazník byl zaměřen na základní informace o sacharidech. Žáci zde měli
možnost uplatnit svoje znalosti z předmětů přírodovědy, přírodopisu, výchovy ke zdraví,
mezipředmětových vazeb a také ze svého osobního života. Dotazník byl sestavěn
z 10 velmi jednoduchých otázek. Jedna otázka byla otevřená, zbylých 9 otázek bylo
uzavřených. Každá otázka měla jen jednu správnou odpověď, kromě otázky č. 8, která byla
otevřená, správných odpovědí zde bylo možno uvést více.
Tab. 11. Vyhodnocení prvního dotazníku o základní informovanosti žáků o sacharidech
Úspěšnost

Počet úspěšných žáků

Zastoupení v % z celkového počtu žáků

100 %

4

2,9 %

90 %

73

52,9 %

80 %

35

25,4 %

méně jak 80 %

16

18,8 %

Dotazovaných žáků bylo celkem 138, chlapců bylo 66 a dívek 72. Dotazník vyplnili
na 100 % 4 žáci, tedy odpověděli na všech 10 otázek správně (2,9 % z celkového počtu
žáků). Na 90 % vyplnilo dotazník 73 žáků (52,9 %), odpověděli správně na 9 otázek
z 10 možných. Se dvěma chybami bylo vyplněno 35 dotazníků (25,4 %), tito žáci vyplnili
dotazník na 80 %. Dotazníků, které měly tři a více chyb, se nakonec objevilo 26, což je
18,8 % z celkového počtu dotazníků.
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Celková úspěšnost dotazníků byla velice dobrá. Žáků, kteří měli dvě a méně chyb,
bylo 112, tito žáci vyplnili dotazník na 80 % a více procent. Pouze 26 žáků mělo horší
výsledky a do hranice 80 % se nevešli. Úspěšných žáků bylo tedy 81,2 %. Z odpovědí žáků
je patrno, že žáci se problematikou sacharidů zabývají i v jiných předmětech než pouze
v předmětu chemie. Jde sice o základní a mnohdy neúplné informace, ale důležité je, že
žáci díky těmto informacím dostávají všeobecný přehled o těchto sloučeninách, které nás
provázejí naším každodenním životem.
Graf 10. Vyhodnocení prvního dotazníku o základní informovanosti žáků o sacharidech
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Zadání druhého dotazníku zabývajícího se získanými
znalostmi o problematice sacharidů v hodinách
chemie
Milí žáci/žákyně,
tímto bych Vás chtěla poprosit o spolupráci na mém výzkumném šetření zabývajícím se
sacharidy. Dotazníky jsou anonymní a budou použity pouze v mé bakalářské práci. Vaše
odpovědi zakřížkujte, popřípadě vypište. Odpovídejte, prosím, pravdivě.
Děkuji za spolupráci.

Monika Šindelková, studentka PdF MU

1. Jste:
dívka
chlapec
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2. Co nepatří mezi sacharidy?
glukosa
škrob
lipid
3. Vyber vzorec glukosy?
C4H12O6
C5H12O6
C6H12O6
4. Mezi monosacharidy patří:
maltosa
sacharosa
fruktosa
5. Celulosa je:
stavební sacharid rostlin
stavební sacharid v živočišných tkáních
6. Jak se jinak označuje glukosa?
rostlinný cukr
hroznový cukr
pšeničný cukr
7. Glukosa je:
modrá krystalická látka, rozpustná ve vodě
černá pevná látka, nerozpustná ve vodě
bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě
8. Rafinovaný cukr se vyrábí z:
pšenice
cukrové řepy
jablek
9. Alkoholové kvašení cukrů probíhá působením:
virů
kvasinek
prvoků
10. Mezi polysacharidy řadíme:
glukosu
celulosu
fruktosu
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Výsledky odpovědí respondentů na druhý dotazník zabývající se
získanými znalostmi o problematice sacharidů v hodinách chemie
Druhý dotazník byl rozdán žákům 9. tříd na jaře školního roku 2011/2012. Bylo
rozdáno 78 dotazníků, z toho použitelných z hlediska vyhodnocení bylo 70. Následujících
10 tabulek a grafů obsahuje vyhodnocení odpovědí žáků na jednotlivé otázky v dotazníku.
Jedná se o procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí žáků z celkového počtu
dotázaných žáků. Pod některými tabulkami je umístěno grafické vyhodnocení odpovědí.
Tab. 12. Zastoupení žáků podle pohlaví
Pohlaví

Procentuální zastoupení

chlapec

42,9 %

dívka

57,1 %
Z celkového počtu 70 dotazníků, které byly předloženy žákům 9. Tříd na jaře 2012,

bylo chlapců 42,9 % a dívek 57,1 %
Tab. 13. Přehled odpovědí na otázku: Co nepatří mezi sacharidy?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

glukosa

0%

0%

0%

škrob

23,3 %

22,5 %

22,9 %

ethanol

76,7 %

77,5 %

77,1 %

Ethanol, řadící se mezi alkoholy, uvedlo jako správnou odpověď 77,1 %
respondentů. Chlapci i dívky na tuto otázku co do počtu procent odpovídali téměř shodně,
pro správnou odpověď se rozhodlo 76,7 % chlapců a 77,5 % dívek, rozdíl byl v řádech
desetin procenta. Nesprávnou odpověď škrob uvedlo 22,9 % dotazovaných žáků (23,3 %
chlapců a 22,5 % dívek). Poslední nesprávná odpověď glukosa nebyla ani jedním žákem
označena.
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Graf 11. Látka nepatřící mezi sacharidy
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Tab. 14. Přehled odpovědí na otázku: Vyber vzorec glukosy?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

C4H12O6 (vzorec č. 1)

0%

0%

0%

C5H12O6 (vzorec č. 2)

26,7 %

17,5 %

21,4 %

C6H12O6 (vzorec č. 3)

73,3 %

82,5 %

78,6 %

Správný vzorec glukosy C6H12O6 (vzorec č. 3) zvolilo 78,6 % žáků z celkového
počtu 70 dotazovaných (chlapců 73,3 % a dívek 82,5 %). Špatnou odpověď C5H12O6
(vzorec č. 2) uvedlo 21,4 % žáků (chlapců 26,7 % a dívek 17,5 %). Pro C4H12O6
(vzorec č. 1) se nerozhodl žádný žák. Vzorce se lišily pouze počtem uhlíků v sumárním
zápisu vzorce, i přesto žáci ve většině případů zvolili správný vzorec.
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Graf 12. Vzorec glukosy
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Tab. 15. Přehled odpovědí na otázku: Který z následujících sacharidů se dobře rozpouští
ve vodě?
Sacharid

Chlapci

Dívky

Celkem

celulosa

23,3 %

15 %

18,6 %

sacharosa

43,3 %

50 %

47,1 %

chitin

33,4 %

35 %

34,3 %

Z tabulky je patrné, že žáci znali správnou odpověď na tuto otázku v 47,1 %
(chlapci 43,3 % a dívky 50 %). Správnou odpovědí je tedy sacharosa. 34,3 % žáků zvolilo
nesprávnou odpověď chitin (chlapci 33,4 % a dívky 35 %), což je sice sacharid, ale není
rozpustný ve vodě, a nachází se v tělních pokryvech hmyzu. Nejméně žáků (18,6 %)
uvedlo jako odpověď celulosu (chlapci 23,3 % a dívky 15 %).
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Graf 13. Sacharid rozpustný ve vodě
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Tab. 16. Přehled odpovědí na otázku: Celulosa je?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

stavební sacharid rostlin

90 %

97,5 %

94,3 %

stavební sacharid v živočišných tkáních

10 %

2,5 %

5,7 %

Z tabulky je patrné, že 94,3 % žáků (90 % chlapců a 97,5 % dívek) zapsalo
správnou odpověď, že celulosa je stavební sacharid rostlin. Pouze 5,7 % respondentů
(10 % chlapců a 2,5 % dívky) uvedlo nesprávnou odpověď, že celulosa je stavební
sacharid v živočišných tkáních.
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Graf 14. Funkce celulosy
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Tab. 17. Přehled odpovědí na otázku: Jak se jinak označuje glukosa?
Označení

Chlapci

Dívky

Celkem

rostlinný cukr

6,7 %

10 %

8,6 %

hroznový cukr

90 %

82,5 %

85,7 %

pšeničný cukr

3,3 %

7,5 %

5,7 %

Glukosu můžeme označit jako hroznový cukr, jedná se o zažité označení tohoto
šestiuhlíkatého sacharidu. Většina žáků (85,7 %) zvolila v dotazníku správnou možnost
(90 % chlapců a 82,5 % dívek). 8,6 % žáků zvolilo nesprávnou odpověď rostlinný cukr
(6,7 % chlapců a 10 % dívek). Nesprávnou variantu, pšeničný cukr, zvolilo 5,7 %
dotazovaných žáků (chlapců 3,3 % a dívek 7,5 %).
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Graf 15. Jiné označení glukosy
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Tab. 18. Přehled odpovědí na otázku: Glukosa je?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

modrá krystalická látka, rozpustná ve vodě

20 %

22,5 %

21,5 %

černá pevná látka, nerozpustná ve vodě

3,3 %

0%

1,4 %

bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě

76,7 %

77,5 %

77,1 %

Sedmá otázka v dotazníku byla zaměřena na vlastnosti glukosy. Správnou
odpověď, tedy že glukosa je bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě, zakroužkovalo
77,1 % dotazovaných žáků (76,7 % chlapců a 77,5 % dívek). Nesprávnou odpověď, že
glukosa je modrá krystalická látka, rozpustná ve vodě, zvolilo 21,5 % žáků (20 % chlapců
a 22,5 % dívek). Pouze jeden chlapec vybral poslední nesprávnou odpověď, že se jedná o
černou pevnou látku, nerozpustnou ve vodě.
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Graf 16. Vlastnosti glukosy
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Tab. 19. Přehled odpovědí na otázku: Rafinovaný cukr se vyrábí z?
Surovina

Chlapci

Dívky

Celkem

pšenice

0%

0%

0%

cukrové řepa

86,7 %

85 %

85,7 %

jablek

13,3 %

15 %

14,3 %

Z celkového počtu 70 žáků 85,7 % (z toho chlapců 86,7 % a dívek 85 %)
odpovědělo správně cukrová řepa. 14,3 % žáků (chlapců 13,3 % a dívek 15 %) zvolilo
špatnou odpověď jablka. Nesprávnou odpověď pšenice nezvolil ani jeden žák.
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Graf 17. Surovina pro výrobu rafinovaného cukru
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Tab. 20. Přehled odpovědí na otázku: Alkoholové kvašení cukrů probíhá působením?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

virů

13,3 %

32,5 %

24,3 %

kvasinek

80 %

50 %

62,9 %

prvoků

6,7 %

17,5 %

12,8 %

Původcem alkoholového kvašení jsou kvasinky, které přeměňují určité sacharidy na
alkoholy. Správnou odpověď zvolilo 62,9 % dotazovaných žáků (80 % chlapců
a 50 % dívek). Druhou nejčastější špatnou odpovědí byly viry. Tuto odpověď zvolilo 24,3
% žáků (13,3 % chlapců a 32,5 % dívek). Nesprávnou odpověď prvoci uvedlo 12,8 %
dotazovaných žáků (6,7 % chlapců a 17,5 % dívek).
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Graf 18. Původce alkoholového kvašení
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Tab. 21. Přehled odpovědí na otázku: Mezi polysacharidy řadíme?
Odpověď

Chlapci

Dívky

Celkem

glukosu

43,3 %

37,5 %

40 %

celulosu

40 %

27,5 %

32,9 %

fruktosu

16,7 %

35 %

27,1 %

Celulosu, jakožto správnou odpověď z nabídnutých tří možností, zatrhlo ve svém
dotazníku 32,9 % dotazovaných žáků (40 % chlapců a 27,5 % dívek). V 40 % se žáci
rozhodli pro nesprávnou odpověď glukosa (43,3 % chlapců a 37,5 % dívek). V 27,1 % žáci
zvolili špatnou odpověď fruktosa (16,7 % chlapců a 27,5 % dívek). Procentuální rozdíly
mezi jednotlivými odpověďmi činí několik procent, což svědčí o neznalosti problematiky
polysacharidů. Je patrné, že žáci nevědí, které sacharidy řadíme mezi polysacharidy. Tato
otázka se ukázala jako nejtěžší, žáci v nejvíce případech zvolili jinou odpověď než
správnou.
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Graf 19. Látka patřící mezi polysacharidy
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Zhodnocení druhého dotazníku zaměřeného na získané znalosti v hodinách chemie

Druhý dotazník byl zaměřen na informace o sacharidech, které žáci získali během
hodin chemie, v nichž se problematika sacharidů probírala. Otázky v dotazníku byly
vytvořeny na základě RVP, který vymezuje závazný obsah učiva chemie na základních
školách. Jako podklad pro sestavení dotazníků byly použity učebnice chemie pro základní
školy, ze kterých se žáci danou problematiku učili. Dotazník byl sestaven z 10 otázek.
Všechny otázky byly uzavřené. Každá otázka měla jen jednu správnou odpověď.
Tab. 22. Vyhodnocení druhého dotazníku zaměřeného na získané znalosti v hodinách
chemie
Úspěšnost

Počet úspěšných žáků

Zastoupení v % z celkového počtu žáků

100 %

2

2,8 %

90 %

14

20 %

80 %

20

28,6 %

méně jak 80 %

34

48,6 %

Dotazovaných žáků bylo celkem 70, chlapců bylo 30 a dívek 40. Dotazník vyplnili
na 100 % pouze 2 žáci (tedy 2,8 % z celkového počtu žáků), tito žáci odpověděli na všech
10 otázek správně. Na 90 % vyplnilo dotazník 14 žáků (20 %), odpověděli správně na
9 otázek z 10 možných. Se dvěma chybami bylo vyplněno 20 dotazníků, tito žáci vyplnili
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dotazník na 80 %. Dotazníků, které měly tři a více chyb, se nakonec objevilo 34, což je
48,6 % z celkového počtu dotazníků.
Graf 20. Vyhodnocení druhého dotazníku zaměřeného na získané znalosti
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Celková úspěšnost dotazníků byla oproti prvnímu dotazníku horší. Žáků, kteří měli
tři a více chyb, bylo 48,6 %, což je skoro třikrát více než u prvního dotazníku, kde se
objevilo pouze 18,8 % žáků s těmito výsledky. Do hranice 80 % úspěšnosti se vešlo
51,4 % dotazovaných žáků, v prvním dotazníku to bylo 81,2 % dotazovaných žáků. Je tedy
patrné, že úspěšnost druhého dotazníku nebyla tak vysoká jako u prvního dotazníku.
Z toho vyplývá, že žáci i po probírání dané látky v hodinách chemie nenabydou hlubší
znalosti problematiky sacharidů.
Graf 21. Srovnání dosažených výsledků prvního a druhého dotazníkového šetření
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méně jak 80 %

4. Kritické zhodnocení použitých literárních zdrojů
Bakalářská práce se zabývá problematikou sacharidů. Úvodní kapitola 2.1. se
věnuje obecnému popisu vlastností sacharidů, jejich třídění a názvosloví. Vhodný obecný
přehled o vlastnostech sacharidů obsahuje publikace Biochemie od Donalda Voeta a Judith
Voetové [2]. Autoři zde poskytují obecný přehled o sacharidech. Další publikací, ve které
se nachází množství obecných informací o problematice sacharidů, je 1. díl Chemie
potravin od Jana Velíška [11]. Autor se zde zabývá chemickým složením potravin, proto
jsou zde obsáhlé kapitoly o jednotlivých typech potravin a jejich chemickém složení. Autor
například seřadil potraviny podle obsahu sacharidů a srovnává jejich energetickou hodnotu
či popisuje jejich vliv na lidský organismus. Obecnými informacemi o sacharidech se
zabývá i Miroslav Ferenčík a kolektiv autorů v publikaci Biochémia [14]. Sacharidy jsou
v této publikaci popsány výstižně, autoři se snažili podat ucelený přehled o problematice
sacharidů. Poslední část úvodní kapitoly 2.1. se věnuje názvosloví sacharidů.
Nejrozsáhlejší publikací zabývající se touto problematikou je publikace Názvosloví
sacharidů od A. Mcnaughta [4]. Tato publikace vznikla na popud IUPAC a IUBMC, měla
by tedy obsahovat závazná doporučení ohledně názvosloví sacharidů, popisuje, jak se
názvosloví tvoří, kterých pravidel se držet či jaké druhy vzorců by se měly používat, aby
daný vzorec byl pochopitelný i pro ostatní odborníky.
Nejrozsáhlejší kapitolou je kapitola 2.2., která pojednává o monosacharidech.
Kapitola začíná obecnými informacemi o monosacharidech, dále jsou zde monosacharidy
rozděleny a poté je ke každému významnému monosacharidu uvedeno několik informací
o chemických a fyzikálních vlastnostech. Velké množství informací o monosacharidech
obsahují publikace Biochemie od Donalda Voeta a Judith Voetové [2], Organická chemie
pro biology od Milana Potáčka [5], Základy biochemie od Pavla Kloudy [6], Biochemie od
Karla Maška a Zdenka Cicvárka [7] či Stručné základy organické chemie od Josefa
Pacáka [8]. Velmi podrobně se tříděním monosacharidů zabýval Zdeněk Šípal ve své
publikaci Biochemie [1]. V Učebnici biochemie pro farmaceuty od Antonína Jindry a
kolektivu autorů [9] nalezneme třídění monosacharidů také, ale protože se jedná o starší
publikaci, musí se některé získané informace ověřovat. Nejvíce informací o kapitole 2.2.3,
která se zabývá deriváty monosacharidů, nalezneme v publikaci Harperova biochemie od
Roberta Murray a kolektivu autorů [10]. Problematika derivátů monosacharidů je vhodně
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popsána i v následujících publikacích, jako je 1. díl Chemie potravin od Jana Velíška [11]
či Biochemie od Zdeňka Vodrážky [13].
Kapitola 2.3. se věnuje oligosacharidům, především chemickým a fyzikálním
vlastnostem disacharidů. Problematikou oligosacharidů, hlavně disacharidů, se zabývá
publikace Organická chemie pro biology od Milana Potáčka [5] a publikace Biochemie od
Zdeňka Vodrážky [13]. Oba autoři popisují obecné chemické a fyzikální vlastnosti
oligosacharidů. O laktose se nejvíce zmiňuje Jaroslav Doubrava a kolektiv autorů
v publikaci Základy biochemie [15]. O sacharose nejvíce informací uvádí Zdeněk
Vodrážka ve své publikaci Biochemie [13]. Tento autor ve své publikaci uvádí nepřeberné
množství informací nejenom o oligosacharidech, ale i o monosacharidech a
polysacharidech. Jedná se o velmi podrobně napsanou publikaci, která se snaží pojmout
veškerou problematiku biochemie.
Další významnou částí bakalářské práce o sacharidech byla kapitola 2.4. Tato
kapitola se zabývala polysacharidy, jejich strukturou a významnými zástupci. Strukturu
polysacharidů nejlépe popisuje Zdeněk Vodrážka ve své publikaci Biochemie [13]. Věnuje
se primární, sekundární i terciální struktuře. Nejvíce se ovšem zabývá sekundární
strukturou, tedy tvarem nataženého pásu a šroubovice. Mezi významné polysacharidy bylo
zařazeno několik zástupců, jednalo se o celulosu, škrob a glykogen. Cenné informace
o celulose jsou uvedeny v publikaci Organická chemie pro biology od Milana Potáčka [5].
Další informace o celulose se objevují ve Stručných základech organické chemie od Josefa
Pacáka [8] či Biochemie od Karla Maška a Zdenka Cicvárka [7]. I když jsou tyto dvě
publikace starší, mnoho informací v nich je aktuálních, ale jistá míra obezřetnosti je na
místě. Dalšími významnými polysacharidy, uvedenými v bakalářské práci, byly škrob a
glykogen. Vlastnostmi škrobu se ve své publikaci Základy biochemie zabýval Pavel
Klouda [6], popis struktury nejlépe vystihl Zdeněk Vodrážka ve své publikaci
Biochemie [13]. O posledním, výše zmíněném polysacharidu (glykogenu) se ve své
publikaci zmiňoval Roberta Murray a kolektiv autorů v Harperově biochemii [10], ale i
Zdeněk Šípal ve své publikaci Biochemie [1], který se zabýval především obecnými
vlastnostmi glykogenu.
Kapitola 2.5 se zabývá metabolismem sacharidů, nejvíce prostoru je věnováno
metabolismu glukosy, a to především glykolýze (aerobní a anaerobní) a glukoneogenezi.
Dále je zde zmínka o hormonální regulaci metabolismu glukosy. Glykolýza je velice dobře
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popsána v publikaci Biochemie pro studující lékařství od Miroslava Ledviny [18]. Autor se
v této publikaci věnuje především metabolickým pochodům v lidském organismu a
obraným reakcím lidského organismu (imunitní systém). Průběh glykolýzy je zde popsán
velice podrobně a srozumitelně. Jsou zde i různá schémata, která pomáhají hlubšímu
pochopení popsaných reakcí. Glykolýza je také velmi srozumitelně popsána v publikaci
Biochemie pro bakaláře od Jiřího Dostála a kolektivu autorů [19]. Autoři se zaměřili na
nejdůležitější reakce, které během glykolýzy probíhají, proto zde není tolik informací jako
v publikaci Biochemie pro studující lékařství od Miroslava Ledviny [18], ale i přesto se
jedná o velmi kvalitní zdroj základních informací. V publikaci Regulace metabolismu
cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin od Milana Holečka [20] se objevuje velké množství
informací, které se v jiných publikacích nenalézají. Jak již název napovídá, autor se v této
publikaci věnuje pouze metabolismu biochemicky významných látek, a velice výstižně je
zde popsána aerobní glykolýza. Autor se snaží čtenářům poskytnout ucelený přehled
o problematice metabolických pochodů v lidském těle. Tato publikace patří k velmi
obsáhlým a kvalitním zdrojům informací o problematice metabolismu sacharidů, stejně
jako výše uvedená publikace Biochemie pro studující lékařství od Miroslava Ledviny [18].
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5. Diskuze
Problematika sacharidů byla zpracována v teoretické části bakalářské práce, která
se zabývá chemickými a fyzikálními vlastnostmi monosacharidů, oligosacharidů
a polysacharidů, v neposlední řadě také metabolismem sacharidů.
Výzkum provedený na podzim 2011 a na jaře 2012 byl zpracován do výzkumné
části bakalářské práce. Zabývá se znalostmi žáků o problematice sacharidů. Výzkum byl
proveden formou dotazníkového šetření.
Provedený výzkum potvrdil, že žáci mají základní znalosti o problematice
sacharidů. 81,2 % žáků vyplnilo první dotazník, zabývající se základní informovaností
žáků o problematice sacharidů, na 80 % a více procent, to znamená, že žáci měli
maximálně dvě chyby ve svém dotazníku. Dotazník byl sestaven ze základních informací
o sacharidech, které žáci mohli získat v hodinách různých předmětů (přírodopis,
přírodověda či výchova ke zdraví) nebo ve svém osobním životě.
Druhý dotazník byl sestaven na základě RVP, který vymezuje závazný obsah učiva
chemie na základních školách. Očekávané výstupy RVP u žáka základní školy z předmětu
chemie u organických sloučenin:
•

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití

•

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití

•

orientuje se ve výchozích látkách a koncových produktech biochemického
zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů

•

uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů [23].
Podle výše uvedených výstupů RVP pro žáky základních škol výsledek šetření

týkající se získaných znalostí o problematice sacharidů v hodinách chemie nevyšel
v pozitivních číslech. Žáků, kteří vyplnili dotazník na méně jak 80 %, bylo 48,6 %, což je
oproti prvnímu dotazníku, který se zabývá základní informovaností žáků o problematice
sacharidů, skoro třikrát více (první dotazník 18,8 % žáků). Jedná se o alarmující výsledek.
Žáci by si z hodin chemie měli odnést ucelený přehled o problematice sacharidů,
měli by znát základní rozdělení sacharidů, vlastnosti a použití sacharidů, v neposlední řadě
by měli znát příklady jejich zdrojů. Z dotazníkového šetření vyplývá, že žáci nemají
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ucelený přehled o základním rozdělení sacharidů, více jak 60 % žáků nedokázalo určit,
který z nabízených sacharidů patří mezi polysacharidy.
Dotazníkové šetření prokázalo, že žáci nemají ucelený přehled o vlastnostech
sacharidů, pouze 2,9 % žáků mělo tušení, že ačkoliv jsou některé sacharidy ve vodě
rozpustné, nalezneme i mnoho sacharidů, jež ve vodě rozpustné nejsou. Více jak 50 %
žáků nedokázalo zvolit z nabídnutých odpovědí sacharid, který se ve vodě rozpouští.
Přesné údaje o jednotlivých klíčových bodech výzkumu jsou podrobně
rozpracovány ve výzkumné části (kapitola 3).
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6. Závěr
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sacharidů. Cílem teoretické části
bakalářské práce bylo shrnutí základních informací o sacharidech, jejich názvosloví,
rozdělení sacharidů, chemické a fyzikální vlastnosti monosacharidů, oligosacharidů a
polysacharidů a shrnutí jejich metabolismu, a to formou literární rešerše. Tato část práce
přináší ucelené shrnutí nejdůležitějších informací týkajících se problematiky sacharidů.
Cílem výzkumné části bakalářské práce bylo srovnání základních znalostí
o problematice sacharidů před jejich výukou a poté po jejich výuce v hodinách chemie
u žáků 9. tříd čtyř základních škol na území Jihomoravského kraje. Toho bylo docíleno
pomocí výzkumného šetření provedeného formou dotazníků na podzim 2011 a na jaře
2012.
Z údajů výzkumu vyplývá, že žáci nemají dostatečné znalosti o problematice
sacharidů.
•

Více jak 60 % žáků nedokázalo určit, který z nabízených sacharidů patří mezi
polysacharidy.

•

Pouze 2,9 % žáků mělo tušení, že ačkoliv některé sacharidy jsou ve vodě
rozpustné, nalezneme i mnoho sacharidů, jež ve vodě rozpustné nejsou.

•

Více jak 50 % žáků nedokázalo zvolit z nabídnutých odpovědí sacharid, který
se ve vodě rozpouští.

•

33,4 % žáků nedokázalo uvést, proč jsou sacharidy pro člověka významné
(nepostradatelné).

Zpracování bakalářské práce představovalo náročný úkol především po stránce
zajištění odborných literárních zdrojů a nejnovějších poznatků o problematice sacharidů.
Autorka této bakalářské práce předpokládá hlubší rozpracování daného tématu další
výzkumnou činností v rámci diplomové práce.
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7. Shrnutí
Bakalářská práce „Sacharidy“ je zaměřena na problematiku sacharidů. Teoretická
část bakalářské práce obsahuje shrnutí základních informací o sacharidech, jejich
názvosloví, rozdělení sacharidů, chemické a fyzikální vlastnosti monosacharidů,
oligosacharidů a polysacharidů a shrnutí jejich metabolismu, a to formou literární rešerše.
Tato část práce přináší ucelené shrnutí nejdůležitějších informací týkajících se
problematiky sacharidů.
Výzkumná část práce obsahuje šetření provedené pomocí dotazníků u žáků 9. tříd
základních škol zabývající se srovnáním základních znalostí dotazovaných žáků před
výukou problematiky sacharidů a poté po jejich výuce v hodinách chemie.

Klíčová slova
Sacharidy, názvosloví, monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, hlavní chemické a
fyzikální vlastnosti, metabolismus
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Resumé
Bachelor thesis " Carbohydrates“ is focused on the issues of carbohydrates.
Theoretical part of Bachelor thesis contains a summary of the basic information about
carbohydrates, nomenclature of carbohydrates, distribution of carbohydrates, chemical and
physical properties of monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides and
summary of their metabolism by literature search. This part provides a comprehensive
summary of key information about the problems of carbohydrate.
Research part of the work includes an investigation conducted by using
questionnaires for students 9th elementary school classes dealing with the comparison of
basic knowledge of those surveyed students before teaching about carbohydrates, and then
after hours of instruction about carbohydrates in chemistry.

Key words
Carbohydrates,

nomenclature,

monosaccharides,

oligosaccharides,

significant physical and chemical properties, metabolism
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