
Sylaby praktických cvičení: Biochémia – LS, 2. ročník 2018/2019 

 

I. blok cvičení – SUBSTRÁTY – od 18.2.2019 do 15.3.2019 

1. AMINOKYSELINY  

Skupinové reakcie aminokyselín: Ninhydrínová (s. 30), Biuretová (s. 31), 

Xantoproteínová (s. 33), reakcia na aminokyseliny obsahujúce síru (s. 34).  

Kvalitatívna analýza aminokyselín tenkovrstevnou chromatografiou na papieri (návod) 

2. CUKRY  

 Všeobecné reakcie na prítomnosť sacharidov: reakcia s alfa-naftolom (s. 11) 

 Dôkaz redukujúcich a neredukujúcich sacharidov: Fehlingova reakcia (s. 13) 

 Rozlíšenie monosacharidov a disacharidov: Barfoedova reakcia (s. 14) 

 Rozlíšenie aldóz a ketóz: Selivanova reakcia (s. 15) 

 Rozlíšenie pentóz a hexóz: Tollensova reakcia (s. 15) 

 Identifikácia polysacharidov (s. 17) 

 Substrátová špecifita enzýmov – sacharáza a amyláza (s. 46) 

3. LIPIDY  

Stanovenie chemických konštánt lipidov: číslo kyslosti, stupeň kyslosti, číslo 

zmydelnenia (s. 23-24)  

 Chromatografia lipidov pečene na tenkej vrstve (s. 25) 

 Stanovenie vitamínu C vo vitamínovom prípravku a v ovocnej šťave (návod) 

4. PROTEÍNY  

 Izolácia a dôkaz kazeínu v mlieku (návod) 

 Stanovenie koncentrácie proteínov biuretovou metódou, stanovenie kalibračnej krivky, 

stanovenie koncentrácie proteínov v neznámej vzorke (návod) 

 

V týždni 18.3. až 22.3.2019 voľno. 

  



II. blok cvičení – ENZÝMY – od 25.3.2019 do 26.4.2019 

1. ENZÝMY I.– aktivita, časový priebeh enzýmovej reakcie, aktivácia enzýmovej reakcie 

Stanovenie aktivity β-glykozidázy, v/t krivka (s. 42)  

Stanovenie aktivity lipázy (s. 50) 

2. ENZÝMY II. – izoenzýmy, aminotransferázy a ich význam  

Delenie izoenzýmov LDH a ich stanovenie (s. 52) 

Stanovenie aktivity AST a ALT (s. 57) 

3. ENZÝMY III– vplyv koncentrácie substrátu na enzýmovú aktivitu, kinetické parametre 

KM a Vmax, inhibícia enzýmovej reakcie  

Stanovenie KM β-glykozidázy, v/S krivka (s. 47) 

Stanovenie aktivity sukcinátdehydrogenázy z pečene (s. 50) 

4. SEPARAČNÉ METÓDY  

Elektroforéza za denaturujúcich podmienok (návod) 

Stanovenie relatívnej molekulovej hmotnosti purifikovaného enzýmu (návod) 

 

Semináre 

- budú na začiatku každého cvičenia 

- témy seminárov: 

o aminokyseliny, peptidy, proteíny 

o sacharidy 

o lipidy 

o enzýmy I. 

o enzýmy II. 

o výpočty na energetiku biochemických procesov a kinetiku enzýmov 

 

 

 



Záverečný test 

- bude sa písať v 9. týždni (15.4. – 19.4. 2019) 

- študenti, ktorí majú praktické cvičenia vo štvrtok – nebudú mať cvičenie 18.4.2019 kvôli 

Veľkej noci. Preto budú mať posledné cvičenie a aj zápočtový test až v 10. týždni, t.j. 

25.4.2019. 

- záverečný test bude mať 100 bodov a otázky budú z učiva, ktoré bolo odprednášané na 

cvičeniach v rámci seminárov 

- opravný test bude v 11. týždni (29.4. – 3.5.2019) 

 

Požiadavky na pripustenie ku skúške: 

- absolvovanie všetkých praktických cvičení 

- minimálne 60% zo záverečného testu 

- ak študent nesplní požiadavku min. 60% z testu, píše opravný test, ktorý je za 100 

bodov. Z tohto testu musí dosiahnuť aspoň 60 bodov, aby bol pripustený na skúšku. 

Body z riadneho záverečného testu sa v tomto prípade nezapočítavajú do hodnotenia 

študenta t.j. akoby študent z riadneho testu získal 0 bodov. 

Podmienky na predtermín: 

- Študenti, ktorí dosiahnu minimálne 85% v celkovom hodnotení, môžu absolvovať 

skúšku z biochémie v predtermínoch zverejnených Katedrou v AIS. 

 



Počas celého prvého a druhého bloku študenti ostávajú v praktikárni kde začali cvičiť (t.j. celé 4 týždne sú vo veľkej praktikárni a druhá polovica je 

v malej praktikárni), lebo všetky úlohy zo stolov sa prenesú po prvých dvoch týždňoch do druhej. 

1. a 2. týždeň výuky: 

Veľká praktikáreň: 

1.stôl 

Aminokyseliny Aminokyseliny 

Aminokyseliny Aminokyseliny 

 

 

2.stôl 

Aminokyseliny Aminokyseliny 

Lipidy Lipidy 

 

 

3.stôl 

Lipidy Lipidy 

Lipidy Lipidy 

 

Malá praktikáreň: 

4.stôl 

Cukry Cukry 

Cukry Cukry 

 

 

5.stôl 

Proteíny Proteíny 

Proteíny Proteíny 

 

 

 

 

 



3. a 4. týždeň výuky: 

Veľká praktikáreň: 

1.stôl 

Cukry Cukry 

Cukry Cukry 

 

 

2.stôl 

Cukry Cukry 

Proteíny Proteíny 

 

 

3.stôl 

Proteíny Proteíny 

Proteíny Proteíny 

 

Malá praktikáreň: 

4.stôl 

Lipidy Lipidy 

Lipidy Lipidy 

 

 

 

5.stôl 

Aminokyseliny Aminokyseliny 

Aminokyseliny Aminokyseliny 

 

 

 

 

 

 

 



6. a 7. týždeň výuky: 

Veľká praktikáreň: 

1.stôl 

Enzýmy I. Enzýmy I. 

Enzýmy I. Enzýmy I. 

 

 

2.stôl 

Enzýmy I. Enzýmy I. 

Enzýmy II. Enzýmy II. 

 

 

3.stôl 

Enzýmy II. Enzýmy II. 

Enzýmy II. Enzýmy II. 

 

Malá praktikáreň: 

4.stôl 

Enzýmy III. Enzýmy III. 

Enzýmy III. Enzýmy III. 

 

 

 

5.stôl 

ELFO ELFO 

ELFO ELFO 

 

 

 

 

 

 

 



8. a 9. týždeň výuky: 

Veľká praktikáreň: 

1.stôl 

Enzýmy III. Enzýmy III. 

Enzýmy III. Enzýmy III. 

 

 

2.stôl 

Enzýmy III. Enzýmy III. 

ELFO ELFO 

 

 

3.stôl 

ELFO ELFO 

ELFO ELFO 

 

Malá praktikáreň: 

4.stôl 

Enzýmy II. Enzýmy II. 

Enzýmy II. Enzýmy II. 

 

 

 

5.stôl 

Enzýmy I. Enzýmy I. 

Enzýmy I. Enzýmy I. 

 

 

 

 

 

 

 

 


