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Převzato z pestujzeleninu.cz 

Daniel Pluskal 

Všebarevné pokoušení 50 bodů 

Červená. Žlutá, modrá, růžová 

a fialová. A spoustu, spoustu 

zelené. To všechno jsou barvy, 

které můžete spatřit i při velmi 

zběžném pohledu na rozkvetlou 

louku. Za vší tou krásou a pestrostí 

se ale samozřejmě skrývá naše 

stará známá (a samozřejmě 

neméně krásná a pestrá) 

biochemie. Rostlinné pigmenty, 

příčina našeho vizuálního 

potěšení, jsou totiž chemické látky, nacházející se prakticky ve všech rostlinných orgánech. 

Jejich chemický i strukturní charakter je ale navzdory jejich vnějšímu projevu vysoce 

variabilní, nicméně je můžeme sdružovat do několika základních skupin, jako jsou chlorofyly, 

karotenoidy, flavonoidy, kurkuminoidy, betalainy a mnohé další. 

1. V přírodě nikdy nenastane, že by rostlina obsahovala zároveň anthokyany 

a betalainy. Jak byste tento jev zdůvodnili? (Pozor, u této ani dalších úloh si 

nepopleťte betalainy s jinou skupinou chemických sloučenin, tzv. betainy. Tyto 

skupiny látek nesou velmi podobný název, poněvadž byly obě poprvé objeveny v, 

a jsou pojmenované po, Beta vulgaris, tedy cukrové řepě, nicméně chemicky jsou 

významně odlišné.) [1 b] 

Flavonoidní barviva a betalainy jsou krásným příkladem homoplázie, tedy 

analogického znaku, který se vyvinul u různých skupin organismů zcela nezávisle 

čistě z důvodu výhodnosti takový znak nést. K nějakému znaku může ale vést více 

cest, a kterou cestu si která vývojová větev zvolí, je jen a jen na ní. Flavonoidy 

a betalainy mají tedy v rostlinách prakticky stejnou funkci, ale vyvinuly se u různých 

skupin rostlin zvlášť. 

Názorů na důvod vzájemného vyloučení anthokyanů a betalainů je ale více a otázka 

dodnes není řádně uzavřená. 

Jistě se vám již někdy stalo, že jste se neočekávaně stali předmětem nefinanční jednostranné 

obchodní transakce, jejímž důsledkem došlo k vašemu nabytí a držení časově progresivně 

deteriorativního hmotného statku striktně dekorativního nebo symbolického významu na 

bázi reproduktivního orgánu species zařaditelného do ordo Asterales, Liliales, Rosales nebo 

analogického taxonu vykazujícího vysokou subjektivní estetičnost. Přeloženo do lidštiny: 
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„dostali jste květiny“. Atraktivita květů rostlin pro člověka je však pouze jedním z mnoha 

důsledků přítomnosti pigmentů v rostlinném těle a zdaleka ne tím nejdůležitějším. 

2. Uvažujte následující zástupce rostlinných barviv: chlorofyl a, lutein, quercentin, 

chlorofyl b, zeaxanthin, betanin, cyanidin a β-karoten. Každé z těchto barviv 

zařaďte do jedné ze základních skupin rostlinných barviv uvedených v prvním 

odstavci a uveďte jeho barvu, význam pro rostlinu a buněčnou organelu, ve které 

se barvivo vyskytuje. [2 b] 

Chlorofyl a se řadí mezi chlorofyly, má žlutozelenou barvu, jedná se o fotosyntetický 

pigment absorbující světlo kolem 430 a 662 nm, nachází se v tylakoidních 

membránách chloroplastů. 

Lutein se řadí mezi karotenoidy, má žlutooranžovou barvu, jedná se o pigment, 

který chrání fotosyntetický aparát před nadbytkem přijaté energie, nachází se 

v chloroplastech. 

Quercentin je flavonoid, je bezbarvý nebo žlutý, slouží rostlinám jako antioxidant 

a nachází se ve vakuole. 

Chlorofyl b je chlorofyl, má modrozelenou barvu, jedná se o fotosyntetický bigment 

absorbující světlo kolem 453 a 662 nm a nachází se v thylakoidních membránách 

chloroplastů. 

Zeaxanthin patří mezi karotenoidy, má žlutooranžovou barvu a v buňce má stejnou 

roli jako lutein, jehož je izomerem, a shodně jako lutein se vyskytuje 

v chloroplastech. 

Betanin je betalain, má červenou barvu, která se ale mění v závislosti na pH. Funkce 

betalainu není jasná, možná ale má co dělat s ochranou vůči houbovým parazitům, 

nachází se ve vakuole. 

Cyanidin patří mezi flavonoidy, má různou barvu v závislosti na pH, obecně 

červenou, fialovou nebo modrou. Cyanidin chrání rostlinu před teplotními výkyvy 

a má roli antioxidantu, nachází se ve vakuole. 

β-karoten je karotenoid červenooranžové barvy, rostlinám slouží jako 

komplementární barvivo při fotosyntéze, nachází se v thylakoidních membránách 

chloroplastů. 

Jak jste si však jistě všimli, úloha, kterou právě čtete, je úlohou experimentální. Proto už dost 

úvodu a motivace a pustíme se do toho. Seznam potřebného biologického materiálu, 

chemikálií a pomůcek naleznete na konci dokumentu v příloze 1. U všech výpočetních úloh 

prosím uvádějte také postup nebo úvahu, která za vaším výpočtem stojí, protože i za ně 

můžete dostat nějaké body v případě, že by byl výsledek nesprávně. 

Část první a plná stresu 

aneb Kvalitativní analýza vlivu pH a teploty na vybrané rostlinné pigmenty 

aneb Se sodou je každej král 
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Pro přežití rostlin, avšak tohle pravidlo můžeme aplikovat na každý žijící organismus, je 

nezbytně nutné udržovat si nějaké to vlastní definované vnitřní pohodlíčko, nezávisle na 

tom, co se děje v okolí. Tento jev samočinného udržování určitých veličin, například pH, 

teploty nebo koncentrace určitých látek, na přibližně konstantní anebo alespoň snesitelné 

hodnotě se odborně nazývá homeostáze a my se v rámci této úlohy podíváme, co vše se 

může stát s rostlinnými barvivy a vybranými buněčnými strukturami, pokud je cíleně 

vystavíme extrémním podmínkám, stresu, které homeostázu rostlinných buněk významně 

naruší. Jako modelové organismy pro studium vlivu pH a teploty na chlorofyl použijeme 

hrášek, pro studium vlivu zmíněných faktorů na flavonoidní barviva strategicky zvolíme 

červené zelí. 

3. Co je to pH a jak je definováno? Co je to iontový součin vody a jakou má hodnotu? 

Jaký rozsah by měla stupnice pH, pokud bychom namísto ve vodě analogicky 

definovali pH v kapalném amoniaku při teplotě -50 °C? [2 b] 

pH je logaritmická stupnice koncentrace/aktivity hydroniových kationtů a je pro 

vodné roztoky definováno vzorcem 

             
   

Iontový součin vody je součin koncentrace hydroniových a hydroxylových iontů, 

který je pro vodné roztoky zachováván a pro standartní podmínky má hodnotu    

10-14. 

Iontový součin amoniaku je při teplotě blízké -50°C (223 K) roven přibližně 10-30, 

stupnice pH definovaná v kapalném amoniaku by měla rozmezí 0-30. 

Do varné nádoby (může být malý hrnec, ale také jakákoliv jiná vhodná nádoba dle vašeho 

uvážení) si připravte 250 ml vody. Vodu přiveďte k mírnému varu, poté přidejte 25 gramů 

hrášku, zamíchejte a hrášek 10 minut povařte. Pozor, během vaření už hrášek nemíchejte, 

případně jen velice opatrně. Nádobu následně odstavte a nechte zchladnout. Poznamenejte 

si barvu vývaru a vývar slijte. Pozorujte barvu hrášku a jemným zmáčknutím mezi prsty 

posuďte jeho konzistenci. Vyvařený hrášek vyfoťte. Stejný proces proveďte ještě dvakrát 

s tou změnou, že jednou použijete namísto 250 ml vody směs 230 ml vody a 20 ml octa 

a podruhé 250 ml vody, ve které rozpustíte 10 gramů jedlé sody, v těchto případech si 

nezapomeňte poznamenat barvu roztoku ještě před pokusem, protože ocet i jedlá soda 

mohou jeho barvu ovlivnit. Pokud bude roztok jedlé sody po přípravě i po důkladném 

promíchání stále vytrvale zakalený, přefiltrujte jej ještě před samotným vyvářením hrášku 

například přes kávový filtr nebo vatu. Při vaření hrášku v roztoku jedlé sody si dejte velký 

pozor a od pokusu neodcházejte, protože roztok může mít tendenci značně pěnit a utíkat 

z hrnce. Pokud se vám něco podobného stane, hrášek ihned odstavte, počkejte, až pěna 

slehne a teprve potom pokračujte v zahřívání. Při každém ze tří pokusů samozřejmě použijte 

čerstvých 25 gramů hrášku. 
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4. Pro všechny tři provedené pokusy provedené s hráškem (hrášek vařený 

v neutrálním, kyselém a alkalickém prostředí) uveďte barvu roztoku před 

vyvářením, barvu vývaru, barvu a konzistenci vyvařeného hrášku a přiložte vždy 

také fotografii vyvařeného hrášku. Změny v barvě vývaru a hrášku a konzistenci 

hrášku vzhledem k čerstvému, nevyvařenému hrášku okomentujte a vysvětlete. 

[4 b] 

Zleva doprava: hrášek vařený v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí. 

V případě neutrálního prostředí byla barva roztoku čirá, barva vývaru mírně 

nazelenalá, barva vyvařeného hrášku zelená a konzistence normální. 

V případě kyselého prostředí byl roztok mírně nažloutlý, barva vývaru byla mírně 

nahnědlá, vyvařený hrášek byl žlutozelený nebo hnědozelený a konzistence 

nezměněná. Změna barvy hrášku je způsobena rozkladem chlorofylů v kyselém 

prostředí a souvisejícím zviditelněním v neutrálním prostředí chlorofylem barevně 

překrytých doplňkových fotosyntetických barviv. 

V případě zásaditého prostředí byla barva roztoku čirá, barva vývaru intenzivně 

zelená, vyvařený hrášek byl intenzivně vojáčkově zelený a jeho konzistence 

narušená a kašovitá. Intenzivní, až uměle působící barva vyvařeného hrášku je 

zapříčiněna formací sodné soli chlorofylu, která se od chlorofylu barevně liší. 

Konzistence je narušena vlivem hydrolýzy celulózy v buněčných stěnách hrášku. 

Barva vývaru je intenzivnější díky kombinaci výše uvedených faktorů. Protože je 

buněčná stěna více narušena, do roztoku se dostává více chlorofylu a protože je 

tento ve formě své sodné soli, je také ve vodě rozpustnější. 

Při následujícím pokusu i dalších pokusech využívajících červené zelí (a vlastně jakémkoliv 

vaření nebo jiné krájivé manipulaci s červeným zelím, řepou nebo podobnými potravinami) 

vězte, že červené zelí je potvůrka potvorovitá a pokud s ním něco textilního zasviníte a ihned 

skvrnu neodstraníte například propláchnutím pod teplou až horkou vodou, s velkou 

pravděpodobností už vaši garderóbu nikdy neodsviníte. Pracujte tedy s touto radou na mysli. 

Po provedení pokusu s hráškem už pro vás bude následující proces hračka. Stejně jako 

hrášek totiž nyní potrápíme listy červeného zelí. Připravte si 250 ml vody, přiveďte 

k mírnému varu, přidejte 25 gramů nahrubo nakrouhaného červeného zelí a 10 minut 

povařte. Během vaření tentokrát zelí dobře míchejte. Nádobu odstavte a nechte zchladnout. 
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Poznamenejte si barvu vývaru, vývar slijte do průhledné nádobky a vyfoťte. Poznamenejte si 

také barvu vyvařeného zelí. Stejný pokus opakujte ještě dvakrát s tou změnou, že jednou 

použijete namísto 250 ml vody směs 20 ml octa a 230 ml vody a podruhé 250 ml vody, ve 

kterých rozpustíte 3 gramy hydroxidu sodného. Pamatujte, rozpouštění hydroxidu ve vodě je 

silně exotermní proces, avšak při tomto poměru hydroxidu a vody by mělo být uvolněné 

teplo zanedbatelné. Pro každý z pokusů použijte čerstvých 25 gramů červeného zelí. 

5. Pro všechny tři pokusy provedené se zelím (zelí ve vodě, kyselém a alkalickém 

prostředí) uveďte barvu roztoku před vyvářením, barvu vývaru a barvu 

vyvařeného zelí, vždy přiložte fotografii vývaru. Proč se někdy při vaření 

červeného zelí do hrnce přidává jablko? [4 b] 

 
Zleva doprava: zelí v kyselém, neutrálním a alkalickém prostředí. 

Do červeného zelí se historicky přidávalo nastrouhané jablko z důvodu využívání 

studniční, tedy značně mineralizované vody, která mohla nehezky změnit barvu zelí. 

Kyselina v jablku měla barvu posunout zpět do požadovaných odstínů. V současné 

době však problémy s mineralizací vody zdaleka nejsou tak intenzivní, a tak se 

jablko přidává nejčastěji z tradičního a také nezanedbatelného chuťového hlediska. 

Část druhá a největší 

aneb Rostlinná barviva jako acidobazické indikátory pro odměrnou analýzu 

aneb Hrátky s anthokyaňátky 

Jak jste si mohli v první části úlohy povšimnout, červené zelí významně mění svoji barvu 

v závislosti na kyselosti prostředí, ve kterém se nachází. Barvu nejenom červeného zelí, ale 

také například třešní, malin, borůvek, ostružin, cukety nebo květů macešek, violek a dalších 

rostlin způsobují ve vodě rozpustná barviva anthokyany, které v závislosti na pH prostředí 

mění svoji strukturu a tím také svoji barvu. Tohoto jevu zajímavě využívají například rostliny 
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rodu Pulmonaria (plicník), jejichž květy v poupěcím stádiu červené, jakmile jsou připravené 

k opylení, zfialoví a krátce po opylení zmodrají. Opylovači tak ví, které květy už nemá velký 

smysl navštěvovat, protože je v nich už jen málo dostupného nektaru. Zároveň v přírodě 

málokdy najdete opravdu černou barvu. Barvu například ostružin, bobulí ptačího zobu 

a jiných „černých” útvarů je totiž způsobena velmi vysokou koncentrací anthokyanů a jejich 

barva je tedy ve skutečnosti pouze velmi tmavě fialová.  

6. Níže vidíte strukturu cyanidinu, barviva způsobujícího charakteristické zbarvení 

červeného zelí, červené cibule nebo červeného vína, při pH blízkém neutrálnímu, 

kdy má fialovou barvu. Nakreslete strukturu cyanidinu při kyselém pH 

(konkrétně pH < 4), mírně zásaditém pH (pH ≈ 8-9) a zásaditém pH (pH > 10) 

a u všech struktur uveďte jejich barvu. Proč ze všech strukturálních změn 

cyanidinu trvá změna ze struktury při mírně zásaditém pH na strukturu při 

vysoce zásaditém pH (a naopak) nejdéle? [2 b] 

 

Struktura cyanidinu při pH kolem 7 
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Postupně: struktura cyanidinu při pH< 4, pH ≈ 8-9 a pH > 10. 

Změna ze struktury při mírně zásaditém pH na strukturu při vysoce zásaditém pH 

probíhá nejdéle, protože se na rozdíl od ostatních změn nejedná 

o protonaci/deprotonaci, nýbrž hydrolýzu/intramolekulární kondenzaci. 

7. Kterým strukturním nebo funkčním prvkem v molekule cyanidinu je způsobena 

jeho barevnost? (Nápověda: prostudujte strukturu cyanidinu a porovnejte ji 

například se strukturou β-karotenu nebo barviva Coomassie, co mají tyto 

molekuly společného?) Kterou strukturální nebo funkční změnou je způsobena 

změna barvy napříč jednotlivými formami cyanidinu? [2 b] 

Za barevnost cyanidinu je zodpovědná přítomnost konjugovaného systému 

dvojných vazeb. Změna barvy cyanidinu je způsobena změnou délky a množství 

elektronové hustoty v konjugovaném systému. 
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Odměrná analýza, také nazývána volumetrie anebo, a to asi nejčastěji, titrace, je jednou 

z nejvíce využívaných metod analýzy vzorku. Titrace je metodou kvantitativní, což znamená, 

že na rozdíl od metod kvalitativních, které pouze dokazují nebo vyvracejí přítomnost určité 

látky ve vzorku, pomocí titrace můžeme stanovit také její množství.  

8. Titraci lze dle principu chemické reakce, kterou využívá, rozdělit na čtyři 

základní druhy. Uveďte tyto čtyři základní typy titrace a obecnou reakci nebo 

princip (stačí slovy), kterého využívají. Do těchto skupin pak zařaďte následující 

typy titrace: chelatometrie, argentometrie, alkalimetrie, jodometrie, acidimetrie, 

manganometrie. [1 b] 

Titrace se dle využívané reakce dělí na titraci acidobazickou (využívající reakci 

kyseliny a báze), redoxní (využívající oxidaci/redukci analytu a titrantu), 

komplexotvornou (kdy je analyt komplexován) a srážecí (kdy se tvoří nerozpustná 

sraženina). 

Alkalimetrie a acidimetrie jsou typy acidobazické titrace, 

jodometrie  a manganometrie formy redoxní titrace, chelatometrie je titrace 

komplexotvorná a argentometrie titrace srážecí. 

9. Jaký je rozdíl mezi titrací přímou, nepřímou a zpětnou? [0,5 b] 

Při titraci přímé reaguje odměrný roztok přímo s analytem. 

Při titraci nepřímé se reakcí analytu s nadbytkem určitého činidla vytvoří nějaký 

produkt, jehož množství se titrací stanovuje a množství analytu se dopočítává. 

Při titraci zpětné se k analytu přidá přesný objem určitého činidla, které zreaguje 

s analytem. Titrací se stanoví množství nezreagovaného činidla a množství analytu 

se dopočítá. 

Ať už je však titrace taková či maková, ať už používá činidla, jaká chce, napříč všemi jejími 

druhy existuje několik společných znaků. Prvním z nich je, že musíme vědět, jakou látku ve 

vzorku stanovujeme, ostatně na této znalosti stojí celý výběr naší titrační metody. S tímto 

prvním znakem, nebo spíše předpokladem, úzce souvisí druhá nutnost, a to znát reakci, 

kterou provádíme, tedy jak a v jakém stechiometrickém poměru reaguje naše činidlo se 

stanovovanou látkou. 

10. Napište rovnici reakce kyseliny octové s hydroxidem sodným. Hlavně nepopleťte 

vyčíslování ;) [0,5 b] 

 

Dalším společným znakem všech druhů titrace je jejich obecný princip, kterým je stanovení 

přesného objemu našeho činidla o známé koncentraci, který právě zreaguje s roztokem 

stanovované látky o známém objemu, čehož nastane v tzv. bodu ekvivalence. To je všechno 

hrozně pěkné, vyvstává ale otázka, jak tento bod ekvivalence detekovat. A to je právě čas, 

kdy spojíme teorii s praxí a znalosti biologické s chemickými, plácneme se přes čelo 
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a zakřičíme: „Vždyť my ale známe perfektní látku, která společně s pH mění svoje zbarvení a 

tím umožňuje přesně to, co potřebujeme!“ Extrakt z červeného zelí nám totiž v další části 

úlohy poslouží jako velmi levný a dostupný, avšak překvapivě přesný a okometricky pěkně 

vyhodnotitelný indikátor, který použijeme pro odměrné stanovení koncentrace kuchyňského 

octa. My ale s naší titrací půjdeme ještě o level výše a nebudeme stanovovat pouze bod 

ekvivalence, ale průběh celé titrace, ze kterého toho lze vyčíst mnohem víc. Při všem 

řečeném a veškeré chvále je však nutné dodat, že cyanidin (a acidobazické indikátory 

obecně) nám u jakékoliv neacidobazické titrace jako indikátor nemůže posloužit a každý typ 

titrace vyžaduje vlastní indikátor. 

11. Jak se říká procesu, kterým se průmyslově vyrábí potravinářský ethanol a ocet? 

Jak při domácí výrobě alkoholu a pálenek zajistíme, aby kvas nebo mač 

neoctovatěl? [1 b] 

Procesu se říká kvašení/fermentace. Octovatění mače/kvasu zabráníme zamezením 

přístupu vzduchu do kvasné nádoby například pomocí jednocestného uzávěru 

(nechceme, aby vzduch šel dovnitř, potřebujeme ale, aby oxid uhličitý šel ven). 

12. Kde se při výrobě pálenek bere vznikající methanol? Jaké představuje riziko pro 

lidské zdraví? Proč u vysokoprocentních alkoholických nápojů nevadí přítomnost 

malého množství methanolu? [2 b] 

Methanol vzniká při kvašení zejména ovoce s vysokým obsahem pektinů a jedná se 

o vedlejší produkt alkoholového kvašení. 

Methanol jako takový způsobuje útlum centrální nervové soustavy, v tom však jeho 

akutní toxicita nespočívá. Vtip je v tom, že methanol je metabolizován na 

krátkožijící formaldehyd a daleko déle žijící kyselinu mravenčí, dvě pro tělo vysoce 

nebezpečné látky způsobující látky, které mohou způsobovat poškození sítnice 

a očního nervu, bolesti hlavy a břicha, křeče, komatózní stavy a nakonec i smrt. 

Ethanol i methanol jsou v těle zpracovávány stejným enzymem, a to 

alkoholdehydrogenázou. Tento enzym je v těle v takovém množství a má takové 

kinetické parametry, že je i malým množstvím substrátu kompletně nasycen. Pokud 

je v těle nad methanolem značný přebytek ethanolu, který soutěží s methanolem 

o vazbu na enzym, snižuje se rychlost vzniku metabolitů methanolu a tím také jeho 

toxicita. Nutno dodat, že právě methanol je u určitých druhů alkoholických nápojů, 

jako třeba whiskey, důležitou součástí jejich charakteristické chuti. 

Následující pokus proveďte celý v co nejkratším časovém intervalu, například v rámci 

jednoho dne, protože námi připravovaný acidobazický indikátor není příliš stabilní, časem se 

sám rozkládá a tím mění svoje vlastnosti. 

Navažte si 50 gramů listů červeného zelí a nahrubo je nakrouhejte. Snažte se přitom vyhnout 

nebarevným částem hlávky a vybírejte pouze čerstvé a sytě zbarvené listy. Do vhodné 

nádoby si připravte 200 ml vody, přiveďte k mírnému varu, vložte nakrouhané zelí a 20 
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minut povařte, zelí přitom občas promíchejte. V průběhu vyváření se nějaká voda 

samozřejmě odpaří, to nám ale vůbec není na škodu, protože se snažíme získat spíše 

koncentrovanější než méně koncentrovaný roztok. Po uplynutí stanoveného času nechte 

vývar i se zelím zchladnout a vývar přeceďte nebo přefiltrujte do vhodné nádoby. Vyvařené 

zelí už dále nebudeme potřebovat. 

Nyní, když máme připravený náš acidobazický indikátor, si můžeme připravit roztok analytu 

(látky, jejíž množství stanovujeme) a titrantu (látky, pomocí které stanovujeme množství 

analytu). 

Ve 125 ml vody rozpustíme 2,0 g hydroxidu sodného, dejte pozor, roztok se při rozpouštění 

hydroxidu může zahřát. Pokud nemáte dostatečně přesné váhy, můžete připravit například 

desetinásobné množství roztoku (tedy ve 1250 ml vody rozpustíte 20 g hydroxidu sodného), 

čímž dosáhnete podobné přesnosti měření, stále ale platí, že při měření budete potřebovat 

méně než 100 ml roztoku hydroxidu. Zbylý roztok můžete po skončení měření využít např. 

jako čistič na potrubí. Nádobku s roztokem hydroxidu si vhodně označíme. 

13. Vypočtěte molární koncentraci roztoku hydroxidu sodného připraveného 

rozpuštěním 2,0 g pevného hydroxidu ve 125 ml vody a výsledek uveďte 

v jednotkách mol dm-3. Vzhledem k přesnosti našeho měření zaokrouhlete 

výsledek na maximálně 2 desetinná místa. Konstanty potřebné pro tento 

i následující výpočty vyhledejte v chemických tabulkách nebo na internetu. 

[0,5 b] 

Pro výpočet využijeme odvozený vzorec: 

   
 

   
 

   

            
               

Připravíme si 100 ml desetkrát zředěného 8% kvasného lihového octa, čehož docílíme 

smísením 90 ml vody s 10 ml octa a důkladným promícháním. Nádobku s naředěným octem 

si vhodně označíme. 

14. Vypočtěte molární koncentraci kyseliny octové připravené desetinásobným 

naředěním kuchyňského octa za předpokladu, že ocet je skutečně přesně 8% 

roztok kyseliny octové a zmíněná koncentrace je uvedená v hmotnostních 

procentech (w/w). Výsledek uveďte v jednotkách mol dm-3. [0,5 b] 

Uvažujme, že máme přesně 1 l = 1000 ml 8% kyseliny octové. Hustota takového 

roztoku je rovna 1,010 g cm-3, z čehož vyplývá, že 8% roztok kyseliny octové váží 

1010 g, z čehož 8% přesně (80,8 g) tvoří čistá kyselina octová. Nyní využijeme 

stejný vzorec jako v úloze 13: 
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Protože však ocet desetkrát ředíme, získáme koncentraci desetkrát nižší; finální 

výsledek je tedy 0,1346 mol dm-3. 

15. Je koncentrace na lahvi s octem skutečně uvedena v hmotnostních procentech? 

Spočítejte molární koncentraci kyseliny octové 8% octa za předpokladu, že je tato 

koncentrace uvedena v procentech w/w, v/v a w/v. Jak moc se od sebe tyto tři 

hodnoty liší? [1 b] 

Na základě údajů od výrobců potravinářského octa je tuto otázku velmi obtížné 

zodpovědět, protože tuto informaci neuvádějí. Protože však zákonem daná norma 

ČSN EN 13189 pojednává o koncentraci octa pouze v hmotnostních procentech, lze 

předpokládat, že koncentrace octa bude v procentech w/w. 

Pokud je koncentrace octa uvedena v procentech w/w, již v předchozí úloze jsme 

vypočetli jeho koncentraci jako 1,346 mol dm-3. 

Pokud by byla koncentrace octa uvedena v procentech v/v, musíme provést nový 

výpočet. Předpokládáme opět, že máme přesně 1 l = 1000 ml roztoku 8% (v/v) 

kyseliny octové. Na základě toho můžeme říct, že v jednom litru roztoku se nachází 

přesně 80 ml čisté kyseliny octové, která váží 84 gramů přesně (hustota čisté 

kyseliny octové je rovna 1,050 g cm-3). Po dosazení do našeho již zažitého vzorce 

získáváme hodnotu: 

   
 

   
 

  

        
                

Nakonec, pokud je koncentrace octa uvedena v procentech w/v, je výpočet 

nejjednodušší. Platí tedy, že na 1000 ml 8% (w/v) roztoku připadá přesně 80 g čisté 

kyseliny octové, jejíž koncentrace je: 

   
 

   
 

  

        
                

Protože je hustota 8% i 100% kyseliny octové velmi blízká hustotě vody, naše tři 

vypočtené koncentrace se od sebe liší pouze minimálně, nejnižší a nejvyšší hodnota 

se od sebe liší jen o asi 5 %. Lze tedy předpokládat, že i kdyby výrobce při přípravě 

octa zvolili libovolnou z koncentrací, normu by neporušovali. 

Indikátor? Check. Analyt? Check. Titrant? Check. Odvaha? Check. Teď, když už máme 

připravené vše potřebné, už nám nic nebrání pustit se do naší titrace. Poslední, co vám zbývá 

vědět, je, že kdykoliv budete určovat pH roztoku, využijte přílohu 2 na konci tohoto 

dokumentu, kde naleznete závislost barvy extraktu z červeného zelí na kyselosti roztoku, 

přičemž barva vašeho roztoku se vám bude určovat nejlépe pod kvalitním osvětlením oproti 

bílému pozadí, například listu papíru. Při určování pH tak čiňte maximálně s přesností na 

čtvrtiny stupně pH (když se vám náhodou bude zdát, že barva vašeho roztoku je někde mezi 

dvěma obrázky). 

Do malé nádobky odměříme přesně 50 ml připraveného roztoku hydroxidu, přidáme 3 ml 

extraktu z červeného zelí a důkladně promícháme. Do jiné, tentokrát nutně čiré průhledné 
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nádobky o objemu alespoň 100 ml, která pro nás bude hrát roli titrační baňky, odměříme 

přesně 50 ml připraveného desetkrát naředěného octa a opět přidáme 3 ml extraktu 

z červeného zelí. Počkáme, až se barva obou roztoků ustálí a potom určíme jejich pH. 

16. Vypočtěte teoretickou koncentraci vašeho roztoku hydroxidu sodného a roztoku 

kyseliny octové v „titrační baňce“ po jejich naředění 3 ml extraktu z červeného 

zelí, předpokládejte, že ocet byl skutečně 8% (w/w). Teoreticky vypočtěte pH 

těchto roztoků a porovnejte je s pH zjištěným z barvy indikátoru. [2 b] 

Finální koncentraci obou obarvených roztoků lze vypočíst ze směšovací rovnice, 

přičemž využijeme hodnoty koncentrace již vypočtené v předchozích úlohách. Pro 

roztok hydroxidu sodného i kyseliny octové je výpočet stejný a vypadá následovně: 

         
                               

                          
 

Po dosazení našich hodnot získáváme pro roztok hydroxidu novou koncentraci 

0,377 mol dm-3, pro roztok kyseliny octové zase 0,127 mol dm-3. 

pH roztoku hydroxidu vypočteme ze vzorce: 

                       (     )        

a pH roztoku kyseliny octové zase dle vzorce: 

    
 

 
 (                )  

 

 
          (     )       

přičemž barva našich roztoků teoretickému pH přibližně odpovídá. 

17. Vypočtěte teoretický objem (tzn. očekávanou spotřebu) vašeho obarveného 

roztoku hydroxidu sodného, který bude potřeba přidat do „titrační baňky“ 

k dosažení bodu ekvivalence na základě stejného předpokladu jako v minulé 

úloze. [0,5 b] 

Titrovaný roztok má objem 53 ml a koncentraci 0,127 mol dm-3. Pro jejich 

neutralizaci potřebujeme ekvivalentní látkové množství hydroxidu sodného, které je 

rovno látkovému množství kyseliny octové (vyplývá z rovnice reakce). Protože 

pracujeme s roztokem hydroxidu sodného o koncentraci 0,377 mol dm-3, 

očekávanou spotřebu hydroxidu sodného vypočteme z rovnosti: 

                              

Po vyjádření objemu roztoku hydroxidu sodného a dosazení dostáváme očekávanou 

spotřebu roztoku hydroxidu sodného asi 17,85 ml. 

Roztok v naší „titrační baňce“ titrujeme obarveným roztokem hydroxidu tak, že do roztoku 

v „titrační baňce“ přidáme například kapátkem přesně 1 ml obarveného roztoku hydroxidu, 

dobře zamícháme a po ustálení barvy určíme pH roztoku. Takto přidáme do „titrační baňky“ 

postupně celkem 30 ml obarveného roztoku hydroxidu a vždy přitom odečteme pH 

titrovaného roztoku. Jakmile máme naši titraci dokončenou, měli bychom mít naměřenou 

krásnou závislost pH titrovaného roztoku na objemu přidaného hydroxidu. 
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18. Do grafu vyneste závislost pH titrovaného roztoku na přidaném objemu roztoku 

hydroxidu sodného v jednotkách ml, nezapomeňte do grafu vynést také pH 

roztoku před začátkem titrace (pH při 0 ml přidaného NaOH; dohromady tedy 

vynášíte 31 bodů) a řádně popsat abscisu a ordinátu. V grafu vyznačte bod 

ekvivalence a uveďte jeho souřadnice. Graf, vytvořený buďto na počítači nebo 

ručně pomocí milimetrového papíru, přiložte. Jak se křivka, kterou jste získali, 

nazývá? [8 b] 

Graf závislosti pH titrovaného roztoku na objemu přidaného titrantu se nazývá 

titrační křivkou. 

 
V levém grafu je vynesená titrační křivka stanovovaná při testování úlohy metodou 

„by voko“, tedy odhadováním pH na základě barvy roztoku. Vpravo vidíte kontrolní 

titrační křivku stanovovanou pomocí pH elektrody. Obě křivky jsou (až na lehkou 

pixelizaci naší „by voko“ křivky) prakticky totožné a stejně tak souřadnice bodu 

ekvivalence [14,5; 8,8], který se nachází v inflexním bodě prudkého stoupání 

titrační křivky a je vyznačen jako průsečík dvou tečkovaných čar s titrační křivkou, 

proto můžeme říci, že i metoda „by voko“ je opravdu velmi přesná. 

19. Na základě zjištěného bodu ekvivalence vypočtěte hmotnostní zlomek kyseliny 

octové ve vašem octu, hustotu octa odhadněte na základě jeho zjištěné molární 

koncentrace. Proč se vámi zjištěná hodnota může lišit od údaje na lahvi? [5 b] 

Je uveden pouze vzorový výpočet na základě dat naměřených při testování úlohy. 

Zjištěná spotřeba hydroxidu sodného činila 14,5 ml a v titrovaném roztoku 

o objemu 53 ml se tedy nacházela kyseliny octová v množství: 

                                          

Protože 53 ml našeho roztoku kyseliny octové vzniklo přídavkem 3 ml indikátoru do 

50 ml desetkrát naředěného octa, v původním octu se na jednotku objemu vyskytuje 

právě desetinásobné množství kyseliny octové. V 1 litru octa by se tedy vyskytovalo 

1,0933 mol kyseliny octové, což číselně odpovídá také její molární koncentraci 

v jednotkách mol dm-3. Hmotnost takového množství kyseliny octové vypočteme na 

základě molární hmotnosti kyseliny octové, přičemž získáme hodnotu 65,655 g. To 

odpovídá asi 81,2 % teoretické koncentrace octa, proto hodnotu hmotnostního 

zlomku odhadneme na 6,50 % w/w a zjistíme hustotu takto koncentrovaného octa 
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(1,0075 g cm-3). Konečně můžeme vypočíst stanovený hmotností zlomek kyseliny 

octové dle vzorce: 

       
      

       
 

      

           
               

Námi stanovená hodnota koncentrace octa je o něco nižší, než koncentrace 

uváděná na obalu. Tento fakt však rozhodně nemůžeme klást za vinu nepoctivosti 

prodejce, ale spíše naší nepřesnosti při přípravě roztoků, ředění i samotné titraci. 

20. Proč při naší titraci bod ekvivalence nenastává při pH = 7? Vypočtěte teoreticky 

pH bodu ekvivalence při naší titraci za předpokladu, že ocet byl skutečně 8% 

(w/w) a porovnejte jej s naměřenou hodnotou. Při výpočtu použijte bod 

ekvivalence vypočtený, nikoliv určený. [2 b] 

Při neutralizaci kyseliny a báze vzniká sůl, která je při nepoměru síly kyseliny 

a báze schopná hydrolyzovat a nemá tedy neutrální charakter. V našem případě se 

jedná o octan sodný, sůl slabé kyseliny a silné báze, se zásaditým charakterem. 

V bodu ekvivalence se bude v roztoku nacházet v množství odpovídajícím látkovému 

množství kyseliny octové (6,731×10-3 mol), přičemž titrovaná směs bude mít objem 

50 + 17,85 = 67,85 ml. Koncentrace octanu sodného tedy bude zhruba 0,1 mol dm-3. 

pH roztoku soli slabé kyseliny a silné zásady vypočteme dle vzorce: 

     
 

 
 (             )    

 

 
           (   )       

Protože však z našeho měření víme, že látkové množství kyseliny octové v roztoku 

bylo o něco nižší, než teoretické, není divu, že i námi určené pH roztoku 

ekvimolárního množství její soli bude nižší, než teoretické. 

21. Z vámi naměřené závislosti pH titrované směsi na objemu přidaného roztoku 

hydroxidu odečtěte pKa kyseliny octové, uveďte, jak jste hodnotu odečetli 

a porovnejte vámi určenou konstantu s její tabelovanou hodnotou. Jaký má 

veličina pKa význam a jakou má jednotku? [2 b] 

Z dat naměřených při testování úlohy bylo pKa kyseliny octové určeno na 4,75, což 

se téměř rovná tabelované hodnotě 4,76. 

Hodnota pKa byla odečtena jako pH roztoku právě v polovině titrace, tedy při 

přídavku hydroxidu 7,25 ml. 

Veličina pKa je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus disociační 

konstanty kyseliny při 25 °C a má význam síly kyseliny, přičemž platí, že čím nižší 

hodnota pKa, tím silnější kyselina. Veličina je bezrozměrná. 
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Model struktury chlorofylu a, převzato z wikiwand.com 

Část třetí a poslední 

aneb Efekt ozáření bílým světlem na emisivitu ethanolového extraktu chlorofylů 

aneb Uctivě se omlouvám řešitelům s daltonismem 

Komu se nelení, tomu se zelení, 

a o kom je tohle přísloví vhodnější říct, 

nežli o našich fotosyntetizujících 

kamarádech jako jsou vyšší a nižší 

rostliny, ale také fytoplankton, sinice 

nebo někteří protisté. Z jejich zelenání 

totiž neprofitují pouze samotné 

zelenající se organismy, ale i my, 

organismy zpravidla se nezelenající. 

Fotosyntéza, pro příklad jako jeden 

z faktorů, který transformoval původní pneumatosféru Země takřka postrádající kyslík na 

dnešní dýchatelnou atmosféru, je totiž nepostradatelná pro udržování rovnováhy plynů 

v naší atmosféře. Pro průběh fotosyntetických dějů je nezbytně nutný vysoce komplexní 

fotosyntetický aparát, jehož klíčovou složkou jsou v případě rostlin barviva chlorofyly. 

22. Najděte si absorpční spektra chlorofylu a a chlorofylu b a na jejich základě 

vysvětlete barvu obou zmíněných typů chlorofylu. [1 b] 

Oba typy chlorofylu výborně pohlcují světlo červené a modré, avšak jsou velmi 

špatné v pohlcování světla zeleného, které z drtivé části pouze odráží, proto mají 

oba určitý odstín zelené barvy. V jejich absorpčním spektru jsou však určité rozdíly, 

z čehož vyplývá i rozdílný odstín jejich barvy. 

23. Jaké fotosyntetické barvivo se namísto chlorofylu vyskytuje u fotosyntetizujících 

bakterií? Jaké vlnové délky světla obecně různé typy tohoto barviva obecně 

absorbují? [1 b] 

U fotosyntetizujících bakterií se vyskytuje tzv. bakteriochlorofyl, jehož různé typy 

absorbují převážně daleké červené a infračervené záření. 

Chlorofyly, jako barviva evolučně vysoce uzpůsobená pro absorpci a předávání energie 

z fotonů, se ale chovají poněkud abnormálně, pokud se nacházejí mimo fotosyntetický 

aparát. Pokud si na takový chlorofyl posvítíme zdrojem vysokoenergetického světla, chlorofyl 

si nebude vědět rady, protože svou excitační energii nemá kam předat. Excitovaný ale zůstat 

nemůže z hlediska stability. Co tedy chlorofyl udělá? Energii v rámci nanosekund od přijetí 

zkrátka uvolní do okolí v podobě viditelného světla, jehož barva se ale překvapivě liší od jeho 

barvy původní. 
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24. Jedná se v případě popsaného jevu o fluorescenci nebo fosforescenci? Jaký je 

mezi těmito jevy rozdíl? [0,5 b] 

Jedná se o fluorescenci. V případě fluorescence emise světla látkou ustane v rámci 

nanosekund po skončení její excitace, u fosforescence emise světla zůstává evidentní 

i v řádu sekund, minut a déle po excitaci. 

A konečně experimentální část. Připravte si 15 gramů čerstvých listů špenátu. Vybírejte 

mladé, šťavnaté a nehnědnoucí listy. Listy špenátu nadrobno nakrájejte nebo nasekejte, 

přemístěte do malé uzavíratelné nádobky a zalijte 50 ml technického lihu. Nádobku 

promíchejte, aby byl všechen špenát dobře smáčen, a na hodinu umístěte do chladu 

a temna. Po uplynutí tohoto času extrakt přefiltrujte do průsvitné nádoby přes kávový filtr 

a zaznamenejte si jeho barvu. Přefiltrovaný lihový extrakt také vyfotografujte. S extraktem se 

zavřete do temné místnosti a posviťte na něj bíle svítící baterkou (nebo nejlépe UV lampou, 

pokud ji máte k dispozici). Nepřikládejte baterku přímo k nádobě, jinak světlem baterky 

přesvítíte světlo vycházející z extraktu. Poznamenejte si barvu extraktu a jev vyfotografujte. 

25. Uveďte barvu extraktu pod obyčejným světlem a po osvícení bílým světlem. 

Přiložte fotografii lihového extraktu pod normálním světlem a pod bílým světlem. 

Odhadněte vlnovou délku vyzařovaného světla. Má vyšší energii světlo 

chlorofylem pohlcované anebo vyzařované? [4 b] 

 
Vlevo extrakt po ozáření běžným světlem, vpravo po osvícení bílým světlem. 

Všimněte si, že barva roztoku je červená, ale barva světla prošlého roztokem je stále 

zelená. 

Extrakt chlorofylu je pod běžným světlem temně zelený, po osvětlení bílým světlem 

nebo UV lampou se jeví jako tmavě červený. 

Vlnovou délku emitovaného světla můžeme odhadovat na 680 nm. 

Vyšší energii má světlo chlorofylem pohlcované. 
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Co říci závěrem? Snad jenom to, že pokud jste se při experimentování dostali až sem, jste 

doopravdy třída. Pochopili jste, jak fungují rostlinné pigmenty, volumetrie, některé optické 

fyzikální jevy a mnohé další, a ještě jste si vše zvládli v praxi vyzkoušet. O jednu věc vás ale 

nyní poprosím. Protože je tato úloha v rámci semináře IBIS teprve druhou pořádnou 

experimentální úlohou, zdvořile vás žádám o vyplnění anonymního hodnotícího dotazníku, 

který naleznete na adrese (klikatelný odkaz): 

https://forms.gle/FEjwE4aLFrYjDsXg7 

Každá vaše odezva mně, jako autorovi úlohy, pomůže při vytváření dalších experimentálních 

úloh vám, řešitelům, na míru, proto neváhejte a kritizujte jak klávesnice ráčí.  

https://forms.gle/FEjwE4aLFrYjDsXg7
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Příloha 1: Seznam potřebného biologického materiálu, chemikálií a pomůcek 

Biologický materiál: 

a. červené zelí, čerstvé 

b. hrášek, čerstvý nebo mražený 

c. listový špenát, čerstvý (např. baby špenát) 

Chemikálie: 

a. hydroxid sodný, pevný 

b. jedlá soda 

c. kvasný lihový ocet 8% 

d. líh technický 

Pomůcky: 

a. baterka, bíle svítící (případně UV lampa) 

b. cedník 

c. fotoaparát 

d. kapátko 1 ml nebo jiný způsob jak přesně odměřit 1 ml 

e. kávové filtry/vata 

f. malá čirá průhledná nádobka, nejlépe skleněná, objem alespoň 100 ml 

g. nádobky na roztoky, například zavařovací sklenice 

h. nůž a prkýnko 

i. odměrka (10 ml, 90 ml, 125 ml, 200 ml, 250 ml) 

j. trychtýř 

k. váhy (s přesností nejlépe na alespoň jedno desetinné místo) 

l. vařečka 

m. vhodná varná nádoba (např. varná konvice pro lepší pozorovatelnost barvy 

vývarů/vyvářených látek, může být ale obyčejný hrnec vhodné velikosti) 

n. zápisník a psací potřeby 
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Příloha 2: Závislost zbarvení extraktu z červeného zelí na pH prostředí 

 


