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Mrkvový salát aneb Fyziologie rostlin v kuchyni  

Shrnutí 

V průběhu úlohy žáci pochopí princip příjmu a výdeje látek rostlinnou buňkou. Seznámí se s pojmem 

osmóza. Pochopí chování buňky v hypertonickém a hypotonickém prostředí. Vyvodí souvislost 

osmózy s příjmem vody  kořeny . 

Cílová skupina 

Střední škola 

Časová náročnost 

90 minut ( z toho cca 60 min experiment probíhá "samovolně") 

Prostorové požadavky 

Nejlépe laboratoř , ale lze provádět i v jakékoli učebně. 

Klíčové otázky 

 Jak to, že v mrkvovém salátě je voda, když ji tam kuchařka při přípravě nedala? 

 Jak se chová rostlinná buňka v prostředí hypotonickém a hypertonickém?  

 Co je to osmóza 

 Může rostlina s pomocí osmózy nasávat vodu kořeny z půdy? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Pochopí princip transportu látek přes membránu.   

 Zjistí, za jakých podmínek rostlina nasává vodu. 

 V rámci provádění jednoduché laboratorní úlohy se naučí přesné a koncepční experimentální 

práci. Úloha vyžaduje i manuální zručnost při výrobě vzorků rostlinného materiálu určitého 

objemu 

 Úloha zahrnuje měření a výpočet objemu těles (objem válce, event. kvádru)  

 

Návaznost na RVP 

Biologie buňky - příjem a výdej látek buňkou. Transport přes membránu. Fyziologie rostlin - vodní 

režim a minerální výživa. 
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Materiál 

Mrkev (event. brambor, cuketa, okurka), 10% roztok NaCl (alternativně lze použít 10% roztok 

sacharózy), 2 stejně velké kádinky, odměrný válec, nůž, korkovrt (není podmínkou), milimetrový papír 

nebo papírové měřítko, pinzeta, filtrační papír, laboratorní váhy, destilovaná voda, hodinky. 

Podrobné pokyny 

Úlohu lze řešit v rámci jedné dvouhodinovky. Vlastní práce na úloze není časově náročná. Je ale 

potřeba minimálně 40 min. (ideálně ale 60 min.) času, během kterého experiment probíhá bez 

zásahu člověka. 

1. Motivace  

Nejprve žákům přiblížíme situaci známou z každodenního života. Máte rádi mrkvový (okurkový 

salát?) Znáte správný recept pro přípravu mrkvového (okurkového salátu? Žáci jmenují suroviny, 

učitel zapisuje: Mrkev (okurka), cukr, sůl, citron. Někdo z žáků nejspíš jmenuje i vodu. Voda se 

ale správně do mrkvového / okurkového salátu nepřidává, je potom příliš řídký. Když ale 

dostaneme hotový salát např. ve školní jídelně, vodu v něm jasně vidíme. Odkud se tedy vzala 

voda v salátu, když jsme ji tam nepřidali? Můžeme také použít paralelu "jahody s cukrem" - když 

pocukrujeme jahody, po čase se v misce objeví voda. Odkud se vzala? 

2. Formulace hypotézy 

Žáci se pokouší formulovat hypotézu. Učitel zapíše po úpravě správnou hypotézu na tabuli. 

"Voda se uvolnila z mrkve (okurky) po přidání cukru a soli."  Ověřením této hypotézy zároveň 

osvětlíme princip osmózy 

3. Vlastní experiment: 

Žáci samostatně vymýšlejí přesný pracovní postup experimentu, který učitel pouze naznačuje. 

Jsou seznámeni s pomůckami, které mají k dispozici. Třída ve společné diskuzi navrhuje 

experiment, učitel koriguje.  Žáci musí přijít na princip, že uvolněním vody ve slaném prostředí 

rostlinný materiál ztrácí vodu a tím zmenšuje svůj objem. Experiment vyžaduje znalost výpočtu 

objemů těles, přesné měření a slouží i k procvičení manuální zručnosti při výrobě přesných 

válečků - kvádrů rostlinného materiálu. 

Pracovní postup:  

Do první kádinky nalijeme 100 ml destilované vody, do druhé kádinky 100 ml 10% roztoku NaCl 

(lze použít i jiná množství v závislosti na zvoleném přibližném objemu vkládaných rostlinných 

částí. Vždy je ale potřeba, aby množství tekutin v obou stejně velkých kádinkách bylo stejné a aby 

rostlinné části byly zcela potopené). Poté vyřízneme korkovrtem z čerstvé mrkve (okurky, 

bramboru apod.) 6 válečků o délce přibližně 2cm. Přesnou délku mrkvového válečku (tj. výšku 

válce) změříme pomocí papírového měřítka nebo milimetrového papíru (nemáme-li k dispozici 

korkovrt, lze z mrkve vyřezat i kvádry o hranách např. 0,5x0,5x2cm. V tomto případě je úloha 

náročnější na měření velikostí). Připravené válečky (kvádry) ihned vložíme do kádinek –  tři do 

kádinky s destilovanou vodou a tři do kádinky s roztokem NaCl a začneme měřit čas. Ideálně 

necháme experiment probíhat 60 minut, změny jsou však většinou patrné i po kratší době - cca 

30 - 40 minut. Během této doby studenti počítají objemy vložených rostlinných částí (V1,V2,V3) a 

zapisují do tabulky. Po 60 minutách válečky postupně po jednom vyjmou, krátce nechají okapat 
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na filtračním papíru a změří jejich objem (V1´, V2´,V3´) a spočítají, o kolik se objemy válečků 

změnily: ΔV1 =(V1´-V1), ΔV2 =(V2´-V2), ØΔV3 =(V3´-V3) z uvedených hodnot pak spočítají 

průměrnou změnu objemu rostlinného materiálu v obou kádinkách: ØΔV = (ΔV1+ ΔV2+ ΔV3)/3.  

Rostlinný materiál v roztoku NaCl zmenšil svůj objem .  10% roztok NaCl je pro rostlinné buňky 

hypertonickým prostředím, hodnota jeho osmotického potenciálu je vyšší, než je hodnota 

osmotického potenciálu ve vakuole.  Obě prostředí oddělená cytoplazmatickou membránou mají 

tendenci vyrovnávat svůj osmotický potenciál, avšak cytoplazmatická membrána je mnohem lépe 

propustná pro vodu, než pro ionty v ní obsažené. Dochází tedy k proudění vody. V tomto případě 

dochází k proudění vody směrem ven z rostlinné buňky. V krajním případě může toto proudění 

vést až k odchlípnutí plazmalemy od buněčné stěny - plazmolýze. Ke stejné situaci došlo i u 

mrkvového salátu. Po přidání soli a cukru, vzrostl osmotický potenciál v prostředí vně rostlinných 

buněk, voda z buněk začala proudit ven a vytvořila "šťávu".  

Destilovaná voda je pro buňku hypotonickým prostředím, má nižší osmotický tlak. V tomto 

případě dochází k proudění vody do rostlinné buňky. Válečky (kvádry) rostlinného materiálu tedy 

zvětšily svůj objem. V krajním případě může dojít až k prasknutí buňky naplněné vodou     -

plazmoptýze 

4. Vyvození závěrů 

Žáci na základě získaných poznatků samostatně formulují závěr úlohy. Zjistí, zda jejich hypotéza 

platí. Učitel koriguje. Na závěr upozorní žáky na souvislost osmózy s příjmem vody rostlinou. 

Jestliže je osmotický potenciál je také jednou z veličin, které ovlivňují příjem vody kořeny. Jestliže 

je půdní roztok pro buňky hypotonickým prostředím, tj. v buňce je méně vody, dochází k 

proudění vody do buněk kořenů. Zde je ale potřeba žáky upozornit, že osmóza je pouze jedním z 

několika jevů, které napomáhají příjmu vody kořeny. Samostatný proces příjmu a vedení vody je 

samozřejmě složitější. Osmotický potenciál je ale jednou ze složek vodního potenciálu, základní 

fyzikální veličiny charakterizující vodní režim rostliny. 

Možné modifikace úlohy: 

1. Pro srovnání lze použít i mrkev vařenou. Tímto rozšířením žákům předvedeme, že transport látek 

přes membránu je záležitostí živých buněk. Varianty pokusu rozšíříme o další 2 kádinky - kam 

ponoříme do destilované vody a do vody s 10% NaCl kvádry (válečky) mrkve vařené. Vařená mrkev 

objem nezmění. Proč? Vysvětlení: propustnost biologických membrán pro ionty závisí na 

membránových proteinech. Povařením však došlo k denaturaci proteinů - ztratily svou funkci v 

transportu přes membránu.  

2. Lze použít vzestupnou řadu různých koncentrací NaCl - např. 5%, 10%, 20%. Objemy pak můžeme 

měřit v kratších časových intervalech - např. 10 minut, údaje zapisovat do tabulky a sledovat, ve 

kterém roztoku se objem změní nejrychleji. 

Autorství a kontakt na autora 

Mgr. Renata Ryplová, Dr.; E-mail: ryplova@pf.jcu.cz 

 

mailto:ryplova@pf.jcu.cz


 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

4 

Pracovní list 

 

 Jaký je správný kuchařský předpis na výrobu mrkvového salátu? 

 Uveďte všechny suroviny, které patří do mrkvového salátu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................                                                         

Mezi uvedenými surovinami není voda. V hotovém salátu vodu ale najdeme. Odkud se vzala?: 

 

Pokuste se formulovat odpověď na tuto otázku (vyslovte hypotézu): 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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Pokuste se sestavit přesný pracovní postup experimentu, kterým dokážete, že z rostliny se ve 

slaném prostředí uvolňuje voda, zatímco v prostředí bez solí ne. K dispozici máte tyto pomůcky: 

Pomůcky: Mrkev, 10% roztok NaCl, destilovaná voda, 2 stejně velké kádinky, odměrný válec, nůž, 

korkovrt (není podmínkou), milimetrový papír nebo papírové měřítko, pinzeta, filtrační papír, 

laboratorní váhy, hodinky 

Pracovní postup:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky:  

Pomocné výpočty: 
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Tabulka: 

Objem Destilovaná voda 10% NaCl 

V1   

V2   

V3   

V1´   

V2´   

V3´   

ΔV1 =(V1´-V1)   

ΔV2 =(V2´-V2)   

ØΔV3 =(V3´-V3)   

ØΔV = (ΔV1+ ΔV2+ ΔV3)/3    

 

Závěr: 

.......................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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Znáte ještě jiné pokrmy, při jejichž přípravě se využívá osmózy rostlinných buněk? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 Půda dostatečně zásobená vodou je pro buňky kořenů rostliny trpící nedostatkem vody 

prostředím hypertonickým nebo hypotonickým? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Může osmóza napomáhat příjmu vody kořeny? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 


