
 

Metodický list  Biologie – Osmotická hodnota rostlinné buňky Pokyny pro učitele 1 

Tematický celek Rostlinná buňka, osmotické jevy v buňce, plazmolýza  

Cíl laboratorní práce 
Cílem pokusu je pozorovat buňky vnitřní pokožky suknice cibule kuchyňské v prostředí různě koncentrovaného roztoku NaCl 

a na základě určení hraniční plazmolýzy stanovit osmotickou hodnotu buněk. Zároveň si mají zopakovat stavbu rostlinné 

buňky, pojmy izotonické, hypotonické a hypertonické prostředí. Pozorovat průběh plazmolýzy a určovat hraniční plazmolýzu. 

Konkrétní úkoly 
1. příprava roztoků dané koncentrace 
2. zjištění hraniční plazmolýzy 

3. zjištění osmotické hodnoty 

4. doplnění pracovního listu 

Časová náročnost: 
90 minut (je dobré předřadit laboratorní práci: Plazmolýza buněk)  

Potřebné pomůcky: 
 cibule kuchyňská 
 stojánek s 6 zkumavkami 

 mikroskop, mikroskopovací potřeby: podložní  a krycí sklíčka, preparační jehly, pinzeta, nůžky, nůž, kapátko, 
Petřino miska 

 2M roztok NaCl, destilovaná voda 

Příprava a rozbor 
Příprava 2M roztoku NaCl: navážit 58,46g NaCl, rozpustit v minimálním množství destilované vody a doplnit 
přesně do 500ml roztoku 
Při odebírání vzorku vnitřní pokožky upozornit žáky, že je třeba vzorky odebírat z jedné vrstvy suknice pokud 
možno stejně vzdálené od podpučí. Osmotická hodnota buněk různých vrstev různě vzdálených od podpučí se 
může lišit. Stejně tak je nutné, aby vzorky byly v roztocích NaCl s různou koncentrací dokonale ponořeny. Při 
přípravách preparátů je nutné vždy brát příslušný roztok NaCl s danou koncentrací. Místo roztoku NaCl je možno 
použít roztoky sacharozy. 
Průměrný osmotický potenciál vakuol pozorovaného souboru buněk odpovídá osmotické hodnotě takového 
roztoku, v němž hraniční plazmolýza nastala u 50% pozorovaných buněk. V tabulkách pak vyhledáme hodnotu 
osmotického potenciálu odpovídajícího molaritě roztoku, ve kterém nastala hraniční plazmolýza, nebo jej 
vypočteme podle vant Hoffova vzorce pro výpočet osmotického potenciálu:  
                                                             P = c . R .T . i 
kde:  P   osmotický potenciál (v MPa) 
          c   koncentrace roztoku odpovídající hraniční plazmolýze 
          R   univerzální plynová konstanta 
           I   disociační koeficient (u sacharozy =1, u NaCl=1,5) 
Vodní potenciál řídí sání vody v rostlině a má několik složek: osmotický potenciál 
                                                                                                             tlakový potenciál (turgor) 
                                                                                                             matriční potenciál 
Osmotický potenciál představuje zápornou hodnotu osmotického tlaku. Čím má roztok vyšší koncentraci, tím má 
vyšší osmotický tlak, ale nižší osmotický potenciál. 
Tlakový potenciál představuje tlak na obsah buňky. Je pozitivní, ale během vadnutí rychle klesá. 
Matriční potenciál vyjadřuje stav vody vázané v koloidech buněčných stěn, cytoplazmy a organel. 


