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¨ interdisciplinarita



Požiadavky na vstupné vedomosti 
a zručnosti:

• štruktúra a funkcia DNA, RNA, nukleotid, zloženie
nukleotidu, dusíkatá báza, komplementarita,
triplet, genetický kód, replikácia, transkripcia,
translácia, proteosyntéza, expresia génu

¨ Nadväznosť: ŠVP Človek a príroda, Biológia
Genetika: Prenos genetickej informácie



Ciele:
ü zdôvodniť odlišnosť štruktúry DNA a RNA v 

súvislosti s ich významom pre prenos genetickej 
informácie,

ü vysvetliť proces replikácie, transkripcie a translácie 
(syntézy bielkovín),

ü uplatniť princíp komplementarity a použiť ho,
ü použiť jazyk Python pri riešení úloh z genetiky,
ü modifikovať program v jazyku Python a aplikovať 

ho pri riešení úloh z genetiky.



Riešený didaktický problém
Pre pochopenie princípov prenosu genetickej
informácie treba rozpoznať, čo je matricou pre
syntézu DNA, RNA a bielkovín a ako správne uplatniť
princíp komplementarity v závislosti od toho, či
vzniká RNA alebo DNA.
Pri postupe, ktorý predstavíme, žiaci uplatnia svoje
teoretické poznatky o ústrednej dogme molekulovej
biológie pri riešení príkladov. Svoje riešenia môžu
skontrolovať s využitím naprogramovaných súborov v
jazyku Python, ktorý poznajú z informatiky. Následne
program modifikujú a použijú pri tvorbe vlastných
algoritmov na porovnávanie reťazcov.



Softvérové vybavenie:
• lokálna inštalácia jazyka 

Python vo verzii 3.x
• lokálne inštalované 

vývojové prostredie (napr. 
JetBrains PyCharm Edu)

Pomôcky:
• pracovný list pre žiaka: 

Molekulové základy genetiky
• pracovné súbory: 
üreplikacia.py, 
ütranskripcia.py, 
üsyntezaBielkovin.py, 
üriešenieReverznaTranskripcia.py

• počítač pre každého žiaka 
(dvojicu) a učiteľa
• dataprojektor

Príprava učiteľa a pomôcky:



Úloha 1: Porovnajte zloženie nukleotidov v DNA a RNA.

Nukleová kyselina DNA RNA
názov nukleotidu:

Zloženie zloženie nukleotidu: zloženie nukleotidu:
cukor (pentóza)
dusíkatá báza
zvyšok kyseliny 
trihydrogenfosforečnej

DNA RNA

Lokalizácia:

Zapojenie



Zapojenie
Úloha 2: Doplňte do schémy ústrednej dogmy 
molekulovej biológie názvy jednotlivých procesov a ich 
lokalizáciu v bunke:



Skúmanie 

¨ Pozrite si animáciu replikácie DNA: 
http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
Ø Vysvetlite podstatu replikácie DNA.
Ø Vyriešte úlohy v pracovnom liste.

Svoje riešenia na papieri
si porovnajte najprv v skupine
a potom si výsledky skontrolujte
použitím súborov v programe Python.

http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html


Úloha 3: Replikácia: Matrica DNA na syntézu dcérskeho 
reťazca má nukleotidy s nasledujúcim poradím báz: 
ATCCCAGCTTTGTAT. Aká je štruktúra vznikajúceho 
dcérskeho reťazca DNA?

Skúmanie 

matrica DNA 5´ ATCACAGCTGTGTAT 3´

dcérsky (komplementárny) 
reťazec DNA

3´ 5´



Skúmanie 

¨ Pozrite si animáciu transkripcie: 
http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
¨ Pozrite si animáciu translácie: 
http://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.html
¨ Video Od DNA k proteínom: 
https://www.youtube.com/watch?v=1lou4jSP0DY

Ø Vysvetlite podstatu transkripcie a translácie.
Ø Vyriešte úlohy v pracovnom liste.

http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
http://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.html
https://www.youtube.com/watch?v=1lou4jSP0DY


Skúmanie 

Úloha 4: Expresia génu: Poradie nukleotidov v DNA 
je: TACAGACGCGTACCGATT. 
A) Aké poradie nukleotidov má mRNA, ktorá vznikne 

prepisom (transkripciou) tohto úseku DNA?
B) Aké bude poradie aminokyselín v peptidovom

reťazci, vznikajúcom v procese translácie podľa 
mRNA z úlohy 6a? (použiť Tabuľku: Genetický kód 
v pracovnom liste).



Skúmanie 



Tabuľka: Genetický kód

metionínAUG



Úloha 5: Svoje výsledky si skontrolujte spustením 
programov a) replikacia.py b) transkripcia.py
c) syntezaBielkovin.py, ktoré sú naprogramované 
v jazyku Python.

Vysvetlenie  

ü Spustite v počítači program PyCharm Edu:  
ü Postupne vyskúšajte spustiť programy: 
a) replikacia.py
b) transkripcia.py
c) syntezaBielkovin.py



Spustenie programu



Grafické užívateľské rozhranie - Replikácia

Spustenie programu ® jednoduché grafické užívateľské
rozhranie;
reťazce DNA / RNA ® stlačením tlačidla ® výsledok.



Grafické užívateľské rozhranie - Transkripcia



Grafické užívateľské rozhranie – Syntéza bielkovín



Porovnajte svoje riešenia s výsledkami v Pythone.

Moje riešenie/počet chýb Čo som nevedel/a

Replikácia 

Transkripcia

Proteosyntéza 



Úloha 6: V súčasnosti je známy aj prenos genetickej 
informácie z RNA na DNA, ktorý katalyzuje enzým 
reverzná transkriptáza (napr. v retrovírusoch). Vedeli 
by ste modifikovať program zo súboru transkripcia.py
tak, aby po zadaní nukleotidov v RNA vypísal poradie 
nukleotidov v DNA, ktorá vzniká katalýzou enzýmom 
reverzná transkriptáza u retrovírusov?

Rozpracovanie 

Enzým reverzná transkriptáza
vírusu HIV1



ü Vytvorte si 
nový súbor 

(kliknutím -
pravým tlačidlom 
myši):



ü Súbor pomenujte napr. reverznaTranskripcia
a stlačte tlačidlo OK:

ü Vytvoril sa súbor reverznaTranskripcia.py, do
ktorého si môžete nakopírovať nasledujúci kód
a upraviť ho (alebo ho opravte v pracovnom liste):



Ukážka kódu, 
ktorý môžu žiaci 
modifikovať



Úloha 7: Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka.

Hodnotenie 

• Dostupné aj na: 
https://goo.gl/forms/nnjujQEvvPu53myp2

https://goo.gl/forms/nnjujQEvvPu53myp2


SEBAHODNOTIACA KARTA ŽIAKA po bádateľskej výučbe témy Molekulové základy genetiky

Meno žiaka: Trieda: Dátum:

samostatne
s malou pomocou 

učiteľa
s výraznou pomocou 

učiteľa

Viem prepísať poradie nukleotidov
do DNA pri replikácii
Viem prepísať poradie nukleotidov
z DNA do RNA pri transkripcii

Viem urobiť preklad mRNA do 
poradia AMK v bielkovine
Viem, čo vzniká pri transkripcii

Viem, čo vzniká pri translácii

Poznám význam replikácie

Poznám význam proteosyntézy

Viem argumentovať a zdôvodňovať 
správnosť svojich tvrdení

Sebahodnotiaca karta žiaka



Skúsenosti z výučby

• seminár so štvrtákmi – metodika 2 hod.

• predmet Bádateľské aktivity v biológii a chémii:
3. ročník – téma bola prebratá na genetike a 
1. ročník – prvýkrát sa oboznámili s témou –
metodika – 3 hod.



Sebahodnotiaca karta žiaka - vyhodnotenie

1. Viem prepísať poradie 
nukleotidov do DNA pri 
replikácii.

2. Viem prepísať poradie 
nukleotidov z DNA do RNA 
pri transkripcii:



3. Viem urobiť preklad 
mRNA do poradia AMK v 
bielkovine:

4. Viem, čo vzniká pri 
transkripcii:

Sebahodnotiaca karta žiaka - vyhodnotenie



5. Viem, čo vzniká pri 
translácii:

6. Poznám význam 
replikácie:

Sebahodnotiaca karta žiaka - vyhodnotenie



7. Poznám význam 
proteosyntézy:

8. Viem argumentovať a 
zdôvodňovať správnosť 
svojich tvrdení:

Sebahodnotiaca karta žiaka - vyhodnotenie



Práca žiakov



Dotazník

Činnosť na hodine bola 
zaujímavá.

Chcel/a by som takto na 
hodinách pracovať 
častejšie.



• Animácie: [on line]. Dostupné na internete:
http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
http://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.html [on line 12.10.2018].

• Animácia DNA: By brian0918&#153; - Own work, Public Domain, Dostupné na 
internete: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=404735 [on line
29.03.2019].

• Obrázok Bunka: [on line] Dostupné na internete:
http://legacy.hopkinsville.kctcs.edu/instructors/Jason-
Arnold/VLI/Module%202/m2cellstructure/m2cellstructure4.html [on line
19.02.2019].

• Obrázok DNA1: [on line] Dostupné na internete: 
https://fitnessgenes.com/blog/the-mysteries-of-lactose-tolerance-the-favourable-
mutation/ [on line 12.10.2018].

• Obrázok DNA2: [on line] Dostupné na internete:
https://www.technologynetworks.com/cancer-research/news/optimizing-
technologies-for-discovering-cancer-cell-mutations-309362 [on line 19.02.2019].

Použité zdroje

http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
http://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=404735
http://legacy.hopkinsville.kctcs.edu/instructors/Jason-Arnold/VLI/Module%202/m2cellstructure/m2cellstructure4.html
https://fitnessgenes.com/blog/the-mysteries-of-lactose-tolerance-the-favourable-mutation/
https://www.technologynetworks.com/cancer-research/news/optimizing-technologies-for-discovering-cancer-cell-mutations-309362


Použité zdroje

• Obrázok Python: [on line] Dostupné na internete: 
https://techworm.net/programming/introduction-python-programming/ [on line
19.02.2019]. 

• Obrázok Reverzná transkriptáza: [on line]. Autor: en:User:M1ss1ontomars2k4 –
From PDB entry 1HMV., Volné dílo, Dostupné na internete: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1423754 [on line
12.10.2018].

• Video Od DNA k proteínom: [on line]. Dostupné na internete:  
https://www.youtube.com/watch?v=1lou4jSP0DY [on line 27.10.2018].

• Ušáková, K. et al.: Biológia pre gymnáziá 5. Bratislava : SPN, 2003.  ISBN 80-10-
00039-6.

https://techworm.net/programming/introduction-python-programming/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1423754
https://www.youtube.com/watch?v=1lou4jSP0DY


Kontakty

Autor metodiky: RNDr. Mária Vavrováa

Spoluautor programov v Pythone: PaedDr. Ján Guniš PhD.b

a Gymnázium sv. Košických mučeníkov ako o.z. Spojenej školy  sv. 
Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice
mvmariavavrova@gmail.com

b Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 
Jesenná 5, 040 01 Košice



Ďakujem za pozornosť


