
Výběrové otázky: 

 

1. Součástí všech prokaryotických buněk je: 

 a) DNA, plazmidy 

 b) plazmidy, mitochondrie 

 c) plazmidy, ribozomy 

 d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: 

 a) replikace DNA i transkripce se uskutečňuje v cytoplazmě 

 b) replikace DNA se uskutečňuje v jádře, translace mRNA v cytoplazmě 

 c) replikace DNA se uskutečňuje v cytoplazmě, transkripce DNA v jádře 

 d) replikace DNA i translace mRNA se uskutečňuje v cytoplazmě 

3. Místem translace mRNA v eukaryotické buňce je: 

 a) jádro 

 b) plazmatická membrána 

 c) cytoplazma 

 d) ribozóm 

4. Prokaryotický gen obsahuje: 

 a) exony přerušované introny 

 b) nepřerušované úseky kódující DNA 

 c) introny 

 d) exony 

5. Replikační počátky 

 a) jsou tvořeny úseky DNA bohatými na A-T 

 b) jsou tvořeny úseky DNA bohatými na C-G 

 c) jsou tvořeny sekvencemi DNA, které interagují s iniciačními proteiny 

 d) jsou tvořeny úseky DNA bohatými na A-U 

6. DNA polymeráza 

 a) katalyzuje vazbu nukleotidů na 5´-konec rostoucího vlákna DNA 



 b) katalyzuje vazbu nukleotidů na 3´-konec rostoucího vlákna DNA 

 c) má 5´-3´-polymerázovou aktivitu  

 d) má 3´-5´-polymerázovou aktivitu 

7. Kodon AUG je 

 a) terminační kodon 

 b) iniciační kodon 

 c) kodon, který specifikuje aminokyselinu tryptofan 

 d) kodon, který specifikuje aminokyselinu methionin 

8. Helikáza je enzym, který 

 a) odstraňuje RNA primer 

 b) nahrazuje RNA za DNA 

 c) rozvíjí dvoušroubovici DNA 

 d) připojuje 5´-fosfátový konec nového DNA fragmentu k 3´-hydroxylovému  

                konci předchozího fragmentu 

9. Z následujících tvrzení vyberte správné: 

 a) transkripce je mechanismus, kterým buňky přepisují DNA do RNA 

 b) transkripce je mechanismus, kterým buňky přenáší informaci z RNA do struktury     

                proteinu 

 c) transkripce je proces, při kterém dochází ke vzniku DNA 

 d) transkripce je proces, při kterém dochází ke vzniku RNA 

10. Chaperony 

 a) katalyzují translaci proteinů 

 b) zabraňují intermolekulárním interakcím ještě nesbalených proteinů 

 c) pomáhají proteinům vytvořit optimální prostorovou strukturu 

 d) aktivují transkripci genů 

11. Genová exprese eukaryot může být kontrolována na úrovni: 

 a) transkripce 

 b) replikace 

 c) sestřihu primárního RNA transkriptu 



 d) selektivní aktivace nebo inaktivace proteinů 

12. Vyberte z následujících tvrzení, souvisejících s PCR, správná: 

 a) PCR je technika, která slouží k vytvoření velkého množství kopií určité  

                sekvence DNA  

 b) cyklicky se opakuje denaturace a replikace 

 c) denaturace probíhá při teplotách menších než 10°C 

 d) cílová sekvence je vymezena dvěma primery 

13. Z následujících tvrzení vyberte správná: 

 a) plazmidy jsou cirkulární dsDNA 

 b) plazmidy nelze štěpit 

 c) plazmidy mohou být štěpeny restrikčními enzymy 

 d) plazmidy se používají jako klonovací vektory 

14. Vyberte správná tvrzení: 

 a) cílem sekvencování DNA je stanovení primární struktury 

 b) cílem sekvencování DNA je stanovení pořadí nukleotidů 

 c) Sangerova metoda sekvencování DNA využívá jednovláknovou DNA, která  

                slouží jako templát pro syntézu komplementárních řetězců 

 d)  Sangerova metoda sekvencování DNA je založena na specifickém štěpení DNA  

                chemickými činidly 

15. Vyberte správná tvrzení: 

a) aminoacyl-tRNA synthetázy spojují jednotlivé aminokyseliny s jejich 

    odpovídajícími tRNA molekulami 

 b) aminoacyl-tRNA synthetázy kontrolují správnost komplementarity bází 

  c) aminoacyl-tRNA synthetázy odstraňují nepárující se nukleotidy 

 d) reakce katalyzovaná aminoacyl-tRNA-synthetázou vyžaduje hydrolýzu ATP 

 

Otázky s volnou odpovědí: 

I. Uveďte fáze translace a stručně každou z nich charakterizujte. 

 



II. Nakreslete strukturu všech bazí, které tvoří DNA, správně je pojmenujte a uveďte, které  

z nich jsou komplementární. Popište jak jsou drženy pohromadě dva řetězce DNA a jakým   

způsobem  jsou spojeny jednotlivé nukleotidy? Vysvětlete, proč označujeme jeden konec 

vlákna DNA jako 3´-konec a druhý jako 5´-konec. 

III. Vysvětlete následující pojmy: 

a) semikonzervatovní replikace 

b) denaturace DNA 

c) ribonukleasa 

d) primer 

e) nukleozóm 

            Vyjmenujte enzymy, účastnící se replikace eukaryotní buňky 

IV. Vyjmenujte pět hlavních typů RNA a stručně charakterizujte jejich funkce. 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

 

I.  

iniciace, elongace a terminace   

a) Iniciace spočívá ve vazbě mRNA a iniciační aminoacyl-tRNA na malou  

    podjednotku ribozomu a následnou vazbu velké podjednotky   

b) Elongace: probíhá syntéza peptidových vazeb mezi tRNA navázanými v  

     akceptorovém místě (A) a peptidylovém místě (P) ribosomu 

c) Terminace nastává při dosažení "stop" kodónu – dochází k uvolnění peptidového  

     řetězce a rozpadu translačního komplexu 

 

(3 body za pojmy + 3x4 body za každou správnou  charakteristiku dané fáze) 

Celkem – 15 bodů 

 

II. Struktury – 4 body 

     Názvy – 4 body 

     Komplementarita – 2 body 

     Spojení dvou řetězců – 1 bod 

     Vysvětleni 3´a 5´konce – 2x2 body 

Celkem – 15 bodů 

 

III.  

a) každá dceřiná DNA dvou-šroubovice je tvořena jedním starým vláknem a jedním nově 

syntetizovaným 

b) rozpojení dvou vláken DNA působením zvýšené teploty, různými druhy chemických 

činidel nebo extrémními vnějšími podmínkami 

c) enzym, který specificky štěpí RNA, konkrétně 3´-5´fosfodiesterovou vazbu na C(3´) 

pyrimidinových nukleotidů (C a U); je jich mnoho druhů (všechny na RNA specifické), 

některé dokonce štěpí i za adeninem, ale převážná většina z nich za pyrimidiny 

d) mohou to pochopit dvěma způsoby: 



1. primer – krátký úsek RNA, který je přidáván primázou při replikaci DNA, nasedá na něj 

DNA polymeráza, která pokračuje v syntéze nového řetězce DNA. RNA primer je poté 

degradován a nahrazen úsekem DNA 

2. primer – použití při PCR, kdy se jedná o krátký úsek DNA, který nasedá při annealingu (po 

snížení teploty denaturace) na DNA, nasedá na něj DNA polymeráza a syntetizuje DNA 

řetězec+ tyto primery vymezují úsek amplifikace DNA 

e) nukleoproteinový komplex eukaryot; komplex 4 tříd histonů (H2A, H2B, H3 a H4) a kolem 

nich ovinuté dsDNA; základní jednotka eukaryotního chromatinu (chromozómů) 

 

Enzymy, účastnící se replikace eukaryotní buňky –  

 Helikáza 

Topoizomeráza 

primáza (součást DNA polymerázy α) 

DNA polymeráza α a δ  

 

body – vysvětlení pojmů – 5x2 body 

             třídy polymeráz – za každý správný název – 1 bod 

celkem – 15 bodů 

 

IV.  

1.mediátorová (messenger)  – mRNA         -cytoplazmatická 

                                             (mt mRNA   - mitochondriální) 

 funkce – přenos genetické informace; přepis do struktury proteinů 

 

2.transferová – tRNA        -cytoplazmatická 

                      (mt tRNA   - mitochondriální) 

 funkce – přenos aminokyselin k mRNA-ribozomálnímu komplexu,  

3.ribozomální - rRNA         -cytoplazmatická 

                       (mt rRNA   - mitochondriální) 

 funkce – strukturní kostra ribozomů 

 



4.malá jaderná – snRNA 

funkce – účastní se setřihu mRNA; tvoří nukleoproteinový komplex; součást 

spliceozomu 

 

5. malá jadérková – snoRNA 

            funkce – zajištují modifikace rRNA, štěpení prekurzorové rRNA 

 

popř. by mohli napsat i miRNA (microRNA) – jednořetězcová RNA, která zajišťuje regulaci 

genové exprese 

 

body: 5 bodů pojmy, 5 bodů zkratky, 5 bodů funkce 

celkem – 15 bodů 


