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Metodické poznámky

• Tento materiál má být podporou pro řízenou činnost žáků, kteří si ve skupinách 
pomocí modelovací hmoty „vlastnoručně“ vyzkouší průběh mitotického dělení. 

• Každý žák představuje a modeluje jeden chromozom – dvojice žáků
představuje homologický pár chromozomů.

• Podle instrukcí učitele provedou proces mitotického dělení.



MITMITÓÓZAZA

-- dděělenleníí jader jader eukaryotneukaryotnííchch
somatických bunsomatických buněěkk



MitMitóóza je souza je souččááststíí
bunbuněčěčnnéého cykluho cyklu
 GG1 1 ffáázeze –– obdobobdobíí

rrůůstu bustu buňňkyky
(bu(buňňka mka můžůže pe přřejejíít t 
do klidovdo klidovéé GG0 0 ffááze) ze) 

 S fS fáázeze –– syntsyntééza za 
(replikace) DNA(replikace) DNA

 GG2 2 ffáázeze –– vytvvytváářřeneníí
zzáásob pro obdobsob pro obdobíí
dděělenleníí jjáádradra

 M fM fáázeze –– mitmitóóza         za         
+ d+ děělenleníí bubuňňky,     ky,     
tzv. tzv. cytokinezecytokineze (CK)(CK)



GG11 ffáázeze

 V jV jááddřře jsou e jsou 
chromozomy        chromozomy        
o jedno jednéé
chromatidchromatiděě



S fS fáázeze
 BBěěhem replikace hem replikace 

byla byla 
chromozomchromozomůům m 
dosyntetizovdosyntetizováánana
druhdruháá
chromatidachromatida..



Po GPo G22 ffáázi zazi začčíínnáá MITMITÓÓZAZA



MI MI –– rannrannáá profprofáázeze

 zazaččíínnáá spiralizacespiralizace
chromozomchromozomůů (CHZ)(CHZ)

 zdvojujzdvojujíí se se centriolycentrioly

 zazaččíínnáá se rozpadat se rozpadat 
jadernjadernáá membrmembráánana



MI MI -- profprofáázeze
 spiralizacespiralizace CHZ CHZ 

ddáále pokrale pokraččujeuje

 dcedceřřinninnéé centriolycentrioly
se rozchse rozcháázzíí
k protk protěějjšíším pm póóllůům m 
bývalbývaléého jho jáádradra



MI MI –– pozdnpozdníí profprofáázeze
 CHZ jsou zcela CHZ jsou zcela 

spiralizovspiralizováányny

 dcedceřřinninnéé centriolycentrioly
se nachse nacháázzíí
v protv protěějjšíších pch póólech lech 
bývalbývaléého jho jáádradra

 jadernjadernáá membrmembráána na 
zaniklazanikla



MI MI -- metafmetafáázeze

 CHZ se CHZ se 
ppřřesouvajesouvajíí
do stdo střředu edu 
bývalbývaléého jho jáádradra

 z z centriolcentriol
vyrvyrůůstajstajíí
vlvláákna dkna děěllííccíího ho 
vvřřetetéénkanka



MI MI –– pozdnpozdníí metafmetafáázeze
 CHZ se seskupily    CHZ se seskupily    

v tzv. v tzv. ekvatoriekvatoriáálnlníí
rovinroviněě a vytvoa vytvořřily ily 
„„metafmetafááznzníí
destidestiččkuku““

 vlvláákna dkna děěllííccíího ho 
vvřřetetéénka jsou nka jsou 
napojena               napojena               
na na chromatidychromatidy
chromozomchromozomůů
v oblasti v oblasti centromercentromer



MI MI -- anafanafáázeze
 chromozomy se chromozomy se 

rozdrozděělujlujíí v oblasti v oblasti 
centromerycentromery

 vlvláákna dkna děěllííccíího ho 
vvřřetetéénka se nka se 
zkracujzkracujíí

 sestersksesterskéé
chromatidychromatidy se se 
rozchrozcháázejzejíí
k opak opaččným pným póóllůům  m  
bývalbývaléého jho jáádra  dra  



MI MI –– pozdnpozdníí anafanafáázeze
 na konci na konci 

anafanafááze se    ze se    
v oblasti pv oblasti póóllůů
bývalbývaléého ho 
jjáádra nachdra nacháázzíí
shluky shluky 
chromozomchromozomůů
o jedno jednéé
chromatidchromatiděě



MI MI –– teloftelofáázeze + + cytokinezecytokineze
 bběěhem hem teloftelofáázeze se se 

vytvvytváářříí jadernjadernéé
membrmembráányny
 probprobííkkáá

despiralizacedespiralizace CHZCHZ
 zazaččíínnáá cytokinezecytokineze

(v tomto p(v tomto přříípadpaděě
rýhovrýhováánníí))



VyzkouVyzkouššejte se:ejte se:
 Vyhledejte webovou strVyhledejte webovou stráánkunku

http://www.youtube.com/watch?v=VlN7K1http://www.youtube.com/watch?v=VlN7K1--9QB09QB0, , 
poslechnposlechněěte si anglickou verzi a potte si anglickou verzi a potéé vypnvypněěte zvuk  te zvuk  
a zkuste doprovodit animaci svým výkladema zkuste doprovodit animaci svým výkladem

………………………………………………………………………………………………………………..
DalDalšíší momožžnost pro zvnost pro zvíídavdavéé  ::
 http://www.http://www.youtubeyoutube..comcom//watchwatch?v=1cVZBV9tD?v=1cVZBV9tD--AA



ÚÚkol na zkol na záávvěěr:r:

 Na tNa tééto strto stráánce najdete fotografii dnce najdete fotografii děěllííccíích ch 
se bunse buněěk z kok z kořříínknkůů cibule. Rozlicibule. Rozlišíšíte,        te,        
v jakých mitotických fv jakých mitotických fáázzíích se nachch se nacháázzíí
jednotlivjednotliváá jjáádra?dra?
http://projektalfa.ic.cz/deleni%20bb%205_3_2006%20%282%29A.jpghttp://projektalfa.ic.cz/deleni%20bb%205_3_2006%20%282%29A.jpg
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