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A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského  stud. 

programu 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta STUDPROG st. doba titul 

Název studijního programu Antropologie 1512 T 2 roky Mgr. 

Původní název SP Antropologie platnost předchozí akreditace   

Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  

Typ studijního programu   navazující magisterský rigorózní 

řízení 

 

Forma studia prezenční   KKOV 

Názvy studijních oborů Antropologie ano 1512T001 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adresa www stránky http://www.sci.muni.cz/akreditace2013/antropologie/ jméno a heslo k přístupu na www jméno: komise     heslo: 2013 

Schváleno VR /UR /AR PřF MU podpis 

rektora 

 datum 

Dne 4. 12. 2013  

Kontaktní osoba doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. e-mail kralik@sci.muni.cz 

Garant programu doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. e-mail kralik@sci.muni.cz 
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Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory 

člení 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Antropologie 

Název studijního oboru Antropologie 

Garant studijního oboru doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

 

Navazující magisterský studijní program Antropologie prohlubuje vzdělání a dovednosti absolventů 

předcházejícího bakalářského studia. Sleduje koncepci obecné antropologie ve smyslu komplexní vědy o 

člověku, která za nejpodstatnější považuje vzájemné interakce biologických, sociálních a kulturních stránek 

člověka. Program je zaměřen na procesy spjaté s evolucí lidského rodu s důrazem na druh Homo sapiens a 

vývojem sociálních forem a lidských kultur. Studenti jsou seznamováni s variabilitou a adaptabilitou člověka na 

úrovni biologické (tělesné), behaviorální, sociální i kulturní. Program připravuje odborníky se širokým 

teoretickým přehledem v antropologické tématice, schopné samostatné odborné práce a současně vybavené 

dovednostmi v aplikaci speciálních antropologických metod.  

 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) a cíle studia 

 

Cílem studia je doplnit teoretické vzdělání studentů v syntetizujících a komparativních disciplínách 

propojujících biologickou a sociokulturní antropologii. Studium má absolventům umožnit dobře se orientovat 

v rozsáhlé antropologické tématice, zejména v oblasti evoluce člověka, lidské biologické variability, etnických 

rozdílů, sexuality a pohřebního ritu. Studenti mají získat schopnosti navrhnout a realizovat antropologický 

výzkum s využitím moderních metod, užívat moderní antropologické metody kosterní antropologie a terénního 

archeologického výzkumu. 

 

Absolventi magisterského oboru antropologie se mohou uplatnit v akademických institucích, zaměřených 

na antropologii, biologii člověka, archeologii a humánní anatomii jako odborní pracovníci, v archeologických 

institucích a společnostech jako antropologové – specialisté na kosterní antropologii, v muzeích jako kurátoři 

antropologických aj. sbírek, na forenzních a kriminalistických pracovištích jako forenzní antropologové a 

specialisté na biologii člověka, jako specialisté na antropologii a biologii člověka ve státní správě a státních 

institucích aj. Nejlepší absolventi magisterského studia mají možnost pokračovat ve studiu a výzkumu v rámci 

doktorského studia programu Biologie, obor Antropologie. 

 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

V průběhu posledních let se antropologie po odborné stránce rozvíjela v řadě oblastí. V nebývalé míře 

pokročila technická stránka počítači řízených přístrojů a objevila se celá škála nových analytických metod, jak 

v oblasti studia živého člověka, tak i kosterních pozůstatků. Příkladem mohou být nové metody geometrické 

morfometrie, v jejichž vývoji i aplikaci patří biologická antropologie a paleoantropologie celosvětově k vůdčím 

oborům. Tuto metodickou specializaci dlouhodobě sleduje i naše pracoviště. 

Kromě detailní technické a metodické stránky dílčích specializací se ovšem vyvíjely i antropologické 

teorie, které stále častěji hledají koncepční propojení tradičních pohledů sociální a kulturní antropologie 

s evolučním paradigmatem současné biologie a fyzické antropologie v oblasti lidské morfologie a chování (např. 

behaviorální ekologie člověka aj.). To je v souladu s koncepcí obecné antropologie amerického typu. Projevuje se 

potřeba nových syntetických přístupů, vč. metodických prostředků, které umožňují studium člověka v jednotě 

jeho biologické, sociální a kulturní stránky a propojení výsledků dílčích pohledů do koherentnějších výpovědí 

(mnohorozměrné statistické metody, metody meta-analýzy primárních i sekundárních dat, práce s obsáhlými 

databázemi, propojování metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu aj.).  

Na počátku 21. století se stále jasněji ukazuje, že právě nevhodné nastavení vztahů mezi biologickou 

(reprodukce, tělesný výkon, strava, zdraví, klima/podnebí, biotické faktory prostředí), sociální (manželství, 

rodina, výchova, sociální směna, dělba práce, hierarchie) a kulturní (ideologie, ekonomika, technologie, umění, 

komunikace) stránkou člověka v evolučně bezprecedentních podmínkách civilizace spočívá v jádru největších 

problémů dnešního lidstva. Je proto žádoucí vychovat teoreticky vzdělané odborníky, kteří budou schopni se 

k těmto otázkám fundovaně vyjádřit, zkoumat je a v budoucnu navrhovat nová řešení. Tímto směrem se orientuje 

program Antropologie do budoucna. 
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Dosavadní vývoj oboru a konkrétní návrhy na změny v budoucím směřování programu/oboru 

Antropologie byly formulovány v sebehodnotící zprávě oboru, jejíž závěry byly odsouhlaseny hodnotící komisí 

dne 7. 6. 2013 (viz Příloha 1 – Stanovisko vysoké školy k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního 

programu). Změny studijního programu/oboru Antropologie se snaží naplnit tato doporučení. 

Největší změnou oproti původní akreditaci je sloučení obou směrů: Fyzická antropologie a Sociokulturní 

antropologie. To respektuje výsledky vnitřního hodnocení a jeho doporučení rozvíjet obecnou antropologii, která 

za nejpodstatnější chápe právě vzájemnou interakci biologické, sociální a kulturní stránky člověka. Nově 

zařazené předměty mají za úkol podpořit syntetickou stránku oboru, zaměřenou na mechanismy evoluce, vztah 

člověka k prostředí a lidské chování. Rozdíly v doporučeném studijním plánu obou směrů byly relativně malé. Po 

sloučení obou směrů získají všichni studenti stejný povinný teoretický základ, školení v praktických metodických 

předmětech a současně mohou téměř po celou dobu studia profilovat svoji specializaci volitelnými předměty 

s ohledem na konkrétní téma diplomové práce.  

 

A) Úprava v profilu absolventa 

Profil absolventa zůstává v celku nezměněn.   

 

B) Změny v obsahu a rozsahu státních závěrečných zkoušek 

Obsah a rozsah bakalářských zkoušek byl mírně přizpůsoben změnám ve složení a náplni povinných a 

doporučených volitelných předmětů.  

 

C) Změny v profilujících předmětech studijního plánu 

a) Změny v povinných a doporučených volitelných předmětech 
Změny v profilujících předmětech představují zejména doplnění syntetizujících předmětů a předmětů 

směřujících k moderní analýze tvaru. V souvislosti s tím jsme omezili některé původně doporučené volitelné 

předměty a některé původně povinné předměty zařadili jako doporučené volitelné. 

1) Zcela nově jsme do navazujícího magisterského studia zařadili povinný předmět Aplikovaná statistika II 

(teoretický přehled mnohorozměrných statistických metod pro biologické obory) a Aplikovaná statistika 

II – cvičení (nácvik mnohorozměrných statistických výpočtů na antropologicky zaměřených úkolech). 

Tyto předměty navazují na předměty: Aplikovaná statistika I a Aplikovaná statistika I – cvičení 

z bakalářského studia.  

2) Kromě toho Aplikovaná statistika II představuje přípravu pro nově zařazený povinný předmět Praktikum 

z analýzy tvaru, ve kterém budou studenti prakticky cvičit klasickou a geometrickou morfometrií 

(analýzou tvaru) a její aplikaci v antropologii. 

3) Nově byl zařazen povinný předmět Evoluční biologie, povinný předmět Ekologie člověka v kvartéru a 

doporučený volitelný předmět Etologie, které sledují syntetický charakter studijního oboru.  

4) Morfologickou specializaci oboru jsme podpořili novým doporučeným volitelným předmětem 

Komparativní osteologie, zaměřeným na morfologické srovnávání lidských a zvířecích kostí a moderní 

osteologické metody v bioarcheologii. 

5) Dva bloky povinně volitelných předmětů (zaměřené na variabilitu člověka a paleoantropologii) 

s povinností výběru jednoho ze dvou jsme nahradili jedním povinným předmětem z každého bloku. 

6) Zařadili jsme nový doporučený volitelný předmět Antropologie globalizovaného světa, zaměřený na 

výhody a rizika života v globální civilizaci.  

 

a) Změny v obsahu předmětů 

 Vyučující předmětů pravidelně aktualizují jejich obsah s ohledem na vývoj vědního oboru. K určitým 

změnám došlo v souvislosti s inovacemi náplně některých předmětů a vybavení výukových laboratoří v rámci 

projektů FRVŠ (viz Formulář F). Jednalo se především o doplnění a modifikace cvičení v předmětu Forenzní 

antropologie cvičení. 

 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

V akademickém roce 2013/2014 bylo přijato 17 

uchazečů do navazujícího magisterského studia.  
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Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Antropologie 

Název studijního oboru Antropologie 

Místo uskutečňování studijního 

oboru 

Brno 

Prostorové zabezpečení studijního programu 

Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  

Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

 

Centrální informační zdroje 
Knihovny 

Informační zdroje PřF MU jsou rozděleny do dvou knihoven: 

 

1) Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty 

Nachází se v areálu PřF na Kotlářské ulici, dílčí knihovna Ústavu antropologie je umístěna v prostorách ústavu. 

 

 Ústřední knihovna PřF MU Knihovna univerzitního kampusu 

MU 

Celkový počet svazků  361 796 215 255 

Roční přírůstek knižních jednotek 3 041 8 400 

Počet odebíraných titulů časopisů 487 452, v konsorciích několik tisíc 

Kompaktní disky součástí fondu  ano ano 

Videokazety součástí fondu ano ano 

Otevírací hodiny 

knihovny/studovny 

42 hod týdně 

 

51 hod týdně 

 

Provozování počítačové 

informační služby 

ano ano 

Zajištění rešerše z databází  ne, uživatelé samoobslužně ano 

Napojení na CESNET/INTERNET ano ano 

Počet stanic na 

CESNETu/INTERNETu 

90 110 

Počet počítačů v 

knihovně/studovně 

79 91 

Z toho počítačů zapojených v síti 79 91 

 

Knihovní a informační služby jsou poskytovány v knihovním systému Aleph 500, který ÚK používá od 

ledna 2005. Plně automatizovaný výpůjční protokol včetně objednávání dokumentů k výpůjčce z jakéhokoli 

počítače 24 hodin denně, společně  se zpřístupňováním EIZ v nově strukturované web stránce: 

www.sci.muni.cz/uk zvyšují komfort uživatelů. 

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty úzce spolupracuje s ostatními přírodovědně zaměřenými 

knihovnami v ČR a spolupodílí se na získávání elektronických informačních zdrojů. Patří mezi ne Web of 

Science, BioOne, Reference Kluwer Online, elektronické knihy Kluwer, Wiley Inter Science Online Books, 

elektronický přístup k časopisům Science a Nature nebo k Encyclopedia of Life Sciences a řada dalších (přehled 

je dostupný na adrese http://sci.muni.cz/uk/eiz/) 

 

2) Knihovna univerzitního kampusu 

Vznikla jako nová knihovna v roce 2007 transformací Ústřední knihovny Lékařské fakulty MU, Knihovny 

Fakulty sportovních studií a integrací části Ústřední knihovny PřF MU. Nachází se v areálu univerzitního 

kampusu v Bohunicích. 

Knihovna univerzitního kampusu (KUK)  s oborovou profilací na živé přírodní vědy, medicínu a sportovní 

obory nabízí pro obory biologie i prestižní časopisecké a knižní fondy, které získala z OP VaVpI „Vybavení 

odborných a oborových knihoven“ jako spoluřešitelka projektu MU „MEDINFO“ http://medinfo.ics.muni.cz/.  

Jedná se především o fondy z oblasti molekulární biologie, genetiky a biomedicíny (Cell, PNAS aj.). Z tohoto 

projektu byla zakoupena i služba discovery service, prohledávající obsah všech licencovaných zdrojů MU 

v jednom rozhraní a přímým odkazem na plný text. Na stránkách knihovny http://www.ukb.muni.cz/kuk/ 

http://www.sci.muni.cz/uk
http://sci.muni.cz/uk/eiz/
http://www.ukb.muni.cz/kuk/
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naleznou studenti oborů biologie vysokou podporu pro vyhledávání v elektronických zdrojích (vlastní e-tutoriály) 

nebo se mohou zúčastnit specializovaného vzdělávání v konkrétních kurzech (tvorba rešerší, jak správně citovat 

aj.). 

 

Předplacené licence počítačových programů 
Masarykova univerzita nabízí všem studentům a zaměstnancům možnost instalovat vybraný software pod 

časově omezenou licencí a využívat ho ke studiu a k práci. V současnosti Masarykova univerzita disponuje 

akademickými multilicencemi, celouniverzitními licencemi nebo jednouživatelskými verzemi počítačových 

programů jako IBM SPSS, STATISTICA, Matlab, SAS, Altap Salamander, ArcGIS, ASPI. 

 

Počítače a připojení 

Masarykova univerzita disponuje celouniverzitní počítačovou studovnou (CPS) a sítí univerzitních 

počítačových studoven (UPS) přístupných všem studentům MU pro studium a samostatnou práci, jejichž provoz 

je zajišťován ve spolupráci Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) a jednotlivých fakult. CPS je studentům přístupná 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vybavení studoven umožňuje studentům využívání informačních technologií při 

studiu, vypracování svých prací a projektů, vyhledávání v informačních zdrojích nebo tisk či kopírování 

dokumentů. Ve všech studovnách mají uživatelé možnost přístupu ke svým centrálně uloženým souborům a 

dokumentům. Mají zde k dispozici moderní techniku a garantovanou množinu aplikací (například textové editory 

a programy pro práci s dokumenty, jazykové slovníky, e-mail klient, prohlížeč webových stránek, matematických 

výpočtů a vizualizaci analytických matematických výpočtů, vypalování CD, přehrávače DVD). Ve studovnách 

mají studenti rovněž možnost připojení vlastních počítačů do počítačové sítě MU, a to jak kabelově, tak 

bezdrátově. Bezdrátové připojení k internetu je k dispozici i v dalších prostorách MU, vč. prostor Ústavu 

antropologie. 

 

Fondy a vybavení Ústavu antropologie 
Knihovna Ústavu antropologie 

Část knihovních fondů Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty, úzce souvisejících s oborem, je 

k dispozici studentům antropologie v samostatné Knihovně Ústavu antropologie umístěné z praktických důvodů 

přímo na Ústavu antropologie. V současné době (stav k 27. 11. 2013) knihovna disponuje 6050 fyzických 

jednotek s přírůstkem 25 nových knih s antropologickou tématikou ročně.  

 

Archiv Ústavu antropologie 

Archiv ústavu antropologie uchovává tištěné verze závěrečných prací absolventů všech stupňů a materiály 

z předcházejících výzkumů, výuky a dalších aktivit pracovníků ústavu. V současné době je archivováno 213 

bakalářských prací (1997–2013), 234 diplomových prací (1953–2013), 14 rigorózních prací (1968–2012) a 34 

doktorských disertačních prací (1925–2013).  

 

Série výukových textů 

Kontinuální snaha vyučujících a vedení Ústavu antropologie o inovaci studijních materiálů je patrná na 

tom, že edice studijních textů Panoráma biologické a sociokulturní antropologie (založená v roce 2000, editor 

Jaroslav Malina) dosáhla čtyřiceti svazků. Většina těchto titulů je dostupná volně ke stažení na Elportále MU: 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js10/panorama/web/index.html 

 

Antropologické slovníky  

Roku 2009 vznikl na Elportále MU volně dostupný Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám 

literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk, na který rovněž pod editorstvím Jaroslava 

Maliny navázaly od roku 2011/2012 tři oborové internetové encyklopedie: Encyklopedie antropologie: První 

mezinárodní internetová encyklopedie antropologie, Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa a 

Člověk-Auto-Encyklopedie, které jsou stále doplňovány a aktualizovány. 

Antropologický slovník 

(http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=497), 

První mezinárodní internetová encyklopedie antropologie 

(http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html) 

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa 

(http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html) 

Člověk-Auto-Encyklopedie 

(http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html) 

 

Odborný časopis 

Studentům je dále volně k dispozici časopis Anthropologia integra – mezinárodní recenzovaný časopis 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js10/panorama/web/index.html
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=497
http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html
http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html
http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html
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vydávaný Ústavem antropologie PřF MU (šéfredaktor prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.) a publikující výsledky 

vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) 

antropologie a příbuzných disciplín. Časopis vychází od roku 2010 s periodicitou dvě čísla ročně. V současné 

době bylo požádáno o jeho zařazení do seznamu recenzovaných periodik a mezinárodní databáze SCOPUS. 

Je dostupný na adrese: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532 

 

Vybavení pro výuku 

Základní vybavení 

Ústav antropologie disponuje prostory a vybavením pro praktická cvičení a přípravu závěrečných prací 

studentů: posluchárna, praktikum, osteologická laboratoř, tradiční antropometrické přístroje pro kosterní 

antropologii i měření živého člověka, výukové sbírky kostí, vybavení pro terénní výzkum pohřebišť a další. 

 

Přístroje, počítače a software 

Laboratoř morfologie a forenzní antropologie disponuje pokročilými přístroji a softwarem pro analýzu 

obrazu a tvaru. Tyto se využívají jak ve výuce, tak při realizaci bakalářských prací. Mezi toto vybavení patří: 

ramenové digitizéry MicroScribe G2X a G2LX, laserová skenovací hlava MicroScan 3D, laserový 3D skener 

NextEngine 3D HD, optické skenery Vectra M1 (obličejový) a Vectra XT (polotělový), světelný mikroskop 

NikonEclipse 50i s barevnou digitální kamerou Nikon DS-Fil, 5.0 Mega Pixel, stereo mikroskop SMXX, stereo 

mikroskop SZH 10, mikroskop Olympus CX 3, profesionální digitální fotoaparáty s příslušenstvím a další. Dále 

laboratoř disponuje programy a vybavením pro editaci, analýzu a prezentaci virtuálních 3D modelů a pro analýzu 

obrazu: grafický software ClayTools, SansAble s ramenem PHANTOM® Omni™, program Amira 5.3.3, 

FaceGenmodeler 3.2, Photomodeler Pro 6, Rhinoceros, NIS-Elements AR Duo Licence, Sigmascan Pro 5.0 Edu, 

Systat V13 a dalšími. 

 

Vlastní pomůcky (prostředky pro výuku vyvinuté pracovníky Ústavu antropologie) 

Kromě tvorby studijních textů je neustálou snahou pracovníků Antropologie vyvíjet vhodné studijní a 

výukové pomůcky. Díky podpoře z projektů FR VŠ vznikly výukové/studijní materiály a elektronické/internetové 

aplikace, které se uplatňují ve výuce zejména praktických předmětů: 

 Výukový e-katalog somatoskopických znaků člověka (dostupný na adrese: 

www.sci.muni.cz/somatoskopie). 

 Počítačový program BioCalcul – počítačový program pro výpočty různých antropologických 

veličin a metod (dostupný na adrese: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=558). 

 Výukový atlas zubů člověka – fotografický atlas zubů člověka, postihující velikostní a tvarovou 

variabilitu zubů dočasného i trvalého chrupu (dostupný na adrese: 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=562). 

 Atlas histologických preparátů kostní tkáně (na adrese: www.sci.muni.cz/atlaskosti/, aktuálně se 

upravuje). 

 Program COLIPR – počítačový program pro odhad pohlaví člověka na základě morfometrie 

lebky (dostupná na adrese: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=477). 

 Rentgenový atlas zubů za vývoje – pomůcky pro odhad věku nedospělých jedinců (dostupný na 

adrese: http://web.3zscv.cz/MichaelaKrivanova/cz/index.htm). 

 Program HIP – počítačový program pro odhad pohlaví na základě kosti pánevní (dostupný na 

adrese: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=594). 

 Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka – elektronický studijní materiál 

usnadňující studium anatomie kostry člověka (dostupná na adrese: 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532
http://www.sci.muni.cz/somatoskopie
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=558
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=562
http://www.sci.muni.cz/atlaskosti/
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=477
http://web.3zscv.cz/MichaelaKrivanova/cz/index.htm
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=594
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592
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C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Antropologie 

Název studijního oboru Antropologie 

Pravidla tvorby studijních plánů 
 

Studijní plány programů a oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se řídí Opatřením děkana 

č.8/2012 „Výuka a tvorba studijních programů“. Studijní předměty se dělí na povinné, povinně volitelné, 

doporučené volitelné, volitelné z širšího vědního oboru a ostatní volitelné předměty. V studijním programu/oboru 

Antropologie používáme pouze kategorii povinné předměty, které tvoří jádro studijního plánu, a doporučené 

volitelné předměty, které představují doporučené rozšíření náplně předmětů volitelných. Nad rámec těchto 

kategorií si mohou studenti volit předměty dle svého zájmu a např. potřeb z hlediska diplomové práce. Mezi další 

povinné předměty patří diplomová práce (Diplomová práce I – IV), zkouška z pokročilé odborné angličtiny nebo 

jiného jazyka.  

Dále je uveden doporučený studijní plán. Fakultní rozvrh je zpracován podle doporučených studijních plánů. 

Studentům, kteří se jím řídí, zaručuje správnou návaznost předmětů a splnění povinností nutných k ukončení 

vysokoškolského studia během standardní doby studia.  

 

 

Doporučený studijní plán 

Název předmětu rozsah způsob 

zak. 

druh 

před. 

přednášející dop. 

roč. 
 

1. ročník 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi7861 Antropologie sexuality I 2 p zkouška p doc. RNDr. Miroslav Králík, 

Ph.D. 

1. r./1. s. 

Bi9190 Antropologie sexuality II 2 p zkouška p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

1. r./1. s. 

MaS02 Aplikovaná statistika II 2 p kolokvi

um 

p RNDr. Marie Budíková, Dr. 1. r./1. s. 

MaS20c Aplikovaná statistika II 

cvičení 

2 c zápočet p RNDr. Marie Budíková, Dr. 1. r./1. s. 

Bi7771 Diplomová práce I 5 c k zápočet p vedoucí diplomové práce 1. r./1. s. 

Bi9291 Ekologie člověka v kvartéru 2 p zkouška p prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., 

prof. RNDr. Jaromír Demek, 

DrSc., RNDr. Vlasta Jankovská, 

CSc. Mgr. Sandra Sázelová, 

Ph.D. 

1. r./1. s. 

Bi7352 Forenzní antropologie 2 p zkouška p RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., 

doc. RNDr. Miroslav Králík, 

Ph.D. 

1. r./1. s. 

Bi7352c Forenzní antropologie 

cvičení 

2 c zápočet p RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., 

doc. RNDr. Miroslav Králík, 

Ph.D. 

1. r./1. s. 

Doporučené volitelné předměty 

Bi8612 Komparativní osteologie 2 p c zkouška v Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D., 

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.,  

1. r./1. s. 

 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi8691 Individuální vývoj člověka 2 p zkouška p doc. RNDr. Miroslav Králík, 

Ph.D., Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

1. r./2. s. 

Bi8690 Pohřební ritus 2 p zkouška p prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 1. r./2. s. 
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Bi8772 Diplomová práce II 2 c k zápočet p vedoucí diplomové práce 1. r./2. s. 

Praktikum z analýzy tvaru 2 c zápočet p doc. PaedDr. RNDr. Stanislav 

Katina, Ph.D. 

1. r./2. s. 

Bi8260 Variabilita a adaptabilita 

člověka 

2 p zkouška p doc. RNDr. Václav Vančata, 

CSc., doc. RNDr. Miroslav 

Králík, Ph.D. 

1. r./2. s. 

Bi8610 Paleoantropologie 2 p zkouška p prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. 1. r./2. s. 

 

Doporučené volitelné předměty 

Bi7820 Genetika populací 2 p zkouška v RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 1. r./2. s. 

Bi4290 Primatologie 2 p zkouška v doc. RNDr. Václav Vančata, 

CSc., doc. RNDr. Miroslav 

Králík, Ph.D. 

1. r./2. s. 

Bi6998 Trichologie 2 p zkouška v RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., 

RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. 

1. r./2. s. 

 

2. ročník 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi8611 Paleoetnologie 2 p zkouška p prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., 

Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D., 

Mgr. Martin Holub 

2. r./3. s. 

Bi9200 Diplomová práce III 2 c k zápočet p vedoucí diplomové práce 2. r./3. s. 

Bi7851 Antropologie etnicity 2 p zkouška p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

2. r./3. s. 

 

Doporučené volitelné předměty 

Bi9290 Antropologie umění 2 p zkouška v prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. 2. r./3. s. 

Antropologie globalizovaného světa 2 p zkouška v prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

2. r./3. s. 

Oba doporučené volitelné předměty se střídají, každý z nich se vypisuje jednou za dva roky. 

 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi8150 Evoluční biologie 3 p zkouška p prof. RNDr. Miloš Macholán, 

CSc. 

2. r./4. s. 

Bi9773 Diplomová práce IV 20 c k zápočet p vedoucí diplomové práce 2. r./4. s. 

Bi8910 Terénní cvičení II 2 týdny zápočet p prof. PhDr. Josef Unger, CSc., 

Mgr. Tomáš Mořkovský 

2. r./4. s. 

      

      

Doporučené volitelné předměty 

Bi8130 Etologie 2 p zkouška v Mgr. Jan Zukal, Dr. 2. r./4. s. 

Bi6290 Paleogenetika člověka 2 p zkouška v RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 2. r./4. s. 

 

Další povinné předměty 

Jazyková příprava      

JA002 Pokročilá odborná angličtina - 

zkouška 

0 zkouška p CJV MU jednou za 

studium 

Alternativou je zkouška z pokročilých odborných znalostí francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny. 

Každý student magisterského studijního programu PřF musí před státní závěrečnou zkouškou absolvovat alespoň 

jeden z těchto předmětů. Centrum jazykového vzdělávání MU zajišťuje pro tyto jazyky podpůrnou výuku ve 

formě volitelných cvičení těchto jazyků: JAB03 Angličtina pro biology 3, JAB04 Angličtina pro biology 4, 

JA003 Výběrová angličtina pro přírodovědce, JFP03 Francouzština pro přírodovědce, JFP04 Francouzština pro 

přírodovědce 4, JNP03 Němčina pro přírodovědce 3, JNP04 Němčina pro přírodovědce 4, JRP03 Ruština pro 

přírodovědce 3, JRP04 Ruština pro přírodovědce 4, JSP03 Španělština pro přírodovědce 3, JSP04 Španělština pro 

přírodovědce 4. 
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Zacházení s chemickými látkami 

C7777 Zacházení s chemickými 

látkami 

2 p/rok zápočet p prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. každý rok 

Pro všechny studenty je jednou za rok povinné školení o zacházení s chemickými látkami. 

Obsah a rozsah SZZk  

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů: Obhajoba diplomové práce, Fyzická antropologie, 

Sociokulturní antropologie.  

 

Předmět: Obhajoba diplomové práce 

Diplomová práce je vypracována na téma, které vypisuje nebo schvaluje Ústav antropologie v průběhu 1. 

semestru magisterského studia. Školitelem je akademický pracovník ústavu resp. fakulty, konzultanty mohou být 

odborníci z univerzit, muzeí a ústavů AV ČR. Práce má především ukázat schopnost korektně vyhledávat a 

zpracovat zdroje informací, schopnost navrhnout antropologický výzkum, praktické dovednosti při jeho 

provedení s použitím standardních metod, schopnost adekvátně zhodnotit a interpretovat zjištěné výsledky a 

vhodně je prezentovat odborné komunitě.  

Obhajoba probíhá na konci 4. semestru před odbornou komisí. Při obhajobě práce student prezentuje 

východiska a cíle, postup a hlavní výsledky diplomové práce. Oponent i vedoucí práce se pak v posudcích 

vyjadřují k teoretické i praktické části práce.  Prezentace studenta a jeho odpovědi na dotazy oponenta v posudku 

i členů komise v průběhu diskuse mají prokázat jak teoretické znalosti a všeobecnou orientaci studenta v tématu, 

tak i praktické dovednosti postupu a provedení antropologického výzkumu. 

 

Při ústní zkoušce ze dvou předmětů (Fyzická antropologie, Sociokulturní antropologie) má uchazeč 

prokázat ucelené znalosti o aktuálním stavu teorií, empirických poznatků a metod a biologické a sociokulturní 

antropologie. 

 

 

Předmět: Fyzická antropologie 
Druhou částí je zkouška z Fyzické (biologické) antropologie, která prověřuje znalosti studenta z oborů 

orientovaných na evoluci člověka, evoluční biologii, lidské biologické adaptace a vztah člověka k prostředí. 

Obsah zkoušky odpovídá látce vyučované v předmětech: 

 Bi8610 Paleoantropologie 

 Bi4290 Primatologie 

 Bi8150 Evoluční biologie 

 Bi9291 Ekologie člověka v kvartéru 

 Bi8260 Variabilita a adaptabilita člověka 

 Bi8691 Individuální vývoj člověka 

 Bi7861 Antropologie sexuality I 

 Bi7352 Forenzní antropologie 

 Bi7352c Forenzní antropologie cvičení 

 MaS02 Aplikovaná statistika II. 

 

Literatura ke zkušebním okruhům odpovídá studijní literatuře v těchto předmětech. 

 

Zkušební okruhy témat: 

1. Evoluční biologie 

2. Paleoantropologie a primatologie 

3. Ekologie člověka 

4. Lidská variabilita a biologické adaptace 

5. Ontogeneze a životní historie člověka  

6. Sexuální dimorfismus a sexualita člověka 

7. Aplikovaná antropologie 

 
Zkušební okruhy témat detailně: 

 

1. Evoluční biologie 

Evoluce a evoluční biologie; genetická a fenotypová proměnlivost; vznik genetické proměnlivosti; přírodní výběr 

(selekce); náhodné procesy v populacích; molekulární evoluce; adaptace a přírodní výběr; evoluce chování; vznik 

života na Zemi; evoluce pohlaví; druh a speciace; makroevoluce; klasifikace a rekonstrukce fylogeneze; evoluční 
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ekologie; evoluce člověka a kulturní evoluce. 

2. Paleoantropologie a primatologie 

Systematika a ekologie primátů; primáti jako modely; sociální organizace primátů; sociální chování lidoopů;  

evoluce primátů; fylogeneze a taxonomie homininů; vliv současné paleogenetiky; komplexní proces 

antropogeneze; vznik a adaptace homininů v Africe (první homininé, Ardipithecinae, Australopithecinae, Homo); 

kolonizace Eurasie (Homo ergaster, H. erectus, H. antecessor, H. heidelbergensis); neandertálci (Homo 

neanderthalensis): adaptace archaické lidské populace v eurasijském pásmu; moderní lidé (Homo sapiens): vznik 

nové populace v Africe a její šíření, problém tzv. lidské revoluce; gravettská populace na Moravě: příklad 

moderní lidské adaptace v prostředí glaciálu.  

3. Ekologie člověka 

Kultura a ekologie; ekosystém; vztah člověka k prostředí, význam prostředí v evoluci člověka; kvartérní 

klimatické cykly; aplikace sedimentologie, paleobotaniky a paleontologie při rekonstrukci minulé krajiny; 

fyziologické a kulturní adaptace člověka; biogeografická pravidla (Bergmannovo, Allenovo pravidlo); tafonomie.  

4. Lidská variabilita a biologické adaptace 

Historický vývoj antropologického pojetí lidské variability a diverzity, typologie člověka, rasy v antropologii, 

rasové teorie, dnešní koncepce variability a diverzity člověka; rozdělení adaptací; vznik a příčiny genotypové a 

fenotypové variability člověka (rekombinace, genetický drift, selekce, plasticita), vyjádření fenotypové a 

genetické diverzity; kvalitativní znaky (pigmentace, barva kůže, barva vlasů); variabilita kvantitativních znaků 

(velikost těla, výška postavy), distribuce hodnot metrických rozměrů, genetika kvantitativních znaků; adaptace na 

fyzikální podmínky prostředí, limity přizpůsobení (adaptace na chlad, teplo, vysokou nadmořskou výšku); 

potravní adaptace (perzistence laktázové aktivity v dospělosti, vnímavost fenylthiokarbamidu), hladovění, 

obezita; krevní skupiny (systém ABO systém, Rh-systém), souvislosti s infekčními chorobami; ontogenetické 

adaptace; variabilita a adaptabilita na úrovni fyziologických a regulačních mechanismů – fyziologie chování 

člověka; evoluční adaptace člověka v podmínkách moderní civilizace (velikost skupin, životní podmínky, strava, 

pohyb, sociální komunikace, hierarchie aj.).  

5. Ontogeneze a životní historie člověka  
Teoretické přístupy k individuálnímu vývoji a životnímu cyklu: Teorie životní historie, životní cyklus, životní 

historie, kompromisy v rozdělování látek a energie v různých fázích životního cyklu, výjimečnost životní historie 

člověka (střední dětství, adrenarché, menopauza); provázanost ontogenetických fází; podstata a mechanismy růstu 

a vývoje; biologicko-psychologicko-sociální vývoj člověka od početí do smrti: prenatální vývoj, porod a 

novorozenec, střední dětství, prepuberta, puberta, adolescence, vývoj v dospělosti, stárnutí (teorie stárnutí) a 

umírání. 

6. Sexuální dimorfismus a sexualita člověka 

„Pohlaví“ jako hierarchicky uspořádaný systém: genetické – gonadální – genitální – somatické – psychosociální a 

matriční; prenatální vývoj pohlaví; poměr pohlaví a jeho souvislosti; postnatální vývoj pohlaví: incestní tabu a 

Westermarckův efekt, puberta, odlišnosti individuálního vývoje mezi mužem a ženou v perspektivě motoriky, 

kognice, emocionality, celkové aktivity a životní filozofie; adolescence, souvislosti věku menarché; sexuální 

orientace, sexuální identita; menstruační cyklus a jeho souvislosti; antikoncepce; výběr partnera z hlediska mužů 

a z hlediska žen; sexualita v užším slova smyslu; sociosexualita. 

7. Aplikovaná antropologie 

Přehled praktických aplikací biologické antropologie: ergonomie; forenzní antropologie; sportovní antropologie; 

klinická antropologie, růstová antropologie (auxologie člověka). Forenzní antropologie: forenzní tafonomie, 

forenzní archeologie, antropolog na místě činu; skupinová identifikace: odhad populační afinity, pohlaví, věku, 

výšky postavy a jiných tělesných parametrů ve forenzní antropologii; pozitivní identifikace jedince: forenzní 

odontologie (zubní karta), antemortem traumata a patologie, RTG srovnání, rekonstrukce podoby podle lebky, 

superprojekce lebky do fotografie; antropolog jako soudní znalec, místo forenzního antropologa v systému 

kriminalistiky a soudnictví (ve světě a u nás); antropologický popis v kriminalistice v minulosti a dnes 

(Bertillonage, identikit); daktyloskopie, biometrie; molekulárně-biologické analýzy v kriminalistice a justici; 

perspektivy forenzní antropologie v 21. století (globální migrace, rozvoj techniky, terorismus, pandemie aj.); 

využití mnohorozměrných statistických metod v antropologii, tradiční a geometrická morfometrie. 

 

 

Předmět: Sociokulturní antropologie 
Třetí částí zkoušky je zkouška ze Sociokulturní antropologie, která prověřuje znalosti studenta z oborů 

orientovaných na místo člověka ve společnosti, rozmanitost lidských etnik a kultur a (paleo)etnologické aspekty 

života člověka (subsistenční strategie, ekonomika, rodina, domácnost, materiální kultura, obydlí, příbuzenství, 

sexualita, umění, náboženství, pohřební ritus aj.) 

Obsah zkoušky odpovídá látce vyučované v předmětech: 

 Bi9190 Antropologie sexuality II 

 Bi8690 Pohřební ritus 
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 Bi7851 Antropologie etnicity 

 Bi9290 Antropologie umění 

 Bi8611 Paleoetnologie. 

 

Zkušební okruhy témat: 

1. Sociokulturní antropologie: Struktura výzkumu a přehled současného poznání 

2. Kultura 

3. Etnicita 

4. Paleoetnologie lovců, sběračů, pastevců a časných zemědělců 

5. Obydlí a sídliště 

6. Muž, žena a rodina 

7. Smrt a pohřbívání 

8. Stručné (sociokulturní) dějiny světa 

 

Literatura ke zkušebním okruhům odpovídá studijní literatuře v těchto předmětech. 

 
1. Sociokulturní antropologie: Struktura výzkumu a přehled současného poznání 

Nárys struktury výzkumu sociokulturní antropologie (archeologické antropologie); vymezení oboru a metody 

antropologie; vznik, vývoj a dnešní pojetí sociokulturní antropologie jako celostní vědy o člověku, charakteristika 

nejdůležitějších metod. 

2. Kultura 

Různost a vývoj chápání pojmu; naučená, sdílená, symbolická, integrovaná, racionální a dynamická kultura; 

kultura a společnost; prvky kultury (univerzální, alternativní, zvláštní); etnocentrismus a kulturní relativismus; 

modely; kulturní změna; klasifikace náboženství. 

3. Etnicita 

Etnické skupiny, národy, nacionalismus; tolerance a akomodace; akulturace a asimilace; pluralitní společnost;  

diskriminace; základní charakteristiky hlavních světových etnik; geografické rozšíření hlavních lidských etnik; 

jejich kulturní tradice a zvyklosti; náboženství; fyzická podoba, jazyk a adaptace. 

4. Paleoetnologie lovců, sběračů, pastevců a časných zemědělců 

Definice pojmů (etologie, sociobiologie, evoluční psychologie, etnoarcheologie/paleoetnologie); metody 

výzkumu (terén, experimenty, studium literatury a sbírek) a aplikace analogií; analýza zdrojů (potrava, suroviny), 

výrobní procesy, artefakty; modelové sídelní areály: společnost v krajině, orientace v krajině, analýza sídlišť a 

sezonalita; společnost a ekologická udržitelnost; počátky náboženství (symbolismus, rituály, animismus, 

totemismus, šamanismus/paleošamanismus); teorie vzniku zemědělství; prehistorie (neolit) a etnoarcheologie 

zemědělského způsobu života. 

5. Obydlí a sídliště 

Vývoj obydlí a sídlišť v období od paleolitu, přes vznik městských civilizací, až do současnosti. 

6. Antropologie umění 

Význam umění v evoluci člověka; vůdčí teorie o vzniku a funkci umění; charakteristika uměleckých projevů 

v dílčích etapách prehistorie a rané historie. 

7. Muž, žena a rodina 

Antropologie manželství a sexuality: manželství a sexualita, kulturní regulace sexuality, formy manželství, 

kulturně symbolické cíle, definice manželství; vznik a vývoj rodiny v pravěkých a „přírodních“ společenstvích a 

v jednotlivých kulturně historických oblastech světa; antropologie sexuality, erotiky a lásky: antropologický 

přístup, lidská přirozenost a její sexuální potenciál, kulturní definice mužství a ženství, kulturní teorie reprodukce, 

sexuální kodexy a praktiky; sexualita, erotika a láska v prehistori a protohistorii, sexualita, erotika a láska u 

přírodních národů a v hlavních kulturně-historických okruzích světa. 

8. Smrt a pohřbívání 

Pohřební ritus jako odraz změn ve společnosti; projevy v dějinách od pravěku po novověk; hlavní trendy 

v pohřbívání od 1. do 20. stol.; zvláštnosti podle sociálního postavení; zvláštnosti podle věku, pohlaví a etnicity; 

pohřbívání mimo pohřebiště a hřbitovy; pohřbívání při válečných situacích; protivampyrická opatření; lidské 

oběti; vylupování hrobů. 

9. Stručné (sociokulturní) dějiny světa 

Lovci a sběrači, zemědělci; starověk: vznik a rozvoj městských civilizací; starý Přední východ; starověký Egypt; 

perský a kurdský svět; arabský svět; Indie; Čína; Tibet; Korea; Japonsko; předkolumbovská Amerika; 

euroamerická civilizace; středověk; novověk; svět přírodních národů. 
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 Požadavky na přijímací řízení  

 

Ke studiu se mohou hlásit uchazeči s titulem Bc., resp. studenti 3. ročníku bakalářského studia antropologie a 

příbuzných oborů. Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia antropologie je ústní a uskutečňuje se  

před komisí. Pro externí uchazeče zkouška rozsahem i obsahem odpovídá bakalářské zkoušce programu 

antropologie na Přírodovědecké fakultě MU (viz okruhy bakalářské zkoušky). Pro absolventy bakalářského studia 

Antropologie na PřF MU přijímací zkoušku nahrazuje bakalářská státní závěrečná zkouška.  

 

Další povinnosti / odborná praxe  

Odborná terénní praxe 

Studenti během navazujícího studia absolvují terénní praxi v rozsahu 2 týdnů podle pokynů Ústavu 

antropologie. Na základě splněné (resp. dokončované) praxe si studenti v jarním semestru 3. ročníku studia zapíší 

povinný předmět Bi8910 Terénní cvičení II a po naplnění rozsahu praxe jim je udělen zápočet. 

Těžiště výuky terénního cvičení spočívá na výzkumu raně středověkého slovanského pohřebiště Diváky 

„Padělky nad Humny“, kde jsou studenti školeni v celé vědecko-výzkumné proceduře od prospekce a zaměření 

naleziště, přes exkavaci kosterních pozůstatků a artefaktů, jejich písemnou, měřičskou a fotografickou 

dokumentaci, rekonstrukci objevených památek, analýzy nalezeného materiálu, až po interpretaci a publikování 

výsledků. Finální části postupu probíhají v laboratoři na Ústavu antropologie. Studenti navazujícího 

magisterského studia jsou v terénu školeni v technicky a organizačně náročnějších metodách zaměření lokality, 

práce s detektorem kovů, odběru vzorků sedimentu a kostí pro přírodovědné analýzy, fotogrammetrické 

dokumentace hrobových celků aj. 

 Studenti musí povinně absolvovat v navazujícím magisterském studiu minimálně jeden týden na tomto 

terénním výzkumu. Část praxe mohou studenti absolvovat na jiných archeologických, etnologických aj. 

pracovištích (muzea, nemocnice, pracoviště policie ČR aj.) s antropologicky orientovanou činností. Tato praxe 

jim umožňuje získávat již během studia profesionální kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Souvislost 

činnosti s oborem posuzuje garant. Zápočet je studentům udělen na základě komunikace vyučujícího předmětu 

(Bi8910 Terénní cvičení II) s vedoucím výzkumu (resp. pracoviště, kde praxe probíhala) a potvrzení o 

absolvovaném obsahu a rozsahu praxe, které vystaví vedoucí výzkumu/pracoviště studentovi.  

Na školním výzkumu pohřebiště Diváky „Padělky nad Humny“ je studentům z institucionálních zdrojů 

částečně hrazena strava, ubytování a doprava. V případě účasti na dalších výzkumech závisí zajištění zázemí na 

možnostech dané instituce, resp. finančních možnostech daného projektu. 

 

Návrh témat prací a obhájené 

práce 

 

Návrhy témat magisterských prací 

 Odhad pohlaví u archeologických kosterních vzorků: srovnání různých částí skeletu  

 Morfologické koreláty sociosexuality: markery prenatálních pohlavních hormonů 

 Mezipopulační rozdíly v kvantitativních hodnotách dermatoglyfů dlaně 

 Využití meta-analýzy v antropologii 

 Mechanická zátěž jako faktor morfologie epifýz kostí 

 Non-verbální komunikace u lovců-sběračů  

 Proporční variabilita kostí záprstních 

 Sexuální imprinting a obličejová podobnost partnerů 

 Věk menarché a jeho sociální souvislosti: příčiny a konsekvence 

 Společnosti předkolumbovské Ameriky (nativní etnika Jižní Ameriky). Komparační socio-kulturní 

analýza umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů 

 Jesupova severopacifická expedice: Americká část 

 Pohřební ritus u mobilních společností arktických a subarktických oblastí 

 Sebeidentifikace u lovců-sběračů 

 Asymetrie lidské lebky na základě studia 3D virtuálních modelů 

 Intra- a interindividuální variabilita mikrostruktury kostní tkáně člověka 

 Tvarové variability sluchových kůstek člověka 

 

Obhájené magisterské práce 

V letech 2009 – 2013 (akademické roky 2008/2009 až 2012/2013) bylo obhájeno celkem 52 magisterských prací 

z antropologie. Obhájené magisterské práce jsou volně ke stažení na adrese: 

www.is.muni.cz/thesis/ 

po zadání fakulty (Přírodovědecká fakulta), roku (hledaný rok obhájení), titulu (Mgr.) a pracoviště závěrečné 

práce (14314070 ÚAntrBiolPřF), případně přímo podle začátku příjmení absolventa. Posudky prací (oponentů a 

http://www.is.muni.cz/thesis/
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vedoucích) jsou dostupné buď rovněž elektronicky (u novějších prací) nebo v papírové formě v dokumentaci 

uložené na Studijním oddělení Děkanátu Přírodovědecké fakulty MU. Protokoly o magisterské zkoušce jsou 

dostupné v papírové formě v dokumentaci uložené na Studijním oddělení Děkanátu Přírodovědecké fakulty MU. 

 

Příklady obhájených prací od začátku předchozí akreditace (výběr z období 2009-2013): 

Dadejová Vlasta (2010): Pohlavní dimorfismus morfologie alveolárního oblouku nedospělých jedinců. Vedoucí: 

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Koprdová Adela (2010): Fluktuačná asymetria dermatoglyfických a morfometrických znakov ľudskej ruky. 

Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Kotulanová Zuzana (2010): Morfometrie lidských rtů. Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Kozárková Tereza (2010): Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu. Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav 

Malina, DrSc. 

Lachkovičová Barbora (2010): Astrológia a ďalšie veštecké metódy u starovekých civilizácií. Vedoucí: prof. 

PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Špérová Lenka (2010): Umění a biologie. Vztah morfometrie lidského těla a jeho uměleckého zobrazení v 

antickém Řecku. Vedoucí: RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. 

Víšková Marcela (2011): Antropologická analýza kosterního materiálu ze hřbitova okolo chrámu Sv. Ducha v 

Hradci Králové. Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Jandová Marie (2012): Vztah tvaru obličeje a somatometrických znaků v ontogenezi člověka. Vedoucí: RNDr. 

Petra Urbanová, Ph.D. 

Motyčková Jana (2012): Paliativní a hospicová péče z antropologického pohledu. Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav 

Malina, DrSc. 

Hlavatá Pavlína (2013): Účinky vybraných chemických látek na zubní tkáně člověka. Vedoucí: RNDr. Petra 

Urbanová, Ph.D. 

Kasalová Ivana (2013): Automobil: Zvířata. Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Kousalová Anna (2013): Medicína ve starověkém Římě. Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Slobodníková Ivona (2013): Hodnocení výživového stavu dětí předškolního a mladšího školního věku. Vedoucí: 

Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

 

Návaznost na předchozí studijní 

program (podmínky z hlediska 

příbuznosti oborů) 

 

Navazující magisterské studium antropologie vychází jak z důkladných znalostí biologie člověka, tak ze znalostí 

sociokulturního vývoje lidstva, archeologických kultur a historických období. Těmto požadavkům nejlépe 

vyhovují absolventi souvisejícího bakalářského studia Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU. K studiu se 

mohou přihlásit i absolventi jiných studijních oborů, musí však úspěšně složit přijímací zkoušku (viz výše 

uvedené Požadavky na přijímací řízení). Návaznost bakalářského a magisterského studia se projevuje v rámci 

tematických okruhů (biologická stavba a variabilita člověka, paleoantropologie, etnická diverzita, antropologická 

metodika a statistické metody aj.). 
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D – Charakteristika studijních předmětů 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi7851 Antropologie etnicity 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Předmět je zakončen zkouškou. V ústním pohovoru zkoušející hodnotí úroveň získaných znalostí a schopnost studenta 

propojovat informace z jednotlivých okruhů. Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost 

problematiky probírané v přednáškách a v povinné literatuře. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s rozmanitostí lidských etnik. Na konci kurzu by student měl být schopen: 

popsat základní charakteristiky hlavních světových etnik; interpretovat geografické rozšíření lidských etnik; popsat jejich 

kulturní tradice a zvyklosti; srovnat jejich náboženství; interpretovat jejich fyzickou podobou a fyziologické adaptace, 

jazyk atd. 

Osnova 

1. Hlavní africká etnika 

2. Hlavní evropská etnika 

3. Hlavní asijská etnika 

4. Hlavní etnika Jižní Ameriky 

5. Hlavní etnika Severní Ameriky 

6. Hlavní etnika Austrálie a Oceánie 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Budil, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 3. vyd. Praha: Triton, 1998. 259 s. ISBN 80-7524-001-7. 

Hubinger, Václav, František Honzák a Jiří Polišenský. Národy celého světa. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1985. 387 s. : 

i. 

Malina, Jaroslav. Encyklopedie antropologie. 2. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-

210-5716-6. 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/encyklopedie.html 

 

Doporučená literatura 

Breton Roland. Atlas jazyků světa: soužití v křehké rovnováze (předmluva Joshua A. Fishman, mapy Krystyna Mazoyer, 

překlad z francouzského originálu Tomáš Duběda). Praha: Albatros, 2007. 79 s. ISBN  978-80-00-01883-6 

Frederik Barth. Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference. Boston: Little, Brown and 

comp., 1969. 153 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/encyklopedie.html
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Antropologie globalizovaného světa 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Předmět je zakončen zkouškou. V ústním pohovoru zkoušející hodnotí úroveň získaných znalostí a schopnost studenta 

propojovat informace z jednotlivých okruhů. Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost 

problematiky probírané v přednáškách a v povinné literatuře. Pozn.: předmět se vypisuje jednou za dva roky.  

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Globalizace představuje složitý proces celosvětové ekonomické, politické a kulturní integrace projevující se narůstající 

vzájemnou závislostí různých národů, států a etnických skupin celého světa. Tímto procesem je narušeno základní 

a mnohasetleté schéma politiky, vázané na existenci (národního) státu jakožto křižovatky a zároveň centralizovaného 

nositele politicko-prostorové, kulturní a hospodářské homogenity. Globalizace proto představuje jedno 

z nejaktuálnějších a nejkontroverznějších témat antropologických a sociálních věd. Cílem předmětu je seznámit studenty 

jak s pozitivy globalizace (očekávání zvyšování životní úrovně, informační propojení jednotlivých států přispívající 

k růstu vzdělanosti, kulturnosti a etičnosti vztahů mezi lidmi), tak se současnými problémy, riziky a negativy globalizace 

(prohlubuje pocit bezmoci člověka vůči působení nadnárodních mezinárodních institucí, vede ke ztrátě vlivu jednotlivců 

a skupin i celých národů na správu veřejných věcí, dochází k zániku identity státu a občanů, k oslabení specifik života 

jednotlivých společností a k ekonomickému i politickému ovládnutí slabších státních útvarů silnějšími). 

 

Osnova 

1. Témata postmoderní antropologie. 

2. Výzkumné metody postmoderní antropologie. 

3. Internet jako postmoderní prostředek k výměně a sdílení informací. 

4. Internet jako prostředek masové zábavy a trávení volného času (elektronická pošta, world wide web, chat, sdílení 

souborů aj.). 

5. Automobil a jeho pozitiva: symbol modernosti, individuální mobility, zajišťující vyšší kvalitu života, doklad 

rostoucího blahobytu i statusový symbol. 

6. Automobil a jeho negativa: rostoucí zatížení životního prostředí hlukem a exhalacemi, množící se počet úmrtí při 

dopravních nehodách, časté dopravní zácpy či problémy s parkováním. 

7. Automobil jako významný prvek, spjatý prostřednictvím strukturálních vztahů s různými oblastmi sociokulturního 

systému moderní průmyslové a postindustriální společnosti. 

8. Konzumní způsob života spojený s přeceněním významu spotřeby hmotných statků. 

9. Globalizace v 21. století: klady a zápory. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bauman, Zygmunt (1998): Globalization: The Human Consequences (česky: Globalizace: Důsledky pro člověka. Praha: 

Mladá fronta, 1999 ). 

Giddens, Anthony (2007): Europe in the Global Age. Cambridge: Polity. 

Malina, Jaroslav, ed. (2011 – ∞): Encyklopedie antropologie: První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie. 

Masarykova univerzita – Akademické nakladatelství CERM. 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html 

 

Doporučená literatura 

Bauman, Zygmunt (1989): Modernity and the Holocaust (česky: Modernita a holocaust. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2003). 

Bauman, Zygmunt (1992): Intimations of Postmodernity (česky: Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1995). 

Bauman, Zygmunt (2000): Liquid Modernity (česky: Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002). 
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Giddens, Anthony (1971): Capitalism and Modern Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 

Malina, Jaroslav, ed. (2012 – ∞): Člověk-Auto-Encyklopedie: První mezinárodní interaktivní encyklopedie o vztahu 

člověka a automobilu. Masarykova univerzita – Akademické nakladatelství CERM. 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html 

Malina, Jaroslav, ed. (2012 – ∞): Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa. Masarykova univerzita – 

Akademické nakladatelství CERM. 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html 

McLuhan, Marshall (1964): Understanding Media: The Extensions of Man. New York: New American Library. 

McLuhan, Marshall (1977): La galaxie Guttenberg: La genèse de ľhomme typographique. Paris: Gallimard. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi7861 Antropologie sexuality I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Teoretická příprava formou přednášek, doplněná o komentované multimediální prezentace. Kurz je zakončen 

kombinovanou písemnou zkouškou. Ke zkoušce může student přistoupit, pouze pokud odevzdá referát na dohodnuté 

téma, týkající se probírané problematiky. Zkouška probíhá formou odpovědí na otevřené otázky (písemně), poté 

zkoušející se studentem/studentkou individuálně diskutuje nad uvedenými odpověďmi. Pro úspěšné složení zkoušky 

musí student prokázat dobrou znalost problematiky probírané v přednáškách a v povinné literatuře. 

Vyučující  

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Kurz představuje přehled poznatků o lidské sexualitě a průnicích mezi biologickými, sociálními a kulturními aspekty, 

které ji ovlivňují. Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen: popsat primární určení pohlaví a pohlavní 

diferenciaci; diskutovat pohlaví u člověka jako hierarchicky uspořádaný systém: genetické, gonadální, genitální, 

somatické, psychosociální a matriční pohlaví; uvést hlavní fáze postnatálního vývoje pohlaví, zvláště puberty; zařadit 

menstruační cyklus u člověka z hlediska reprodukčních funkcí; diskutovat sexuální dimorfismus člověka ve vzhledu a 

chování. 

Osnova 

1) Úvod, lidská sexualita, obory, témata antropologie sexuality, nature vs. nurture 

2) Pohlavní diferenciace, prenatální vývoj pohlaví 

3) Poměr pohlaví a jeho souvislosti 

4) Porod, postnatální vývoj pohlaví I, vývoj v dětství 

5) Postnatální vývoj pohlaví II., tabu incestu a Westermarckův efekt, modifikace sexuality v průběhu dětství 

6) Postnatální vývoj pohlaví II., puberta, adolescence, souvislosti věku menarche, tělesný sexuální dimorfismus 

7) Pohlavní dimorfismus v mozku, vztah k chování, sexuální orientace, sexuální identita 

8) Menstruační cyklus I, přehled, variabilita  

9) Menstruační cyklus II, souvislosti s chováním a výběrem partnera 

10) Výběr partnera I: ženské preference 

11) Výběr partnera II: mužské preference 

12) Manželství, rodina, domácnost 

13) Sexualita v užším slova smyslu a sociosexualita, spermatická kompetice u člověka  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Buss D. (2003): Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind. Allyn and Bacon. 

Flegr J. (2009): Evoluční biologie. Praha: Academia. Kapitola Evoluční důsledky pohlavního rozmnožování. 

Skupnik, Jaroslav a Jaroslav Malina. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7: Manželství a sexualita z 

antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 

nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 

80-210-2840-8. 

Vančata, Václav, Marina Vančatová a Jaroslav Malina. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10: Sexualita 

primátů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství 

Nauma v Brně, 2002. 92 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2865-3. 

Zvěřina, Jaroslav a Jaroslav Malina. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: modulové učební texty pro 

studenty antropologie a „příbuzných“ oborů. 5, Sexuologie pro antropology. Edited by Jaroslav Malina. Brno: 

Nadace Universitas Masarykiana, 2002. 68 s. ISBN 80-210-2822-X. 

 

Doporučené literatura 

Blackledge C. (2005): Vagina. Otvírání Pandořiny skříňky. Triton  

Blecher S.R., Erickson R.P. (2007): Genetics of Sexual Development: A New Paradigm. American Journal of Medical 
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Genetics Part A 143A: 3054-3068 

Darwin C.R. (2005): O pohlavním výběru. Academia, Praha (český překlad části originální práce Descent of man and 

selection in relation to sex). 

Malina, Jaroslav a kol. Kruh prstenu (Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném 

životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy). 

Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova univerzita v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA 

Brno, 2003. 

Renzetti C. M., Curran D. J. (2003): Ženy, muži a společnost. Praha: Carolinum. Kapitola 3: Genderová socializace 

v raném dětství, str. 93 – 123. 

Další relevantní původní studie v odborných časopisech. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi9190 Antropologie sexuality II 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Předmět je zakončen zkouškou. V ústním pohovoru zkoušející hodnotí úroveň získaných znalostí a schopnost studenta 

propojovat informace z jednotlivých okruhů. Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost 

problematiky probírané v přednáškách a v povinné literatuře. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je podat přehled poznatků o sexuálním dimorfismu, srovnávacím výzkumu způsobů a vzorců 

sexuálního a erotického chování (celibát, heterosexualita, homosexualita, pederastie, promiskuita, prostituce, 

transsexualita, transvestitismus aj.), rituálů (sexuální mutilace aj.) a institucí (svatba, manželství aj.). Po ukončení kurzu 

by studenti měli být schopni: rozhodnout, zda a v jakém smyslu komplex lidské sexuality představuje půdorys, na jehož 

základě lze popsat celou kulturu v jejích specifických profilech i v aspektech, jež na první pohled s tématem sexuality 

nesouvisí vůbec, nebo souvisí jen málo; popsat hlavní trendy transkulturní problematiky sexuality v historické 

posloupnosti v rámci všech společenství světa od prehistorie až do současnosti; definovat danosti a zvláštnosti v 

sexuálním a erotickém chování podle sociálního zařazení; věku; pohlaví a zejména etnicity; náboženské nebo kulturní 

příslušnosti; diskutovat koncepty chování a respektování těchto daností a zvláštností při prolínání a střetávání různých 

kultur a etnik v současném globalizujícím se světě; zvláště by měl být schopen analyzovat tyto koncepty v rámci vztahů 

euroamerické civilizace vůči jiným civilizacím a kulturám. 

 

Osnova 

1 Sexuologie sexuality, erotiky a lásky: historie sexuologie, biologie sexuality, tělesně pohlavní vývoj, sexuální chování, 

hormony a ženská sexualita, hormony a mužská sexualita. 

2 Antropologie sexuality, erotiky a lásky: antropologický přístup, lidská přirozenost a její sexuální potenciál, kulturní 

definice mužství a ženství, kulturní teorie reprodukce, sexuální kodexy a praktiky. 

3 Antropologie manželství a sexuality: manželství a sexualita, kulturní regulace sexuality, formy manželství, kulturně 

symbolické cíle, definice manželství. 

4 Svět prehistorie: historie a prehistorie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve 

výtvarném umění; sexualita, erotika a láska v krásné literatuře. 

5 Svět protohistorie: sexuální život protohistorických národů; sexuální život starých Slovanů; na počátku byla také žena; 

cizoložství, věrnost, nemanželské děti a práva manželek; předmanželský sexuální život a prosebné rituály; represivní 

zásahy proti tradičním zvykům. 

6 Svět přírodních národů: historie a současnost přírodních národů; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, 

erotika a láska ve výtvarném umění; sexualita, erotika a láska v slovesném umění. 

7 Starý Přední východ: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném 

umění; sexualita, erotika a láska v krásné literatuře. 

8 Starověký Egypt: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění; 

sexualita, erotika a láska v krásné literatuře. 

9 Perský, kurdský a afghánský svět: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve 

výtvarném umění; sexualita, erotika a láska v krásné literatuře. 

10 Arabský svět: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění; 

sexualita, erotika a láska v krásné literatuře. 

11 Indie: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění; sexualita, 

erotika a láska v krásné literatuře. 

12 Čína: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění; sexualita, 

erotika a láska v krásné literatuře. 

13 Tibet: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění; sexualita, 

erotika a láska v krásné literatuře. 

14 Korea: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění; sexualita, 

erotika a láska v krásné literatuře. 

15 Japonsko: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění; 

sexualita, erotika a láska v krásné literatuře. 
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16 Předkolumbovská Amerika: historie mezoamerických civilizací; sexualita, erotika a láska v reálném životě 

mezoamerických společností; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění Mezoameriky; sexualita, erotika a láska v 

krásné literatuře Mezoameriky; historie andských kultur a civilizací; sexualita, erotika a láska v reálném životě incké 

společnosti; sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění andských kultur; sexualita, erotika a láska v incké a 

kečuánské krásné literatuře. 

17 Euroamerická civilizace: historie; sexualita, erotika a láska v reálném životě; sexualita, erotika a láska ve výtvarném 

umění; sexualita, erotika a láska v krásné literatuře. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Malina, Jaroslav. Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 

Elportál. ISBN 978-80-210-5716-6. 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html 

Malina, Jaroslav a kol. (2003): Kruh prstenu (Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v 

reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této 

knihy). Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova univerzita v Brně, Nakladatelství a vydavatelství 

NAUMA Brno. 

Malinowski, Bronislaw (1929): The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. (With a Preface by Henry 

Havelock Ellis.) London: Routledge and Kegan Paul, Ltd. 

Skupnik, Jaroslav a Jaroslav Malina. (2002): Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7: Manželství a 

sexualita z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 

nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-

2840-8. 

Vrhel, František a Jaroslav Malina. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: 

Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství 

a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2821-1. 

Zvěřina, Jaroslav a Jaroslav Malina. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. 

Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma 

v Brně, 2002. 68 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2822-X.  

 

Doporučená literatura 

Aris, Philippe – Béjin, André, ed. (1985): Western Sexuality: Practice and Precept in Past and Present Times. Oxford: 

Blackwell. 

Aris, Philippe – Béjin, André – Foucault, Michel, ed. (1984): Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der 

Sinnlichkeit: Zur Geschichte der Sexualität im Abendland. Frankfurt am Main: Fischer. 

Baker, Robin R. – Bellis, Mark A. (1995): Human Sperm Competition: Copulation, Masturbation and Infidelity. 

London: Chapman and Hall. 

Bellinger, Gerhard J. (1998): Sexualita v náboženstvích světa. Praha: Academia. 

Bishop, Clifford – Osthelder, Xenia, ed. (2001): Sexualia: From Prehistory to Cyberspace. Köln am Rhein: Könemann 

Verlagsgesellschaft mbH. 

Borneman, Ernest (1994): Encyklopedie sexuality. Praha: Victoria Publishing. 

Foucault, Michel (1976, 1984): Histoire de la sexualité. 1: La volonté de savoir, 2: Lusage des plaisirs, 3: Le souci de 

soi. Paris: Gallimard. 

MacKay, Judith (2000): Human Sexual Behavior. Sexuality and Sexual Practice Around the World. New York London: 

Penguin Books. 

Malinowski, Bronislaw (1927): Sex and Repression in Savage Society. New York: Harcourt, Brace and Company. 

Malinowski, Bronislaw (1962): Sex, Culture, and Myth. New York: Harcourt, Brace, and World. 

Malinowski, Bronislaw (1987): The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. (Introduction by Annette B. 

Weiner.) Boston: Beacon Press. 

Mead, Margaret (1935) Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York: William Morrow and Company. 

Mead, Margaret (1949) Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World. New York: William Morrow and 

Company. 

Schmidt, Robert A. Voss, Barbara L., ed. (2000): Archaeologies of Sexuality. London New York: Routledge. 

Taylor, Timothy (1996): The Prehistory of Sex: Four Million Years of Human Sexual Culture. New York: Bantam 

Books. 

Symons, Donald (1979): The Evolution of Human Sexuality. New York: Oxford University Press. 

Zvěřina. Jaroslav. (1991): Lékařská sexuologie. Praha: Nakladatelství odborné literatury H&H. 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi9290 Antropologie umění 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Kurz je ukončen ústní zkouškou. Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost problematiky 

probírané v přednáškách a v povinné literatuře. Pozn.: předmět se vypisuje jednou za dva roky. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

V závěru výuky by student měl být schopen: porozumět a vysvětlit vývoj názorů na umění v 19. a 20. století pod vlivem 

převládajících vědecko-naučných přístupů; diskutovat problém „proto-umění“ a výtvarných aktivit u vyšších primátů; 

definovat pojmy umění, technika, operační řetězce; charakterizovat umění jednotlivých období pravěku; analyzovat 

souvislosti umění a rituálu. 

Osnova 

1. Vývoj názorů v 19. a 20. století: evolucionismus, l´art-pour-l´artismus, prvotní etnologické analogie, 

strukturalismus, vliv exaktních metod, vliv moderní etnoarcheologie, neurobiologie, současný kontextuální 

přístup.  

2. Diskuse k pojmům „umění“, „symbolismus“, „spiritualita“. Výtvarné aktivity vyšších u primátů; problém tzv. 

„proto-umění“ u archaických lidí.  

3. Technika a tzv. operační řetězce. 

4. Charakteristika umění aurignacienu, gravettienu, magdalénienu, mezolitu a neolitu. Předpoklady pro komplexní 

změny v prostředí starověkého státu. 

5. Umění a rituály. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Svoboda, J. 2011: Počátky umění. Praha, Academia.  

 

Doporučená literatura 

Guthrie, D. 2005: The nature of Paleolithic art. London, Chicago, Chicago University Press. 

Jelínek, J. 1983: Velký obrazový atlas pravěkého člověka. Praha, Artia. 

Leroi-Gourhan, A. 1965: Préhistoire de l´art occidental. Paris, Mazenod. 

Lewis-Williams, D. 2007: Mysl v jeskyni. Praha: Academia. 

Renfrew, C. – Morley, I. 2007: Image and Imagination. Cambridge, McDonald Institute Monographs. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu MaS02 Aplikovaná statistika II 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

RNDr. Marie Budíková, Dr. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavní cíle kurzu jsou: zvládnutí metod jednoduché a vícenásobné korelační a regresní analýzy; testování 

mnohorozměrných hypotéz; seznámení se s analýzou hlavních komponent, shlukovou analýzou, diskriminační analýzou, 

faktorovou analýzou, analýzou přežití. 

Osnova 

1) Jednoduchá korelace a regrese 

2) Vícenásobná a parciální korelace, vícenásobná regrese 

3) Způsoby řešení problémů v regresní analýze 

4) Regresní analýza trendu časových řad 

5) Logistická regrese 

6) Vícefaktorová ANOVA 

7) Testování mnohorozměrných hypotéz 

8) Analýza hlavních komponent 

9) Shluková analýza 

10) Diskriminační analýza 

11) ROC křivka 

12) Faktorová analýza 

13) Analýza přežití 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium Praha, 2004. ISBN 80-7333-025-3. 

HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium Praha, 2005. ISBN 80-7333-036-9. 

HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium Praha, 2005. ISBN 80-7333-039-3. 

 

Doporučená literatura 

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2005. ISBN 

80-200-1335-0. 

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-

820-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu MaS20c Aplikovaná statistika II cvičení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 1 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

RNDr. Marie Budíková, Dr. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Statistické vyhodnocení výsledků je neodmyslitelnou součástí antropologických výzkumů. Ve cvičeních si studenti na 

reálných příkladech ujasní principy vícerozměrných statistických metod. Poznají situace, kdy lze jednotlivé statistické 

metody v praxi použít, a budou umět za daných okolností vybrat metodu nejvhodnější. Pomocí  statistického software se 

naučí analyzovat reálné vícerozměrné datové soubory a interpretovat získané výsledky. 

Osnova 

1) Testování hypotéz o koeficientu korelace, vícenásobném a parciálním koeficientu korelace  

2) Regrese s jednou závisle proměnnou veličinou, dílčí t-testy, celkový F-test 

3) Vícenásobná regrese, metody budování modelu, problém multikolinearity 

4) Aditivní model časové řady, nejdůležitější typy trendových funkcí, odhad trendu regresními metodami 

5) Princip binární logistické regrese, podíl šancí, odhad a interpretace regresních parametrů 

6) Dvojné třídění bez interakcí a s interakcemi, metody mnohonásobného porovnávání, interpretace grafů 

7) Testování hypotéz o variančních maticích a vektorech středních hodnot (Boxův test, MANOVA) 

8) Podstata PCA, Bartlettův test, kritéria pro stanovení počtu hlavních komponent, interpretace hlavních 

komponent 

9) Princip a metody hierarchického shlukování, dendrogram, metoda k-průměrů 

10) Lineární diskriminační analýza, význam předpokladů, posouzení účinnosti diskriminace 

11) Senzitivita a specificita diagnostického testu, konstrukce ROC křivky, dělicí bod, plocha AUC  

12) Ortogonální model faktorové analýzy, odhad faktorové matice a její rotace, volba počtu společných faktorů, 

jejich interpretace 

13) Specifika dat v analýze přežití, Kaplanův – Meierův odhad funkce přežití, testování hypotézy o rozdílu v přežití 

mezi dvěma a více skupinami 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium Praha, 2004. ISBN 80-7333-025-3. 

HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium Praha, 2005. ISBN 80-7333-036-9. 

HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium Praha, 2005. ISBN 80-7333-039-3. 

 

Doporučená literatura 

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2005. ISBN 

80-200-1335-0. 

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-

820-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi7771 Diplomová práce I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 5 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení, 

konzultace 

Další požadavky na studenta  

Pravidelné konzultace se školitelem. Student informuje o postupu práce a konzultuje se školitelem problémy teorie i 

praxe podle potřeby a domlouvají další postup prací. Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné 

konzultace, za realizaci diplomové práce a za předvedení dílčích výsledků praktické i teoretické části diplomové práce. 

Vyučující  

Vedoucí diplomových prací 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem kurzu Diplomová práce je systematicky vést studenta při práci na magisterské diplomové práci; pomoci mu 

orientovat se v problematice a vyvarovat se chyb. Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data a 

informace získané v průběhu zpracování diplomové práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené formě 

tak, aby odevzdal plnohodnotnou diplomovou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své práce. Dále by měl 

být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit rozdílné přístupy a 

řešení. 

Osnova 

Konzultace s příslušným školitelem na téma diplomové práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Kubátová H., Šimek D. (2007): Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a 

humanitních oborech: praktická příručka. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-1589-5. 

 

Doporučená literatura 

Eco U., Seidl I. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. ISBN 80-7198-173-7. 

Filka J. (2002): Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vydavatelství Knihař. ISBN80-86292-05-3. 

Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia. ISBN: 80-200-2755-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8772 Diplomová práce II 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení, 

konzultace 

Další požadavky na studenta  

Pravidelné konzultace se školitelem. Student informuje o postupu práce a konzultuje se školitelem problémy teorie i 

praxe podle potřeby a domlouvají další postup prací. Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné 

konzultace, za práci na diplomové práci a za předvedení jejích dílčích výsledků  praktické i teoretické části diplomové 

práce. 

Vyučující  

Vedoucí diplomových prací 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem kurzu Diplomová práce je systematicky vést studenta při práci na magisterské diplomové práci; pomoci mu 

orientovat se v problematice a vyvarovat se chyb. Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data a 

informace získané v průběhu zpracování diplomové práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené formě 

tak, aby odevzdal plnohodnotnou diplomovou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své práce. Dále by měl 

být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit rozdílné přístupy a 

řešení. 

Osnova 

Konzultace s příslušným školitelem na téma diplomové práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Kubátová H., Šimek D. (2007): Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a 

humanitních oborech: praktická příručka. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-1589-5. 

 

Doporučená literatura 

Eco U., Seidl I. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. ISBN 80-7198-173-7. 

Filka J. (2002): Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vydavatelství Knihař. ISBN80-86292-05-3. 

Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia. ISBN: 80-200-2755-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi9200 Diplomová práce III 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr  

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 10 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení, 

konzultace 

Další požadavky na studenta  

Pravidelné konzultace se školitelem. Student informuje o postupu práce a konzultuje se školitelem problémy teorie i 

praxe podle potřeby a domlouvají další postup prací. Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné 

konzultace, za realizaci diplomové práce a za předvedení dílčích výsledků praktické i teoretické části diplomové práce. 

Vyučující  

Vedoucí diplomové práce 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem kurzu Diplomová práce je systematicky vést studenta při práci na magisterské diplomové práci; pomoci mu 

orientovat se v problematice a vyvarovat se chyb. Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data a 

informace získané v průběhu zpracování diplomové práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené formě 

tak, aby odevzdal plnohodnotnou diplomovou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své práce. Dále by měl 

být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit rozdílné přístupy a 

řešení. 

Osnova 

Konzultace s příslušným školitelem na téma diplomové práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Kubátová H., Šimek D. (2007): Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a 

humanitních oborech: praktická příručka. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-1589-5. 

 

Doporučená literatura 

Eco U., Seidl I. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. ISBN 80-7198-173-7. 

Filka J. (2002): Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vydavatelství Knihař. ISBN80-86292-05-3. 

Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia. ISBN: 80-200-2755-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi9773 Diplomová práce IV 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 20 kreditů 10 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení, 

konzultace 

Další požadavky na studenta  

Pravidelné konzultace se školitelem. Student informuje o postupu práce a konzultuje se školitelem problémy teorie i 

praxe podle potřeby; dokončení diplomové práce. Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné konzultace, 

za dokončení a odevzdání diplomové práce. 

Vyučující  

Vedoucí diplomových prací 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem kurzu Diplomová práce je systematicky vést studenta při práci na magisterské diplomové práci; pomoci mu 

orientovat se v problematice a dokončit diplomovou práci. Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data 

a informace získané v průběhu zpracování diplomové práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené 

formě tak, aby dokončil a odevzdal plnohodnotnou diplomovou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své 

práce. Dále by měl být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit 

rozdílné přístupy a řešení. 

Osnova 

Konzultace s příslušným školitelem na téma diplomové práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Kubátová H., Šimek D. (2007): Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a 

humanitních oborech: praktická příručka. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-1589-5. 

 

Doporučená literatura 

Eco U., Seidl I. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. ISBN 80-7198-173-7. 

Filka J. (2002): Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vydavatelství Knihař. ISBN80-86292-05-3. 

Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia. ISBN: 80-200-2755-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi9291 Ekologie člověka v kvartéru 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Teoretická příprava formou přednášek doplněných diskusí studentů. Kurz je zakončen ústní zkouškou. Pro úspěšné 

složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost problematiky probírané v přednáškách a v povinné literatuře.  

Vyučující  

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc., RNDr. Vlasta Jankovská, CSc., prof. RNDr. Rudolf 

Musil, DrSc., Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Paleoekologie rekonstruuje minulé klima a přírodní prostředí, sleduje adaptaci homininů na jeho změny a celkový dopad 

na evoluci člověka. Na konci tohoto kurzu by měl student být schopen porozumět a vysvětlit, jak vypadala krajina a 

životní prostředí v měnících se podmínkách kvartéru a jakými metodami je možné tyto změny zaznamenat a zhodnotit. 

Student by měl zvláště porozumět způsobu biologické i sociální adaptace člověka na tyto podmínky. 

 

Osnova 

1. Úvod I – definice pojmů (ekologie, populace, nika, biom, ekosystém, biodiverzita, sukcese, klimax), potravní řetězce, 

ekologická udržitelnost – S. Sázelová. 

2. Úvod II – ekologická antropologie, adaptace člověka na měnící se přírodní podmínky – S. Sázelová. 

3. Evoluce klimatu a krajiny v Eurasii (rytmus klimatických cyklů, typy sedimentů a vulkanitů, datování, korelace, 

použítí analogií, rekonstrukce krajiny) – J. Svoboda. 

4. Evoluce klimatu a krajiny v Africe (specifika vývoje v tropech, dopad na evoluci homininů) – specifika pro oblast 

Afriky) – J. Svoboda. 

5. Glaciální prostředí. Pleistocenní pevninské zalednění. Prostředí horského zalednění, proglaciální zóny a pleistocenní 

pluviální zóny – J. Demek. 

6. Kryogenní procesy a tvary v periglaciálním prostředí; paleoekologická rekonstrukce prostředí na základě kryogenních 

tvarů – J. Demek. 

7. Paleobotanika. Pojmy pylové a makrozbytkové analýzy, pylové spektrum, paleorekonstrukce. Metodika terenních 

prací, „přírodní archivy“ – rašeliniště/rašelina, vodní biotopy/jezerní, rybniční a obdobné sedimenty, netradiční, většinou 

antropogenní uloženiny, lesní humus. Laboratorní příprava vzorků a interpretace výsledků, grafické znázornění, pylový 

diagram – V. Jankovská. 

8. Pyloanalyticky zpracované lokality z Čech, Moravy, Slovenska a vybrané lokality z prostoru severní Euroasie; ukázky 

vegetačních a krajinářských poměrů dnešní boreální zóny Eurasie a jejich využití jako analogií – V. Jankovská. 

9. Základní stratigrafické členění kvartéru a struktura fauny, především v posledním glaciálu, ve vztahu ke změnám 

prostředí – R. Musil. 

10. Analýzy prostředí jako komplexní souhrn abitotických a biotických faktorů – R. Musil. 

11. Tafonomie – definice; přehled a metodiky rozlišení základních abiotických a biotických činitelů působících na fosilní 

osteologický materiál – S. Sázelová. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Butzer, K. W. 1971: Environment and archaeology: An ecological approach to prehistory. Chicago, Aldine. 

Ložek, V. 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Praha, Academia. 

Musil, R. 2005: Klima v posledním glaciál. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. 90, 223-246. 

Pokorný, P. 2011: Neklidné časy. Praha, Dokořán. 

Svoboda, J., Havlíček, P., Ložek, V., Macoun, J., Musil, R., Přichystal, A., Svobodová, H., Vlček, E. 1994, 2002, 2009: 

Paleolit Moravy a Slezska. Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno, 1. – 3. vyd. 

van Andel, T., Davies, W. (Eds.) 2003: Neanderthals and modern humans in the European landscape during the last 

glaciation: Archaeological results of the Stage 3 Project. Cambridge, McDonald Institute Monographs. 

Washburn, A. L. 1979: Geocryology. A survey of periglacial processes and environments. London, Edward Arnold.  

 

Doporučená literatura 

Embleton, C., King, C. A. M. 1975: Periglacial Geomorphology. London, Edward Arnold. 

French, H. 2007: The Periglacial Environment, Third Edition, Chichester, Wiley. 

Jankovská, V. 1997: Možnosti využití pylové analýzy. Lesnická práce 10, 366-367. 

Jankovská, V. 1997: Vývoj vegetace střední Evropy od konce poslední doby ledové do současnosti. Lesnická práce 11, 

409-412. 

Lang, G. 1994: Quartare Vegetationsgeschichte Europas. Jena, Stuttgart, New York, Gustav Fischer Verlag. 

Ložek, V. 2007: Zrcadlo minulosti: Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha, Dokořán. 

Musil, R. 2005: Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let. Ve službách archeologie 6, 239-245. 

Musil, R. 2010: Palaeoenvironment at Gravettian Sites in Central Europe with emphasis on Moravia (Czech Republic). 

Quartär 57, 95-123. 

Musil, R. 2010: The environment of the middle Palaeolithic sites in Central and Eastern Europe. Wroclaw, Acta 

Universitatis Wratislaviensis, No 3207, Studia archeologiczne XLI, 121- 179.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8130 Etologie 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Ústní zkouška. 

Vyučující  

Mgr. Jan Zukal, Dr. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Na konci tohoto kurzu by měl student porozumět a vysvětlit témata týkající se základních parametrů a obecných principů 

chování zvířat (např. koordinační schémata, motivace – vzruch – reakce, apetence, spouštěcí mechanismy, konečné 

jednání, konfliktní situace, funkční okruhy chování, periodicita chování, biorytmy, biokomunikace, učení) a dále 

specifické funkční okruhy (např. chování podmíněné metabolismem, sociální chování, rozmnožovací chování). 

Osnova 

Definice oboru, historický přehled, hlavní zdroje současné vědy o chování živočichů: Darwin a evoluční biologie, ruská 

reflexologie, americký behaviorismus, klasická evropská etologie, sociobiologie, behaviorální ekologie. Styčné obory, 

dílčí směry a metody etologie. Funkční okruhy a prvky chování, reflexy, kineze, taxe, složitější formy orientace. Dědičně 

fixovaná koordinační schémata („instinkty“), motivace – vzruch – reakce, spouštěcí mechanismy. Řetězce prvků 

chování, konečné jednání, apetenční chování, jednání na prázdno, konfliktní situace. Chování podmíněné metabolismem, 

ochranné, komfortní a rozmnožovací chování. Sociální chování, typy societ, agonistické a epimeletické chování. 

Periodicita chování, cirkadiánní rytmy, časovače, fázové úhly, krokovače. Klidové stavy. Biokomunikace, signální 

struktury a funkce, chemické, dotykové, vibrační, akustické, optické a jiné dorozumívání, včelí tance. Zvláštní formy 

komunikace, ritualizace chování. Ontogeneze a fylogeneze chování, zrání, změna funkce. Zvědavost, hra, imprinting, 

habituace, imitace, explorační chování. Klasické a operantní podmiňování, asociativní učení, vhled, tradice a kulturní 

evoluce. Úvod do sociobiologie a behaviorální ekologie, zisk a výdaje, spolupráce a soutěžení, evolučně stabilní 

strategie. Aplikovaná etologie a etologie člověka. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura 

DRICKAMER, Lee C., Stephen H. VESSEY a Doug MEIKLE. Animal behavior :mechanisms, ecology, evolution. 4th 

ed. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers, 1996. 447 s. ISBN 0-697-13642-6.  

FRANCK, Dierk. Etologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 323 s. ISBN 80-7066-878-4.  

GAISLER, Jiří. Úvod do etologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 148 s. 

Manning A. & Dawkins M. S., 1992: An introduction to animal behaviour. Cambridge Univ. Press, 196 pp. 

VESELOVSKÝ, Zdeněk. Chováme se jako zvířata? Vyd. 1. Praha: Panorama, 1992. 244 s. ISBN 80-7038-240-6. 

Veselovský Z., 2001: Obecná ornitologie. Academia Praha, 357 s. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8150 Evoluční biologie 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Ústní zkouška. 

Vyučující  

prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

 Cíle předmětu 

    Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy mikroevolučních procesů a 

mechanismů, evoluce na molekulární úrovni, adaptace, behaviorální a ekologické aspekty evoluce, vznik života na Zemi, 

vznik a vývoj pohlavního rozmnožování, vznik druhů (speciace), makroevoluční trendy, klasifikace organismů a 

rekonstrukce fylogeneze, evoluce člověka a kulturní evoluce. Měl by být schopen interpretovat zoologické a botanické 

jevy z hlediska evoluční teorie a navrhovat testovatelné hypotézy pro řešení širokého spektra biologických otázek. 

Osnova 

1. Evoluce a evoluční biologie 

2. Genetická a fenotypová proměnlivost 

3. Vznik genetické proměnlivosti 

4. Přírodní výběr (selekce) 

5. Náhodné procesy v populacích 

6. Molekulární evoluce 

7. Adaptace a přírodní výběr 

8. Evoluce chování 

9. Vznik života na Zemi 

10. Evoluce pohlaví 

11. Druh a speciace 

12. Makroevoluce 

13. Klasifikace a rekonstrukce fylogeneze 

14. Evoluční ekologie 

15. Evoluce člověka a kulturní evoluce 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

 FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 559 s. ISBN 80-200-1270-2 

 

Doporučená literatura 

Původní studie z relevantních odborných časopisů. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi7352 Forenzní antropologie 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Teoretická příprava formou přednášek, obohacených o vhledy do forenzní praxe. Kurz je ukončen písemnou zkouškou, 

otázky jsou kombinované z testových i otevřených odpovědí – testovány jsou znalosti problematiky probírané na 

přednáškách a v povinné literatuře. Pro úspěšné složení zkoušky musí student získat 60 % možných bodů. 

Vyučující  

RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni: identifikovat kostrové nálezy neznámého původu; působit jako 

„antropolog na místě činu“; připravit forenzně-antropologickou expertizu; tedy měli by být schopni určit pohlaví, dožitý 

věk, velikost těla, rozpoznat etnickou příslušnost, manifestaci porodů, známky profesní zátěže, životního stylu; 

rozhodnout o těchto charakteristikách u případů individuálních i hromadných. Měli by být schopni užít metody klasické 

a moderní a jejich pomocí dedukovat, co mohou kostrové pozůstatky vypovědět o životní dráze mrtvého; měli by být 

schopni se dále připravovat k expertizní praxi jako soudní znalci. 

Osnova 

1. Úvod do forenzní (soudní) antropologie  

2. Forenzní tafonomie, forenzní archeologie, antropolog na místě činu  

3. Skupinová identifikace 1: Odhad populační afinity ve forenzní antropologii  

4. Skupinová identifikace 2: Odhad věku ve forenzní antropologii  

5. Skupinová identifikace 3: Odhad výšky postavy a jiných tělesných parametrů ve forenzní antropologii  

6. Skupinová identifikace 4: Odhad pohlaví ve forenzní antropologii (část 1)  

7. Skupinová identifikace 4: Odhad pohlaví ve forenzní antropologii (část 2)  

8. Pozitivní identifikace jedince 1: forenzní odontologie (zubní karta), antemortem traumata a patologie, RTG srovnání.  

9. Pozitivní identifikace jedince 2: rekonstrukce podoby podle lebky, superprojekce lebky do fotografie aj.  

10. Antropolog jako soudní znalec, místo forenzního antropologa v systému kriminalistiky a soudnictví (ve světě a u 

nás)  

11. Antropologický popis v kriminalistice v minulosti a dnes (Bertillonage, identikit)  

12. Daktyloskopie, biometrie  

13. Molekulárně-biologické analýzy v kriminalistice a justici  

14. Perspektivy forenzní antropologie v 21. století (globální migrace, rozvoj techniky, terorismus, pandemie aj.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Haglung W. D., Sorg M.H. eds. (1997): Forensic Taphonomy. The Postmortem Fate of Human Remains. CRC Press 

LLC, Boca Raton. 

İşcan M.Y. (1988): Rise of Forensic Anthropology. Yearbook of Physical Anthropology 31: 203–230. 

Krogman, W. M – İşcan, M. Y. (1986): The Human Skeleton in Forensic Medicine. Springfeld, Illinois: Charles C 

Thomas 

Pickering R.B., Bachman D.C. (1997): The Use of Forensic Anthropology. CRC Press LLC, Boca Raton. 

Novotný, V. (1991): O systémovém přístupu. Masarykova univerzita v Brně, Brno. 

 

Doporučená literatura 

Fazekas, I. G. - Kósa, F. (1978): Forensic Fetal Osteology. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Novotný, V. (1986): Sex Determination of the Pelvic Bone: A Systems Approach. Anthropologie 24: 197–206. 

Porada V. a kol. (2001): Kriminalistika. CERM, Brno. 

Reich, K. J. (1998): Forensic Osteology. Advances of the Identification of Human Remains. Springfield, Illinois: Charles 

C Thomas. 

Originální odborné články z oblasti forenzní antropologie. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi7352c Forenzní antropologie cvičení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky praktické 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Příprava formou praktického cvičení. Studenti provádějí praktické úkoly související s látkou probíranou v kurzu 

Forenzní antropologie, pracují samostatně a ve skupinách pod vedením vyučujícího. V rámci kurzu vypracují referát. 

Zápočet je udělen na základě laboratorních protokolů, zpracovaného a předneseného referátu a hodnocení praktického 

úkolu. 

Vyučující  

RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.; doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je připravit antropologa na praktické využití znalostí získaných v předmětu Forenzní antropologie. 

Na konci tohoto kurzu by posluchači měli být schopni: definovat zásady a aplikovat postupy nakládání s lidskými 

pozůstatky; tedy zajistit je na místě nálezu (archeologie místa nálezu) a ošetřit je v laboratoři. Dále by měli být schopni 

definovat a použít základní metody a postupy vyšetření kosterních pozůstatků: měli by být schopni odhadnout populační 

zařazení jedince (věk, pohlaví, výška, populační příslušnost); odhalit a analyzovat jeho individuální charakteristiky; 

rozhodnout o postupech nutných pro konečnou identifikaci kosterních pozůstatků ve forenzní praxi. 

Osnova 

1. Antropometrie, přesnost měření a využití PC ve forenzní antropologii 

2. Antropometrie a výpočty  

3. Popis a dokumentace forenzního nálezu 

4. Analýza obrazu ve forenzní antropologii a určení biologického původu 

5. Určení populační afinity  

6. Určení pohlaví na postkraniálním skeletu 

7. Odhad dožitého věku jedince 

8. Forenzní odontologie 

9. Rekonstrukce tělesné výšky, význam os hyoideum, nomogramy, superprojekce lebky do fotografie 

10. Ante, peri a postmortem poškození kostní tkáně, kostní variety a patologie 

11. Odborný popis somatických znaků, sestavování portrétu 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

İşcan M.Y. (1988): Rise of Forensic Anthropology. Yearbook of Physical Anthropology 31: 203-230. 

Králík M., Urbanová P., Mikešová T., Wagenknechtová M., Klíma O. (2013) HIP: High-sensitive Innominate 

Processing. Computer program for sex assessment according to the hip bone. Brno: Masaryk University. 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=594 

Murail P, Bruzek J, Houët F, Cunha E (2005). DSP: A tool for probabilistic sex diagnosis using worldwide variability in 

hip-bone measurements. Bulletins et mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris 17, 167–176. 

Ousley S.D., Jantz R.L. (2005): FORDISC 3.0: Personal Computer Forensic Discriminant Finctions. University of 

Tennessee. 

Urbanová P., Králík M. (2008): COLIPR (Coordinate-based Legal Investigation Program - Coimbra Lisabon Praha). 

Brno: Masarykova univerzita. 

Urbanová P., Novotný V. (2005): Distinguishing between Human and Non-human bones: Histometric metod for forensic 

antropology. Anthropologie 43(1): 77-85. ISSN 0323-1119. 

Vystrčilová Michaela, Novotný V.(2000): Estimation of age at death using teeth. Variability and Evolution 8:  39-49. 

ISSN 0860-7907. 

Vystrčilová, Michaela (2003): Are microscopic ageing techniques more accurate than macroscopic ones. Scripta medica, 

Brno 76(4): 265-266. ISSN 1211-3395. 

 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=594
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Doporučená literatura 

İşcan M.Y., Helmer R. (1991): Craniofacial Identification. John Wiley and Sons Inc., New York. 

Novotný, V. (1986): Sex Determination of the Pelvic Bone: A Systems Approach. Anthropologie 24: 197 - 205. 

Ortner, D. J. - Putschar, W. G. J. (1981): Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. 

Smithsonian Institution Press, Washington. 

Rösing F.W., Graw M., Marré B., Ritz-Timme S., Rothschild M.A., Rötzscher K., Schmeling A., Schröder I., Geserick 

G. (2007): Recommendations for the forensic diagnosis of sex and age from skeletons. Homo 58(1): 75-89. 

Walrath D.E., Turner P., Bruzek J. (2004): Reliability test of the Visual Assessment of Cranial Traits for Sex 

Determination. AJPA 125: 132-137. 

White Tim D., Black Michael T., Folkens Pieter A. (2012): Human Osteology. Third Edition. San Diego, California: 

Elsevier Academic Press. ISBN: 978-0-12-374134-9. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi7820 Genetika populací 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Zkouška je ústní a sestává z řešení praktického příkladu a teoretické otázky. 

Vyučující  

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 

- porozumět a vysvětlit základy populační a evoluční genetiky 

- odvození základních principů genetiky populací za použití minimálního matematického aparátu 

- uplatnit tyto principy v reálných populacích 

Osnova 

1. Úvod do genetiky populací. Historie. 

2. Zdroje genetické variability. 

3. Kvantitativní odhad genetické variability. 

4. Hardyho-Weinbergův princip. 

5. Platnost H.-W. principu v populacích gonochoristů. 

6. Vazba a vazbová nerovnováha. 

7. Asortativní oplození. 

8. Inbriding. 

9. Náhodný genetický posun. 

10. Efektivní velikost populace. 

11. Mutace. 

12. Migrace. 

13. Přírodní výběr. 

14. Rovnováha mezi mutací a výběrem. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura  

RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 188 s. ISBN 978-80-210-4795-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8691 Individuální vývoj člověka 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Výuka probíhá formou přednášek a samostatným zpracováním vědeckých článků k jednotlivým tématům; výstupem 

samostatné práce jsou referáty, ve kterých studenti představí kolegům své výsledky. Kurz je ukončen ústní zkouškou, 

podmínkou připuštění ke zkoušce je prezentace referátu na dohodnuté téma. Pro úspěšné složení zkoušky musí student 

prokázat dobrou znalost problematiky probírané v přednáškách a v doporučené literatuře. 

Vyučující  

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen: vysvětlit biologické základy členění fází individuálního vývoje 

člověka; porozumět mechanismům vývoje a růstu v jednotlivých fázích; identifikovat hlavní vnitřní a vnější faktory 

vývoje a růstu; znát hlavní úkoly a úskalí každé fáze vývoje; aplikovat standardní metody hodnocení vývoje a růstu; 

vysvětlit ontogenezi člověka z hlediska teorie životní historie; interpretovat odlišnosti životní historie člověka v rámci 

řádu primátů 

Osnova 

BLOK I – Teoretické přístupy k individuálnímu vývoji a životnímu cyklu 

1. Úvod. 

2. Životní historie. 

3. Provázanost ontogenetických fází. 

4. Růst a vývoj. 

BLOK II – Biologicko-psychologicko-sociální vývoj člověka od početí do smrti. 

5. Prenatální vývoj člověka. 

6. Porod a novorozenec. 

7. Dětství. 

8. Prepuberta, puberta, adolescence. 

9. Adolescent a mladý dospělý. 

10. Vývoj člověka v dospělosti. 

11. Stárnutí a umírání. 

12. Fenomény v průřezu životem. 

13. Shrnutí kurzu. Referáty studentů, diskuse. Konzultace. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 

Povinná literatura 

Barrett L., Dunbar R., Lycett J. (2007): Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál. 

Bogin B. (1999): Patterns of Human Growth. New York, USA: Cambridge University Press. 

Bogin B., Varela Silva M. I., Rios L. (2007): Life History Trade-Offs in Human Growth: Adaptation or Pathology? 

American Journal of Human Biology 19: 631 –642. 

Flegr J. (2005): Evoluční biologie. Praha: Academia. 

Langdon J. (2005): The Human Strategy: An Evolutionary Perspective on Human Anatomy. New York - Oxford: Oxford 

University Press 

Langmeier J., Krejčířová D. (2006): Vývojová psychologie. Grada Publishing a.s., Praha. 

Morris D. (1995): Lidské mládě. Co nevíte o nemluvňatech. Praha: Argo. 

Sedlak P. (2007): 3.4. Biological Age. In: P. Bláha, Ch. Susanne, E. Rebato (eds.), Essentials of Biological 

Anthropology. Praha: Karolinum. 

 

Doporučená literatura 

Campbell B. (2006): Adrenarche and the Evolution of Human Life History. American Journal of Human Biology 18: 

569 - 589.  



40 
 

Finch C.E.,  Crimmins E.M. (2004): Inflammatory Exposure and Historical Changes  in Human Life-Spans. Science 203: 

1736 - 1739. 

Kaplan H., Hill K., Lancaster J., Hurtado A.M. (2000): A Theory of Human Life History Evolution: Diet, Intelligence, 

and Longevity. Evolutionary Anthropology 9: 156–185 

Kratochvíl L. (2011): O nestárnoucín macarátovi a cestě z hlubin. Vesmír 90: 229 - 231. 

Komárek, S. (2012): Civilizace, která se není schopna dále reprodukovat, naznačuje, že jí nestojí za to trvat. Vesmír 91, 

55-57. 

Lahdenperä M., Russell A. F., Lummaa V. (2007): Selection for long lifespan in men: benefits of grandfathering. 

Proceesings of the Royal Society B 274: 2437 - 2444. 

Lebl J., Krásničanová H. (2002): Růst a vývoj dítěte. In: Hrodek O., Vavřinec J. et al.: Pediatrie. Praha: Galén. 

Lummaa, V. (2003): Early Developmental Conditions and Reproductive Success in Humans: Downstreem Effect of 

Prenatal Famine, Birthweight, and Timing of Birth. American Journal of Human Biology 15: 370–379 

Rosenberg K. 1992. The evolution of modern human childbirth. Yearbook of Physical Anthropology 35: 89 - 124. 

Sedlak P., Bláha P. (2007): 3.3. The Endocrine Regulation of Growth and Development. In: P. Bláha, Ch. Susanne, E. 

Rebato (eds.), Essentials of Biological Anthropology. Strany: 217 - 230. Praha: Karolinum.  

Šnajderová M., Zemková D. (2000): Předčasná puberta. Praha: Galén. 

Kalvach Z., Onderková A. (2006): Stáří. Pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. Praha: 

Galén. 

Zelenka, J. (2012): Buněčná senescence. Je stárnutí obrana proti rakovině? Vesmír 91, 170-172. 

Další relevantní odborné články.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8612 Komparativní osteologie 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška a 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

 Kurz je ukončen zkouškou, která sestává z poznávací části (úspěšnost 85% při determinaci vybraného osteologického 

materiálu) a ústního pohovoru. Student musí prokázat dobrou znalost problematiky probírané v přednáškách a 

v povinné literatuře. Kurz je doporučeno absolvovat v návaznosti na předměty Bi1231, Bi2232 a Bi3233 Anatomie pro 

antropology I-III, Bi6868 Evoluce kosterní soustavy a Bi9291 Ekologie člověka v kvartéru. 
 

Vyučující  

Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Mgr. Adela Hupková 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem kurzu je seznámení studenta s morfologií lidských a zvířecích kostí a nabytí základních teoretických i praktických 

znalostí, využitelných při antropologickém a archeozoologickém zpracování kosterních nálezů. Po absolvování kurzu by 

studenti měli být schopni na základě morfologie kosti odlišit lidské kosti od zvířecích, anatomicky je popsat a stranově 

přiřadit, a v případě zvířecích kostí je i druhově určit (se zaměřením na nejčastěji se vyskytující druhy domácích a 

divokých zvířat). Dále studenti získají přehled o dalších nadstavbových metodikách spojených s analýzou 

osteologického a odontologického materiálu (např. analýza izotopů pro potravní adaptace a migrace, mikrostruktura 

zubů a stresové markery) a seznámí se s proměnami vztahu člověka a zvířat od pleistocénu po současnost. 

Osnova 

1. Komparační osteologie (stručný přehled historie, úvod do morfoskopické metody), metodický postup při 

vyhodnocování osteologického souboru, navazující analýzy využívané pro osteologický materiál (např. analýza izotopů 

pro potravní adaptace a migrace)  

2. Skeleton axiale I. Cranium: fylogenetické a ontogenetické aspekty  

3. Morfologie kostí neurokrania a splanchnokrania: základní deskripce, mezidruhové rozdíly, růstové změny  

4. Odontologie: fylogenetické a ontogenetické aspekty  

5. Odontologie: základní deskripce jednotlivých typů zubů a dentice, mezidruhové rozdíly a růstové změny  

6. Skeleton axiale II. Ossa trunci: fylogenetické a ontogenetické aspekty  

7. Morfologie kostí páteře a hrudníku: základní deskripce, mezidruhové rozdíly, růstové změny  

8. Skeleton membrorum (appendiculare): fylogenetické a ontogenetické aspekty  

9. Morfologie kostí horní končetiny: základní deskripce, mezidruhové rozdíly, růstové změny  

10. Morfologie kostí dolní končetiny: základní deskripce, mezidruhové rozdíly, růstové změny  

11. Vztah člověka a zvířat I: (pleistocén – holocén) etologie vztahu člověka a zvířat, doklady lovu a rybolovu, vliv 

domestikace  

12. Vztah člověka a zvířat II: (současné společnosti) vybrané příklady současných lovecko-sběračských, rybářských, 

pasteveckých a zemědělských společností 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

France, D. 2008: Human and non-human bone identification. BocaRaton: CRC Press. 

Hillson, S. 2005: Teeth. Cambridge: Cambridge University Press. 

Lyman, R. L.2008: Quantitative paleozoology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Hupková, A., Urbanová, P., Pěnička, R. 2012: Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Dostupná na: 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592 

Kolda, J. 1951: Osteologický atlas. Praha. 

White, T. D., Folkens, P. A. (eds.) 2005: The human bone manual. Boston: Elsevier Academic Press. 

Doporučená literatura 

Adams, J. B., Crabtree, P. J. 2008: Comparative skeletal anatomy: A photographic atlas for medical examiners, 

coroners, forensic anthropologist and archeologist. New York: Springer. 

Reitz E. J., Wing, E. S. 2008: Zooarchaeology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Lyman, R. L. 1994: Vertebrate taphonomy. Cambridge: Cambridge University Press. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8610 Paleoantropologie 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Kurz je ukončen ústní zkouškou. Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost problematiky 

probírané v přednáškách a v povinné literatuře. Kurz je doporučeno absolvovat v návaznosti na přednášku Bi9291 

Ekologie člověka v kvartéru, získané znalosti je možno dále prohloubit v kurzech Bi8611 Paleoetnologie – Etologie 

člověka v kvartéru a Bi9290 Antropologie umění. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Kurz vychází z aktuálních principů fylogeneze a taxonomie homininů a zaměřuje se na proces antropogeneze v kontextu 

měnícího se přírodního a sociálního prostředí. Na konci kurzu by student měl být schopen: popsat anatomický vývoj 

homininů; interpretovat teritoriální expanzi lidských populací v prostoru a čase; vysvětlit proces adaptace na nově 

osídlená prostředí. Konkrétně by měl být schopen popsat morfologii i chování jednotlivých taxonů homininů a znát 

klíčová paleoantropologická naleziště ve světě i v ČR. 

Osnova 

1. Principy fylogeneze a taxonomie homininů; vývojové stromy a kladogramy; význam paleogenetiky. 

2. Proces antropogeneze; bipední lokomoce jako hybný moment; komplex průvodních změn na jednotlivých částech 

skeletu. 

3. Formování a prvotní adaptace homininů v Africe (Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis, Ardipithecus 

ramidus). 

4. Archaičtí, robustní a „přechodní“ australopitékové, jejich morfologie, prostředí a chování. 

5. První zástupci rodu Homo v Africe (Homo rudolfensis, H. habilis). 

6. Kolonizace Eurasie (Homo ergaster, H. erectus, H. antecessor). 

7. Variabilita populací Starého světa (Homo heidelbergensis, H. rhodesiensis; problematika H. denisoviensis, H. 

floresiensis). 

8. Neandertálci a jejich variabilita v eurasijském pásmu. 

9. Moderní lidé I: vznik nové populace v Africe a její šíření „jižní cestou“ (variabilita a adaptace v tropickém pásmu 

Starého světa). 

10. Moderní lidé II: šíření „severní cestou“ (adaptace a chování v periglaciálním prostředí Eurasie a osídlení Ameriky). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Svoboda, J. (Ed.): Evoluce člověka. Praha, Academia, v tisku. 

Šmahel, Z. 2005: Příběh lidského rodu. Brno, MZM. 

Vančata, V. 2012: Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha, Pedagogická fakulta UK. 

Wolpoff, M. 1999: Paleoanthropology. Boston, McGraw-Hill. 

 

Doporučená literatura 

Fridrich, J. 2005: Ecce Homo: Svět dávných lovců a sběračů. Praha, Krigl. 

Mellars, P. et al. 2007: Rethinking the human revolution. Cambridge, McDonald Institute Monographs. 

Stringer, Ch., Gamble, C. 1993: In search of the Neanderthals. London, Thames and Hudson. 

Teschler-Nicola, M. (Ed.) 2006: Early modern humans at the Moravian Gate. The Mladeč caves and their remains. Wien, 

New York, Springer. 

Henke, W., Tatterstall, I. (Eds.) 2007: Handbook of paleoanthropology. Berlin, Sprager Verlag. 

Trinkaus, E., Svoboda, J., (Eds.) 2006: Early modern human evolution in Central Europe. The people of Dolní Věstonice 

and Pavlov. Oxford, Oxford University Press. 

Velemínská, J., Brůžek, J., (Eds.) 2008: Early modern humans from Předmostí. Praha, Academia. 

Vlček, E. 1969: Neandertaler der Tschechoslowakei. Praha, Academia. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8611 Paleoetnologie 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Teoretická příprava formou přednášek, doplněných diskuzí studentů. Kurz je ukončen zkouškou, která se sestává z 

písemného testu a ústního pohovoru (pro přistoupení k ústnímu pohovoru je nutný zisk 75 % možných bodů v písemném 

testu). Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost problematiky probírané v přednáškách a v 

povinné literatuře. Kurz je doporučeno absolvovat v návaznosti na předměty Bi9291 Ekologie člověka v kvartéru a 

Bi8610 Paleoantropologie. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D., Mgr. Martin Holub 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem kurzu je vymezení teoretických základů pro rekonstrukci minulých společenských systémů a evoluci lidského 

chování, s důrazem na původní lovecko-sběračské a pastevecké společnosti. Vychází z obecných principů etologie, 

evoluční psychologie a behaviorální ekologie. V detailu se pak zaměřuje na interdisciplinární analýzu vybraných 

komplexně prozkoumaných „modelových areálů“ z hlediska archeologie i etnoarcheologie. Po absolvování kurzu by 

studenti měli být schopni: rozlišovat definovat základní disciplíny – etologie, evoluční psychologie a behaviorální 

ekologie, etnologie/etnografie, etnoarcheologie a paleoetnologie; rozpoznat a interpretovat stopy minulých sídelních 

systémů v krajině; interpretovat artefakty v kontextu výrobních procesů a potravních strategií; popsat symbolismus a 

náboženské rituály; analyzovat intra- i interetnické kontakty. 

Osnova 

1. Definice pojmů – etologie, evoluční psychologie a behaviorální ekologie člověka; etnologie/etnografie, 

etnoarcheologie, paleoetnologie; historie výzkumu a přehled základních teorií; metody výzkumu (terén, studium 

literatury, sbírky, experiment); tvorba modelů a jejich aplikace. 

2. Lidské chování I – přirozenost vs. výchova; sebeidentifikace, kooperace, altruismus, kompetice, agrese; příbuzenský 

výběr; změněné stavy vědomí. 

3. Lidské chování II – etnicita; teorie kulturních změn, akulturace; kulturní „nárazníky“ a bariéry 

4. – 5. Experimentální přístup – teoretické i praktické dovednosti (střelba z luku, rozdělání ohně) 

6 – 7. Artefakty a výrobní procesy – artefakty z organických a anorganických materiálů, popis a dokumentace výrobních 

procesů (chaȋne opératoire) a traseologie 

8. Společnost v krajině I – koncepce času a prostoru; analýza sídlišť, sezonalita, teritorialita, orientace v krajině a tvorba 

kognitivních map 

9. Společnost v krajině II – výživa a strategie obživy (lovecko-sběračské, rybářské, pastevecké a zemědělské 

společnosti); ekologická udržitelnost 

10. Počátky náboženství – historie výzkumu a základní teorie (primitivní ateismus, animismus, totemismus, manismus, 

magické myšlení, šamanismus, neošamanismus/paleošamanismus); symbolismus a rituály 

11. – 12. Etnoarcheologie v praxi: Příklady vybraných studií 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Barret, L., Dunbar, R., Lycett, J. 2007: Evoluční psychologie člověka. Praha, Portál. 

David, N., Kramer, C. 2001: Ethnoarchaeology in Action. New York, Cambridge University Press. 

Dunbar, R. 2009: Příběh rodu Homo. Praha, Academia. 

Eibl-Eibesfeldt, I. 1989: Human ethology. New York, Aldine de Gruyter. 

Lorenz, K. 1992: Takzvané zlo. Praha, Mladá Fronta. 

Svoboda, J. 1999: Čas lovců. Brno, Archeologický ústav AVČR Brno. 

Svoboda, J., Sázelová, S., Kosintsev, P. A., Jankovská, V., Holub, M. 2011: Resources and spatial analysis at actual 

Nenets campsites: Ethnoarchaeological implications. Journal of Anthropological Archaeology, 30 (1), 30 – 43. 

Waal, F. de 2006: Dobráci od přírody. Praha, Academia. 

Wilson, E. O. 1993: O lidské přirozenosti. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny.  
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Doporučená literatura 

Binford, L. R. 1978: Nunamiut Ethnoarchaeology. New York, Academic Press. 

Boyd, R., Richerson, P. J. 2012: V genech není všechno. Praha, Academia. 

Dawkins, R. 1999: Sobecký gen. Praha, Mladá Fronta. 

Ingold, T. 2000: The perception of the enviroment: Essays on livehood, dwelling and skill. London – New York, 

Routledge. 

Jelínek, J. 2006: Střecha nad hlavou. Kořeny nejstarší architektury a bydlení. Brno, Vutium. 

Komárek, S. 2000: Příroda a kultura. Praha, Academia. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi6290 Paleogenetika člověka 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Předmět je zakončen ústní zkouškou, pro jejíž úspěšné zvládnutí je nezbytným předpokladem pravidelná docházka na 

přednášky. 

Vyučující  

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem přednášky je: 

– seznámení se s poznatky o evoluci člověka, které byly získány studiem současných a archaických populací člověka 

propojením antropologických, populačně-genetických a molekulárně-biologických přístupů 

– odpovědět na otázky: Kdo jsme a odkud pocházíme? Kdo byl náš předek? Kdy a kde žil? Jak velká byla zakladatelská 

populace moderního člověka? Jak jsme osídlili svět? 

Osnova 

1) Genetika a antropologie, paleogenetika. 

2) Metody studia historie populací. Mechanizmy evoluce – mutace, přírodní výběr, genetický drift a genový tok. Dva 

příklady studia historie populací – historie irské populace, odštěpení člověka od lidoopů. 

3) Evoluce člověka a modely původu moderního člověka z pohledu evoluce. 

4) Hledání našeho společného předka – mitochondriální Eva, kdy a kde žila, analýza chromozomu Y – praotec Adam. 

Analýza jaderné DNA. 

5) Genetická rozmanitost uvnitř populací člověka – geografická distribuce genetické rozmanitosti. 

6) Genetické rozmanitost mezi lidskými populacemi – Genetická vzdálenost a její stanovení. Proč jsou subsaharské 

africké populace geneticky vzdálenější od populací ostatních? Genetická vzdálenost jako důsledek rozdílů v genovém 

toku (Out of Africa + multiregionální model). Představy o dávné migraci. 

7) Kolik jsme měli předků? Velikost populace – celková, reprodukční, efektivní. Ekologické a genetické odhady 

velikosti dávných populací. Pleistocénní populační exploze. 

8) Neandrtálská DNA – Analýza aDNA člověka – nástrahy, problémy, řešení. Analýza první a druhé neandrtálské DNA. 

Byli Neandrtálci odděleným druhem nebo jen odlišným poddruhem? Křížili jsme se s Neandrtálci? Další nálezy a 

izolace neandrtálské DNA. Analýza jaderných sekvencí a sekvencování genomu Neandrtálce. 

9) Hledání původu moderního člověka – shrnutí, aneb co z toho vyplývá? „Out of Africa“ vs. Multiregionální model. 

Nový model „Mostly out of Africa“ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura 

J. H. Relethford: Genetics and the search for modern human origins. Wiley-Liss, Inc., 2001 

MIELKE, James H., Lyle W. KONIGSBERG a John H. RELETHFORD. Human biological variation. New York, N.Y.: 

Oxford University Press, 2006. xiv, 418 s. ISBN 0-19-518871-3. 

RELETHFORD, John. Reflections of our past: how human history is revealed in our genes. Pbk. ed. Boulder, Colo.: 

WestviewPress, 2004. xi, 257 s. ISBN 0-8133-3958-8. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8690 Pohřební ritus 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Teoretická příprava formou přednášek, doplněná samostatnou prací studentů (překlad vybraného článku souvisejícího s 

problematikou pohřebního ritu, esej na dané téma atd.). Kurz je zakončen zkouškou. Předpokladem je písemné 

zpracování zadaného úkolu (překlad článku, esej na dané téma apod.). Zkouška sestává ze vstupního písemného testu a 

ústního pohovoru. Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost problematiky probírané v 

přednáškách a v povinné literatuře. 

Vyučující  

prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Účelem kurzu je seznámit studenty s pohřebním ritem jako sociokulturním jevem. V širokém spektru předvést 

rozmanitost tohoto jevu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit rozdíly a zvláštnosti v 

pohřebním ritu podle sociálního postavení; věku; etnicity; interpretovat pohřbívání mimo pohřebiště a hřbitovy; při 

válečných situacích; popsat protivampyrická opatření; vysvětlit další specifika v nakládání se zemřelými – lidské oběti, 

vykrádání hrobů. 

Osnova 

1. Hlavní trendy v pohřbívání od 1. do 20. stol. 

2. Zvláštnosti podle sociálního postavení. 

3. Zvláštnosti podle věku, pohlaví a etnicity. 

4. Pohřbívání mimo pohřebiště a hřbitovy. 

5. Pohřbívání při válečných situacích. 

6. Protivampyrická opatření. 

7. Lidské oběti. 

8. Vylupování hrobů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Unger J.: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy, Brno 2006.  

 

Doporučená literatura 

Ohler N.: Umírání a smrt ve středověku, Praha 2001. 

Aries P.: Dějiny smrti, Argo 2000. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr před 

SZZ 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 0 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky  

Další požadavky na studenta  

Náplní zkoušky JA002 je zvládnutí dovedností, které jsou obsahem nepovinných seminářů odborné angličtiny 03 a 04 

(JAB03, JAC03, JAF03, JAG03, JAM03, JAZ03 a JAB04, JAC04 a dalších). Absolvování těchto kurzů není 

podmínkou, ale doporučuje se. V případě absolvování zkoušky JA002 již v bakalářském stupni není třeba skládat 

zkoušku JA001. 

Vyučující  

Mgr. Hana Ševečková, M.A. a další zaměstnanci Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 ERR – odborný jazyk: 

porozumět odbornému textu/mluvenému projevu, identifikovat hlavní myšlenky, formulovat hlavní myšlenky, 

interpretovat informaci z textu/mluveného projevu, shrnout náročnější odborný text, klasifikovat, porovnávat, určit 

příčiny a důsledky, popsat proces, definovat, prezentovat odborný text vztahující se ke studovanému oboru za použití 

pokročilých prezentačních technik, diskutovat o obecných a odborných tématech, hovořit o svém oboru – disponovat 

základní slovní zásobou svého oboru, argumentovat. 

Osnova 

1. Písemná část 

a) Akademická část – gramatika odborného textu viz 

http://www.sci.muni.cz/main.php?stranka=Jazyky&podtext=A2 

b) Odborný text – slovník k dispozici (porozumění textu, shrnutí) 

2. Ústní část 

Prezentace odborného textu vztahujícího se ke studovanému oboru – téma dle vlastního výběru, ale obsah srozumitelný i 

pro posluchače jiných oborů, v rozsahu 10 minut s využitím veškerých prezentačních technik, popř. názorných pomůcek. 

Je třeba prokázat i schopnost reagovat na otázky publika. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura 

Jeremy Comfort. Effective Presentations.OUP 2000. 

Douglas Bell: Passport to Academic Presentations.Garnet 2008. 

Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. 

Keith Kelly: Science.Macmillan 2008 

Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. London: Harper 

Collins Publishers, 1997. xii, 210 s. ISBN 0-00-375098-1. 

Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-

582-40019-8. 

English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989 

DONOVAN, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford: University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-457180-7.  

Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans.  

Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000 

PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque: Wm. C. 

Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. 

STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 

2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. 

MURPHY, Raymond. English grammar in use :a self-study reference and practice book for intermediate students of 

English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379 s. ISBN 0-521-53762-2. 

CUNNINGHAM, Sarah a Bill BOWLER. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford: Oxford University 

Press, 1990. xi, 112 s. ISBN 1-943396-88-4. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktikum z analýzy tvaru 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět si klade za cíl seznámit studenta se základními metodami hodnocení tvaru a velikosti biologických objektů a 

prakticky nacvičit tyto metody na antropologických příkladech v dostupných počítačových programech a platformě R. 

Na závěr kurzu by studenti měli být schopní vysvětlit rozdíl mezi tradiční a geometrickou morfometrií a popsat výhody 

geometrické morfometrie, zaznamenat tvar biologického objektu vhodnou technikou (význačné body, křivky, plochy), 

analyzovat tvarovou variabilitu, posoudit souvislost tvaru s externími faktory a interpretovat výsledky. 

Osnova 

1. klasická morfometrie (rozměry, úhly, poměry) 

2. geometrická morfometrie (analýza tvaru) a analýza obrazu 

3. (semi)automatická indentifikace anatomických význačných bodů, křivek a ploch na biologických objektech  

4. mnohorozměrné splajny – resampling, interpolace a vyhlazování; thin-plate splajny 

5. testování mnohorozměrných hypotéz v klasické morfometrii (jeden, dva a více výběrů) 

6. testování mnohorozměrných hypotéz v geometrické morfometrii (jeden, dva a více výběrů) 

7. metody statistické analýzy mnohorozměrných morfometrických dat – mnohorozměrné SVD statistické metody 

(metoda hlavních komponent, diskriminační analýza)  

8. metody statistické analýzy mnohorozměrných morfometrických dat – mnohorozměrné SVD statistické metody 

(kanonické korelace, parciální metoda nejmenších čtverců, mnohorozměrné regresní modely)  

9. mnohorozměrné Fourierově modely pro obrysy 

10. 2D/3D statistické zobrazovací techniky a aplikace v antropologii 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

JOHNSON, Richard A. a Dean W. WICHERN. Applied multivariate statistical analysis. 3rd ed. Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, 1992. xiv, 642 s. ISBN 0-13-041807-2 

KATINA, Stanislav, Silvia BODORÍKOVÁ a M. DORNHOFEROVÁ. Reliability of measurements in geometric and 

traditional morphometrics of human skull. Česká antropologie, Olomouc: Česká společnost antropologická, 

2011, roč. 61, č. 2, s. 16-25. ISSN 1804-1876. 

WEBER, Gerhard W., Fred L. BOOKSTEIN. Virtual anthropology: A guide to a new interdisciplinary field. New York: 

Springer,  2011, 423 s ISBN-13-978-3211486474 

 

Doporučená literatura 

OBERZAUCHER, Elisabeth, Stanislav KATINA, I.J. HOLZLEITNER, S.F. SCHMEHL, I. MEHU-BLANTAR a K. 

GRAMMER. The myth of hidden ovulation: Shape and texture changes in the face during the menstrual cycle. 

Journal of Evolutionary Psychology, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013, roč. 10, č. 4, s. 163–175. ISSN 2060-

5587. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4290 Primatologie 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Teoretická příprava formou přednášek, obohacená multimediálními prezentacemi (video, audio) a exkurzemi do 

významných expozic primátů (ZOO). Studenti vypracují seminární práci na vybrané téma týkající se života primátů. 

Studenti odevzdají vypracovanou seminární práci, poté je kurz zakončen ústní zkouškou. Součástí zkoušky je rozprava o 

seminární práci. Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost problematiky probírané v 

přednáškách a v literatuře. 

Vyučující  

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni: vysvětlit původ primátů; popsat základní adaptivní strategie 

primátů; vyjmenovat taxonomii recentních primátů (Prosimii, Tarsiiformes, Anthropoidea); definovat hlavní znaky 

morfologie, ekologie a chování primátů; vysvětlit význam primatologie z hlediska antropologie; 

Osnova 

1. Definice řádu Primates. Úvod do taxonomie, ekologie a biogeografie primátů: Prosimii (nižší primáti) a Anthropoidea 

(vyšší primáti). Význam primatologie pro pochopení evoluce a adaptací člověka. 

2. Fylogeneze primátů. Historie a současné pojetí evoluce primátů. 

3. Galagonidae a Lorisidae, systematika, biogeografie, morfologie, sociální struktura, chování a ekologie. 

4. Lemuroidea, systematika, biogeografie, morfologie, sociální struktura, chování a ekologie. 

5. Platyrrhina. Callithricidae, Cebidae a Atelidae, systematika, biogeografie, morfologie, sociální struktura, chování a 

ekologie. 

6. Catarrhina. Definice, systematika, biogeografie, morfologie, sociální struktura, chování a ekologie. 

7. Cercopithecoidea. Kočkodanovití (Cercopithecidae) a hulmanovití (Colobidae). Cercopithecidae, systematika, 

biogeografie, morfologie, sociální struktura, chování a ekologie. 

8 Colobidae (Hulmanovití), systematika, biogeografie, morfologie, sociální struktura, chování a ekologie. 

9. Hominoidea. Hylobatidae a Hominidae (Ponginae, Paninae, Homininae), základní definice a systematika jednotlivých 

skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace. Hylobatidae (giboni a siamangové) systematika, biogeografie, 

morfologie, sociální struktura, chování a ekologie. 

10. Pongo, Gorilla a Pan (velcí lidoopi), systematika, biogeografie, morfologie, sociální struktura, chování a ekologie 

11. Morfologie primátů, velikost těla primátů, sexuální dimorfismus, zuby a čelistí, trávicí systém, vnitřní orgány, lebka, 

mozek a smyslové orgány, pohybový systém, základní typy lokomoce, chování primátů, základní typy chování. 

12. Ekologie, reprodukce a sociální struktura, ekologické niky, reprodukční strategie a sociální struktura, sociální 

struktura a chování, behaviorální ekologie primátů, ontogeneze a životní historie, hormony a regulace růstu. 

13. Exkurze do zoologické zahrady. Prezentace referátů studentů. 

14. Prezentace referátů studentů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Vančata V. (2003): Primatologie I a II. Pedagogická fakulta Univerzity karlovy, Praha. 

Gaisler J. (2000): Primatologie pro antropology. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2000. 

Vančata V., Vančatová M. (2002): Sexualita primátů. In: J. Malina (ed.) Panoráma biologické a sociokulturní 

antropologie 10. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně. 

Vančata V. (2003): Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků. In: J. Malina (ed.) Panoráma 

biologické a sociokulturní antropologie 13. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a 

vydavatelství Nauma v Brně. 

 

Doporučená literatura 

Rowe N. (1996): The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press, Charlestown. 

Strier, K. B. (2007): Primate Behavioral Ecology. Allyn and Bacon, NY. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8910 Terénní cvičení II 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden  kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 2 týdny 

Způsob zakončení zápočet Forma výuky terénní 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Praktická příprava na školním antropologicko-archeologickém výzkumu pod vedením vyučujících kurzu; případně účast 

na jiném vhodném pracovišti nebo výzkumu. Zápočet na základě aktivní účasti na praktickém terénním cvičení. 

Vyučující  

prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Mgr. Tomáš Mořkovský 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem předmětu je prakticky seznámit posluchače s prací antropologa na archeologické lokalitě. Po absolvování kurzu 

by student měl být schopen: provádět preparaci a dokumentaci hrobových a jiných archeologických objektů; ovládat 

teoretické a praktické aspekty archeologického výzkumu; aplikovat tyto znalosti při reálném antropologicko-

archeologickém výzkumu. 

Osnova 

Účast na školním antropologicko-archeologickém výzkumu a na dalších výzkumech a pracovištích podle studijního 

zaměření. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura 

White T. D., Folkens Pieter A. (2005): The Human Bone Manual. Boston: Elsevier Academic Press. ISBN 

9780120884674. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi6998 Trichologie 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Teoretická příprava formou přednášek doplněná praktickými ukázkami na preparátech. Kurz je ukončen písemným 

testem znalosti problematiky probírané na přednáškách a v povinné literatuře. Pro úspěšné složení zkoušky musí student 

získat 70 % možných bodů. 

Vyučující  

RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s biologickou podstatou kožních derivátů (vlasy, chlupy, nehty) a její využití 

ve forenzní antropologii, archeologii a při studiu živého člověka. Na konci kurzu by studenti měli být schopni: rozeznat 

biologický původ kožního derivátu; určit jeho základní morfologické a strukturní vlastnosti; rozpoznat patologie kožního 

derivátu; využít poznatky v antropologické a forenzní praxi. 

Osnova 

1. Funkce ochlupení u člověka (termoregulace, feromony, ztráta ochlupení). 

2. Makroskopické variace vlasů a chlupů – morfologie derivátů kožní tkáně na různých úrovních rozlišení (lidské 

vlasy, lidské chlupy, zvířecí chlupy). 

3. Stavba pilosebaceózní jednotky. Vývoj vlasových folikulů, mikrostruktura a ultrastruktura folikulu a 

vlasového/chlupového stvolu. 

4. Cyklus růstu vlasů/chlupů (anagen, katagen, telogen), regulace růstu vlasů (hormonální, nutriční aj. vlivy). 

5. Morfologické a metrické znaky vlasů/chlupů. Mezipopulační rozdíly. Pigmentace vlasů/ chlupů. 

6. Klinická trichologie – patologie vlasových struktur (alopecie, hypotrichózy, hypertrichózy, vrozené a geneticky 

podmíněné anomálie vlasů, změny pigmentace vlasů, parazité, plísně…). 

7. Exogenní poškození vlasů: vliv chemikálií na strukturu a tvar vlasů (průmyslové chemikálie, kosmetické 

přípravky); vlivy mechanické, tepelné, světelné aj. 

8. Tafonomie vlasů a chlupů – postseparační a post mortem efekt (způsoby degradace vlivem různorodých 

podmínek prostředí, biodegradace, nekrotické kořínky). 

9. Rozlišení zvířecích a lidských vlasů/chlupů. Taxonomická determinace zvířecích chlupů. 

10. Forenzní trichologie. Vlasy a chlupy jako biologické stopy při policejním vyšetřování (způsoby zajištění stop, 

hodnocení, komparace se vzorky vlasů relevantních osob, chemické analýzy, extrakce n-DNA, mt-DNA). 

11. Archeotrichologie – vlasy a chlupy v archeologii (otisky v reziduích kovů nebo v keramice). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

BARTOŠOVÁ L., JORDA V., ŠŤÁVA Z. (1982): Choroby vlasů a ovlasené kůže, Praha: Avicenum, zdravotnické 

nakladatelství. 256 s. 

DEEDRICK D. W., KOCH S. L. (2004): Microscopy of Hair Part 1: A Practical Guide and Manual for Human Hairs, 

Forensic Science Communications 6(1) 

TEERINK B. J. (1991): Hair of West-European Mammals. Cambridge University Press. 224 pp. 

 

Doporučená literatura 

DEBROT S., FIVAZ G., MERMOD C., WEBER J. M. (1982): Alas des Poils de Mammifèresd´Europe. Université de 

Neuchâtel. 

DEEDRICK D. W. (2000): Hairs, fibers, crime, and evidence, Forensic Science Communications 2(3) 

GAUDETTE B. D., KEEPING E. S. (1973): An attempt at determining probabilities in human scalp hair comparison.  

Journal of Forensic Sciences 19: 599-606   

GAUDETTE B. D. (1978): Some Further Thoughts on Probabilities and Human Hair Comparisons. Journal of Forensic 

Sciences 23(4): 758-763 

GAUDETTE B.D. (1982): A Supplementary Discussion of Probabilities and Human Hair Comparisons. Journal of 

Forensic Sciences 27(2): 279-289 
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HOFFMAN K. (1991): Statistical evaluation of the evidential value of human hairs possibly coming from multiple 

sources. Journal of Forensic Sciences 36: 1053-1058 

LINCH C. A., PRAHLOW J. A. (2001): Postmortem microscopic changes observed at the human head hair proximal 

end. Journal of Forensic Sciences 46: 15-20 

LINCH C. A., SMITH S. L., PRAHLOW J. A. (1998): Evaluation of the Human Hair Root for DNA Typing Subsequent 

to Microscopic Comparison. Journal of Forensic Sciences 43(2): 305-314 

SIEGEL J., KNUPFER, G., SAUKO, P. (2000): Encyclopedia of Forensic Sciences, ACADEMIC PRESS. 2250 pp. 

SPERLING L. C. (2003): An atlas of hair pathology with clinical correlations, The Parthenon Publishing Group. 275 pp. 

WHEELER B. P., WILSON L. J. (2008): Practical Forensic Microscopy. Wiley-Blackwell. 384 pp. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8260 Variabilita a adaptabilita člověka 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Teoretická příprava formou přednášek, vhodně doplněná multimediálními prezentacemi. Kurz je ukončen ústní 

zkouškou. K úspěšnému složení zkoušky je nutná dobrá znalost problematiky probírané na přednáškách a v povinné 

literatuře. 

Vyučující  

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je podat přehled o vzniku genetické a fenotypové variability u současných lidských populací a 

jejím vztahu k adaptačním mechanismům a strategiím. Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen: vysvětlit 

principy vzniku variability člověka (selekce, genetický drift ad.); vyjmenovat a popsat kvalitativní znaky variability 

(pigmentace, barva očí, barva, tvar a struktura vlasů ad.); definovat a vysvětlit variabilitu kvantitativních znaků (metrické 

charakteristiky, tělesné proporce); vysvětlit princip fyziologické, genetické a kulturní adaptace; interpretovat a srovnat 

genetickou a fenotypovou variabilitu. 

Osnova 

1. Historický vývoj antropologického pojetí lidské variability a diverzity, typologie člověka, rasy v antropologii, rasové 

teorie, vědecký rasismus, dnešní koncepce variability a diverzity člověka (Králík) 

2. Vznik a příčiny genotypové a fenotypové variability člověka (rekombinace, genetický drift, selekce, plasticita), 

vyjádření fenotypové a genetické diverzity (Vančata) 

3. Kvalitativní znaky, distribuce znaků, pigmentace, barva očí, barva vlasů, význam melaninu v organismu a jeho role v 

evoluci člověka, faktory ovlivňující pigmentaci (Králík) 

4. Kvantitativní znaky, velikost těla, výška postavy, distribuce hodnot metrických rozměrů, genetika kvantitativních 

znaků, tělesné proporce (Vančata) 

5. Lidské adaptace na fyzikální podmínky prostředí I, adaptace, adaptabilita, aklimatizace, Bergmannovo, Allenovo 

pravidlo, limity přizpůsobení vnějšímu prostředí, adaptace na chlad (Králík) 

6. Lidské adaptace na fyzikální podmínky prostředí II, adaptace na teplo, vysokou nadmořskou výšku a stav beztíže 

(Králík) 

7. Metabolismus a potravní adaptace I, adaptace organismu na různé zdroje potravy, potravní pyramida, rozdíly mezi 

člověkem a ostatními primáty hladovění, obezita (Králík) 

8. Metabolismus a potravní adaptace II, perzistence laktázové aktivity v dospělosti, vnímavost fenylthiokarbamidu 

(Králík) 

9. Krevní skupiny, systém ABO systém krevních skupin, Rh-faktor, souvislosti s infekčními chorobami (Králík)  

10. Variabilita a adaptabilita člověka jako ontogeneticky a fylogenetický fenomén – ontogenetická variabilita a 

schopnost adaptovat se v ontogenezi, evoluční adaptivní trendy hominidů (Vančata) 

11. Variabilita a adaptabilita na úrovni fyziologických a regulačních mechanismů – fyziologie chování člověka 

(Vančata) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 

Literatura povinná 

Beneš J. (1979): Člověk se mění a přizpůsobuje. Brno: Krajský pedagogický ústav v Brně. 

Mielke J.H., Konigsberg L. W., Relethford J. H. (2011). Human Biological Variation (2 ed.). New York - Oxford: Oxford 

University Press. 

Molnar S. (2006). Human Variation. Races, Types and Ethnic Groups (6 ed.). Upper Saddle River, New Jersey, USA: 

Pearson Prentice Hall. (knihovna Ústavu antropologie) 

Vančata,V., (2012): Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. 

 

Literatura doporučená 

Bogin B., 2005: Human variability and plasticity. Cambridge University Press. 
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Budil, Ivo T. (2005): Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta. Panoráma biologické a sociokulturní 

antropologie, MU, Brno. 

Gould, Stephen Jay (1998): Jak neměřit člověka: pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Praha, 

Lidové noviny. 

Gravlee Clarence C. (2009): How Race Becomes Biology: Embodiment of Social Inequality. American Journal of 

Physical Anthropology 139: 47-57. 

Komárek, S. (2003): Obraz člověka v dílech některých význačných biologů 19. a 20. století. Panoráma biologické a 

sociokulturní antropologie, MU, Brno. 

Králík M., Svoboda J. (2009): Oheň: ovládnutí nového živlu a první využití jeho energie. Živá archeologie 10.  

Leonard W. R. (2000): Chapter 9 Human Nutritional Evolution. In: S. Stinson et al. (eds.) Human Biology. An 

Evolutionary and Biocultural Perspective. New York - Wiley-Liss. P. 295-343. 

Přívratský V. (2003): Tvar a prostředí v lidské evoluci. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta.  (knihovna 

Ústavu antropologie). 

Vančata V. (2000): Reconstruction of body height, body mass and body shape in fossil and historical human populations. 

In: J. Charzewski, J. Piontek (eds.), Nowe techniki i technologie badań materiałów kostnych. III Warsztaty 

Antropologiczne, AWF, Warszawa. 

Juzeniene A., Setlow R., Porojnicu A., Steindal A. H., Moan J. (2009). Development of different human skin colors: A 

review highlighting photobiological and photobiophysical aspects. Journal of Photochemistry and Photobiology 

B: Biology, 96(2), 93-100. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu C7777 Zacházení s chemickými látkami 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr ročně 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden  kreditů 0 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 2 hodiny školení, blokově (tj. 1 krát za studium), test každý rok 

Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup 

do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a 

diplomových prací). Úvodní přednáška a samostatná teoretická příprava dle materiálů na webu. Zápočet se získá na 

základě každoročního absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty). 

Vyučující  

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Kurs C7777 Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi během studia na PřF MU 

pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti jednotlivých studijních oborů. Cílem je 

seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro zacházení s chemickými látkami a likvidací 

chemických odpadů. 

Osnova 

Informace o působnosti: zákona 350/2011 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 258/2001, vyhlášky 

27/1999 Sb., a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, které se týkají bezpečnosti při zacházení s chemickými 

látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika nebezpečných látek výstražné symboly, bezpečnostní věty 

bezpečnostní list balení a označování nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných 

látek odpovědnost pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci s 

nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek chemické databáze 

a odkazy na informační zdroje. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura 

ADÁMKOVÁ, Marie. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Praha: 

Dashöfer, 1999. 1 sv., ISBN 80-86229-08-4. 
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E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Antropologie 

Název studijního oboru Antropologie 

Název pracoviště celkem prof. 

celkem 

přepoč. 

počet p. 

doc. 

celkem 

přepoč. 

počet d. 

odb. as. 

celkem 

z toho s věd. 

hod. 

lektoři asistenti vědečtí 

pracov. 

THP 

Ústav antropologie 17 3 2,2 2 1,75 2 2 1 0 0 9 

Ústav experimentální biologie 121 9 5,7 13 11,85 12 12 4 1 3 79 

Ústav matematiky a statistiky 69 8 7,9 11 9,1 11 11 6 1 12 20 

Ústav botaniky a zoologie 122 4 3,3 10 10,05 9 9 4 0 5 90 

Ústav chemie 69 9 6,205 12 8,8 6 6 6 0 4 32 
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F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Antropologie 

Název studijního oboru Antropologie 

Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním programem)  

 

Výzkumné a jiné tvůrčí aktivity Ústavu antropologie v letech 2009-2013 

Garančním pracovištěm programu antropologie je Ústav antropologie (www.muni.cz/sci/314070/people), na jeho uskutečňování se podílí i pracovníci několika jiných 

pracovišť Masarykovy univerzity. Údaje zde uvedené se vztahují pouze ke garančnímu pracovišti.  

Publikační aktivita zaměstnanců Ústavu antropologie je dostupná na adrese (www.muni.cz/sci/314070/publications). Členové ústavu byli za toto období autory nebo 

spoluautory následujících publikací (vychází se z aktuálního stavu publikovaných a k publikaci přijatých výstupů, nejnovější dosud nemusí být zadány v informačním 

systému MU, ani převedeny do RIV):  

 

 

Kód 

výsledku
2009 2010 2011 2012 2013 Celkem

Jimp 1 2 5 1 11 20

Jneimp 0 0 0 1 0 1

Jrec 10 11 11 14 2 48

B 2 1 2 2 0 7

C 6 6 8 2 1 23

D 8 3 5 10 4 30

R 0 0 2 0 0 2

O 6 9 8 11 10 44

Celkem 33 32 41 41 28 175

Publikační výsledky a výsledky výzkumu Ústavu antropologie PřF MU v letech 2009-2013

(dle definice v aktuálně platné Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje; http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415)

Rok

 
 

 

 

 

http://www.muni.cz/sci/314070/people
http://www.muni.cz/sci/314070/publications
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Projekt FITEAMP 

V roce 2012 získalo pracoviště z OPVK fondů EU projet na rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti evoluční antropologie s názvem Formování mezinárodního týmu pro 

výzkum evoluční antropologie moravských populací (FITEAMP, 2012 – 201, viz http://www.muni.cz/sci/research/projects/19984). Náplní projektu je formování 

interdisciplinárního výzkumného týmu v oblasti evoluční antropologie, který bude napojen na špičková zahraniční pracoviště (Max Planck Gesellschaft Leipzig, Univerzita 

Poznań, Univerzita Tübingen). V rámci projektu i doby udržitelnosti je na světové úrovni realizován základní výzkum a ve spolupráci se zahraničními specialisty 

uskutečňovány odborné workshopy, zaměřené na předávání nejnovějších metodik mladé generaci vědců a studentů. Na projektu spolupracuje Archeologický ústav AV ČR, 

Brno, v.v.i. V rámci projektu se uskutečnily tyto akce: 

Přednášky zahraničních hostů 

Prof. Jean Jacques Hublin, Ph.D. (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Lipsko, Německo): Evoluční antropologie pleistocenního Homo v Evropě (2013)  

Prof. Dr. Johannes Krause (Eberhard Karls University in Tuebingen, Německo): Paleogenetics: Current research and perspectives (2012) 

Terénní a laboratorní workshopy  

RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.: Morfometrický workshop Záznam a analýza morfologických dat u neživých objektů, laboratorní workshop (2013) 

Prof. Dr. Janusz Piontek, Ph.D. Dsc. (Adam Mickiewicz University, Institute of Anthropology): Zpracování holocenního kosterního materiálu (2013) 

Doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (University of Glasgow, School of Mathematics and Statistics): Biostatistika pro antropology, laboratorní workshop (2012) 

Zaměstnanci Ústavu antropologie a Archeologického ústavu AV ČR Brno: Terénní workshop Dolní Věstonice (2012) 

Zaměstnanci Ústavu antropologie a hosté: Terénní workshop Diváky (2012) 

Informační semináře  

Řešitelé projektu FITEAMP: Česká antropologická expedice do Etiopie (2013) 

Řešitelé projektu FITEAMP: Seminář o ESHE 2012 (Meeting of the European Society for the study of Human Evolution) (2012) 

Řešitelé projektu FITEAMP: IALM 2012 – Nové trendy ve forenzní antropologii (2012) 

 

Spolupráce s institucemi 

Podstatnou součástí vědecké činnosti je napojení na ústavy Akademie věd (zejména Archeologický ústav AV ČR Brno) a další instituce:  

 Ústav archeologické památkové péče Brno – kosterní antropologie, spolupráce na výzkumech pohřebišť (Diváky, Dětkovice, Určice) 

 Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – morfologie krčních struktur, aplikace 3D zobrazovacích a záznamových 

technologií v soudním lékařství 

 Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR – forenzní osteologie, fotokomparace 

 Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, Stomatologická klinika 3. LF UK FNKV– morfologie zubů a zubního oblouku 

 Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého – morfologie zubů a zubního oblouku 

 Ústav archeologie a muzeologie FF MU – spolupráce v oblasti kosterní antropologie 

 Katedra počítačové grafiky a designu FI MU – Variabilita obličeje dětí a dospívajících v české populaci, program FIDENTIS, rekonstrukce obličeje podle lebky s 

počítačovou podporou 

 Archeologické centrum Olomouc – výzkum populačních a kulturních procesů v pozdním eneolitu a mladší době bronzové ve střední Evropě, studium organických 

reliktů lidských těl v korozních produktech kovů   

 Archaia Brno – kosterní antropologie, zpracování mladohradištního pohřebiště v Brně na Vídeňské ulici 

 Muzeum Města Brna Špilberk – kosterní antropologie 

 Ústav nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU, NIS – Nábytkářský informační systém, příprava standardních ergonomických dat současné české populace pro 

potřeby designu návrhu. 

http://www.muni.cz/sci/research/projects/19984
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Terénní výzkumy 

Ústav antropologie ve spolupráci s dalšími institucemi realizoval celou řadu dalších archeologicko-antropologických a etnologických terénních výzkumů, v průběhu 

kterých studenti antropologie uskutečnili svoji terénní praxi (Bi8910 Terénní cvičení II). Řada bakalářských a magisterských prací je zaměřena právě na materiál získaný při 

těchto výzkumech. Jednalo se o tyto výzkumy: 

 Diváky „Padělky nad Humny“: slovanské pohřebiště ze střední a mladší doby hradištní. Výzkum probíhá od roku 2000 každoročně ve spolupráci s Ústavem 

archeologické památkové péče Brno.  

 Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice: modelový areál lovců velké stádní zvěře posledního glaciálu. Výzkumy probíhají dlouhodobě pod vedením Archeologického 

ústavu AV ČR v Brně. 

 Tasov – Fara 2007 až 2012 – výzkum raně gotického kostela sv. Jiří z druhé třetiny 13. století a rotundy z první čtvrtiny 13. století.  

 Janova Zátoka – České Švýcarsko 2010: komplexní mezolitické souvrství s ohništi, jamkami a četnými artefakty (cca 8,5 tisíce let př.n.l.). Výzkum ve spolupráci s 

Národním parkem České Švýcarsko a Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i.  

 Údolí samoty 2011: komplexní profil výplně, v jejímž svrchním metru probíhají vrstvy keramického pravěku, následuje více než metr mocné a bohaté souvrství 

mezolitu (s typickými trojúhelníkovitými mikrolity) a poslední metr tvoří bazální písky s vrstvou paleolitu. Výzkum proběhl ve spolupráci s Archeologickým 

ústavem AV ČR Brno, v.v.i., a s Muzeem Česká Lípa.  

 Polární Ural a Severní Sos´va 2009, 2012: systematické výzkumy sídelních areálů lovecko-rybářských a nomádských skupin Něnců a Mansů. Výzkumy proběhly ve 

spolupráci s Institutem ekologie rostlin a živočichů Ruské akademie věd v Jekatěrinburgu, Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i., Botanickým ústavem 

AVČR Brno. v.v.i a Katedrou sociálních věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.  

 Jižní Ural 2011: Výzkum ve spolupráci s Institutem ekologie rostlin a živočichů Ruské akademie věd v Jekatěrinburgu a Archeologickým ústavem AV ČR Brno, 

v.v.i.  Studium mladopaleolitických maleb v jeskyních Ignatěvskaja a Kapova (Šulgun Taš). 

 Buchlov 2012: Geofyzikální a následný vizuální průzkum novověkých hrobek v interiéru kaple sv. Barbory nacházející se nedaleko hradu Buchlov (hrobka Petřvaldů 

a stará hrobka Berchtoldů). Ve spolupráci se správou hradu Buchlov, Isolines, spol.s.r.o. a Naše historie, o.s.   

 Boleradice 2012 – Terénní průzkum pozůstatků středověkého hradu. 

 Velké Meziříčí 2012 – průzkum interiéru synagogy z 16. století. 

 Jeskyně Pod Hradem – Moravský Kras 2011 a 2012 – paleolitická lokalita z počátku mladého paleolitu (projekt SIGA 489). 

 Dobronín 2011, 2012 – masový hrob německých obětí z roku 1945.  

 

Další spolupráce 
Ústav antropologie dále spolupracuje s těmito zahraničními institucemi:   

University of São Paulo, Institute of Biomedical Sciences, São Paulo, Brazil (Prof. M.I. Nogueira) – kraniofaciální variabilita lebky člověka, FAPESP (Fundaçãdo de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo), No 2011/20764-0 

University of São Paulo, Departamento de Odontologia Social, Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil (Prof. Rodolfo Melani) – 

Rekonstrukce obličeje podle lebky s počítačovou podporou 

Federal University of São Paulo, Escola Paulista de Medicina Department of Pathology, São Paulo, Brazil (Prof. E. Iwamura) – forenzní osteologie, Aplikace metod analýzy 

obrazu a tvaru v rutinním zpracování kosterních nálezů (MUNI/A/0835/2012) 

Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal (Prof. E. Cunha) 

Department of Sociology and Anthropology, North Carolina State University, Raleigh, NC, USA (Prof. Ann Ross) – Advanced Methodological Approaches for Analyzing 

Craniofacial Morphology in Forensic Anthropology, Fulbright Scholar Grant, J. WILLIAM FULBRIGHT COMMISSION N° 2012-21-06. 
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Specifický výzkum 

Podpora studentských odborných prací se uskutečňuje také v rámci projektů specifického výzkumu (Podpora studentských projektů na MU, program rektora). Byly řešeny 

projekty s názvem Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru v rutinním zpracování kosterních nálezů (MUNI/A/0835/2012), Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru ve 

výzkumu biologie člověka (MUNI/A/0988/2009), Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti v biologických a chemických oborech (KVAS – BCH). 

 

Projekty FR VŠ 

Vybavení výukových laboratoří, zajištění zařízení a pomůcek pro výuku a bakalářské práce oboru Antropologie bylo v minulých letech podpořeno FRVŠ v následujících 

projektech:  

 Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka (FRVS/1765/2012) 

 Zavedení nových metodických cvičení pro určení pohlaví na kostře člověka s využitím geometrické morfometrie (FRVS/2034/2012) 

 Inovace vybavení laboratoře biologické antropologie (FRVS/1945/2011) 

 Vytvoření víceúčelové výukové pomůcky – program BioCalcul (FRVS/2213/2011) 

 Výukový atlas zubů člověka (FRVS/2046/2011) 

 Aktualizace výukových materiálů pro hodnocení tělesných znaků člověka (FRVS/2036/2010) 

 Antropologie občanské společnosti I., II. (FRVS/2212/2010) 

 Paleoetnologie – obohacení výuky o experimentální část (FRVS/2735/2010) 

 Inovace předmětu Metody antropologie II (FRVS/2476/2009) 

 

Odborný časopis 

Ústav antropologie PřF MU vydává mezinárodní recenzovaný časopis Anthropologia integra (šéfredaktor prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.) a publikující výsledky 

vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis vychází od roku 

2010 s periodicitou dvě čísla ročně. V současné době bylo požádáno o jeho zařazení do seznamu recenzovaných periodik a mezinárodní databáze SCOPUS. Časopis je 

dostupný na adrese: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532 

 

Přehled řešených grantů a projektů (závazné jen pro magisterské programy) 

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další 

tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období 
 

Přírodovědecká fakulta MU Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských 

populací (FITEAMP), spolupráce: Archeologický ústav AV ČR Brno. 
MŠMT, OP VK 2012 – 2015 

Přírodovědecká fakulta MU Middle-Upper Palaeolithic transition in Central Europe (SIGA 489) Jihomoravský kraj / 

SoMoPro 
2011 – 2013 

Přírodovědecká fakulta MU Komparační analýza mezinárodního pojmosloví obecné antropologie a z ní 

vyplývající návrh českého oborového pojmosloví (GA404/09/1230) 
Grantová agentura 

ČR 
2009 – 2011 

Přírodovědecká fakulta MU Internetová databáze lidských kosterních pozůstatků odkrytých archeologickými 

výzkumy na Moravě a Slezsku (GA404/08/0582) 
Grantová agentura 

ČR 
2008 - 2010 

Přírodovědecká fakulta MU Mikroregion Haraska v době hradištní (7. - 12. stol.) (GA404/08/0657) Grantová agentura 

ČR 
2008 - 2010 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532
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Příloha 1 



 

  

 

 

 

 

Stanovisko vysoké školy k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního programu 

Masarykova univerzita se zabývá interním hodnocením kvality na třech úrovních: 

1) Na úrovni instituce – zjišťování, motivace a očekávání nastupujících studentů, obecná studentská a 

zaměstnanecká anketa, výzkum čerstvých absolventů a výzkum absolventů po určité době v praxi; 

ale také evaluace fakult vedením MU 

2) Na úrovni hodnocení kvality studijních oborů – zpracování sebehodnotící zprávy oboru, její 

posouzení externími hodnotiteli z řad akademických pracovníků, studentů nebo absolventů oboru a 

potencionálních zaměstnavatelů a vyvození závěrů a doporučení pro obor na základě společné 

debaty  

3) Na úrovni předmětů – předmětové ankety 

Sebehodnotící zpráva studijního oboru shrnuje nejen statistické údaje, ale také kvalitativní posouzení 

následujících oblastí: informace o studijním oboru (vzdělávací cíle, výstupy z učení, struktura oboru, 

konkurenceschopnost oboru), studenti (posouzení počtu uchazečů, studentů, absolventů a neúspěšných 

studentů), personální zabezpečení oboru (včetně posouzení práce s výsledky předmětové ankety), vnější 

vztahy (včetně mezinárodního rozměru oboru) a závěrečné shrnutí formou SWOT analýzy a nástinu 

strategie oboru do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Vyjádření garanta oboru k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního oboru1 

Základní údaje o oboru 

Název studijního oboru: Antropologie 

Kód oboru: PřF 1512R001 ANTR Typ studia: bakalářské  

Forma studia: prezenční jednooborové Titul: Bc.  

Standardní doba studia: 3 roky Vyučovací jazyk: čeština 

Fakulta: Přírodovědecká  Akreditace do: 30. 6. 2014 

Zpracoval (jméno, funkce): doc. RNDr. Miroslav 
Králík, Ph.D., garant  

Datum zpracování: 15. 11. 2013 

Základní údaje o oboru 

Název studijního oboru: Antropologie 

Kód oboru: PřF 1512T001 ANTR Typ studia: magisterské 
navazující 

Forma studia: prezenční jednooborové Titul: Mgr.  

Standardní doba studia: 2 roky Vyučovací jazyk: čeština 

Fakulta: Přírodovědecká  Akreditace do: 30.6.2014 

Zpracoval (jméno, funkce): doc. RNDr. Miroslav 
Králík, Ph.D., garant 

Datum zpracování: 15. 11. 2013 

 

a) Popište ve stručnosti historii a tradici oboru na univerzitě (fakultě). 

Historie bakalářského a magisterského oboru Antropologie na fakultě souvisí s historií Ústavu antropologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, pověřeného jeho realizací. Antropologický ústav byl založen v 
letech 1923–1927 profesorem antropologie a etnologie MUDr. et PhDr. Vojtěchem Sukem, DrSc. Ústav byl založen 
jako pracoviště rozvíjející celostní biologicko-socio-kulturní antropologii, inspirované americkým antropologem 
českého původu Alešem Hrdličkou a vycházející z pojetí americké antropologie a koncepce obecné antropologie 
Franze Boase.  

Po druhé světové válce byl Antropologický ústav obnoven, avšak v padesátých letech byl administrativně 
připojen k Zoologickému ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Původní celostní zaměření 
na sepětí biologické a sociokulturní antropologie bylo z ideologických důvodů nevyhovující z hlediska vědeckého 
komunismu a historického materialismu. Studium antropologické specializace v rámci odborné biologie bylo 
umožněno až v roce 1989.  

Samostatné pracoviště bylo obnoveno v roce 1993 Janem Benešem, Jaroslavem Malinou a Vladimírem 
Novotným jako Katedra antropologie (Ústav antropologie od 1. 1. 2006). Pracoviště je pověřeno výukou oboru  
antropologie. Od svého obnovení navazuje na tradici obecné antropologie – antropologie, která zkoumá člověka 
jako nerozdělitelný komplex biologické, sociální a kulturní složky. Za nejpodstatnější chápe právě interakci a 
ovlivňování těchto tří aspektů člověka v průběhu evoluce a individuálního vývoje každého člověka. Tuto koncepci 
se ústav snaží rozvíjet. Tomu odpovídá i struktura bakalářského i navazujícího magisterského studia antropologie. 
V současnosti je Ústav antropologie strukturován do tří oddělení: Oddělení biologické antropologie, Oddělení 
sociokulturní antropologie a Oddělení paleoantropologie. Činnost jednotlivých oddělení prohlubuje zejména 
tradiční zájem brněnské antropologie o biologické, sociální i kulturní adaptace prehistorických a historických 
populací člověka na našem území a ve Střední Evropě.  

 
b) Uveďte, jak struktura a zaměření oboru reflektuje nejnovější vývoj v rámci dané oblasti/vědní 

disciplíny (např. z hlediska návaznosti na praxi). 

V posledních desetiletích zaznamenala antropologie rychlý rozvoj jak v teoretických koncepcích, tak v oblasti 
metodiky a technických prostředků. V biologické antropologii to představuje obohacení o nové metody 
imunologické, chemické a molekulární, např. studium aDNA (ancient DNA). Výrazně pokročily také metody měření 
velikosti a tvaru lidského těla a skeletu. Fyzická antropologie a paleoantropologie dnes celosvětově představuje 

                                                           
1
 Jednotlivé body vyjádření garanta vychází ze sebehodnotící zprávy oboru. Doporučený rozsah vyjádření je do 2 stran.  



 

  

vůdčí disciplínu, která rozvíjí metodiku geometrické morfometrie, v současnosti nejmodernějšího přístupu ke 
studiu variability tvaru živých organismů, a virtuálního 3D modelování (tzv. virtuální antropologie). Komplexní 3D 
analýza tvarů lidského těla představuje směr, kterým se orientuje i antropologie na Přírodovědecké fakultě MU.  

Rozvíjí se praktické antropologické specializace, které jsou do jisté míry vždy současně metodickou 
specializací a současně posunem do transdisciplinárního prostoru. Např. moderní forenzní antropologie, studující 
kosterní pozůstatky člověka v kontextu trestných činů a policejního vyšetřování, se rozvíjí v prostoru mezi kosterní 
antropologií a soudním lékařstvím; bioarcheologie, studující život, životní podmínky a chování lidí minulých 
populací, se rozvíjí na pomezí kosterní antropologie, archeologie a řady dalších aplikací přírodních a technických 
věd. Na tyto dvě oblasti se rovněž orientuje bakalářské a magisterské studium antropologie. V tomto ohledu 
rozvíjíme i zahraniční spolupráci (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Německo; Adam Mickiewicz 
University in Poznań, Polsko). Moderní metodické trendy uplatňujeme také při výuce terénního výzkumu 
pohřebišť (zaměřování lokality, práce s databází kosterních pozůstatků, metody 3D dokumentace in situ aj.). 

Nové metody a specializace přináší často velké množství dat, jejichž hodnocení a interpretace však vyžaduje 
nové teoretické přístupy a modely. Objevuje se potřeba rozvoje syntetických přístupů, které by umožnily propojit 
výpovědi různých pohledů na člověka do koherentního, smysluplného celku. Zde je místo pro obecnou 
antropologii, jejíž povaha je od počátku analyticko-syntetická. V současnosti může čerpat z rozvoje oborů, které 
rovněž propojují sociální/kulturní a fyzickou/biologickou stránku člověka (např. behaviorální ekologie člověka) a 
metod umožňujících syntézu dílčích analytických výsledků (databáze, mnohorozměrná statistika, meta-analýza, 
metody kvalitativního a smíšeného výzkumu aj.). 

 

c) Popište průběh minulých akreditací (od doby vzniku oboru) – záznamy o doporučeních, omezeních, 

podmínkách apod. a vyjádřete se k jejich naplnění. 

Pracoviště je pověřeno výukou oboru antropologie, který byl původně akreditován jako pětileté magisterské 
studium (platnost akreditace pětiletého magisterského oboru 1512T001 ANTR Antropologie skončila až 15. 11. 
2010, v posledních letech se již pětiletý obor neotevíral). Studijní obor byl však záhy restrukturalizován na tříleté 
bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium. Studium pětileté a dvoustupňové po určitou dobu 
probíhalo paralelně.  

Zpočátku byl bakalářský obor Antropologie součástí studijního programu Biologie (Program: B1501 B-BI 
Biologie, Obor: PřF 1512R001 ANTR Antropologie, ID=593, akreditace do 15. 11. 2006), posléze probíhal také pod 
samostatným studijním programem s názvem Biologie člověka (Program: B1523 B-BC Biologie člověka, Obor PřF 
1512R001 ANTR Antropologie, akreditace 15. 11. 2002 – 15. 11. 2006). Od roku 2002 do roku 2012 (15. 11. 2002 – 
15. 11. 2012) byla v platnosti akreditace navazujícího magisterského studia Antropologie v programu Biologie 
člověka s oddělenými směry Fyzická a Sociokulturní antropologie. Od roku 2006 (1. 6. 2006) byla provedena 
změna názvu programu a obor byl reakreditován ve stejnojmenném programu Antropologie (Program bakalářský: 
B1512 B-AN Antropologie, Obor: PřF 1512R001 ANTR Antropologie, ID=8022). Poslední akreditace proběhla v roce 
2009, kdy zůstal zachován název oboru i programu a započal trend, ke kterému směřuje obor v současné době. 

 

d) Nastiňte strategii rozvoje oboru do budoucna. 

V příštích letech bychom se chtěli zaměřit na rozvoj výše uvedených specifik našeho oboru ve smyslu jejich 
prohloubení a přizpůsobení novým trendům. Vývoj oboru závisí na tom, jak se nám podaří naplnit tyto priority, jak 
bude pokračovat zájem o obor ze strany uchazečů a jaká bude demografická situace mezi absolventy středních 
škol. 

Strategii rozvoje oboru do budoucna spatřujeme do značné míry v hlubší provázanosti koncepce oboru 
(obecná antropologie), struktury předmětů, vyváženosti a propojenosti teoretické a praktické výuky a kritérií 
kladených na uchazeče. Po stránce koncepce bude větší důraz kladen na syntetické, teoretické předměty 
(zejména v magisterském studiu), jako je evoluční biologie, etologie a ekologie člověka, které přináší koncepční 
propojení mezi biologickými a sociálními aspekty lidského života. V praktické výuce to bude podpora metodických 
předmětů, zaměřených nejen na moderní techniky geometrické morfometrie a virtuální antropologie, ale také na 
metody statistické syntézy publikovaných údajů (např. metody meta-analýzy). Za důležitou považujeme orientaci 
výuky metodických cvičení na počítačové programy s volnou licencí (např. statistický program-R), které mohou 
absolventi užívat i po absolutoriu, a tvorbu vlastních antropologických počítačových aplikací pro výzkum i výuku.  
Do přijímacího řízení budou také zavedeny testy z biologie, historie a základů společenských věd, které nám 
umožní vybrat kvalitní a oborem motivované uchazeče.  
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