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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 STUDPRO

G 

st. doba titul 

Název studijního programu Antropologie 1512 R 3 Bc. 

Původní název SP Antropologie platnost předchozí akreditace 30. 6. 2014  

Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  

Typ studijního programu bakalářský   rigorózní 

řízení 

 

Forma studia prezenční   KKOV 

Názvy studijních oborů Antropologie  1512R001 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 studijního programu doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.  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) 

 

Studijní program Antropologie sleduje koncepci obecné antropologie ve smyslu komplexní vědy o člověku, která 

za nejpodstatnější považuje vzájemné interakce biologických, sociálních a kulturních stránek člověka. Proto se na 

realizaci tohoto programu významnou měrou podílejí odborníci z jiných ústavů Přírodovědecké i Lékařské 

fakulty Masarykovy univerzity. Program se zaměřuje na procesy spojené s evolucí rodu Homo, lidské biologické 

a kulturní adaptace a vývoj lidské společnosti v minulosti a v přítomnosti. Posláním bakalářského oboru 

Antropologie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti biologické antropologie a současně 

v oblasti antropologie sociální a kulturní. Rozsáhlé znalosti systematických předmětů představují základ pro 

studium navazujícího magisterského programu Antropologie.  

 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) a cíle studia 

 

Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických poznatků z vědeckých disciplín zkoumajících druh Homo sapiens a 

jeho vývoj po biologické, sociální a kulturní stránce a osvojení praktických dovedností, díky nimž bude absolvent 

schopen samostatně koncipovat a realizovat antropologický výzkum. Studium má absolventům umožnit základní 

orientaci v antropologické tématice, získat rozsáhlé znalosti o struktuře a funcích lidského těla, zejména lidského 

skeletu, a schopnosti prakticky aplikovat stávající antropologické metody hodnocení živého člověka i metody 

hodnocení kosterních pozůstatků člověka v archeologickém kontextu. 

 

Absolventi bakalářského oboru antropologie se mohou uplatnit na antropologicky orientovaných pracovištích 

v akademických institucích biologicky a medicínsky zaměřených, v muzeích a archeologických pracovištích. U 

větší části absolventů se však předpokládá pokračování v magisterském studiu, ve kterém prohloubí svoje znalosti 

v syntetizujících předmětech a rozšíří své praktické dovednosti o další speciální metody. 

 

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 jsou nové metody analýzy tvaru, označované jako 

geometrické morfometrie, v jejichž vývoji i aplikaci patří biologická antropologie a paleoantropologie 

celosvětově k vůdčím oborům. Tímto směrem se orientuje naše pracoviště a naší snahou je tak profilovat i 

studijní program. 

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. To je v souladu 

s koncepcí obecné antropologie amerického typu, která je od počátku tradiční koncepcí brněnské antropologie. 

Na počátku 21. století se stále více projevuje potřeba nových syntetických přístupů a jejich metodických 

prostředků, které umožňují propojení dílčích výsledků studia člověka do koherentnějších výpovědí 

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

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

Změny studijního programu/oboru Antropologie vůči předchozí akreditaci se snaží vyjít vstříc těmto trendům. 

Vývoj oboru od roku 2006 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). Níže 

uvedené úpravy respektují toto usnesení. 

Změny v profilujících předmětech jsou malé, většinou se týkají dosavadních doporučených volitelných předmětů. 

Hlavním smyslem nadále zůstává, aby student během tříletého studia bakalářského oboru Antropologie pochopil 

základní principy fungování živých organismů a získal rozsáhlé znalosti o morfologii a funkcích lidského těla. 

Současně by si měl osvojit přehled celého sociokulturního vývoje lidstva od pravěku po novověk. V poslední 
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části studia by se měl prakticky seznámit s antropologickou metodikou a vytvořit a obhájit bakalářskou práci na 

relevantní téma.   

 

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 přizpůsoben změnám v povinných předmětech. Omezena byla oblast 

genetiky, naopak posílena oblast morfologie a biologie skeletu. Formálně byly okruhy více rozvedeny a 

konkretizovány, kromě toho jsou nyní mnohem vyrovnanější v množství látky, která je jejich náplní. Kromě toho 

jsme okruhy navázali přímo na příslušné povinné předměty. Tyto změny by měly přispět k lepší orientaci 

studentů v požadovaných znalostech a usnadnit jim přípravu na bakalářskou zkoušku.    

 

C) Změny v profilujících předmětech studijního plánu 

a) Změny v povinných a doporučených volitelných předmětech 

Změny ve struktuře předmětů přináší zlepšení prostupnosti studia pro studenty, omezení obecných předmětů 

nesouvisejících přímo s oborem, zařazení nových předmětů o nejnovějších trendech v oboru, posílení praktických 

(aplikačních) předmětů a lepší propojení s navazujícím magisterským studiem. 

1) Povinný třísemestrální předmět Anatomie I – III (1 zkouška na konci) byl v zájmu zvýšení prostupnosti 

studia rozdělen na tři semestrální předměty (3 zkoušky místo jedné po třech semestrech).   

2) Omezeny byly všeobecné a přehledové přírodovědné předměty, které nepředstavují přímou přípravu pro 

speciálnější antropologické předměty v dalších ročnících a v magisterském studiu, nejde ale o povinné předměty. 

Jsou to dříve doporučené volitelné předměty: Obecná zoologie, Obecná zoologie – cvičení, Základy organické 

chemie, Organická chemie – laboratorní cvičení, Biochemie – laboratorní cvičení. Studenti si je mohou v případě 

zájmu i nadále zapisovat jako volitelné.  

3) Dále byl z doporučených volitelných předmětů odebrán předmět Humánní osteologie, který se částečně 

svojí náplní kryje s povinnými předměty Evoluce kosterní soustavy a Metody antropologie I a II. 

4) Doporučený volitelný předmět Dermatoglyfika byl zařazen jako povinný.  

5) Povinný předmět Antropologie občanské společnosti I a II (a jejich cvičení) byl obsahově rozšířen a 

přetvořen na přehledový předmět o dějinách a současnosti antropologických koncepcí (Dějiny antropologického 

myšlení).  

6) Předměty Etologie a Evoluční biologie považujeme za syntetické předměty, jejichž pochopení je závislé 

na celé řadě předchozích znalostí. Jejich původní zařazení jako volitelných předmětů ve 2. ročníku bakalářského 

studia je proto předčasné. Z toho důvodu jsme je přesunuli do studia magisterského, kde v rámci související 

reakreditace navazujícího magisterského studia je nově Etologie zařazena jako doporučený volitelný předmět a 

Evoluční biologie dokonce jako předmět povinný.  

7) Vzhledem k orientaci morfologických oborů na moderní morfometrické metody jsme přepracovali 

koncepci výuky statistiky. Původní povinný předmět Biostatistika – základní kurz jsme nahradili dvěma novými 

povinnými předměty: Aplikovaná statistika I (teoretický přehled jednorozměrných statistických metod pro 

biologické obory) a Aplikovaná statistika I – cvičení (nácvik jednorozměrných statistických výpočtů na 

antropologicky zaměřených úkolech). Na ně pak v magisterském studiu zcela nově navazuje povinný předmět 

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

Aplikovaná statistika I – cvičení (nácvik mnohorozměrných statistických výpočtů na antropologicky zaměřených 

úkolech). Tyto předměty představují přípravu pro nově zařazený povinný předmět Praktikum z analýzy tvaru, 

který se zabývá klasickou a geometrickou morfometrií (analýzou tvaru) a její aplikací v antropologii.  

 

 

b) 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). Vybavení pořízené v těchto projektech je uvedeno ve formuláři Bb. Jednalo se především 

o doplnění a modifikace cvičení v předmětech Anatomie I – III cvičení, Metody antropologie I a II a Forenzní 

antropologie cvičení.   

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

V roce 2013 bylo přijato 66 uchazečů.  
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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 ně 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 s přímým odkazem na plný text. Na stránkách knihovny http://www.ukb.muni.cz/kuk/ naleznou 

studenti oborů biologie vysokou podporu pro vyhledávání v elektronických zdrojích (vlastní e-tutoriály) nebo se 

http://www.sci.muni.cz/uk
http://sci.muni.cz/uk/eiz/
http://www.ukb.muni.cz/kuk/
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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 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 

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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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 bakalářské práce. Mezi 

povinné předměty patří bakalářská práce (Bakalářská práce I a II), zkouška z odborné angličtiny a sportovních 

aktivit.  

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. 

(ročník/

semestr) 

 
1. ročník 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1231 Anatomie pro antropology I 2 p zkouška p doc. RNDr. Václav Vančata, 

CSc., Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

1. r./1. s. 

Bi1231c Anatomie pro antropology I 

cvičení 

2 c zápočet p Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 1. r./1. s. 

Bi1071 Seminář I 2 s zápočet p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

1. r./1. s. 

Bi1251 Úvod do antropologie I 2 p zkouška p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

1. r./1. s. 

Bi3060 Obecná genetika 3 p zkouška p doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., 

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 

1. r./1. s. 

Bi3061 Praktikum z obecné genetiky 2 c zápočet p RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., doc. 

RNDr. Jana Řepková, CSc.,  

1. r./1. s. 

Bi3170 Antropologie pravěku 2 p e zkouška p prof. PhDr. Josef Unger, CSc., 

Mgr. Martin Novák, Ph.D. 

1. r./1. s. 

Bi3200 Základy vědecké práce 2 p zkouška p Mgr. Tomáš Mořkovský 1. r./1. s. 

 

Doporučené volitelné předměty      

Bi1700 Buněčná biologie 2 p zkouška v prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., 

doc. RNDr. Renata Veselská, 

Ph.D., M.Sc.,  

1. r./1. s. 

 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi2120 Cytologie, histologie, 

embryologie 

2 p zkouška p doc. MUDr. Miroslava 

Sedláčková, CSc., RNDr. Petr 

Vaňhara, Ph.D. 

1. r./2. s. 
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Bi2120c Cytologie, histologie, 

embryologie cvičení 

3 c zápočet p doc. MUDr. Miroslava 

Sedláčková, CSc., RNDr. Petr 

Vaňhara, Ph.D. 

1. r./2. s. 

Bi2072 Seminář II 2 s zápočet p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

1. r./2. s. 

Bi2232 Anatomie pro antropology II 2 p zkouška p doc. RNDr. Václav Vančata, 

CSc., Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

1. r./2. s. 

Bi2232cv Anatomie pro antropology 

II cvičení 

2 c zápočet p Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 1. r./2. s. 

Bi2251 Úvod do antropologie II 2 p zkouška p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc., Mgr. Martin Čuta, 

Ph.D., doc. RNDr. Miroslav 

Králík, Ph.D., prof. PhDr. Jiří 

Svoboda, DrSc., prof. PhDr. 

Josef Unger, CSc., RNDr. Petra 

Urbanová, Ph.D., doc. RNDr. 

Václav Vančata, CSc., Mgr. 

Sandra Sázelová, Ph.D. 

1. r./2. s. 

Bi4260 Antropologie starověku 2 p zkouška p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

1. r./2. s. 

 

2. ročník 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1221 Dějiny antropologického 

myšlení 

2 p zkouška p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc.; Mgr. Robin Pěnička 

2. r./3. s. 

Bi3181 Fyziologie I 2 p bez 

ukončení, 

pokračuje 

navazujícím 

předmětem 

p prof. MUDr. Marie Nováková, 

Ph.D., doc.Ing Michal Pásek, 

Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk 

Wilhelm, CSc., MUDr. Zuzana 

Nováková, Ph.D. 

2. r./3. s. 

Bi3181c Fyziologie I cvičení 2 c zápočet p MUDr. Zuzana Nováková, 

Ph.D., MUDr. Robert Roman, 

Ph.D., doc.Ing Michal Pásek, 

Ph.D., 

2. r./3. s. 

Bi3233 Anatomie pro antropology III 2 p zkouška p doc. RNDr. Václav Vančata, 

CSc., Mgr. Martin Čuta, Ph.D 

2. r./3. s. 

Bi3233c Anatomie pro antropology 

III cvičení 

2 c zápočet p Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 2. r./3. s. 

Bi3301 Seminář III 2 s zápočet p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

2. r./3. s. 

Bi5110 Antropologie středověku 2 p zkouška p prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2. r./3. s. 

C3580 Biochemie 3 p zkouška p prof. RNDr. Zdeněk Glatz, 

CSc. 

2. r./3. s. 

      

Doporučené volitelné předměty      

ENV001 Environmentalistika 

v dnešním světě 

2 p 1c zkouška v RNDr. Mgr. Michal Bittner, 

Ph.D. 

2. r./3. s. 

 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi4010 Základy molekulární biologie 2 p zkouška p prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. 2. r./4. s. 

Bi4010c Základy molekulární 

biologie cvičení 

1 c zápočet p doc. RNDr. Roman Pantůček, 

Ph.D. 

2. r./4. s. 

Bi4182 Fyziologie II 2 p zkouška p prof. MUDr. Marie Nováková, 

Ph.D., doc. Ing Michal Pásek, 

Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk 

Wilhelm CSc., MUDr. Zuzana 

Nováková, Ph.D. 

2. r./4. s. 
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Bi4182c Fyziologie II cvičení 2 c zápočet p MUDr. Zuzana Nováková, 

Ph.D., MUDr. Robert Roman, 

Ph.D., doc.Ing Michal Pásek, 

Ph.D., 

2. r./4. s. 

Bi4302 Seminář IV 2 s zápočet p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

2. r./4. s. 

Bi6460 Antropologie novověku 2 p zkouška p Mgr. Tomáš Mořkovský 2. r./4. s. 

 

Doporučené volitelné předměty 

Bi4132 Exkurze I 2 dny 

ex. 

zápočet v prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2. r./4. s. 

Bi4240 Neurovědy 4 p zkouška v prof. RNDr. Petr Dubový, 

CSc., MUDr. Robert Roman, 

Ph.D. 

2. r./4. s. 

 

3. ročník 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi4502 Bakalářská práce I 5 c k zápočet p vedoucí bakalářských prací 3. r./5. s. 

MAS01 Aplikovaná statistika I 2 p zkouška p RNDr. Marie Budíková, Dr. 3. r./5. s. 

MAS10c Aplikovaná statistika I 

cvičení 

2 c zápočet p RNDr. Marie Budíková, Dr. 3. r./5. s. 

Bi5301 Seminář V 2 s zápočet p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

3. r./5. s. 

Bi6868 Evoluce kosterní soustavy 

člověka 

2 p zkouška p doc. RNDr. Václav Vančata, 

CSc., doc. RNDr. Miroslav 

Králík, Ph.D., RNDr. Petra 

Urbanová, Ph.D., Mgr. Tomáš 

Mořkovský.   

3. r./5. s. 

Bi7351 Metody antropologie I 3 c zápočet p Mgr. Martin Čuta, Ph.D.; doc. 

RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.; 

Mgr. Tomáš Mořkovský; 

RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.   

3. r./5. s. 

Bi5402 Dermatoglyfika 2 c zápočet p doc. RNDr. Miroslav Králík, 

Ph.D.   

3. r./5. s. 

      

Doporučené volitelné předměty      

Bi5130 Základy práce s lidskou 

aDNA 

2 p zkouška v Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D. 3. r./5. s. 

Bi6170 Genetika II 2 p zkouška v doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., 

doc. RNDr. Jana Řepková, 

CSc., doc. RNDr. Renata 

Veselská, Ph.D., M.Sc. 

3. r./5. s. 

      

Jarní semestr      

Povinné předměty      

Bi6100 Bakalářská práce II 11 c k zápočet p vedoucí bakalářských prací 3. r./6. s. 

Bi6302 Seminář VI 2 s zápočet p prof. PhDr. Jaroslav Malina, 

DrSc. 

3. r./6. s. 

Bi6502 Terénní cvičení I 30 dní zápočet p Mgr. Tomáš Mořkovský, prof. 

PhDr. Josef Unger, CSc. 

3. r./6. s. 

Bi8352 Metody antropologie II 3 c zápočet p Mgr. Martin Čuta, Ph.D.; doc. 

RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.; 

Mgr. Tomáš Mořkovský; 

RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.   

3. r./6. s. 

Bi2223 Antropologie a moderní 

trendy v biologii 

2 p zkouška p prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.   3. r./6. s. 

      

Doporučené volitelné předměty      
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 Bi4142 Exkurze II 2 dny zápočet v prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 3. r./6. s. 

 

Další povinné předměty 

Jazyková příprava 

JA001 Odborná angličtina - zkouška 0 zkouška p CJV MU jednou za 

studium 

Cílem této zkoušky je prověřit základní akademické a odborné jazykové dovednosti, zejména ty, které jsou 

potřebné pro studium odborné literatury a pro pokračování v magisterském studiu. V případě absolvování 

předmětu JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška již v bakalářském stupni není třeba skládat zkoušku 

JA001 

Podpůrná (volitelná) výuka k této zkoušce je realizována prostřednictvím předmětů realizovaných Centrem 

jazykového vzdělávání MU (CJV MU): 

JAB01 Angličtina pro biology 1 2 c zápočet v CJV MU  

JAB02 Angličtina pro biology 2 2 c zápočet v CJV MU  

JA003 Výběrová angličtina pro 

přírodovědce 

4 c zápočet v Němcová  

Vypisovány jsou rovněž předměty, ověřující znalosti francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny ve stejném 

rozsahu jako v případě angličtiny. Tyto předměty jsou vypisovány jako volitelné. I pro tyto zkoušky je CJV MU 

realizována podpůrná (volitelná) výuka příslušných jazyků. 

 

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. 

 

Sportovní aktivity 

Výuku sportovních aktivit studentů prezenčního studia na Masarykově univerzitě zajištuje Centrum univerzitního 

sportu (CUS) Fakulty sportovních studií (FSpS). Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních 

programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtu (1 zápočet = 1 kredit) z 

předmětů sportovních aktivit. Student si vybírá z nabídky předmětů sportovních aktivit podle svého sportovního 

zaměření, zájmu a časových možností. Je možno si vybrat z řady pohybových aktivit, např. tajči, jóga, softball, 

soft tenis, jogging, outdorové aktivity, horská kola, atletika, fithodina, aikido, judo, karate, aj. Nabídka je 

zveřejněna na Informačním systému MU a na webových stránkách FSpS (http://www.fsps.muni.cz/cus/). 

Studenti si mohou během jednoho semestru zapsat jeden předmět sportovních aktivit s pravidelnou docházkou a 

jeden výcvikový kurz. Výuku lze absolvovat v libovolném semestru studia, nejpozději do konce zkouškového 

období šestého semestru. 

 

Obsah a rozsah SZZk  

 

Státní bakalářská zkouška z Antropologie se skládá ze tří předmětů: Obhajoba bakalářské práce, Fyzická 

antropologie a Sociokulturní antropologie. 
 

Předmět: Obhajoba bakalářské práce 
Bakalářská práce je vypracována na téma, které vypisuje nebo schvaluje Ústav antropologie v průběhu 4. 

semestru. Školitelem je akademický pracovník ústavu, konzultanty mohou být také odborníci z univerzit, muzeí a 

ústavů AV ČR. Práce má především ukázat schopnost korektní práce s literaturou, v řadě případů je už bakalářská 

práce empirickou studií na antropologickém materiálu.  

Obhajoba probíhá na konci 6. semestru před odbornou komisí. Obhajoba bakalářské práce prověřuje praktické 

schopnosti a dovednosti studenta při návrhu, zpracování zadaného úkolu, jeho hodnocení, intepretaci a prezentaci 

před komisí. Oponent a vedoucí práce v posudcích a členové komise v průběhu obhajoby se vyjadřují k průběhu a 

výsledkům bakalářské práce. Teoretická část práce prokazuje schopnost vyhledávat, zpracovat a interpretovat 

údaje v oblasti biologické a kulturní antropologie a antropologických teorií. Vlastní obhajoba bakalářské práce se 

děje rozpravou, během níž uchazeč přednese teze své práce, seznámí komisi s řešenou problematikou a poukáže 

na její stěžejní části. V diskusi reaguje na dotazy, podněty a připomínky vedoucího práce, oponenta a členů 

komise. 
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Předmět: Fyzická antropologie 
Další část zkoušky představuje Fyzická antropologie, které prověřuje znalosti studenta z oblasti stavby lidského 

těla se zvláštním zřetelem na biologii lidského skeletu a metody biologické antropologie, a to jak v antropologii 

živého člověka, tak v antropologii kosterní.  

Obsahem zkoušky je náplň předmětů: 

 Bi1251 Úvod do antropologie I 

 Bi1231 Anatomie pro antropology I 

 Bi2232 Anatomie pro antropology II 

 Bi2232 Anatomie pro antropology III 

 Bi2120 Cytologie, histologie, embryologie 

 Bi6868 Evoluce kosterní soustavy člověka 

 Bi7351 Metody antropologie I 

 Bi8352 Metody antropologie II 

 Bi5402 Dermatoglyfika 

 MaS01 Aplikovaná statistika I. 

Literatura k předmětu Fyzická antropologie odpovídá studijní literatuře v těchto předmětech. 

 

Zkušební okruhy témat: 

A) Stavba lidského těla 

1. Cytologie a histologie 

2. Anatomie člověka – pohybový systém 

3. Anatomie člověka – splanchnologie 

4. Anatomie člověka – nervový systém 

 

B) Biologie lidského skeletu 

5. Základní stavba a funkce skeletu 

6. Mikrostruktura kosti 

7. Ontogeneze kosti a kostní tkáně 

8. Metabolismus kosti a kostní tkáně 

9. Variabilita lidského skeletu 

10. Patologie kosterní soustavy 

11. Tafonomie kosterní soustavy 

12. Dentální antropologie 

13. Přehled evoluce lidského skeletu 

 

C) Přehled metod biologické antropologie 

14. Teoretická východiska metod 

15. Metody antropologie živého člověka 

16. Metody terénního antropologického výzkumu pohřebišť 

17. Metody kosterní antropologie 

 

Zkušební okruhy témat detailně: 

A) Stavba lidského těla 

1. Cytologie a histologie: Živočišná buňka – definice a charakteristika; buněčná spojení; cytoskelet; jádro a 

jadérko; buněčné organoidy; životní projevy buňky; rozdělení tkání; epitelová tkáň a její typy; pojivová tkáň a 

její typy; chrupavka; kostní tkáň a její typy; osifikace; svalová tkáň a její typy; nervová tkáň; stavba neuronu, 

typy neuronů; centrální a periferní nervová zakončení; neuroglie; obaly nervových výběžků; složení periferní 

krve člověka; erytrocyty, leukocyty a trombocyty; hemopoeza. 

2. Anatomie člověka – pohybový systém: Roviny a směry na lidském těle, hlavní části lidského těla, obecná 

osteologie; kostra trupu; kostra horní končetiny; kostra dolní končetiny; neurocranium; splanchnocranium, 

pohlavní rozdíly na lebce, novorozenecká lebka; obecná arthrologie, spojení na lebce, na páteři, na hrudníku; 

spoje kostí na horní končetině; spoje kostí na dolní končetině; obecná myologie, svaly hlavy a krku; svaly 

trupu; svaly horní končetiny; svaly dolní končetiny.  

3. Anatomie člověka – splanchnologie: Trávicí systém, zuby; dýchací systém; močový systém; mužská 

pohlavní soustava; ženská pohlavní soustava; srdce a cévy; přehled tepen; přehled žil; mízní systém. 

4. Anatomie člověka – nervový systém: Obecná stavba nervového systému; medulla spinalis; mozkový kmen; 

výstupy hlavových nervů; mozeček a diencephalon; telencephalon; hlavové nervy; plexus cervicalis et 

brachialis; plexus lumbalis et sacralis; autonomní nervový systém; komory CNS; cévní zásobení CNS; 

sluchově-rovnovážné ústrojí; zrakový systém; integumentum commune. 
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B) Biologie lidského skeletu 

5. Základní stavba a funkce skeletu: Systémový přístup ke studiu kostry člověka; základní stavební plán 

lidského těla; symetrie, polarita, metamerie; rozdělení lidského skeletu; typy kostí a jejich funkční rozdíly; 

přehled základních funkcí kosterní soustavy (opora, ochrana, pohyb, metabolismus/zásobárna, úložiště, 

expanzivní růst, krvetvorba, endokrinní orgán).    

6. Mikrostruktura kosti: Pojivové tkáně – specifikum kostní tkáně; odlišnosti od jiných tvrdých tkání (paroh, 

roh, dentin, enamel); kostní buňky – rozdělení, stavba a funkce; kostní matrix – organická a anorganická 

složka; minerály kostní matrix a její mikrostruktura; proteiny kostní matrix; základní typy kostní tkáně: 

primární (vláknitá, lamelózní, plexiformní) a sekundární (spongiózní a kompaktní); primární a sekundární 

osteony; krevní zásobení kosti; variabilita mikrostruktury kosti – intraindividuální rozdíly, interindividuální 

rozdíly (věkové změny, pohlavní rozdíly; mezipopulační rozdíly mikrostruktury kosti; mezidruhové rozdíly 

v mikrostruktuře kosti). 

7. Ontogeneze kosti a kostní tkáně: Vývoj skeletu v prenatálním období; základní typy osifikace 

(enchondrální, endesmální); kombinace endesmálního a enchondrálního původu u různých kostí lebky; 

primární a sekundární osifikační centra u kostí postkraniálního skeletu; vývoj a růst hlavy a jednotlivých kostí 

lebky, homologie žaberních oblouků na lidské lebce; lebka a postkraniální skelet novorozence; postnatální 

růst a vývoj skeletu, faktory postnatálního růstu skeletu; postnatální osifikační centra; remodelace kostí 

v průběhu růstu (princip přemístění, kortikální drift); osifikace postnatálního skeletu; mechanismus růstu 

v růstové zóně trubicovité kosti; ukončení růstu jednotlivých kostí; změny kostí v dospělosti – morfologie, 

vnitřní struktura, složení; procesy a projevy stárnutí skeletu a ostatních složek pohybové soustavy; věkové 

změny skeletu vs. metody pro odhad dožitého věku – u nedospělých a u dospělých. 

8. Metabolismus kosti a kostní tkáně: Role jednotlivých buněk kostní tkáně v metabolismu; obsah 

nejdůležitějších makroprvků v kosti; centrální řídící hormony (parathormon, kalcitonin, vitamín D, 

estrogeny); metabolismus vápníku a jeho řízení; role jater, ledviny a střeva v udržování kalcémie; ukazatele 

kostní resorpce a novotvorby; stopové prvky v kostech (Pb, As, Ra, Sr); vliv zatížení na udržení kostní hmoty; 

metabolismus vápníku v průběhu těhotenství a laktace; vliv obsahu vápníku v prostředí (strava, voda); 

rekonstrukce stravy na základě stabilních izotopů lehkých a těžkých prvků; rekonstrukce stravy na základě 

stopových prvků.  

9. Variabilita lidského skeletu: Zdroje variability skeletu: genetické faktory, strava, zátěž, pohlaví, věk; 

plasticita vůči vnějším vlivům (ontogenetická, v dospělosti); sekulární trend (brachycefalizace, výška 

postavy); klimatické vlivy a proporční rozdíly; profesní zátěž na kostře; biomechanika kostí; mechanické 

vlastnosti kostní tkáně; reakce kosti na mechanickou zátěž, limity tolerance; změny biomechanických 

vlastností a geometrie kosti s věkem; biologické základy sexuálního dimorfismu kosterní soustavy člověka; 

prepubertální sexuální dimorfismus skeletu a zubů; velikostní dimorfismus; vliv pohlavních hormonů 

v pubertě a v dospělosti; velikostní a tvarový dimorfismus kosti pánevní; dimorfismus lebky, dimorfismus 

zubů trvalého chrupu; velikostní a tvarový dimorfismus postkraniálního skeletu; mezipohlavní rozdíly ve 

frekvencích epigenetických znaků a patologických projevů na kostře; kulturní modifikace skeletu a zubů 

(umělé deformace lebky, trepanace, úpravy zubů, deformace krku, deformace končetin, amputace).  

10. Patologie kosterní soustavy: Paleopatologické metody (přímé, nepřímé); rozdělení patologických změn 

skeletu; vrozené anomálie a malformace (mikrocefalie, dysplazie kyčelního kloubu aj.); dysplazie kostní tkáně 

(hyperchondroplazie aj.); traumata (fraktury, bodná, sečná a střelná zranění aj.) a posttraumatické změny 

(pseudoarthróza aj.); nádory kostní tkáně (osteoblastom, osteosarkom); nezánětlivá onemocnění: metabolické 

poruchy (anémie, avitaminóza A, kurděje, rachitis, osteoporóza, Pagetova choroba) a endokrinní poruchy 

(nanismus, gigantismus, akromegalie); zánětlivá onemocnění (arthritis, ankylozující spondylitis, tuberkulóza, 

syfilis, lepra),  

11. Tafonomie kosterní soustavy: Přehled tafonomických faktorů: antropogenní, biologické, klimatické, 

geologické, aj.; postdepoziční změny skeletu; mechanismy fosilizace kostí a zubů; proces kremace, změny při 

různé teplotě; modifikace kostní mikrostruktury v důsledku tafonomických procesů (změny anorganické 

složky, změny organické složky, vliv kremace, fosilizace kosti). 

12. Dentální antropologie:  Anatomický popis chrupu; vnitřní stavba zubu, histologická a submikroskopická 

struktura zuboviny (dentin) a skloviny (enamelum), cement (cementum); zubní dřeň (pulpa dentis), ozubice 

(periodontium); zubní kámen; morfologie jednotlivých zubů dočasného a trvalého chrupu; variety a anomálie 

zubů a chrupu; vznik a vývoj zubů, prořezávání zubů; výměna chrupu, resorpce mléčných zubů; funkce 

chrupu; význam zubů a chrupu z hlediska životní historie; patologie zubů, zubní kaz; využití zubů 

v bioarcheologii: odhad věku u nedospělých (podle prořezávání, stupně mineralizace a inkrementálních linií) a 

dospělých (stupeň abraze zubů), stresové markery na zubech, analýza stravy (bukální mikroabraze, izotopy Sr, 

zubní kámen).    

13. Přehled evoluce lidského skeletu: Charakteristika jednotlivých částí skeletu (lebka, osový skelet, pletence, 

kostra končetin) u obratlovců, čtyřnožců, savců, primátů, hominidů a člověka; stavební plán obratlovců; 

základní znaky skeletu primátů; skelet prvních hominidů, skelet archaických australopitéků, skelet člověku 
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podobných australopitéků, výhody a nebezpečí adaptace na bipední lokomoci, skelet Homo 

habilis/rudolfensis, Homo ergaster/erectus, skelet archaického Homo sapiens (Homo heidelbergensis) a Homo 

neanderthalensis, první anatomicky moderní člověk; změny skeletu člověka s přechodem k zemědělství; 

hlavní rozdíly ve stavbě skeletu mezi lidoopy a člověkem: dolní končetiny a noha, kostěná pánev, páteř, lebka, 

ruka. 

 

C) Přehled metod biologické antropologie 

14. Teoretická východiska metod: Základy a organizace antropologického výzkumu, materiál a vzorek, filozofie 

měření, tradiční a moderní antropometrické nástroje a přístroje, měřící jednotky, přesnost a spolehlivost 

antropologických metod, základní statistické metody, etika antropologického výzkumu. 

15. Metody antropologie živého člověka: Antropometrie (somatometrie); hodnocení nemetrických 

morfologických znaků (somatoskopie); aplikace základních metod v pokročilejších metodických postupech 

hodnocení somatotypu; hodnocení výživového stavu; hodnocení složení těla (frakcionace); hodnocení 

interindividuální a interpopulační variability u metrických i nemetrických znaků; odhad biologického věku 

člověka; odhad finální výšky v dospělosti u dětí a dospívajících – „target height estimation“; dermatoglyfika – 

základní metody hodnocení otisků prstů a dlaní. 

16. Metody terénního antropologického výzkumu pohřebišť: Přehled metod terénního zpracování kosterního 

nálezu; zaměření lokality, sondáž, detekce objektů, preparace hrobů; odběr vzorků sedimentu a kostí pro účely 

přírodovědných analýz (palynologie, geologie, fosfátová analýza, aDNA, parazitologie, radiokarbonové 

datování aj.); metody terénní dokumentace hrobů (kresebná, fotografická, 3D dokumentace), kontexty; 

ochrana kosterního nálezu, vyzvednutí a převoz do laboratoře. 

17. Metody kosterní antropologie: Kraniometrie (význačné antropometrické body na lebce, základní rozměry a 

indexy), osteometrie postkraniálního skeletu (základní rozměry a techniky jejich měření na kostech osy tělní a 

horní a dolní končetiny); nemetrické znaky na lebce a postkraniálním skeletu (morfognostické znaky, 

anatomické variety);  metody pro určení biologického původu antropologického nálezu (rozlišení lidských a 

zvířecích kosterních nálezů); metody pro odhad dožitého věku na kostře člověka (morfoskopické, 

morfometrické metody, kombinované metody); metody pro určení pohlaví na kostře člověka (morfoskopické, 

morfometrické metody, kombinované metody); metody pro určení populační afinity na kostře člověka; 

metody pro odhad tělesné výšky a proporcí člověka z kosterního nálezu; metody virtuální antropologie, 

základy 3D modelování; základy geometrické morfometrie. 

 

Předmět: Sociokulturní antropologie 
Třetí částí je zkouška ze Sociokulturní antropologie, která prověřuje znalosti studenta z oblasti antropologických 

teorií, sociokulturního vývoje lidstva a archeologicky orientované tématiky. 

Obsahem zkoušky je náplň předmětů: 

 Bi1251 Úvod do antropologie I  

 Bi2251 Úvod do antropologie II 

 Bi1221 Dějiny antropologického myšlení 

 Bi3170 Antropologie pravěku 

 Bi4260 Antropologie starověku 

 Bi5110 Antropologie středověku 

 Bi6460 Antropologie novověku 

Literatura k předmětu Sociokulturní antropologie odpovídá studijní literatuře v těchto předmětech. 

 

Zkušební okruhy témat: 

A) Přehled antropologických teorií 

1. Předmět, teorie a metoda antropologie 

2. Oblasti a subdisciplíny antropologie 

3. Antropologické směry a školy 

4. Základní okruhy antropologických pojmů 

 

B) Vývoj společnosti v pravěku 

5. Metody výzkumu a analýzy dat 

6. Lovci a sběrači (paleolit a mezolit) 

7. První zemědělci (neolit) 

8. Pravěká společnost a počátky využití kovů (eneolit) 

9. Pravěká společnost a využití bronzu (doba bronzová) 

10. Pravěká společnost a počátky využití železa (doba halštatská) 

11. První pokusy o civilizaci (Keltové) 

12. Germánské obyvatelstvo v dotyku s Římskou říší (doba římská a stěhování národů) 
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C) Vývoj společnosti ve starověku 

13. Starý Přední východ (I) – politické uspořádání 

14. Starý Přední východ (II) – kultura 

15. Starověký Egypt 

16. Perský (íránský) a kurdský svět 

17. Arabský svět 

18. Indie 

19. Čína (I) – úsvit dějin 

20. Čína (II) – historický vývoj 

21. Tibet 

22. Korea a Japonsko 

23. Středoamerické civilizace 

24. Jihoamerické civilizace 

25. Základy euroamerické civilizace – antické Řecko 

26. Základy euroamerické civilizace – antický Řím 

 

D) Vývoj společnosti v evropském středověku a novověku 

27. Středověk 

28. Počátky slovanského osídlení 

29. Velkomoravská říše 

30. Český stát v 11. až první polovině 13. stol. 

31. Zemědělci od 6. do 12. stol. 

32. Zemědělci ve 13. až 15. stol. 

33. Řemeslníci, obchodníci 

34. Klérus 

35. Archeologie církevních památek 

36. Panovníci, velmoži a šlechta v 9. až 12. stol 

37. Panovníci a šlechta v 13. až 15. stol.  

38. Konec středověku 

39. Život člověka v raném novověku 

 

Zkušební okruhy témat detailně: 

A) Přehled antropologických teorií 

1. Předmět, teorie a metoda antropologie: Geneze antropologie, pohled na člověka od starověku po 

současnost; historie a současnost biologické a sociokulturní antropologie ve světě a v českých zemích; 

historický vztah sociální a kulturní antropologie, americký model obecné antropologie a vztah biologické 

(fyzické antropologie) a sociokulturní antropologie, vztah antropologie a archeologie, souvislosti antropologie 

s jinými vědami. 

2. Oblasti a subdisciplíny antropologie: Teoretická antropologie, aplikovaná antropologie, lingvistická 

antropologie, psychologická antropologie, politická antropologie, ekonomická antropologie, antropologie 

práva, antropologie příbuzenství, antropologie města. 

3. Antropologické směry a školy: Hlavní představitelé a myšlenkové koncepce – evolucionistická antropologie, 

neoevolucionismus, difuzionistická antropologie, škola kulturních okruhů, funkcionalistická antropologie, 

konfiguracionismus, strukturální antropologie, kulturní ekologie, kulturní materialismus, nová archeologie, 

kognitivní antropologie, symbolická a interpretativní antropologie. 

4. Základní okruhy antropologických pojmů: 

a) Kultura (definice; prvky a vzorce kultury, kulturní ohniska, kultura v archeologii vs. etnologii, subkultury), 

proces začlenění jednotlivce do společnosti (akulturace, enkulturace, identita, klan, kmen, sociální 

uspořádání společnosti) a vztah k ostatním společnostem (kulturní kontakty, kulturní relativismus, 

etnocentrismus, kulturní konflikt, xenofobie, rasismus); změny v kultuře (inovace, difúze, substituce, 

migrace, asimilace) 

b) Ekonomická adaptace společností k přírodnímu prostředí: základní principy a uspořádání lovecko-

sběračské, pastevecké a zemědělské společnosti (příklady současných i minulých společností) 

c) Rodina, manželství a domácnost (pokrevní a nepokrevní příbuzenství, rod, matrilinearita, patrilinearita, 

incest a incestní tabu), principy výběru partnera (exogamie, endogamie, monogamie, polygamie, sororát, 

levirát) a lokalizace nové domácnosti (matrilokalita, patrilokalita, avunkulokalita) 

d) Symbolismus, rituály a náboženské představy společnosti (symbol, rituál a rituální předměty, mýtus, tabu), 

filozofické koncepce víry (každodenní smlouva s duchy, principy magie, animismus, totemismus, 

šamanismus) a náboženství (monoteismus, polyteismus, institucionalizace). 
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B) Vývoj společnosti v pravěku 

5. Metody výzkumu a analýzy dat: Terénní průzkum, letecká prospekce; archeologická lokalita, metody 

terénního výzkumu a dokumentace; základní metody datování (nepřímé- stratigrafie/biostratigrafie; přímé – 

datování pomocí izotopů, termoluminiscence); zpracování získaného archeologického a přírodovědného 

materiálu (distribuce předmětů v prostoru sídliště, typologie artefaktů, indikátory využívané při rekonstrukci 

krajiny ad.); konzervace a restaurace památek; studium archeologických pramenů 

6. Lovci a sběrači (paleolit a mezolit): Nejstarší lovecko-sběračské společnosti v Evropě (Homo 

heidelbergensis, H. neanderthalensis); příchod anatomicky moderního člověka (Homo sapiens) – aurignacien; 

lovecko-sběračské společnosti adaptované na exploataci mamutů (gravettien), sobů a koní (magdalénien) 

v otevřené krajině; i lesním prostředí (mezolit). U každého okruhu vyžadována základní definice kultury, 

významné lokality a paleoantropologické nálezy. 

7. První zemědělci (neolit): Vznik a šíření zemědělství, domestikace rostlin a zvířat; antropologické poznatky o 

šíření obyvatelstva; neolitizace Evropy; neolitická společnost a její charakteristika, ideje, hmotná kultura, 

pohřební ritus, významné lokality: kultura s lineární keramikou (LNK); lengyelský kulturní okruh, kultura 

s moravskou malovanou keramikou (MMK); antropologické charakteristiky prvních zemědělců. 

8. Pravěká společnost a počátky využití kovů (eneolit): Dovršení neolitizace Evropy; eneolitická společnost a 

její základní charakteristika, ideje, hmotná kultura, pohřební ritus, významné lokality: kultura nálevkovitých 

pohárů (KNP); badenská kultura a kultura s kanelovanou keramikou (KK), řivnáčská kultura, kultury 

pozdního eneolitu (kultura se šňůrovou keramikou, zvoncovitých pohárů, protoúnětická). 

9. Pravěká společnost a využití bronzu (doba bronzová): Hospodářské, zemědělské a etnické poměry 

v Evropě; vznik řemesel; společnost v době bronzové – základní charakteristika, ideje, hmotná kultura, 

pohřební ritus a významné lokality archeologických kultur: únětická kultura, věteřovská skupina, 

středodunajská mohylová kultura; lužická kultura; velatická, slezská kultura; první prospektoři železa na 

našem území. 

10. Pravěká společnost a počátky využití železa (doba halštatská): Objev a technologie výroby železa; etnické 

a společenské složení doby halštatské; hospodářské poměry doby halštatské: horákovská kultura,  platěnická 

kultura, bylanská kultura; pohřební ritus, mohyly; hmotná kultura halštatské společnosti, významné lokality.   

11. První pokusy o civilizaci (Keltové): Původ Keltů a jejich expanze v Evropě; keltská společnost a její 

ideologie; život v keltské vesnici; Bójové a Volkové-Tektoságové; hmotná kultura doby laténské; rozvoj 

mincovnictví a obchodu; oppida jako centra moci a obchodu; pohřební ritus Keltů; vztah Keltů a Římanů; 

zánik keltské kultury; púchovská kultura.  

12. Germánské obyvatelstvo v dotyku s Římskou říší (doba římská a stěhování národů): Původ Germánů a 

germánské kmeny; společnost, hospodářství a náboženství Germánů; hmotná kultura Germánů a styky 

s Římany; doklady pobytu Římanů na našem území; Markomanské války (2. století n. l.); pohřební ritus 

Germánů; pohyby a přesuny obyvatelstva ve 3. až 5. století (vpád Hunů do Evropy a zánik Římské říše); 

etnické složení po pádu Říma; Langobardi, Herulové; příchod prvních slovanských obyvatel. 

 

C) Vývoj společnosti ve starověku 

13. Starý Přední východ (I) – politické uspořádání: Vznik prvních měst a městských států – příčiny, důsledky; 

sumerské městské státy, akkadská říše a další státy; sociální, náboženské, politické a právní uspořádání; 

etnogenetická charakteristika tvůrců mezopotamských civilizací. 

14. Starý Přední východ (II) – kultura: Vynález písma jako jeden z největších přínosů mezopotamských 

civilizací; podíl Sumerů a Semitů; nejstarší texty na hliněných tabulkách z konce 4. tisíciletí př. n. l; vývoj 

nejstarších písem a vliv písma na proměny kultury. 

15. Starověký Egypt: Vznik jednotného egyptského státu na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l., sociální, 

náboženské, politické a právní uspořádání; filosofie posmrtného života a její vztah k rozvoji monumentálního 

stavitelství a sochařství. 

16. Perský (íránský) a kurdský svět: Írán – jedno z nejstarších civilizačních středisek, mocenské, duchovní a 

celkově kulturní aspekty oblasti (např. zoroastrismus), příchod indoevropských Árjů ve druhé polovině 2. 

tisíciletí př. n. l., další vývoj oblasti Blízkého a Středního východu; postavení a význam Kurdů. 

17. Arabský svět: Charakteristika předislámské doby (cca. od začátku 6. do poloviny 7. století); islámská 

expanze a vytvoření arabsko-islámské říše a civilizace, rozkvět v 9. až 12. století a geografické rozšíření; 

hlavní rysy kulturního, politického a náboženského života; arabské vlivy v Evropě a v českých zemích.  

18. Indie: Harappská kultura – první městská civilizace na území Indie; význam Árjů; vlivy baktrijských Řeků, 

Skythů, Parthů, Kušánů, Hefthalitů, arabských nájezdníků a mořeplavců, tureckých, perských a mongolských 

dobyvatel a evropských kolonizátorů – původ etnické, jazykové, náboženské a celkově kulturní rozmanitosti 

Indie; náboženské soustavy: brahmanismus, učení upanišad, buddhismus, hinduismus aj. 

19. Čína (I) – úsvit dějin: Lokální zemědělské kultury na úsvitu dějin Číny, geografická izolace oblasti od 

ostatních civilizací a její vliv na vznik osobitých rysů Číny vůči okolním národům.  
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20. Čína (II) – historický vývoj: Dynastie Sia, Šang a Čou; tzv. Období Válčících států; sjednocení Číny 

prvním svrchovaným císařem Čchinů (Čchin Š-chuang-ti); dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.), rozvoj 

etických a státoprávních učení: taoismus, moismus, legismus, konfucianismus aj.; další vývoj Číny do 20. 

století. 

21. Tibet: kontakty s Indií a s Čínou, vytváření vlastní tradice a civilizace, vliv Tibetu na duchovní život celé 

vnitřní Asie. 

22. Korea a Japonsko: Počátek dějin Koreje, bájné království Čoson; první státy v 1. století př. n. l., vývoj od 

států Silla, Päkče a Kogurjo po anexi Japonskem; první čínské záznamy o Japonsku, vývoj v období 5. a 6. 

století – rozvoj řemesel, myšlenkových a náboženských směrů, konfucianismus a buddhismus, čínské písmo; 

základy nového japonského státu, vliv čínské říše Tchang;  specifika japonského životního stylu; politická 

forma šógunátu, změny po roce 1850 – reformy Meidž. 

23. Středoamerické civilizace: Formativní kultura olmécká; Mayové, matematika, astronomie, kalendář; 

Aztékové a další, jejich náboženské rituály.  

24. Jihoamerické civilizace: Vznik prvních městských útvarů na peruánském pobřeží, v horských oblastech 

peruánských And a vznik a rozvoj vysokohorské Tíwanacké říše kolem jezera Titicaca v 5. století př. n. l. až 

10. století n. l.; Incká říše jihoamerických Kečuů, státní správa mnohonárodnostní říše a organizaci veřejného 

života. 

25. Základy euroamerické civilizace – antické Řecko: Vznik městského státu (polis) v archaickém období, 

vývoj státoprávního uspořádání (oligarchie, demokracie). Životní styl, filosofie, vědy a umění. 

26. Základy euroamerické civilizace – antický Řím: Vznik a rozvoj římského státu od nevelkého městského 

státu v době královské (8. – 6. století př. n. l.) až po prvořadou mocnost starověkého světa v době existence 

republiky a císařství; životní styl; rané křesťanství; podněty a inspirace pro další vývoj evropské civilizace. 

 

D) Vývoj společnosti v evropském středověku a novověku 

27. Středověk: Termín středověk, periodizace; historický rámec; archeologie středověku. 

28. Počátky slovanského osídlení: Pravlast Slovanů, příchod Slovanů do střední Evropy; kultura pražského 

typu; Avaři a jejich hmotná kultura; Samova říše. 

29. Velkomoravská říše: Historický rámec, archeologické prameny, kultura, okolnosti zániku.  

30. Český stát v 11. až první polovině 13. stol.: Politický rámec, materiální předpoklady rozvoje; archeologické 

prameny.  

31. Zemědělci od 6. do 12. stol.: Hmotná kultura, sídliště, obydlí, vybavení domácnosti, zemědělské nářadí; 

pohřební ritus a jeho proměny. 

32. Zemědělci ve 13. až 15. stol.: Hmotná kultura, vesnice, obydlí, vybavení domácnosti, zemědělské nářadí, 

pohřební ritus a jeho proměny. 

33. Řemeslníci, obchodníci: Obyvatelé hospodářských center a měst a jejich hmotná kultura, sídliště, obydlí, 

vybavení domácnosti, nářadí; pohřbení ritus a jeho proměny. 

34. Klérus: Světské a řeholní duchovenstvo a jeho hmotná kultura, farní kostely, kláštery a jejich vybavení, 

pohřbení ritus. 

35. Archeologie církevních památek: Kostely, kláštery. 

36. Panovníci, velmoži a šlechta v 9. až 12. stol.: Hmotná kultura, sídla, vybavení, zbraně, pohřbení ritus. 

37. Panovníci a šlechta v 13. až 15. stol.: Hmotná kultura, sídla, insignie moci, pohřební ritus.  

38. Konec středověku: Projevy konce středověku v archeologických pramenech. 

39. Život člověka v raném novověku: Životní cyklus člověka od narození do smrti (porod, dětství a dospívání, 

sňatek a manželství, rodina a domácnost, stárnutí a stáří, smrt a pohřební ritus), život na vesnici a ve městě 

z pohledu práce, volného času, morálky, práva a náboženství. 

 

 

Požadavky na přijímací řízení  

 

Přijímací zkouška do bakalářského studia je písemná a skládá se ze dvou částí: (a) Testu studijní připravenosti 

(maximálně 400 bodů) a (b) Odborného testu z biologie člověka, historie a základů společenských věd 

(maximálně 600 bodů). Celkem je možné získat maximálně 1000 bodů. Test studijní připravenosti testuje 

všeobecné studijní schopnosti a není založen na vědomostech. Odborný test z biologie člověka, historie a základů 

společenských věd je založen na znalostech v rozsahu výuky gymnázia a při jeho přípravě čerpáme ze 

středoškolských učebnic, aktuálně: 

 

Jelínek Jan, Zicháček Vladimír (2013): Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). Nakladatelství 

Olomouc s.r.o. ISBN: 978-80-7182-333-9. 

Popelka Miroslav, Válková Veronika (2008): Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 – Pravěk a starověk. Praha: 

SPN – pedagogické nakladatelství. ISBN: 978-80-7235-410-8. 
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Čornej Petr, Čornejová Ivana, Parkan František (2009): Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a 

raný novověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství a.s. ISBN: 978-80-7235-430-6. 

Dufek Pavel, Kneblová Eva, Kundt Radek, Němec Jan, Spáč Peter, Vacková Barbora, Vejvodová Petra (2010): 

Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis s.r.o. ISBN 978-80-7358-152-7.  

 

Nadaným uchazečům je možné prominout přijímací zkoušku, pokud splní podmínku prospěchu z profilových 

předmětů (průměr do 1,5) a současně jsou úspěšnými řešiteli olympiády (nebo SOČ) v oborech souvisejících 

s programem (biologie, chemie, dějepis, společenské vědy). Tímto způsobem v přijímacím řízení motivujeme 

studenty, kteří již na střední škole projevují zájem o obor antropologie a mají současně výborný prospěch.  

Podrobnější údaje vč. podmínek pro prominutí zkoušky se nachází na adrese: 

http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky 

 

Další povinnosti / odborná praxe  

 

Odborná terénní praxe 

Studenti během bakalářského studia absolvují terénní praxi v rozsahu 6 týdnů podle pokynů Ústavu antropologie. 

Obvyklé rozvržení je 2 týdny v každém akademickém roce. Na základě splněné (resp. dokončované) praxe si 

studenti v jarním semestru 3. ročníku studia zapíší povinný předmět Bi6502 Terénní cvičení I 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 formulaci výsledků 

v závěrečné zprávě. Finální části postupu probíhají v laboratoři na Ústavu antropologie. Studenti bakalářského 

studia jsou v terénu školeni především v základních technikách preparace hrobu a kresebné dokumentace. 

Studenti musí povinně absolvovat v bakalářském studiu minimálně jeden týden na tomto terénním výzkumu.  

Zbývající praxi mohou absolvovat i na výzkumech jiných institucí dle vlastního uvážení. V posledních 3 letech se 

studenti účastnili např. výzkumů: Brno – Vídeňská 2012 (Archaia Brno – mladohradištní pohřebiště), Brno 

Smetanova 2011 (Archaia Brno), Kyjov 2010 (Muzeum Hodonín – Langobardské pohřebiště) aj. Část praxe 

mohou studenti absolvovat na jiných archeologických, etnologických a dalších 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 (Bi6502 Terénní cvičení I) 

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 

 

Bakalářská práce je zadávána zpravidla na začátku 5. semestru (v případě splnění podmínky složení zkoušky 

z odborné angličtiny může i dříve). Studenti si zapisují (výše uvedené) povinné předměty: Bi4502 Bakalářská 

práce I (5. semestr) a Bi6100 Bakalářská práce II (6. semestr). 

 

Příklady návrhů témat bakalářských prací: 

Obuv u starověkých populací. 

Moderní metody dokumentace a rekonstrukce terénních nálezových situací. 

Komplexní lovecko-sběračské společnosti: Vzestup a pád. 

Parazitární rizika plynoucí z potravních adaptací vybraných mobilních společností. 

Člověk a nádoby v 9. století na Moravě. 

Ruka člověka v parietálním umění. 

Doba římská v provinciích: Komparační socio-kulturní analýzy umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů. 

 

Obhájené bakalářské práce 

V letech 2009 – 2013 (akademické roky 2008/2009 až 2012/2013) bylo obhájeno celkem 83 bakalářských prací z 

antropologie. Obhájené bakalářské práce jsou volně ke stažení na adrese: 

www.is.muni.cz/thesis/ 

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

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

http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky
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 bakalářské 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): 

Škvarnová Petra (2009): Identifikace člověka podle ušního boltce. Vedoucí: RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Bártová Věra (2009): Celibát římskokatolických kněží. Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Jandová Marie (2010): Věkové změny faciální oblasti v ontogenezi člověka. Vedoucí: RNDr. Petra Urbanová, 

Ph.D. 

Bútorová Barbora (2011): Morfoskopické znaky a jejich variabilita u novověkých skeletů z Anenských teras v 

Brně. Vedoucí: Mgr. Tomáš Mořkovský 

Kasalová Ivana (2011): Obchod s lidmi v antropologickém kontextu. Vedoucí: Mgr. Bc. Alena Řiháková, Ph.D. 

Kavalová Pavla (2011): Dárcovství vlastního těla z antropologické perspektivy. Vedoucí: Mgr. Bc. Alena 

Řiháková, Ph.D. 

Paseková Kateřina (2011): Antropologická analýza kosterních pozůstatků pruských vojáků z pěti hromadných 

hrobů z ulice Trtílkova, Brno-Lesná. Vedoucí: RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. 

Pražák Ondřej (2011): Antropometrická analýza kosterních pozůstatků z Anenských teras v Brně. Vedoucí: Mgr. 

Tomáš Mořkovský 

Slobodníková Ivona (2011): Detstvo v histórii a prehistórii. Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Čelková Michaela (2012): Stranové rozdiely kosti ramennej: vzťah k preferenci ruky. Vedoucí: doc. RNDr. 

Miroslav Králík, Ph.D. 

Gimunová Marta (2012): Morfometrické vztahy chodidla k ostatním částem lidského těla. Vedoucí: Mgr. Martin 

Čuta, Ph.D. 

Kopecký Tomáš (2012): Antropologická analýza kosterních pozůstatků z areálu zámku v Třebíči. Vedoucí: Mgr. 

Tomáš Mořkovský 

Marešová Milada (2012): Člověk a náramek v době římské a stěhování národů. Vedoucí: prof. PhDr. Josef Unger, 

CSc. 

Daňko Marek (2013): Projevy stárnutí na kostře člověka a jejich využití při odhadu dožitého věku. Vedoucí: doc. 

RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 

Kopuncová Natália (2013): Hodnocení somatotypu sportovců s aplikací na skupinu potápěčů. Vedoucí: Mgr. 

Martin Čuta, Ph.D. 

Kováčová Veronika (2013): Velikostní a tvarové rozdíly mezi radiálními a ulnárními smyčkami na prstech ruky. 

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

Nevrtalová Vendula (2013): Stranové rozdíly kůstek středoušní dutiny. Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, 

Ph.D. 

Turková Michaela (2013): Homo neanderthalensis: Přírodní a kulturní adaptace. Vedoucí: prof. PhDr. Jiří 

Svoboda, DrSc. 

 

Návaznost na předchozí studijní 

program (podmínky z hlediska 

příbuznosti oborů) 

 

Bakalářský program Antropologie nenavazuje na žádné předchozí vysokoškolské studium. Pokud student 

v předchozím studiu jiného programu vystudoval předměty totožné s předměty oboru Antropologie, mohou mu 

být uznány na základě podmínek uvedených ve Studijním a zkušebním řádu MU (článek 14) a Opatření děkana č. 

5/2013 „Opatření ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity“.  

Skladba předmětů bakalářského programu Antropologie představuje přípravu pro studium ve stejnojmenném 

navazujícím magisterském programu.  
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D – Charakteristika studijních předmětů 

 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi1231 Anatomie pro antropology I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Anatomie člověka téměř v rozsahu pro studenty lékařské fakulty. Předmět je vyučován na Ústavu antropologie, částečně 

v prostorách Lékařské fakulty (s laskavým svolením vedoucího Anatomického ústavu Prof. RNDr. Petra Dubového, 

CSc.). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen porozumět anatomii pohybového systému člověka, popsat a 

vyjmenovat jeho pasivní i aktivní složky; bude schopen vysvětlit anatomickou stavbu a funkci opěrného systému a 

svalového aparátu lidského těla a využít tyto informace při antropologickém studiu a výzkumu; tyto znalosti jsou zásadní 

pro studium kterékoli oblasti poznání člověka. 

Osnova 

Roviny a směry na lidském těle, hlavní části lidského těla, obecná osteologie 

Kostra trupu 

Kostra horní končetiny 

Kostra dolní končetiny 

Neurocranium 

Splanchnocranium, pohlavní rozdíly na lebce, novorozenecká lebka 

Obecná arthrologie, spojení na lebce, na páteři, na hrudníku 

Spoje kostí na horní končetině 

Spoje kostí na dolní končetině 

Obecná myologie, svaly hlavy a krku 

Svaly trupu 

Svaly horní končetiny 

Svaly dolní končetiny 

  

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 

HORÁČKOVÁ, Ladislava. Anatomie pro antropology I. Brno: Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství 

CERM, Masarykova univerzita, 2007. 171 s. ISBN 978-80-210-4449-4.  

 

Doporučená literatura 

ČIHÁK, R. (2001): Anatomie 1. Praha: Grada, 497 s. ISBN 80-7169-970-5 

Hupková A., Urbanová P., Pěnička R. (2012): Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Brno: 

Masarykova univerzita. Volně dostupné na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592 

DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka I. Pohybový systém. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzity, 

Lékařská fakulta, 1997. 257 s. ISBN 80-210-1633-7. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi1231c Anatomie pro antropology I 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  

 

Vyučující  

Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je prakticky procvičit na anatomických preparátech a vizuálně zafixovat znalosti, které studenti 

získávají v předmětu Anatomie pro antropology I.; Anatomie člověka téměř v rozsahu pro studenty lékařské fakulty. 

Předmět je vyučován na Ústavu antropologie, částečně v prostorách Lékařské fakulty (s laskavým svolením vedoucího 

Anatomického ústavu Prof. RNDr. Petra Dubového, CSc.). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen 

porozumět anatomii pohybového systému člověka, popsat a vyjmenovat jeho pasivní i aktivní složky; bude schopen 

vysvětlit anatomickou stavbu a funkci opěrného systému a svalového aparátu lidského těla a využít tyto informace při 

antropologickém studiu a výzkumu; tyto znalosti jsou zásadní pro studium kterékoli oblasti poznání člověka. 

Osnova 

Roviny a směry na lidském těle, hlavní části lidského těla, obecná osteologie 

Kostra trupu 

Kostra horní končetiny 

Kostra dolní končetiny 

Neurocranium 

Splanchnocranium, pohlavní rozdíly na lebce, novorozenecká lebka 

Obecná arthrologie, spojení na lebce, na páteři, na hrudníku 

Spoje kostí na horní končetině 

Spoje kostí na dolní končetině 

Obecná myologie, svaly hlavy a krku 

Svaly trupu 

Svaly horní končetiny 

Svaly dolní končetiny  

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 

HORÁČKOVÁ, Ladislava. Anatomie pro antropology I. Brno: Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství 

CERM, Masarykova univerzita, 2007. 171 s. ISBN 978-80-210-4449-4.  

 

Doporučená literatura 

ČIHÁK, R. (2001): Anatomie 1. Praha: Grada, 497 s. ISBN 80-7169-970-5 

Hupková A., Urbanová P., Pěnička R. (2012): Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Brno: 

Masarykova univerzita. Volně dostupné na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592 

DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka I. Pohybový systém. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzity, 

Lékařská fakulta, 1997. 257 s. ISBN 80-210-1633-7. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2232 Anatomie pro antropology II 

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  

 

Vyučující  

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Anatomie člověka téměř v rozsahu pro studenty lékařské fakulty. Předmět je vyučován na Ústavu antropologie, částečně 

v prostorách Lékařské fakulty (s laskavým svolením vedoucího Anatomického ústavu Prof. RNDr. Petra Dubového, 

CSc.). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen porozumět anatomii systému vnitřních orgánů člověka v 

rozsahu potřebném pro antropologa; bude schopen vysvětlit anatomickou stavbu a funkci systému vnitřních orgánů 

(splanchnologie) lidského těla a použít tyto informace při antropologickém studiu a výzkumu; tyto znalosti jsou zásadní 

pro studium kterékoli oblasti poznání člověka. 

Osnova 

Trávicí systém I (dutina ústní, zuby, jazyk, patro, slinné žlázy) 

Trávicí systém II (trávicí trubice - hltan až konečník) 

Trávicí systém III (játra, slinivka břišní, slezina, peritoneum) 

Dýchací systém I (horní dýchací cesty, hrtan) 

Dýchací systém II (dolní dýchací cesty, plíce, pleura, projekce plic) 

Močový systém 

Mužská pohlavní soustava, svalové dno pánevní 

Ženská pohlavní soustava 

Srdce I (popis a stavba) 

Srdce II (výživa, inervace, projekce), obecná stavba cév, malý krevní oběh 

Přehled tepen 

Přehled žil, mízní systém 

Základy topografie vnitřních orgánů 

  

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 

VARGOVÁ, Lenka a Libor PÁČ. Anatomie pro antropology II Splanchnologie. Brno: Nadace Universitas, Akademické 

nakladatelství CERM, Masarykova univerzita, 2008. 178 s. ISBN 978-80-7204-616-4. 

 

Doporučená literatura 

ČIHÁK, R. (2013): Anatomie 2. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-4788-0 

DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, Lékařská fakulta Brno, 2000. 134 s. ISBN 80-210-2413-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2232cv Anatomie pro antropology II cvičení 

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 praktické 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je prakticky procvičit na anatomických preparátech a vizuálně zafixovat znalosti, které studenti 

získávají v předmětu Anatomie pro antropology II.; Anatomie člověka téměř v rozsahu pro studenty lékařské fakulty. 

Předmět je vyučován na Ústavu antropologie, částečně v prostorách Lékařské fakulty (s laskavým svolením vedoucího 

Anatomického ústavu Prof. RNDr. Petra Dubového, CSc.). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen 

porozumět anatomii systému vnitřních orgánů člověka; popsat a vyjmenovat jeho složky; bude schopen vysvětlit funkci 

systémů vnitřních orgánů; využít tyto informace při antropologickém studiu a výzkumu; tyto znalosti jsou zásadní pro 

studium kterékoli oblasti poznání člověka. 

Osnova 

Trávicí systém I (dutina ústní, zuby, jazyk, patro, slinné žlázy) 

Trávicí systém II (trávicí trubice - hltan až konečník) 

Trávicí systém III (játra, slinivka břišní, slezina, peritoneum) 

Dýchací systém I (horní dýchací cesty, hrtan) 

Dýchací systém II (dolní dýchací cesty, plíce, pleura, projekce plic) 

Močový systém 

Mužská pohlavní soustava, svalové dno pánevní 

Ženská pohlavní soustava 

Srdce I (popis a stavba) 

Srdce II (výživa, inervace, projekce), obecná stavba cév, malý krevní oběh 

Přehled tepen 

Přehled žil, mízní systém 

Základy topografie vnitřních orgánů 

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 

VARGOVÁ, Lenka a Libor PÁČ. Anatomie pro antropology II Splanchnologie. Brno: Nadace Universitas, Akademické 

nakladatelství CERM, Masarykova univerzita, 2008. 178 s. ISBN 978-80-7204-616-4. 

 

Doporučená literatura 

ČIHÁK, R. (2013): Anatomie 2. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-4788-0 

DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, Lékařská fakulta Brno, 2000. 134 s. ISBN 80-210-2413-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2232 Anatomie pro antropology III 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

prerekvizity: absolvování předmětů Bi1231 Anatomie pro antropology I, Bi1231c Anatomie pro antropology - cv., 

Bi2232 Anatomie pro antropology II, Bi2232c Anatomie II cvičení 

Vyučující  

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Anatomie člověka téměř v rozsahu pro studenty lékařské fakulty. Předmět je vyučován na Ústavu antropologie, částečně 

v prostorách Lékařské fakulty (s laskavým svolením vedoucího Anatomického ústavu Prof. RNDr. Petra Dubového, 

CSc.). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen porozumět anatomii nervového systému člověka v rozsahu 

potřebném pro antropology; popsat a vyjmenovat jeho složky; bude schopen vysvětlit anatomickou stavbu a funkci 

nervového systému lidského těla a využít tyto informace při antropologickém studiu a výzkumu; tyto znalosti jsou 

zásadní pro studium kterékoli oblasti poznání člověka. 

Osnova 

Úvod do studia nervového systému 

Obecná anatomie nervového systému. Medulla spinalis 

Mozkový kmen. Výstupy hlavových nervů 

Mozeček a diencephalon 

Telencephalon 

Hlavové nervy I. 

Hlavové nervy II. 

Plexus cervicalis et brachialis 

Plexus lumbalis et sacralis 

Autonomní nervový systém (zevní popis), komory CNS, cévní zásobení CNS 

Sluchově-rovnovážné ústrojí 

Zrakový systém, integumentum commune 

  

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 

PÁČ, Libor, Lenka VARGOVÁ a Martin ČUTA. Anatomie pro antropology III - Nervový systém. Smyslové orgány. 1. 

vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, 2013. 161 s. Panorama antropologie biologické - 

sociální - kulturní. Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“. Modul 37. ISBN 978-80-

7204-849-6. 

 

Doporučená literatura 

ČIHÁK, R. (2004): Anatomie 3. Praha: Grada. 692 s. ISBN 80-247-1132-X 

DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 285 s. ISBN 80-210-

3027-5. 

PÁČ, Libor. Základy struktury centrálního nervového systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 

1997. 92 s. ISBN 80-210-1498-9. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2232cv Anatomie pro antropology III cvičení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky praktické 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

prerekvizity: absolvování předmětů Bi1231 Anatomie pro antropology I, Bi1231c Anatomie pro antropology - cv., 

Bi2232 Anatomie pro antropology II, Bi2232c Anatomie II cvičení 

Vyučující  

Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je prakticky procvičit na anatomických preparátech a vizuálně zafixovat znalosti, které studenti 

získávají v předmětu Anatomie pro antropology III.; Anatomie člověka téměř v rozsahu pro studenty lékařské fakulty. 

Předmět je vyučován na Ústavu antropologie, částečně v prostorách Lékařské fakulty (s laskavým svolením vedoucího 

Anatomického ústavu Prof. RNDr. Petra Dubového, CSc.). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen 

porozumět anatomii nervového systému člověka v rozsahu potřebném pro antropology; popsat a vyjmenovat jeho 

složky; bude schopen vysvětlit anatomickou stavbu a funkci nervového systému lidského těla a využít tyto informace při 

antropologickém studiu a výzkumu; tyto znalosti jsou zásadní pro studium kterékoli oblasti poznání člověka. 

Osnova 

Úvod do studia nervového systému 

Obecná anatomie nervového systému. Medulla spinalis 

Mozkový kmen. Výstupy hlavových nervů 

Mozeček a diencephalon 

Telencephalon 

Hlavové nervy I. 

Hlavové nervy II. 

Plexus cervicalis et brachialis 

Plexus lumbalis et sacralis 

Autonomní nervový systém (zevní popis), komory CNS, cévní zásobení CNS 

Sluchově-rovnovážné ústrojí 

Zrakový systém, integumentum commune 

  

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 

PÁČ, Libor, Lenka VARGOVÁ a Martin ČUTA. Anatomie pro antropology III - Nervový systém. Smyslové orgány. 1. 

vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, 2013. 161 s. Panorama antropologie biologické - 

sociální - kulturní. Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“. Modul 37. ISBN 978-80-

7204-849-6. 

 

Doporučená literatura 

ČIHÁK, R. (2004): Anatomie 3. Praha: Grada. 692 s. ISBN 80-247-1132-X 

DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 285 s. ISBN 80-210-

3027-5. 

PÁČ, Libor. Základy struktury centrálního nervového systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 

1997. 92 s. ISBN 80-210-1498-9. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2223 Antropologie a moderní trendy v biologii 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Teoretická přednáška doplněná diskusí nad jednotlivými tématy. Výuka probíhá blokově. Pro úspěšné složení zkoušky 

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

Vyučující  

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.   

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty antropologie s moderními trendy v biologickém a biomedicínském výzkumu a 

poukázat na sociální, kulturní, etické a právní konsekvence, které se otevírají s aplikací nových biologických poznatků 

v praktickém životě. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět pokrokům v asistované reprodukci, 

genetických modifikacích, genové, buněčné a tkáňové terapii a dalších oblastech a bude schopen argumentovat o 

obecných společenských důsledcích těchto technologických změn. 

Osnova 

1) úvod do bioetiky (efekt emocí na etické soudy člověka, spolupráce, altruismus aj.) 

2) asistovaná reprodukce 

3) genetické modifikace u rostlin v kontextu ochrany životního prostředí, u živočichů v kontextu ochrany zvířat proti 

týrání 

4) klonování zvířat a lidí 

5) genové terapie versus genové vylepšení člověka 

6) buněčné terapie a tkáňové či orgánové inženýrství (chimérismus, mikrochimérismus) 

7) výběr dítěte podle pohlaví, dalších dědičných znaků a vlastností 

  

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 

ONDOK Josef Petr (2005): Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton. ISBN 80-7254-486-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi6460 Antropologie novověku 

Typ předmětu povinný 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  

prerekvizity: Kurz navazuje na předmět Antropologie středověku. 

Vyučující  

Mgr. Tomáš Mořkovský  

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s obdobím raného novověku z pohledu historické antropologie, která 

klade konkrétního člověka do středu historické analýzy. Na konci kurzu by student měl být schopen: popsat prožívání a 

vnímání životního cyklu člověka v jeho hlavních obdobích (porod, dětství a jeho vnímání dospělými, dospívání, 

výchova, vzdělávání, sňatek a manželské soužití, stáří, smrt a pohřeb); interpretovat rodinné a další sociální vztahy 

(pokrevní a nepokrevní příbuzenské vztahy, sousedské vztahy, čest a sociální postavení); definovat pracovní a 

volnočasové aktivity; popsat tehdejší kulturu bydlení, oblékání a stravování; analyzovat rozdíly v pojetí života ve městě 

a na venkově atd. 

Osnova 

1. Úvod a vymezení předmětu. Vývoj a směry historiografie (makrohistorie, mikrohistorie, dějiny mentalit, dějiny 

každodennosti, historická antropologie). 

2. Životní cyklus člověka v raném novověku – porod a rané dětství. 

3. Životní cyklus člověka v raném novověku – dětství a dospívání (vnímání dětí ve společnosti, vztahy rodičů a dětí, 

výchova a vzdělávání dětí). 

4. Životní cyklus člověka v raném novověku – sňatek a manželství (námluvy, předsňatkové rituály a tradice, vlastní 

sňatek, věno, manželské soužití, konflikty, rozvod). 

5. Životní cyklus člověka v raném novověku – stáří (vymezení stáří, vnímání starých lidí ve společnosti, zabezpečení na 

stáří). 

6. Životní cyklus člověka v raném novověku – umírání, smrt a pohřeb (pohled na smrt, ars moriendi, memento mori, 

pohřební praktiky a rituály). 

7. Rodina a domácnost – rodinné zázemí a bydlení, rozdíly v rodinách různých sociálních vrstev, domácnost jako 

sociální a hospodářská jednotka. 

8. Vesnice a její obyvatelé – struktura vesnického obyvatelstva, samospráva, vztahy s měšťany, církví a šlechtou. 

9. Město a jeho obyvatelé. 

10. Práce a volný čas – pracovní povinnosti, svátky, oslavy, zábava a hry. 

11. Člověk a právo – lidé na okraji společnosti, zločin a trest. 

12. Člověk a víra – náboženské, pověrečné a magické představy.  

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 

DÜLMEN, Richard van (2002): Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 116 s. ISBN 80-

86569-15-2. 

DÜLMEN, Richard van (2006): Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Praha: Argo, 339 s. 

ISBN 80-7203-813-3. 

Doporučená literatura 

BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel ed. (2007): Člověk českého raného novověku. Praha: Argo, ISBN 978-80-7203-694-3. 

BURKE, Peter (2005): Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo, 374 s., [1. ISBN 80-7203-638-6. 

DÜLMEN, Richard van (2003): Bezectní lidé O katech, děvkách a mlynářích: nepočestnost a sociální izolace v raném 

novověku. Praha: Dokořán, 107 s. ISBN 80-86569-43-8. 

TINKOVÁ, Daniela (2004): Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo, 413 s. ISBN 80-7203-565-7. 

PETRÁŇ, Josef (1997): Dějiny hmotné kultury. II(2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: 

Ministerstvo kultury ČR, 1002 s. ISBN 80-7184-086-62. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi3170 Antropologie pravěku 

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, 

exkurze 

Další požadavky na studenta  

Zpracování semestrové práce na zvolené téma. 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. 

Vyučující  

prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Mgr. Martin Novák, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

V tomto kurzu se studenti seznámí se základy archeologické periodizace a vývoji pravěkého osídlení především na 

území Moravy. Důraz je kladen na způsob života v jednotlivých obdobích pravěku, především v paleolitu a mezolitu. Na 

konci kurzu by měl student být schopen: definovat jednotlivé fáze prehistorie (se zaměřením na Moravu); přiřadit k 

jednotlivým fázím převládající kulturní okruhy; vysvětlit, jak převratné objevy v technologických postupech změnily 

život jednotlivce i populace; aplikovat teoretické poznatky při komunikaci a spolupráci s archeology. 

Osnova 

1. Metody poznání pravěkých dějin. 

2. 4. Lovci a sběrači (paleolit a mezolit).  

5. První zemědělci (neolit).  

6. Pravěká společnost a počátky využití kovů (eneolit).  

7. Pravěká společnost a využití bronzu (doba bronzová).  

8. Pravěká společnost a počátky využití železa (doba halštatská).  

9. První pokus o civilizaci (Keltové).  

10. Germánské obyvatelstvo v dotyku s Římskou říší (doba římská a stěhování národů).  

11. Exkurze do Anthroposu.  

12. Exkurze do Moravského zemského muzea (paleolit až doba stěhování národů). 

 

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 

Podborský V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997. 

Pravek Slovenska, Pamiatky a múzeá 1/2008 (pro studenty ze Slovenska). 

Svoboda J. A.: Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu, Brno 2009. 

 

Doporučená literatura  

Archeologie pravěkých Čech 1-8, Praha 2007-2008 (pro studenty z Čech). 

Droberjar, Eduard. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Praha 2002. 

Podborský V. ad.: Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993 (pro studenty z Moravy). 

Sklenář K. ad.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4260 Antropologie starověku 

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  

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 základní sociokulturní charakteristiku důležitých starověkých oblastí světa. Po 

absolvování kurzu by měl student být schopen: popsat etnické složení, vysvětlit životní filosofie, popsat uspořádání 

vztahů mezi jednotlivcem, společností a státem, definovat etická a státoprávní učení, a vyjmenovat hlavní objevy 

kulturní a technologické důležitých starověkých kulturněhistorických oblastí světa; charakterizovat specifika a 

vyjmenovat přínosy jednotlivých oblastí do světové kultury. 

Osnova 

1. Starý Přední východ (I) – politické uspořádání: Vznik prvních měst a městských států – příčiny, důsledky; 

sumerské městské státy, akkadská říše a další státy; sociální, náboženské, politické a právní uspořádání; 

etnogenetická charakteristika tvůrců mezopotamských civilizací. 

2. Starý Přední východ (II) – kultura: Vynález písma jako jeden z největších přínosů mezopotamských civilizací; 

podíl Sumerů a Semitů; nejstarší texty na hliněných tabulkách z konce 4. tisíciletí př. n. l; vývoj nejstarších písem a 

vliv písma na proměny kultury. 

3. Starověký Egypt: Vznik jednotného egyptského státu na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l., sociální, náboženské, 

politické a právní uspořádání; filosofie posmrtného života a její vztah k rozvoji monumentálního stavitelství a 

sochařství. 

4. Perský (íránský) a kurdský svět: Írán – jedno z nejstarších civilizačních středisek, mocenské, duchovní a celkově 

kulturní aspekty oblasti (např. zoroastrismus), příchod indoevropských Árjů ve druhé polovině 2. tisíciletí př. n. l., 

další vývoj oblasti Blízkého a Středního východu; postavení a význam Kurdů. 

5. Arabský svět: Charakteristika předislámské doby (cca. od začátku 6. do poloviny 7. století); islámská expanze a 

vytvoření arabsko-islámské říše a civilizace, rozkvět v 9. až 12. století a geografické rozšíření; hlavní rysy 

kulturního, politického a náboženského života; arabské vlivy v Evropě a v českých zemích.  

6. Indie: Harappská kultura – první městská civilizace na území Indie; význam Árjů; vlivy baktrijských Řeků, Skythů, 

Parthů, Kušánů, Hefthalitů, arabských nájezdníků a mořeplavců, tureckých, perských a mongolských dobyvatel a 

evropských kolonizátorů – původ etnické, jazykové, náboženské a celkově kulturní rozmanitosti Indie; náboženské 

soustavy: brahmanismus, učení upanišad, buddhismus, hinduismus aj. 

7. Čína (I) – úsvit dějin: Lokální zemědělské kultury na úsvitu dějin Číny, geografická izolace oblasti od ostatních 

civilizací a její vliv na vznik osobitých rysů Číny vůči okolním národům.  

8. Čína (II) – historický vývoj: Dynastie Sia, Šang a Čou; tzv. Období Válčících států; sjednocení Číny prvním 

svrchovaným císařem Čchinů (Čchin Š-chuang-ti); dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.), rozvoj etických a 

státoprávních učení: taoismus, moismus, legismus, konfucianismus aj.; další vývoj Číny do 20. století. 

9. Tibet: kontakty s Indií a s Čínou, vytváření vlastní tradice a civilizace, vliv Tibetu na duchovní život celé vnitřní 

Asie. 

10. Korea a Japonsko: Počátek dějin Koreje, bájné království Čoson; první státy v 1. století př. n. l., vývoj od států 

Silla, Päkče a Kogurjo po anexi Japonskem; první čínské záznamy o Japonsku, vývoj v období 5. a 6. století – 

rozvoj řemesel, myšlenkových a náboženských směrů, konfucianismus a buddhismus, čínské písmo; základy nového 

japonského státu, vliv čínské říše Tchang;  specifika japonského životního stylu; politická forma šógunátu, změny 

po roce 1850 – reformy Meidž. 

11. Středoamerické civilizace: Formativní kultura olmécká; Mayové, matematika, astronomie, kalendář; Aztékové a 

další, jejich náboženské rituály.  

12. Jihoamerické civilizace: Vznik prvních městských útvarů na peruánském pobřeží, v horských oblastech 

peruánských And a vznik a rozvoj vysokohorské Tíwanacké říše kolem jezera Titicaca v 5. století př. n. l. až 10. 

století n. l.; Incká říše jihoamerických Kečuů, státní správa mnohonárodnostní říše a organizaci veřejného života. 

13. Základy euroamerické civilizace – antické Řecko: Vznik městského státu (polis) v archaickém období, vývoj 
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státoprávního uspořádání (oligarchie, demokracie). Životní styl, filosofie, vědy a umění. 

14. Základy euroamerické civilizace – antický Řím: Vznik a rozvoj římského státu od nevelkého městského státu v 

době královské (8. – 6. století př. n. l.) až po prvořadou mocnost starověkého světa v době existence republiky a 

císařství; životní styl; rané křesťanství; podněty a inspirace pro další vývoj evropské civilizace. 

 

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 – Malinová, Renata. (1991): Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacátého století. 

Svoboda, Praha. (Další vhodná literatura je uvedena na stranách 485 až 496 citované knihy.) 

Encyklopedie 

 

Doporučená literatura 

Haviland, William A. (1994): Anthropology. 8. vydání. Harcourt Brace College Publishers, Fort Worth. 

Kottak, C. Ph. (1994): Anthropology: The Exploration of Human Diversity. McGraw-Hill, New York. 

Malina, Jaroslav, ed. (2002-2004): Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro 

studenty antropologie a příbuzných oborů. 

Malina, Jaroslav a kolektiv. (1993): O tvořivosti ve vědě, politice a umění, 3 svazky, Nadace Universitas Masarykiana, 

Brno. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi5110 Antropologie středověku 

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  

Prerekvizity: Předpokladem je absolvování předmětů B3170 Antropologie pravěku a B4260 Antropologie starověku. 

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. 

Vyučující  

prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem kurzu je seznámení studentů s životem lidí ve středověku na základě svědectví archeologických pramenů. Po 

absolvování kurzu by studenti měli být schopni: vyjmenovat a popsat periodizaci a jednotlivé periody středověku 

Moravy; vysvětlit proměnu jednotlivých jevů a popsat jejich odraz v pohřebním ritu; diskutovat odraz pohřebního ritu v 

archeologických pramenech; popsat způsob života lidí v různých obdobích a různých sociálních skupinách; aplikovat 

teoretické poznatky při komunikaci a spolupráci s archeology. 

Osnova 

1. Středověk. Termín středověk. Periodizace. Historický rámec. Archeologie středověku. Základní literatura. 

2. Počátky slovanského osídlení. Pravlast Slovanů. Příchod Slovanů do střední Evropy. Kultura pražského typu. Avaři a 

jejich hmotná kultura. Samova říše. 

3. Velkomoravská říše. Historický rámec. Archeologické prameny.  

4. Český stát v 11. až první polovině 13. stol. Politický rámec. Materiální předpoklady rozvoje. Archeologické prameny.  

5. Zemědělci a jejich hmotná kultura od 6. do 12. stol. (sídliště, obydlí, vybavení domácnosti, zemědělské nářadí). 

Pohřební ritus a jeho proměny. 

6. Zemědělci a jejich hmotná kultura ve 13. až 15. stol. (vesnice, obydlí, vybavení domácnosti, zemědělské nářadí). 

Pohřební ritus a jeho proměny. 

7. Řemeslníci, obchodníci a další obyvatelé hospodářských center a měst a jejich hmotná kultura (sídliště, obydlí, 

vybavení domácnosti, nářadí). Pohřbení ritus a jeho proměny. 

8. Klérus (světské a řeholní duchovenstvo) a jeho hmotná kultura (farní kostely, kláštery a jejich vybavení, pohřbení 

ritus). 

9. Archeologie církevních památek (kostely, kláštery). 

10. Panovníci, velmoži a šlechta, jejich hmotná kultura (sídla, vybavení, zbraně, pohřbení ritus) v 9. až 12. stol.. 

11. Panovníci a šlechta -jejich hmotná kultura (sídla, insignie moci, pohřební ritus) v 13. až 15. stol. 

12. Konec středověku a jeho obraz v archeologických pramenech. 

 

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. 2012: Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů, Hradec Králové. 

 
Doporučená literatura 

Klápště, J. 2005: Proměna Českých zemí ve středověku, Praha. 

Měřínský, Z. 2002, 2006: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I, II, Praha. 

Petráň, J. (red.) 1985: Dějiny hmotné kultury I/1, I/2, Praha. 

Unger, J. 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy, Brno. 

Unger, J. 2008: Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku, Opava. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu MaS01 Aplikovaná statistika I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

RNDr. Marie Budíková, Dr. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět je určen všem studentům, kteří v rámci svých semestrálních nebo závěrečných prací analyzují reálná data. 

Předmět se zabývá exploratorní analýzou s využitím tabulkového a grafického popisu dat, základními vlastnostmi 

náhodných veličin a vybranými statistickými metodami, a to jak jednorozměrnými, tak vícerozměrnými. Důraz je kladen 

na důkladné porozumění statistickým pojmům a na jejich využití při počítačovém zpracování reálných dat. Výklad na 

přednášce je prokládán praktickými ukázkami zpracování dat. Po absolvování kurzu je student schopen analyzovat 

reálné datové soubory, ověřovat předpoklady o datech a interpretovat výsledky. 

Osnova 

Průzkumová analýza dat, diagnostické grafy. 

Náhodné veličiny, popis jejich pravděpodobnostního rozložení, číselné charakteristiky, důležitá diskrétní a spojitá 

rozložení. 

Základní pojmy matematické statistiky (náhodný výběr, statistiky odvozené z náhodného výběru, bodové a intervalové 

odhady parametrů, testování hypotéz). 

Ověřování normality, testy dobré shody. 

Parametrické a neparametrické úlohy o jednom náhodném výběru a více nezávislých náhodných výběrech. 

Analýza závislosti dvou náhodných veličin (zpracování kontingenčních tabulek, Spearmanův a Pearsonův koeficient 

korelace). 

 

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 

BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání 

první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. 

 

Doporučená literatura 

Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Edited by Jan Hendl. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 

583 s. ISBN 80-7178-820-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu MaS10c Aplikovaná statistika I cvičení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

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 základních statistických metod. Poznají situace, kdy lze jednotlivé statistické metody 

v praxi použít, a budou umět za daných okolností vybrat metodu nejvhodnější. Procvičí si početní dovednosti nutné pro 

statistické testování hypotéz a zpřehlednění datového souboru. Naučí se pracovat se statistickým softwarem a na konci 

kurzu v něm budou schopni základní statistické testy provést. 

Osnova 

        1) Popisná statistika, absolutní četnosti, relativní četnosti, podmíněné relativní četnosti 

        2) Popisná statistika, výběrový průměr, rozptyl a směrodatná odchylka 

        3) Typy znaků, znaky nominální, ordinální, intervalové a poměrové 

        4) Pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, 1. Bayesův vzorec 

        5) Binomické rozdělení, Poissonovo rozdělení 

        6) Normální rozdělení, statistické tabulky 

        7) T-test, F-test, testování hypotéz 

        8) Testy normality, Kolmogorov-Smirnovův test, Lillieforsův test 

        9) ANOVA, mnohonásobné porovnávání 

        10) Znaménkový test, Wilcoxonův test, Kolmogorov-Smirnovův test 

        11) Testy dobré shody 

        12) Hodnocení kontingenčních tabulek 

        13) Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace 

         

 

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 

BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání 

první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. 

 

Doporučená literatura 

Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Edited by Jan Hendl. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 

583 s. ISBN 80-7178-820-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4502 Bakalářská práce I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 5 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky konzultace a 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Pro zadání bakalářské práce je nutné dosažení 90 kreditů. Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné 

konzultace, za práci na bakalářské práce a za předvedení dílčích výsledků praktické i teoretické části bakalářské práce. 

Vyučující  

Vedoucí bakalářských prací 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je konzultovat s příslušným školitelem na téma bakalářské práce. Student by po absolvování kurzu 

měl být schopen použít data a informace získané v průběhu zpracování bakalářské práce a rady a informace od školitele 

a zpracovat je v ucelené formě tak, aby odevzdal plnohodnotnou bakalářskou 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 bakalářské 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 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi6100 Bakalářská práce II 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 11 kreditů 11 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky konzultace a 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Prerekvizity: JA001 Odborná angličtina – zkouška, JA002 Pokročilá angličtina – zkouška, JA001A Odborná angličtina – 

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

teorie i praxe podle potřeby a domlouvají další postup prací, ukončení a obhajoby práce. 

Vyučující  

Vedoucí bakalářských prací 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je konzultovat s příslušným školitelem na téma bakalářské práce. Student by po absolvování kurzu 

měl být schopen použít data a informace získané v průběhu zpracování bakalářské práce a rady a informace od školitele 

a zpracovat je v ucelené formě tak, aby odevzdal plnohodnotnou bakalářskou 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 a dokončení bakalářské práce s příslušným školitelem. 

 

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 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu C3580 Biochemie 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Prerekvizity: Základní znalosti z oblasti obecné, fyzikální a organické chemie a obecné biologie. Přednášky doplněné 

demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních programů, které jsou studentům k dispozici na 

webových stránkách daného předmětu. Zkouška probíhá písemnou formou.  

Přednášku je možné doplnit volitelným cvičením: C3620 Biochemie - laboratorní cvičení. 

Vyučující  

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem této přednášky je, aby studenti biologických disciplín získali základní znalosti z obecné biochemie pro své další 

biologické vzdělání a byli tak schopni porozumět základním vlastnostem a funkci bílkovin, nukleových kyselin, 

sacharidů a lipidů, enzymologii, metabolismu a bioenergetice. 

Osnova 

1. ÚVOD  

2. BÍLKOVINY - Struktura, vlastnosti a funkce  

3. NUKLEOVÉ KYSELINY - Struktura, vlastnosti a funkce  

4. SACHARIDY - Struktura, vlastnosti a funkce  

5. LIPIDY - Struktura, vlastnosti a funkce  

6. ENZYMOLOGIE  

7. METABOLISMUS A BIOENERGETIKA  

8. METABOLISMUS SACHARIDŮ  

9. FOTOSYNTÉZA  

10. METABOLISMUS LIPIDŮ  

11. METABOLISMUS BÍLKOVIN  

12. REGULACE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ 

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 

Biochemie. Editor Zdeněk Vodrážka. 2. opr. vyd. Praha: Academia, 1996. 191 s. ISBN 80-200-0600-1. 

 

Doporučená literatura 

Voet, Donald a Judith G. Voet. Biochemistry. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011 xv, 1591 s. ISBN 0-471-

39223-5. 

Voet, Donald, Judith G. Voet a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry :life at the molecular level. 3rd ed. 

Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930-2. 

Voet, Donald a Judith G. Voet. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-

XIV,. ISBN 80-85605-44-9. 

Boyer, Rodney. Concepts in biochemistry. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. xxv, 626 s. ISBN 0-470-

00377-4. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi1700 Buněčná biologie 

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 

Další požadavky na studenta  

Písemná zkouška formou testu složeného z 30 otázek, z nichž každá je hodnocena jedním bodem. Jako A budou 

hodnoceny testy s výsledkem 27 - 30 bodů, B: 24-26 bodů, C: 21-23 bodů, D: 18-20 bodů a E: 15-17 bodů. 

Vyučující  

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Po absolvování tohoto kurzu student porozumí základním životním pochodům na úrovni buněk, bude schopen vysvětlit 

jejich principy a vyjmenovat jejich základní strukturní komponenty. Dále bude schopen odůvodnit odlišnosti buněk 

prokaryotických od eukaryotických. Získané znalosti pak uplatní jako základ pro následné navazující biologické kurzy s 

různou specializací. 

 

Osnova 

1) CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUNĚK (atomy - molekuly - makromolekuly; prvky tvořící živé systémy; vazby atomů v 

molekulách; polární a nepolární molekuly; význam vodního prostředí pro chemii buněk; hlavní typy organických 

molekul; obecná charakteristika sacharidů, mastných kyselin, aminokyselin a nukleotidů; uspořádání stavebních jednotek 

v hlavních buněčných polymerech - nukleových kyselinách a proteinech). 

2) BUNĚČNÉ A NEBUNĚČNÉ FORMY ŽIVOTA (historie a technické limity výzkumu buněk pomocí mikroskopu; 

světelná a elektronová mikroskopie; organizace živých soustav - buněčné a nebuněčné systémy; nebuněčné formy 

života; buněčné formy života - typy prokaryontních a eukaryontních buněk, rozdíly mezi nimi; základních vlastnosti 

prokaryontních a eukaryontních buněk; principy funkční organizace buněk) 

3) BIOMEMBRÁNY A VNITŘNÍ ORGANIZACE BUŇKY (struktura a vlastnosti biomembrán; transportní funkce 

biomembrán; plazmatická membrána; osmotické jevy; biomembrány u prokaryontních buněk; kompartmentalizace 

eukaryontních buněk; organely eukaryontních buněk - stavba a funkce; fúze membrán; princip vezikulárního transportu; 

endocytóza a exocytóza) 

4) UCHOVÁVÁNÍ A EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE (definice genu a genetické informace; hlavní funkce 

genetického materiálu; chemická povaha genetického materiálu; struktura DNA a RNA; replikace DNA;, princip genové 

exprese; transkripce u prokaryot a eukaryot; modifikace primárního transkriptu; sestřih RNA; translace a genetický kód) 

5) CYTOSKELET (komponenty a základní funkce cytoskeletu; metody vizualizace cytoskeletu; mikrotubuly; aktinová 

filamenta; intermediární filamenta; jaderný a kortikální skelet; cytoskelet u prokaryot) 

6) INTRACELULÁRNÍ TRANSPORT (kompartmentalizace buňky; skládání proteinů a chaperony/chaperoniny; třídění 

proteinů v buňce podle destinace; import proteinů do membránových organel; transport molekul do jádra; sekreční a 

endocytické dráhy; transportní váčky; význam endoplazmatického retikula a Golgiho aparátu pro nitrobuněčný transport) 

7) BUNĚČNÝ CYKLUS (fáze a časové nároky buněčného cyklu; význam kvasinek pro studium buněčného cyklu; 

metodické přístupy k analýze buněčného cyklu; molekulární podstata buněčného cyklu; hlavní regulátory cyklu; druhy 

cyklinů; kontrolní body buněčného cyklu; proteiny p53 a Rb v regulaci cyklu) 

8) BUNĚČNÉ DĚLENÍ (typy buněčného dělení; binární dělení u prokaryot; změny organizace chromatinu během 

buněčného dělení u eukaryot; stavba eukaryontních chromosomů; rozdíly mezi mitózou a meiózou; význam a průběh 

mitózy; význam a průběh meiózy; cytokineze u rostlinných a živočišných buněk) 

9) KOMUNIKACE MEZI BUŇKAMI (princip signalizace, typy signálních molekul; význam chemické povahy signálů; 

druhy receptorů; endokrinní a parakrinní signály; synapse; způsoby převodu mimobuněčného signálu na nitrobuněčný; 

sekundární přenašeče; proteiny G; dráha MAP; signalizace cytokiny; doména SH2; efektory signálních drah) 

10) PATOLOGIE BUŇKY (fyziologické a patologické životní podmínky; reakce buňky na stres; typy stresových 

faktorů; fyzikální stresové faktory - změny teploty, viditelné světlo, UV záření, ionizující záření; chemické stresové 

faktory - nespecifické toxiny, specifické inhibitory; biologické stresové faktory - intracelulární parazitismus; typy 

buněčné smrti; katastrofická buněčná smrt - nekróza: indukce, příznaky, průběh; fyziologická buněčná smrt - autofagie, 

apoptóza: indukce, příznaky, průběh) 

11) EVOLUCE BUŇKY (hypotézy o vzniku organických sloučenin a biopolymerů; Millerův pokus; ribozym a svět 

RNA; primitivní proteosyntéza; enkapsulace; vznik prvních buněk; evoluční vztahy mezi buňkami; vznik a vývoj 

eukaryontní buňky; endosymbiotická teorie)  
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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 

ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. 

Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2006. xxvi, 630. ISBN 80-902906-2-0. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2120 Cytologie, histologie, embryologie  

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  

Cílem kurzu humánní cytologie, histologie a embryologie je představit studentům mikroskopickou stavbu a uspořádání 

jednotlivých buněčných a tkáňových struktur včetně jejich embryonálního vývoje. Zkouška je písemná. Zkoušku 

studenti mohou skládat až po získání zápočtu z předmětu Cytologie, histologie, embryologie cvičení. 

Vyučující  

doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem kurzu humánní cytologie, histologie a embryologie je představit studentům mikroskopickou stavbu a uspořádání 

jednotlivých buněčných a tkáňových struktur včetně jejich embryonálního vývoje. Po absolvování kurzu student:  

porozumí obecné organizaci i specifickým ultrastrukturním aspektům různých typů lidských buněk; porozumí 

klasifikaci, organizaci i obecným stavebním principům a funkcím základních typů tkání; organizaci tkání do funkčních 

orgánů a orgánových soustav; detailně charakterizuje pojivové a epitelové tkáně, tkáň svalovou a nervovou a dokáže je 

identifikovat v různých histologických řezech; charakterizuje gametogenezi a její regulaci na tkáňové i systémové 

úrovni; porozumí ranému embryonálním vývoji i stavbě a funkci embryonálních i extraembryonálních struktur; 

charakterizuje jednotlivá období fyziologického embryonálního vývoje včetně výskytu a podstaty vybraných anomálií 

 

Osnova 

Cytologie a obecná histologie 

Metody studia buněk a tkání, zpracování tkání a orgánů pro účely světelné a elektronové mikroskopie. Cytologie. Buňka 

- definice a charakteristika. Obecná struktura cytoplazmy. Buněčné povrchy a buněčná spojení; cytoskelet; jádro a 

jadérko; buněčné organoidy; buněčné inkluze. Životní projevy buňky - dělení, komunikace, metabolismus, diferenciace. 

Diferenciace buněk a vznik tkání. Kmenové buňky. Definice a koncept tkání. Rozdělení tkání a jejich obecná 

charakteristika. Epitelová tkáň. Klasifikace epitelů podle stavby a funkce. Krycí epitely. Žlázový epitel. Epitel resorpční, 

respirační a smyslový. Pojivové tkáně - obecný stavební princip. Vláknitá a amorfní složka pojiv. Druhy vazivových 

buněk. Stavba, funkce a výskyt jednotlivých typů vaziva. Chrupavka. Kostní tkáň a její regenerace. Osifikace. Kostrové 

spoje: synartrózy a diartrózy. Svalová tkáň hladká. Svalová tkáň příčně pruhovaná kosterní. Submikroskopická stavba 

příčně pruhovaných myofibril; sarkoméra. Molekulární mechanismus svalové kontrakce. Svalová tkáň srdeční. Nervová 

tkáň. Stavba neuronu, typy neuronů. Synapse. Centrální a periferní nervová zakončení. Neuroglie. Obaly nervových 

výběžků. Složení periferní krve člověka. Erytrocyty, leukocyty a trombocyty. Diferenciální bílý obraz krevní. 

Mikroskopická stavba kostní dřeně. Prenatání a postnatální hemopoeza.  

 

Obecná embryologie 

Gametogeneze - podstata meiózy. Oogeneze, oocyt v době ovulace. Ovariální a menstruační cyklus - vzájemné vztahy. 

Rozdíly mezi spermatogenezou a oogenezou. Složení ejakulátu. Normospermie, spermiogram. Vlastnosti spermií. 

Oplození lidského vajíčka. Rýhování, morula, blastocysta. Implantace. Abnormální místa implantace, tubární gravidita. 

Změny v blastocystě za implantace. Zárodečný terčík, vývoj axiálních útvarů. Notogeneze. Extraembryonální struktury 

(amniový a žloutkový váček, zárodečný stvol, allantois). Prvosegmenty – vznik a diferenciace. Intra- a extraembryonální 

mezoderm. Vznik mezenchymu. Deriváty embryonálních tkání (zárodečných listů a mezenchymu). Odškrcení zárodku 

od okolí a vývoj pupečníku. Vývoj zevního tvaru zárodku (hlava a obličej, končetiny). Fetus. Plodové obaly u člověka. 

Vývoj placenty a pupečníku. Oběh krve v placentě. Anomálie placenty a pupečníku. Růst zárodku v děloze, poloha 

dělohy v jednotlivých měsících těhotenství. Poloha, postavení, držení a naléhání plodu. Zralost a donošenost plodu, 

znaky zralosti plodu včetně rozměrů hlavičky. Hasseho pravidlo. Porod. Zmnožený počet zárodků – vznik a četnost. 

Uspořádání plodových obalů u vícečetných těhotenství. Vrozené vady vývoje - příčiny a mechanismus vzniku. 

Teratogeny - přehled. Kritické periody vývoje. Prenatální diagnostika vývojových vad (ultrazvuk, amniocentéza, biopsie 

choriových klků). 

 

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  



43 
 

Povinná literatura 

Horký, D., S. Čech a P. Trávník. Obecná histologie. 2.nezměněné vydání. Brno: Vydavatelství MU, Brno - Kraví Hora, 

2002. 147 s. ISBN 80-210-3026-7. 

Čech, S., D. Horký a M. Sedláčková. Přehled embryologie člověka. 1. dotisk, 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2012. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1. 

Horký, D. a S. Čech. Mikroskopická anatomie. 3. přepracované vydání. Brno: Vydala MU v Brně, 2011. 203 s. 

ISBN 978-80-210-5550-6. 

 

Doporučená literatura 

LÜLLMANN-RAUCH, R. Histologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024737294. Sadler, T.W. a J. Langman. 

Langman's medical embryology. Illustrated by Jill Leland. 11th ed. Baltimore, Md.: Lippincott William & Wilkins, 

2009. ix, 385 s. ISBN 978-0-7817-9069-7. 

MESCHER, A. Junqueira's basic histology: text and atlas. 12th ed. London: McGraw-Hill [distributor], 2010. xi, 467 p. 

ISBN 0-07-163020-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2120c Cytologie, histologie, embryologie cvičení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky praktické 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických 

snímků. Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast a průběžná příprava, která je kontrolována formou testu či krátkého 

ústního přezkoušení každého posluchače. 

Vyučující  

MUDr. Lenka Krejčířová, Ph.D. MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.MUDr. 

Veronika Jurtíková. Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové 

mikroskopie; porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní 

charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně; 

identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech; popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace 

gametogeneze; správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur; 

charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje. 
 

Osnova 

Úvod do praktických cvičení. Přehled histologických vyšetřovacích metod. Základní etapy přípravy buněk a tkání pro 

vyšetření ve světelném a elektronovém mikroskopu (s použitím videozáznamu). Základy histochemie a 

imunocytochemie. 

Cytologie: Ultrastruktura interfázového jádra a jádra v mitóze. Ultrastruktura buněčných organel (mitochondrie, Golgiho 

aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy, peroxisomy, centriol). Buněčné inkluze. Úprava buněčných povrchů a 

intercelulární spoje. 

Složení krve: Zhotovování a barvení krevních nátěrů. Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý 

krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky. 

Krvetvorba (hemopoeza). Kmenové buňky, růstové faktory a diferenciace. Kostní dřeň a další hemopoetické orgány. 

Vývoj červených krvinek, vývoj granulocytů, vývoj krevních destiček – vývojové řady. Prenatální a postnatální 

hemopoeza. 

Embryologie I. Interaktivní opakování. Základů časného vývoje člověka. Flexe zárodku (odškrcení zárodku od okolí). 

Přehled vývoje plodových obalů: amnion a chorion. Placentace a rozdělení placent. Vývoj placenty u člověka. Stavba a 

funkce lidské placenty. Vývoj pupečníku. Anomálie placenty a pupečníku. Děloha a těhotenství. Vývoj zevního tvaru 

zárodku. 

Embryologie II. Interaktivní opakování učiva bloku Embryologie I. Porod. Donošený a zralý plod. Znaky zralého plodu. 

Haaseho pravidlo. Fyziologické uložení plodu v děloze (poloha, postavení, držení a naléhání). Vícečetná těhotenství – 

dvojčata, trojčata a uspořádání plodových obalů. Prenatální diagnostika a medicína. Základy teratologie. Kritické periody 

vývoje. Přehled teratogenů. 

Obecná histologie. Zásady správného mikroskopování a nejčastější chyby. Demonstrace výsledků barvení struktur 

pomocí základních metod /hematoxylin-eosin (HE), hematoxylin-eosin-šafrán (HEŠ) a azan (azokarmín-anilinová modř-

oranž G)/. 

Tkáň pojivová I – přehled vaziv. Preparáty: funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta. 

Tkáň pojivová II – hyalinní a elastická chrupavka. Kostní tkáň a její histogeneze (osifikace). Primární a sekundární 

osifikace. Remodelace kostní tkáně, hojení fraktur. Preparáty: trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, 

chondrogenní osifikace. 

Tkáň epitelová – povrchové (krycí) epitely a žlázový epitel. Preparáty: ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, 

palpebra, intestinum tenue, gl. parotis, gl. submandibularis. 

Tkáň svalová. Preparáty: apex linguae, intestinum crassum, myokard (HE a Heidenhain) 

Tkáň nervová. Preparáty: cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv, motorická 

ploténka.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
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Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. 

Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví 

hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. 

ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Ladislav ILKOVICS, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka 

ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a laboratorní technika. Učební text a atlas. 1. vydání. Brno: Multimediální text 

podpořený FRVŠ č. projektu 357/2006 (F3/d), 2006. 

 

Doporučená literatura 

LÜLLMANN-RAUCH, R. Histologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024737294. Sadler, T.W. a J. Langman. 

Langman's medical embryology. Illustrated by Jill Leland. 11th ed. Baltimore, Md.: Lippincott William & Wilkins, 

2009. ix, 385 s. ISBN 978-0-7817-9069-7. 

MESCHER, A. Junqueira's basic histology: text and atlas. 12th ed. London: McGraw-Hill [distributor], 2010. xi, 467 p. 

ISBN 0-07-163020-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi1221 Dějiny antropologického myšlení 

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  

Pro úspěšné složení zkoušky musí student prokázat dobrou znalost problematiky probírané v přednáškách a v povinné 

literatuře. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.; Mgr. Robin Pěnička 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem kurzu je podat posluchačům stručný přehled hlavních antropologických teorií a paradigmat v rámci antropologie 

biologické, kulturní a sociální. Po absolvování kurzu by posluchači měli být schopni orientovat se v základních směrech 

antropologického myšlení, měli by být schopni definovat rozdílné pohledy na člověka a kulturu a porozumět současným 

tendencím obecné antropologie. 

Osnova 

1. Co je antropologie? Úvod do dějin antropologického myšlení.  

2. Kdo je člověk? Pohled na člověka od starověku po současnost.  

3. Původ člověka.  

4. Člověk a kultura.  

5. Evoluce a difuze v antropologii  

6. Kultura jako systém vzorců.  

7. Osobnost a kultura.  

8. Funkce a struktura v antropologii.  

9. Kultura jako adaptivní systém.  

10. Antropologie a archeologie.  

11. Symboly v akci - kognitivní a symbolická antropologie.  

12. Rasová antropologie.  

13. Současné trendy v biologické, kulturní a sociální 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  

Literatura povinná 

BUDIL, Ivo T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Vyd. 4. Praha: Triton, 2003. 487 s. ISBN 80-7254-321-0. 

MALINA, Jaroslav: Encyklopedie antropologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Akademické nakladatelství 

CERM, 2011. 4811 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5716-6. 

SOUKUP, Václav: Dějiny antropologie:(encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální 

a kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004. 667 s., ISBN 80-246-0337-3.  

WOLF, Josef: Kulturní a sociální antropologie. Praha: Svoboda, 1971. 354 s. 

 

Literatura doporučená 

BENEDICT, Ruth: Patterns of Culture. Edited by Margaret Mead. Boston: Houghton Mifflin company, 1959. xvi, 290 s. 

BOAS, Franz: Race, Language and Culture. New York: Macmillan Company, 1940. xx, 647 s. 

BOUKAL, Tomáš: Ekologická antropologie: kapitoly z dějin oboru. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 197 

s. ISBN 9788073954758.  

GEERTZ, Clifford: Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-89-3. 

KOMÁREK, Stanislav: Obraz člověka v dílech některých význačných biologů 19. a 20. století. Panoráma biologické a 

sociokulturní antropologie: modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. Edited by Jaroslav 

Malina. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003. 104 s. ISBN 80-86258-47-5. 

LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturální antropologie. Praha: Argo, 2006. 374 s. ISBN 80-7203-713-7.  

MALINOWSKI, Bronisław: Argonauts of the Western Pacific: An Aaccount of Native Enterprise and Adventure in the 

Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Lightning Source UK, 2009. xxxi, 527. ISBN 978-1-4067-5256-4.  

MEAD, Margaret: Coming of Age in Samoa: A Study of Adolescence and Sex in Primitive Societies. Harmondsworth: 

Penguin Books, 1928. 240 s. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi5402 Dermatoglyfika 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky laboratorní 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Výuka v kurzu probíhá formou praktické přípravy s komentářem a supervizí vyučujícího. Kurz je ukončen zápočtem 

udělovaným za prokázání praktických znalostí v rámci protokolů z cvičení. Závěrečné hodnocení je prováděno na 

základě odevzdaných protokolů, referátu a zápočtového testu. 

Vyučující  

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.   

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s přehledem empirických poznatků a biologii papilárního terénu a nacvičit 

základní dermatoglyfické metody. Po ukončení kurzu by student měl být schopen: popsat vlastnosti epidermálních lišt a 

dermatoglyfů; definovat a použít metody záznamu otisků prstů; vysvětlit ontogenezi, fylogenezi a funkci papilárního 

terénu. Měl by být schopen analyzovat vztahy dermatoglyfických znaků k dalším biologickým vlastnostem organismu a 

specifikovat způsoby využití otisků prstů v medicíně, forenzní oblasti, biometrii a paleodermatoglyfice. 

Osnova 

1. Anatomie kůže a papilárního terénu, fylogeneze, ontogeneze a funkce papilárního terénu.  

2. Historie daktyloskopie a dermatoglyfiky. 

3. Dermatoglyfické metody záznamu a hodnocení otisků prstů a dlaní, dermatoglyfické znaky kvalitativní (klasifikace 

vzorů na prstech a dlaních) a kvantitativní (kvantitativní hodnoty – ridge count, TFRC, SFRC, a-b ridge cout, zakončení 

hlavních dlaňových linií) znaky; ostatní dermatoglyfické znaky (minucie, vmezeřené linie, přerušované linie, bílé linie, 

flexní rýhy).  

4. Cvičení: snímání otisků prstů a dlaní. 

5. Cvičení: dermatoglyfické hodnocení otisků prstů.  

6. Cvičení: dermatoglyfické hodnocení otisků dlaní, ukázka snímání otisku chodidla. 

7. Dermatoglyfická variabilita I: interindividuální a vnitropopulační variabilita (rozdíly mezi prsty, stranami těla, 

pohlavími), vztah dermatoglyfických znaků k jiným biologickým vlastnostem organismu. 

8. Dermatoglyfická variabilita II: mezipopulační rozdíly (etnická dermatoglyfika); dědičnost dermatoglyfů; vztah 

dermatoglyfů a chorob (Downův syndrom, schizofrenie). 

7. Využití otisků prst v medicíně a forenzní oblasti (chromozomální vady, dědičnost/paternita). Daktyloskopie (principy 

identifikace, AFIS) a biometrie (automatické identifikační systémy). 

8. Cvičení: daktyloskopická identifikace.  

9. Paleodermatoglyfika: otisky prstů a dlaní na archeologických nálezech, historie, specifika, metody, omezení.   

10. Referáty 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 

Pospíšil M. F. (1974): Základy dermatoglyfiky. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. 

 

Doporučená literatura 

Bartoš A. (1948): Dermatoglyfy na amputačním pahýlu pracující končetiny. Zprávy anthropologické společnosti 2: 2-6. 

Cummins H., Midlo C. (1961): Finger prints, palms and soles. New York: Dover Publications, Inc. 

Králík M., Nejman L. (2007): Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. Journal of Ancient 

Fingerprints 1: 4 – 15. 

Králík M., Novotný V. (2003): Epidermal ridge breadth: an indicator of age and sex in paleodermatoglyphics. Variability 

and Evolution 11: 5-30. 

Rak R., Matyáš V., Říha Z. (2008): Biometrie ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu ENV001 Environmentalistika v dnešním světě 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2/1 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška a 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Během semestru studenti (skupiny 1-5 lidí) vypracovávají vlastní projekty na vybraná environmentální témata, která pak 

na konci semestru prezentují spolužákům. Součástí výuky je také odborná exkurze do „eko-vesnice“ Hostětín. Studenti 

jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti a je dbán důraz především na 

porozumění souvislostí. Účast na přednáškách není povinná, nicméně je silně doporučovaná z důvodu logické návaznosti 

jednotlivých témat. Z tohoto důvodu je každá účast ohodnocena jedním bodem. Další body studenti získají za prezentaci 

svého semestrálního projektu na vybrané téma. Závěrečná zkouška na konci semestru má písemnou formu. Celkový 

počet je 100 bodů (včetně bodů za docházku a studentský projekt) a pro úspěšné absolvování předmětu je nutné 

dosáhnout alespoň 50 bodů. 

Vyučující  

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Na konci kurzu bude student schopen: 

- obhájit význam a důležitost environmentalistiky v současné společnosti; 

- vysvětlit, jak souvisí vývoj environmentálních problémů se zdánlivě nesouvisejícími disciplínami jako je např. 

ekonomie, technologie, etika atd.; 

- navrhovat možná řešení současných environmentálních problémů, a to od úrovně jedince po mezinárodně 

koordinované akce; 

- analyzovat výhody a nevýhody potenciálních řešení; 

- hodnotit současné přístupy řešení národních i mezinárodních environmentálních problémů, a to velmi kriticky; 

- interpretovat a diskutovat výsledky dosavadních úspěšných či neúspěšných řešení environmentálních problémů; 

Osnova 

Environmentální problémy v ČR a ve světě. 

Kořeny environmentální krize 

Ekologické určení vztahu člověka k ŽP. 

Env. souvislosti získávání energie a potravy. 

Vztah ekologie a environmentalistiky, historický vývoj. 

Environmentální etika. 

Environmentální ekonomie. 

Koncepce trvale udržitelného rozvoje. 

Přístupy technologických řešení env. krize a jejich omezení. 

Environmentální právo a politika. 

Hodnotová řešení environmentální krize. 

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 

Bittner, Michal. Úvod do environmentalistiky. Vysoké učení technické v Brně, 2010, 125 s. ISBN 978-80-214-4063-0 

Cenia. Životní prostředí v ČR 1989-2004, Praha, MŽP ČR, 2005, http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMSFP6KHRR  

 

Doporučená literatura 

The upside of down :catastrophe, creativity and the renewal of civilisation. Edited by Thomas F. Homer-Dixon. ISBN 

0285637940. info 

World Watch Institute (2008). State of the world 2008 

World Watch Institute (2008). Vital signs 2008 

BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 157 s. ISBN 978-80-210-4594-1. 

info 
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DIAMOND, Jared M. Kolaps: proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: 

Academia, 2008. 751 s., [2. ISBN 978-80-200-1589-1. info 

JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Sedmá generace, Brno, 2005, č. 2, s. 18-21. 

info 

MEADOWS, Donella H., Jørgen RANDERS a Dennis L. MEADOWS. Limits to growth: the 30-year update. London: 

Earthscan, 2005. xxii, 338. ISBN 1-84407-144-8. info 

LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 320 s. Společensko-

ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496. info 

FROMM, Erich. Mít, nebo být? Translated by Jan Lusk. Vyd. 1. Praha: Aurora, 2001. 242 s. ISBN 80-7299-036-5. info 

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 203 s. 

ISBN 80-85850-63-X. info 

SCHWEITZER, Albert. Albert Schweitzer – zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Edited by Otakar A. Funda - 

Petr Pokorný, Translated by Jaroslav Kohout. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1989. 308 s. ISBN 80-7021-010-9. info 

CARSON, Rachel. Silent spring. Greenwich: Fawcett Crest Book, 1962. info  
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi6868 Evoluce kosterní soustavy člověka 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Prerekvizity: Pro absolvování předmětu je nutné absolvovat předměty Anatomie pro antropology I-III a zakončit je 

úspěšně vykonanými zkouškami. 

Vyučující  

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., Mgr. Tomáš 

Mořkovský.   

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět poskytne studentům komplexní přehled o morfologii, struktuře a složení kosterní soustavy člověka. Po 

dokončení kurzu by student měl být schopen: sumarizovat faktory, které působí na morfogenezi kostí v prenatálním i 

postnatálním období života jedince; popsat stavbu, složení a mikrostrukturu kostní tkáně; vysvětlit princip růstu a vývoje 

kosterní soustavy v prenatálním a postnatálním období života jedince; popsat metabolismus a biomechanické vlastnosti 

kostí; rozhodnout o pohlaví člověka na základě sexuálního dimorfismu kosterní soustavy; vysvětlit variabilitu kosterní 

soustavy; rozpoznat variety a patologie kosterní soustavy; interpretovat evoluční a kulturní proměny a modifikace 

lidského skeletu; popsat mikro- a makro-evoluční trendy. 

Osnova 

1) Základní funkce kosterní soustavy, systémový přístup ke studiu kostry člověka, typy kostí 

2) Mikrostruktura a složení kostní tkáně 

3) Ontogeneze kostní tkáně – růst a vývoj v prenatálním období 

4) Ontogeneze kostní tkáně – růst a vývoj v postnatálním období 

5) Metabolismus kostní tkáně 

6) Biomechanika kostí 

7) Biologické základy sexuálního dimorfismu kosterní soustavy člověka 

8) Plasticita kosterní soustavy – variabilita metrických i nemetrických vlastností 

9) Patologie kosterní soustavy 

10) Kulturně podmíněné modifikace kosterní soustavy 

11) Tafonomie kosterní soustavy 

12) Dentální antropologie 

13) Evoluce lidského skeletu – od lidoopů k modernímu člověku – výhody a nebezpečí adaptace na bipedální lokomoci 

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 

Horáčková Ladislava, Strouhal Eugen, Vargová Lenka (2004): Základy paleopatologie. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, Masarykova univerzita v Brně. ISBN 80-7204-274-2. 

Katzenberg M. Anne, Saunders Schelley R., eds. (2008): Biological antrhopology of the human skeleton. Hoboken, New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-471-79372-4 

Langdon, John H. (2005): The human strategy: an evolutionary perspective on human anatomy. New York: Oxford 

University Press. ISBN 0-19-516735-X. 

Scheuer Louise, Black Sue (2004): The Juvenile Skeleton. London: Elsevier Academic Press, ISBN 0-12-102821-6 

Vančata V. (2012): Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. ISBN 978-80-

7290-592-8. 

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 

 

Doporučená literatura 

Arnott R., Funger S., Smith C. (2003): Trepanation – History, Discovery, Theory. Lisse. Netherlands: Sweets & 

Zeitlinger Publishers. 

Borovanský L. (1936): Pohlavní rozdíly na lebce člověka: revise problému podle vlastního materiálu. Česká akademie 
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věd a umění. 

Brickley Megan, Ives Rachel (2008): The Bioarchaeology of Metabolic Bone Disease. New York: Elsevier Academic 

Press. ISBN-10: 0123704863. 

Cowin Stephen C. (2001): Bone Mechanics Handbook. New York: CRC press. ISBN 0-8493-9117-2 

Haglund William D., Sorg Marcella H., eds. (1996): Forensic taphonomy: the postmortem fate of human remains. Boca 

Raton: CRC Press, ISBN 0-8493-9434-1. 

Hillson Simon. (1996): Dental anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-56439-5. 

Janura Miroslav (2003): Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci. ISBN 80-244-0644-6. 

Křen Jiří, Rosenberg Josef, Janíček Přemysl (2001): Biomechanika. Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 80-7082-792-

0. 

Mascie-Taylor C.G.N., Bogin Barry, eds. (2005): Human variability and plasticity. Cambridge: Cambridge University 

Press, ISBN 0-521-45399-2. 

Ortner Donald J. (2003): Identification of pathological conditions in human skeletal remains. Amsterdam: Academic 

Press. ISBN 0-12-528628-7. 

Ortner Donald J., Putchar Walter G. J. (1985): Identification of pathological conditions in human skeletal remains. 

Washington: Smithsonian Institution Press. ISBN 0-87474-728-7. 

Vacek Zdeněk (1992): Embryologie pro pediatry. Učebnice pro lékařské fakulty. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 80-

7066-562-9. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4132 Exkurze I 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden  kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 2 dny exkurze 

Způsob zakončení zápočet Forma výuky exkurze 

Další požadavky na studenta  

Exkurze – vlastní zkušenost a vizuální typ učení obohatí teoretickou výuku o životě našich předků. Zápočet je udělován 

na základě účasti a odevzdání krátkého shrnutí poznatků z exkurze. 

Vyučující  

prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem předmětu je doplnění výuky v předmětech Antropologie pravěku, Antropologie středověku a Pohřební ritus. Po 

absolvování předmětu by student měl být schopen: porovnat teoretické znalosti získané ve výše uvedených předmětech s 

praktickými a vizuálními znalostmi získanými na exkurzi na významná místa středoevropské prehistorie a historie; 

vytvořit si realistickou představu o vzhledu a strategickém umístění těchto významných míst; využít vlastní zkušenost 

pro zafixování teoretických poznatků o životě našich předků. 

Osnova 

Jedno- či dvoudenní exkurze na významná místa středoevropské prehistorie a historie.  

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 

Vzhledem k tomu, že se náplň exkurze každý rok mění, jsou studijní materiály doporučovány v závislosti na 

navštívených lokalitách.  

 

Doporučená literatura 

MALINA, Jaroslav a kol., Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

987 s. neuveden. ISBN 978-80-7204-508-2. 

MALINA, Jaroslav a kol. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

2011 s. neuveden. ISBN 978-80-7204-508-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bi4142 Exkurze II 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden  kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 2 dny  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky exkurze 

Další požadavky na studenta  

Exkurze – vlastní zkušenost a vizuální typ učení obohatí teoretickou výuku o životě našich předků. Zápočet je udělován 

na základě účasti a odevzdání krátkého shrnutí poznatků z exkurze. 

Vyučující  

  prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem předmětu je doplnění výuky v předmětech Antropologie pravěku, Antropologie středověku a Pohřební ritus. Po 

absolvování předmětu by student měl být schopen: porovnat teoretické znalosti získané ve výše uvedených předmětech s 

praktickými a vizuálními znalostmi získanými na exkurzi na významná místa středoevropské prehistorie a historie; 

vytvořit si realistickou představu o vzhledu a strategickém umístění těchto významných míst; využít vlastní zkušenost 

pro zafixování teoretických poznatků o životě našich předků. 

Osnova 

Jedno- či dvoudenní exkurze na významná místa středoevropské prehistorie a historie. 

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 

Vzhledem k tomu, že se náplň exkurze každý rok mění, jsou studijní materiály doporučovány v závislosti na 

navštívených lokalitách.  

 

Doporučená literatura 

MALINA, Jaroslav a kol., Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

987 s. neuveden. ISBN 978-80-7204-508-2. 

MALINA, Jaroslav a kol., Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

2011 s. neuveden. ISBN 978-80-7204-508-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi3181 Fyziologie I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 0 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení bez ukončení, pokračuje navazujícím 

předmětem 
Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Znalosti teoretických základů jsou kontrolovány průběžně v rámci provázaného předmětu Fyziologie I – cvičení. Na 

předmět navazuje kurz Fyziologie II, který je ukončen ústní zkouškou. 

Vyučující  

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., doc. Ing Michal Pásek, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc., MUDr. Zuzana 

Nováková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Studenti absolvují kurz Fyziologie I, přednášený na Lékařské fakultě MU. Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se 

základy fyziologie člověka. Na konci kurzu budou studenti schopni: definovat a popsat pojmy obecné a systémové 

fyziologie; porozumět a vysvětlit fyziologické principy; popsat způsoby mezibuněčné komunikace; vysvětlit základy 

elektrického přenosu informace; diskutovat fyziologii srdce; popsat fyziologii krevního oběhu. 

Osnova 

Složení a funkční organizace těla. 

Mezibuněčné kontakty a signalizace. Elektrický přenos informace. 

Fyziologie srdce. Převodní systém. Elektrofyziologie srdečního svalu. 

Elektrokardiografie. Mechanika srdeční činnosti. 

Srdeční cyklus. Koronární oběh. 

Mikrocirkulace. Regulace krevního tlaku. Regulace krevního průtoku. Regionální oběh. 

Variabilita oběhových parametrů. Reflexní regulace krevního oběhu. Krevní skupiny. 

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 

WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie 

NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled fyziologie 

člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. 

 

Doporučená literatura 

MOUREK, Jindřich. Fyziologie :učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. 

ISBN 9788024739182. 

ROKYTA, Richard. Fyziologie :pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a 

tělovýchovných oborech. 2. přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 80-86642-47-X. 

SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004.  

435. ISBN 80-247-0630-X. 

BRAVENÝ, Pavel, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 29: 

Fyziologie krevního oběhu (čtení pro posluchače antropologie a jiné). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace 

Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 76 s. Modulové učební texty pro 

studenty antropologie. ISBN 80-210-3737-7. 

HALL, John E and Arthur C GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: 

Saunders/Elsevier, 2011. 1091. ISBN 9781416045748. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi3181c Fyziologie I cvičení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky laboratorní 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Praktická výuka formou skupinových i individuálních cvičení. Ve cvičeních se provádějí praktické pokusy ozřejmující 

fyziologické principy probírané v teoretickém kurzu Fyziologie I. Zápočet udělen za absolvování 12 praktických cvičení. 

Znalosti z praktické výuky jsou důležitou součástí i ústní zkoušky předmětu Fyziologie II. 

Vyučující  

MUDr. Alena Damborská, Ph.D., MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., MUDr. Robert Roman, Ph.D., MUDr. Eva Závodná, 

Ph.D., MUDr. Markéta Bébarová Ph.D., doc. Ing Michal Pásek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Po absolvování tohoto předmětu bude student prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí orgánových systémů člověka. 

Získané záznamy bude schopen interpretovat ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu. Na 

konci kurzu budou studenti schopni: provádět základní fyziologická vyšetření jako jsou např.: měření krevního tlaku, 

elektrokardiografická vyšetření; spirometrii. 

Osnova 

Stanovení počtu červených krvinek. Stanovení koncentrace hemoglobinu v krvi. Určení krevní skupiny sklíčkovou 

metodou. Sedimentace červených krvinek. Stanovení osmotické resistence červených krvinek. 

Palpační vyšetření tepu. Krevní tlak u člověka. Neinvazivní metody měření krevního tlaku. 

Úder srdečního hrotu, srdeční ozvy. Určování fází srdeční systoly pomocí polygrafického záznamu. 

Elektrokardiografie. Proudění krve v žilách. Spirometrie. Rozepsaný výdech vitální kapacity. Pneumografie. Ergometrie. 

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 – jedno z nabídnutých vydání jako povinné: 

Nováková Z., Roman R., Al-Kubati M., Bébarová M., Bravený P., Damborská A., Fišer B., Honzíková N., Kukleta M., 

Mrázová D., Moudr J., Nogová K., Nováková M., Pásek M., Světlák M., Wilhelm Z., Závodná E.: Praktická cvičení z 

fyziologie.  Brno: Masarykova univerzita, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6. 

 

Nováková Z., Roman R., Al-Kubati M., Bébarová M., Bravený P., Damborská A., Honzíková N., Kukleta M., Fialová 

K., Novák J., Nováková M., Pásek M., Světlák M., Wilhelm Z., Závodná E.: Praktická cvičení z fyziologie a neurověd.  

Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 978-80-210-6372-3. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4182 Fyziologie II 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Předpokladem je absolvování předmětů: Bi3181 Fyziologie I a Bi3181c Fyziologie I – cvičení. Znalosti teoretických 

základů jsou kontrolovány průběžně v rámci předmětu Fyziologie II – cvičení. Kurz je zakončen zkouškou, která se 

skládá ze tří částí: písemný test, praktická zkouška a ústní zkouška. 

Vyučující  

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., doc.Ing Michal Pásek, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc., MUDr. Zuzana 

Nováková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Studenti absolvují kurz Fyziologie II, přednášený na Lékařské fakultě MU. Kurz navazuje na Fyziologii I. Hlavním 

cílem kurzu je seznámit studenty se základy fyziologie člověka. Na konci kurzu budou studenti schopni: definovat 

základní pojmy v obecné a systémové fyziologii; porozumět a vysvětlit základní fyziologické principy; popsat plicní 

funkce; interpretovat mechaniku dýchání; porozumět transportu plynů; vysvětlit regulaci dýchání; popsat funkční 

morfologii ledvin; porozumět a vysvětlit principy termoregulace; popsat funkce endokrinních orgánů atd. 

Osnova 

Plicní funkce. Mechanika dýchání. Transport plynů. Regulace dýchání. Funkční morfologie ledvin. Clearence. 

Protiproudový systém ledvin. 

Regulace funkcí ledvin. Úloha ledvin v řízení homeostázy. 

Termoregulace. Gastrointestinální trakt-mechanická funkce, sekreční funkce. Regulace GIT. Vitamíny, minerály, voda 

ve výživě. 

Metabolismus sacharidů a lipidů. Metabolismus proteinů. Energetický metabolismus. Výživa, hladovění, obezita. 

Fyziologie tělesné zátěže. 

Obecné principy endokrinních funkcí. Funkce hypothalamo-hypofyzárního systému. Hormony štítné žlázy. Regulace 

metabolismu vápníku. Endokrinní pankreas. Stres a funkce nadledvin. 

Fyziologie dětí a dospívajících, stáří. Mužská a ženská reprodukce. Těhotenství a laktace.. Glandula pinealis, cirkadiánní 

rytmy. Kosterní, hladký a srdeční sval – fyziologie. Fyziologie adaptací. 

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 

WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie 

NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled fyziologie 

člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. 

 

Doporučená literatura 

MOUREK, Jindřich. Fyziologie :učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. 

ISBN 9788024739182. 

ROKYTA, Richard. Fyziologie :pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a 

tělovýchovných oborech. 2. přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 80-86642-47-X. 

SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004.  

435. ISBN 80-247-0630-X. 

BRAVENÝ, Pavel, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 29: 

Fyziologie krevního oběhu (čtení pro posluchače antropologie a jiné). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace 

Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 76 s. Modulové učební texty pro 

studenty antropologie. ISBN 80-210-3737-7. 

HALL, John E and Arthur C GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: 

Saunders/Elsevier, 2011. 1091. ISBN 9781416045748. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4182c Fyziologie II cvičení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky laboratorní 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Předpokladem je absolvování předmětů: Bi3181 Fyziologie I && Bi3181c Fyziologie I cvičení. Praktická výuka formou 

skupinových i individuálních cvičení. Ve cvičeních se provádějí praktické pokusy ozřejmující fyziologické principy 

probírané v teoretickém kurzu Fyziologie II. Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou k jeho udělení je aktivní účast na 

12 prakticích, jejichž výstupem je asistentem podepsaný protokol (nutno dokladovat všech 12 protokolů k zápočtu). Pro 

studenty, kteří se z důvodu nemoci nemohou výuky zúčastnit, je v určité týdny výuky zajištěn náhradní termín. Znalosti 

z praktické výuky jsou důležitou součástí i ústní zkoušky předmětu Fyziologie II. 

Vyučující  

MUDr. Alena Damborská, Ph.D., MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., MUDr. Robert Roman, Ph.D., MUDr. Eva Závodná, 

Ph.D., MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D., doc. Ing Michal Pásek, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Po ukončení kurzu bude student schopen provádět fyziologická vyšetření – např. zhodnotit časovou a prostorovou 

sumaci u kosterního svalu; stanovit základní metabolickou přeměnu; vypočítat aktuální energetický výdej; vytvořit 

jídelní lístek; zhodnotit stav výživy. 

Osnova 

Rozpis úkolů v praktických cvičeních: 

Měření rychlosti pulzové vlny pomocí sfygmografie. 

Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. 

Stanovení základní přeměny. Výpočet aktuálního energetického výdeje. 

Jídelní lístek. 

Hodnocení stavu výživy. 

Stanovení citlivosti dechového centra k hypoxii a k hyperkapnii. 

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 – jedno z nabídnutých vydání jako povinné: 

Nováková Z., Roman R., Al-Kubati M., Bébarová M., Bravený P., Damborská A., Fišer B., Honzíková N., Kukleta M., 

Mrázová D., Moudr J., Nogová K., Nováková M., Pásek M., Světlák M., Wilhelm Z., Závodná E.: Praktická cvičení z 

fyziologie.  Brno: Masarykova univerzita, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6. 

 

Nováková Z., Roman R., Al-Kubati M., Bébarová M., Bravený P., Damborská A., Honzíková N., Kukleta M., Fialová 

K., Novák J., Nováková M., Pásek M., Světlák M., Wilhelm Z., Závodná E.: Praktická cvičení z fyziologie a neurověd.  

Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 978-80-210-6372-3. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi6170 Genetika II 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Zkouška ústní – desetiminutový plynulý projev. Prokázání znalostí předmětu a širších souvislostí v návaznosti na další 

genetické předměty. Pochopit a vysvětlit vybrané téma. Hodnocení učitele. 

Vyučující  

doc. RNDr. Jana Řepková, CSc., doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Student na konci tohoto kurzu bude schopen porozumět principům nemendelistické dědičnosti mimojaderné DNA 

různých organizmů; organizaci chloroplastové a mitochondriální DNA; genetickým principům chování člověka a dalších 

modelových druhů živočichů; genetickým principům mutageneze; bude schopen vysvětlit podstatu speciálních případů 

rekombinačního mapování jako je tetrádová analýza; příčiny mitochondriálních chorob člověka a výsledky 

chloroplastového inženýrství. 

Osnova 

1. J. G. Mendel – zakladatel genetiky. Rozvoj přírodních věd v 1. pol. 19. století. Biografie G. J. Mendela. Předpoklady 

Mendelova objevu.  

2. Znovuobjevení Mendelových principů dědičnosti. Péče o odkaz G. Mendela u nás.  

3. Mimojaderná dědičnost. Srovnání mimojaderné genetické informace různých organismů. Principy dědičnosti. 

Mitochondriální genom a příklady mitochondriální dědičnosti. Mutace mitochondriálních genů a vzácné choroby 

člověka.  

4. Chloroplastový genom a příklady chloroplastové dědičnosti. Chloroplastové inženýrství. Infekční částice 

eukaryotických buněk.  

5. Speciální případy rekombinačního mapování.  

6. Mutace a jejich význam v genetice. Pojem mutace a jejich význam v genetice. Historie studia mutací. Klasifikace 

mutací. Individuální genetické odchylky: mutace a polymorfizmy. Genetické důsledky genových mutací a 

chromozomových mutací.  

7. Základy radiobiologie. Fyzikální mutageny. Mutagenní účinky UV záření. Mutagenní účinky ionizujícího záření.  

8. Chemická mutageneze. Molekulární mechanismus působení chemických mutagenů. Promutageny. Metabolická 

přeměna promutagenů na mutageny. Specifické rostlinné promutageny a jejich význam. Genotoxické látky 

kontaminující životní prostředí. Genetická variabilita odpovědi na mutagenní působení. 

9. Antimutageny a jejich význam. Mechanismy inhibice mutageneze a karcinogeneze.  

10. Testy na detekci mutací. Metody testovaní mutagenity fyzikálních faktorů a chemických látek s využitím 

bakteriálních, živočišných a rostlinných testovacích organizmů. 

11. Genetika chování – metody studia.  

12. Genetika chování a člověk. 

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 

SNUSTAD, D. Peter. Genetika. 5th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. xxi, 871 s. ISBN 978-80-210-4852-2. 

 

Literatura doporučená 
RELICHOVÁ, Jiřina a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 2: Genetika. Editor: 

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

2000. 89 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2473-9. 

Lékařská genetika: problémy a přístupy. Edited by Jiří Hatina - Bryan Sykes. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 296 s. 

ISBN 80-200-0700-8. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi7351 Metody antropologie I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 42 hod. za týden 3 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky laboratorní 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Výstupem každého cvičení je laboratorní protokol. Předpokladem k ukončení předmětu je odevzdání všech protokolů. 

Vyučující  

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.; doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.; Mgr. Tomáš Mořkovský; RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.   

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami antropologie. Po ukončení kurzu by student měl být 

schopen naplánovat si a organizovat antropologický výzkum; znát a umět využít základní antropologické metody pro 

výzkum biologických vlastností člověka (kosterních pozůstatků i živého člověka); měl by být schopen použít tradiční 

metrické a morfoskopické metody; měl by znát přednosti a negativa pokročilých metod analýzy tvaru a neinvazivních 

metod virtuální antropologie; měl by být schopen tyto pokročilé metody aplikovat v praxi; měl by být schopen 

rozhodnout, které metody jsou pro zkoumání daného problému nejvhodnější. 

Osnova 

1) Základy a organizace antropologického výzkumu, filozofie měření, měřicí přístroje, měřící jednotky, spolehlivost 

antropologických metod  

2) Tradiční morfometrie I – lebka člověka  

3) Tradiční morfometrie II – somatometrie hlavy  

4) Tradiční morfometrie III – postkraniální skelet – osová kostra, pletence horní a dolní končetiny  

5) Tradiční morfometrie III – postkraniální skelet – kosti horní a dolní končetiny  

6) Tradiční morfometrie IV – somatometrie lidského těla  

7) Tradiční morfometrie V – somatometrie lidského těla  

8) Nemetrické znaky I – lebka člověka  

9) Nemetrické znaky II – živý člověk – hlava   

10) Nemetrické znaky III – postkraniální skelet  

11) Nemetrické znaky IV – somatické znaky u živého člověka  

12) Kosterní nález – preparace, dokumentace, rekonstrukce, odběr vzorků 

 

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 

Bass William M. (2005): Human Osteology: A Laboratory and Field Manual. Columbia: Missouri Archaeological 

Society. ISBN 978-0-943414-96-6. 

Drozdová E. (2004): Základy osteometrie. Skriptum. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Masarykova 

univerzita. Brno. ISBN 80-7204-291-2. 

Fetter Vojtěch a kolektiv (1967): Antropologie. Praha: Academia. 

Hupková A., Urbanová P., Pěnička R. (2012): Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Brno: 

Masarykova univerzita. Volně dostupné na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592 

Stloukal Milan a kolektiv (1999): Antropologie: příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum. ISBN 80-7036-

101-8. 

Titlbachová S., Troníček Ch. (1967): Kraniologie. In: V. Fetter a kol., Antropologie. Praha: Academia.  

Velemínský P. (1999): Morfologické znaky na lidské kostře. In: M. Stloukal a kolektiv, Antropologie: příručka pro 

studium kostry. S. 112-167. Praha: Národní muzeum.  

 

Pomůcky 

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). 

 

Doporučená literatura 

Bräuer G. (1988): Osteometrie. In: R. Knußmann (ed.), Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des 

Menschen (4. Auflage des Lehrbuchs der Anthropologie begründet von Rudolf Martin), Band I und II. Stuttgart, 

Jena, New York: Gustav Fischer Verlag,. 

Buikstra J.E., Ubelaker D.H., eds. (1994): Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas 

archeological survey reserach series No. 44. Fayetteville, Arkansas. ISBN: -56349-075-7 

Hauser G., De Stefano G.F. (1989): Epigenetic Variants of the Human Skull. Stuttgart: Schweizerbart. 

Hrdlička A. (1920): Anthropometry. Wistar Institute of Anatomy and Biology. 

Knussmann R., ed. (1988): Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen (4. Auflage des 

Lehrbuchs der Anthropologie begründet von Rudolf Martin), Band I und II. Stuttgart, Jena, New York: Gustav 

Fischer Verlag. 

Knussmann Rainer (1996): Vergleichenden Biologie des Menschen: Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik. 2. 

bearb. Aufl. Stuttgart: Spektrum Akademischer Verlag. ISBN 3-8274-0763-X 

Preedy Victor R., ed. (2012): Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease. 

Springer: New York. 

Saunders S.R., Rainey D.L.(2008): Nonmetric Trait Variation in the Skeleton: Abnormalities, Anomalies, and Atavisms. 

In:  M.A. Katzenberg, S.R. Saunders (Eds.) Biological Anthropology of the Human Skeleton. Hoboken, New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Chapter 17, 533-559. 

White Tim D., Folkens Pieter A. (2005): The human bone manual. Boston: Elsevier Academic Press. ISBN 

9780120884674. 

White Tim D., Folkens Pieter. A. (1991): Human Osteology. San Diego, California: Academic Press, Inc.. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592
http://www.sci.muni.cz/somatoskopie
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=558
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=562
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi8352 Metody antropologie II 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky laboratorní 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

prerekvizity: absolvování předmětu Bi7351 Metody antropologie I 

Vyučující  

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.; doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.; Mgr. Tomáš Mořkovský; RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.   

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s komplexním využitím základních metod antropologie a s pokročilejšími 

metodami antropologického výzkumu; na konci kurzu by měl student být schopen zhodnotit tělesný typ (somatotyp), 

analyzovat výživový stav a složení těla živého člověka, případně navrhnout úpravu vedoucí ke zdravému stavu; měl by 

být schopen pracovat se softwarem a pomocí pokročilých programových aplikací analyzovat populačních znaky 

antropologického nálezu; měl by znát a umět použít pokročilé metody – 2D, 3D digitalizace, geometrická morfometrie, 

tvarová variabilita. Po absolvování kurzu bude student schopen u antropologického nálezu odhadnout dožitý věk; 

tělesnou výšku; pohlaví; populační afinitu; bude umět k tomuto určení využít specializované programy a software; 

rozhodnout o využití pokročilých metod; u živého člověka bude schopen určit výživový stav; tělesný typ (somatotyp); 

složení těla. 

Osnova 

1) Metody pro určení biologického původu antropologického nálezu 

2) Metody pro odhad dožitého věku na kostře člověka 

3) Metody pro odhad biologického věku živého člověka 

4) Metody pro určení pohlaví na kostře člověka – morfoskopické, morfometrické metody, kombinované metody, 

diskriminační modely 

5) Metody pro určení populační afinity na kostře člověka 

6) Typologie a mezipopulační variabilita u živého člověka 

7) Metody pro odhad tělesné výšky a proporcí člověka z kosterního nálezu – regresní modely 

8) Metody pro odhad tělesné výšky a proporcí živého člověka – somatotypy 

9) Metody pro hodnocení složení lidského těla 

10) Fotodokumentace, práce s grafickými programy, virtuální antropologie, 3D modelování 

11) FORDISC 3.0, COLIPR – práce s programy pro určení pohlaví a odhad populační afinity na kostře člověka a 

s digitizérem MicroScribe 

12) Základy geometrické morfometrie a vícerozměrné statistiky – práce s programy pro studium tvarové variability 

(Statistica, TPS, Morfologika) 

  

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 

Hupková A., Urbanová P., Pěnička R. (2012): Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Brno: 

Masarykova univerzita. Volně dostupné na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592 

Fetter Vojtěch a kolektiv (1967): Antropologie. Praha: Academia. 

Stloukal Milan a kolektiv (1999): Antropologie: příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum. ISBN 80-7036-

101-8. 

Urbanová Petra, Králík Miroslav (2009): Kvantitativní popis tvaru pomocí metod geometrické morfometrie. In: Jiří 

Svoboda, Jaroslav Malina (ed.) Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu. Brno: Nadace Universitas - 

Akademické nakladatelství CERM, s. 277-291. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. ISBN 978-80-

7204-628-7. 

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 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592
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Zeman Tomáš, Králík Miroslav (2012): Historický přehled principů tvorby metod pro odhad výšky postavy člověka na 

základě skeletu. Anthropologia Integra 3(1): 7–22. ISSN 1804-6665. 

 

Pomůcky 

Počítačový program BioCalcul – počítačový program pro výpočty různých antropologických veličin a metod (dostupný 

na adrese: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=558). 

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). 

 

Doporučená literatura 

Acsádi GY, Nemeskeri J. (1970): History of Human Life Span and Mortality. Budapest: Akademiai Kiado. 

Bookstein Fred L. (1997): Morphometric tools for landmark data: geometry and biology. Cambridge: Cambridge 

University Press, ISBN 0-521-58598-8. 

Carter  J. E. Lindsay, Heath Barbara Honeyman (1990): Somatotyping – development and applications. Cambridge: 

Cambridge university press, ISBN 0-521-35117-0. 

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

Knussmann R., ed. (1988): Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen (4. Auflage des 

Lehrbuchs der Anthropologie begründet von Rudolf Martin), Band I und II. Stuttgart, Jena, New York: Gustav 

Fischer Verlag. 

Knussmann Rainer (1996): Vergleichenden Biologie des Menschen: Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik. 2. 

bearb. Aufl. Stuttgart: Spektrum Akademischer Verlag. ISBN 3-8274-0763-X 

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

in hip-bone measurements. Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris 17 (3-4): 167–176. 

Sjøvold T. (1990): Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Journal of Human 

Evolution 5: 431–447. 

Sokal Robert R., Rohlf James F. (1995): Biometry: the principles and practice of statistics in biological research. New 

York: W.H. Freeman and Company. ISBN 0-7167-2411-1. 

Tanner J. M. (2001): Assessment of skeletal maturity and prediction of adult height (TW3 Method). 3rd ed. London: 

Saunders. ISBN 0-7020-2511-9. 

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

Determination. American Journal of Physical Anthropology 125: 132–137. 

White Tim D., Folkens Pieter A. (2005): The human bone manual. Boston: Elsevier Academic Press. ISBN 

9780120884674. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=558
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
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4240 Neurovědy 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Předmět Neurovědy student ukončí písemnou zkouškou – vypracuje odpověď na 3 otázky v časovém limitu dvou hodin. 

V 1. otázce je důraz kladen na neuroanatomické znalosti (hodnocení A-F), ve 2. otázce na znalosti neurofyziologické 

(hodnocení A-F). Ve 3. otázce se hodnotí schopnost popsat danou problematiku komplexně: z pohledu anatomického 

(hodnocení A-F) a neurofyziologického (hodnocení A-F). Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat v každé 

hodnocené části testu minimálně známku E. 

Vyučující  

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., MUDr. Robert Roman, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni: porozumět a vysvětlit funkce nervového systému; definovat 

základní struktury a jejich spoje; popsat neurofyziologické mechanismy, které se uplatňují při přijímání a zpracování 

informací, při jejich ukládání do paměti a dalším používání, při aktivaci výkonných systémů organismu a při vytváření 

motivačních stavů; popsat základní fyziologické mechanismy determinující základní formy chování člověka. 

Osnova 

Mozek a chování, vnější prostředí neuronu. Hierarchie a strukturální uspořádání nervové soustavy. Hematoencefalická 

bariéra. Přenos informace v nervovém systému. Chemické synapse. Zpracování informace v NS. Senzorická fyziologie. 

Zrakové dráhy. Fyziologická optika, činnost sítnice. Vnímání pohybu, tvaru, barev a hloubky. Sluchové, vestibulární, 

čichové a chuťové dráhy. Funkce sluchového a vestibulárního systému, chemické smysly. Somatosenzorické a 

viscerosenzorické dráhy. Centrální reprezentace hmatu a dráhy bolesti. Substrát stresové analgezie. Dráhy 

somatomotorického systému. Spoje mozečku a bazálních ganglií. Míšní reflexní motorika. Pohyby očí. Postoj, lokomoce 

a manipulační pohyby. Řízení motoriky u člověka (klinické doklady). Modulační systémy mozku. Uspořádání a funkce 

autonomního nervového systému. Limbický přední mozek jako strukturální podklad motivací (obranné chování, příjem 

potravy, systém odměny). Emoce. Stavba a činnost kůry velkého mozku. Střídání bdění a spánku. Spánek a jeho 

poruchy. EEG. Učení a paměť. Neuronální podklad komunikace a řeči. Funkční specializace hemisfér. Vědomí a 

pozornost. Funkce frontálního laloku. Ontogenetický vývoj. Plasticita nervové tkáně. 

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 

GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890 s. ISBN 80-7262-311-7. 

KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2011. 235 s. ISBN 

9788072626182. 

JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Základy neurověd v zubním lékařství. 2nd. Brno: Portál Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity, 2011. 117 s. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISSN 1801-6103. 

DUBOVÝ, Petr. Struktura a dráhy nervové soustavy člověka. Brno: Vydavatelství MU Brno, 1998. 176 s. ISBN 80-210-

1927-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi3060 Obecná genetika 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Přednáška se koná každý týden, zkouška je písemná. 

Vyučující  

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Přednáška je zaměřena na objasnění základních konceptů klasické genetiky. Na konci tohoto kurzu budou studenti 

schopni porozumět základním principům genetiky na všech organizmálních úrovních, budou schopni vysvětlit aplikace 

genetiky a metody využívané v lékařství, šlechtění rostlin a živočichů a budou schopni absolvovat navazující 

specializované předměty. 

Osnova 

1. Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Princip segregace a kombinace.  

2. Vztahy mezi alelami.  

3. Genové interakce.  

4. Chromozomové a genotypové určení pohlaví.  

5. Dědičnost genů vázaných na pohlaví.  

6. Vazba genů.  

7. Rekombinační mapování.  

8. Mitotická segregace a rekombinace.  

9. Mikrostruktura chromozomů, karyotypy.  

10. Změny v počtu chromozomů.  

11. Změny ve struktuře chromozomů.  

12. Genové mutace a mutageny.  

13. Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza.  

14. Základy genetiky populací. 

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 

SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš 

KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2. 

 

Literatura doporučená 

SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Principles of genetics. 4th ed. New York, N.Y.: John Wiley&Sons, 2006. 

xx, 866 s. ISBN 0-471-69939-X. 

WEAVER, R.F. a P-W. HEDRICK. Genetics. Third Edition.: Wm. C. Brown Publishers, 1997. 

NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Obecná genetika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu JA001 Odborná angličtina - zkouška 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr do 

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 JA001 je zvládnutí dovedností, které jsou obsahem nepovinných seminářů odborné angličtiny 01 a 02 

(JAB01, JAC01, JAF01, JAG01, JAM01, JAZ01 a JA0B02, JAC02 a dalších). Absolvování těchto kurzů není 

podmínkou, ale doporučuje se.  

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 B1 ERR – odborný jazyk: 

porozumět odbornému textu/mluvenému projevu, identifikovat hlavní myšlenky, formulovat hlavní myšlenky, 

interpretovat informaci z textu/mluveného projevu, diskutovat o obecných a odborných tématech, hovořit o svém oboru 

– disponovat základní slovní zásobou svého oboru, argumentovat, shrnout jednoduchý odborný text, klasifikovat, 

porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat. 

Osnova 

1. Písemná část: 

Akademická část (akademická gramatika, přiřazování, logická návaznost, tvoření slov, definice ...); 

Odborný text – porozumění textu: hlavní myšlenka, logická návaznost, správnost tvrzení, synonyma... ); 

2. Ústní část: 

Zkouška je zaměřena na prověření komunikačních dovedností v daném oboru. Studenti diskutují o daných 

oborových tématech viz 

http://www.sci.muni.cz/cz/CJV/JA001 

https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2012/JA001/index.qwarp 

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 

Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. 

Science.Keith Kelly.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.  

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. info 

English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989 

Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000 

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. 

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. 

DEAN, Michael a Anna SIKORZYŃSKA. Opportunities., Intermediate., Language powerbook. Harlow: Pearson 

Education, 2000. 112 s. : i. ISBN 0-582-42142-X.  

CUNNINGHAM, Sarah a Bill BOWLER. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford: Oxford University 

Press, 1990. xi, 112 s. ISBN 1-943396-88-4.  

Essential grammar in use. Edited by Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, s. 12-

. ISBN 978-0-521-67543-7.  

MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students. 2nd 

ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-X. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi3061 Praktikum z obecné genetiky 

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 laboratorní 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Vypracování 5 protokolů, vyřešení 36 genetických příkladů a vypracování závěrečného testu s 20 otázkami, v nichž 

student vybírá ze 4 možností, při dosažení 75% úspěšnosti student získává zápočet. 

Vyučující  

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., doc. RNDr. Jana Řepková, CSc., Mgr. Aneta Mikulášová, Mgr. et Mgr. Kristýna Pížová 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Praktikum je základním kurzem pro studenty biologie. Jeho cílem je praktické procvičení základních témat obecné 

genetiky a seznámení studentů se základními metodami klasické genetiky. Součástí jsou jednak praktické úlohy s 

modelovými objekty jako Arabidopsis thaliana a Drosophila melanogaster a také řešení genetických příkladů. 

Po absolvování kurzu jsou studenti schopni: 

- aplikovat základní principy genetiky 

- analyzovat genetické problémy 

- formulovat a testovat genetické hypotézy 

- zhodnotit výsledky praktických pokusů 

Osnova 

Náplň praktika je zaměřena na praktické procvičení problematiky v návaznosti na předmět Obecná genetika (Bi3060). 

1. Princip segregace vloh (charakteristika Arabidopsis thaliana, prohlídka mutantů a založení pokusu) 

2. Chí-kvadrát 

3. Princip kombinace vloh 

4. Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi 

5. Interakce vloh (dědičnost zbarvení vlasů a očí u člověka) 

6. Rodokmeny – tvorba a čtení z rodokmenů, sestavení vlastního rodokmenu 

7. Vazba na pohlaví (charakteristika Drosophila melanogaster, prohlídka mutantů a založení pokusu) 

8. Sestavení lidského karyotypu 

9. Vazba genů 

10. Tříbodové mapování 

11. Dědičnost kvantitativních znaků (pokus s Drosophila melanogaster) 

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 

LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. 

LÍZAL, Pavel a Jana ŘEPKOVÁ. Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady. 2. vyd., Elportál, Brno: Masarykova 

univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. 

 

Literatura doporučená 

RELICHOVÁ, Jiřina. Praktická cvičení z genetiky. 2. vyd. Brno, 1997. 96 s. ISBN 80-210-1484-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi1071 Seminář I 

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 seminář 

Další požadavky na studenta  

Přednášky zvaných odborníků následované všeobecnou diskusí, studenti jsou motivováni ke kladení dotazů a 

vyjadřování vlastního názoru. K získání zápočtu je nutná účast na seminářích, toleruje se jedna neomluvená neúčast. Pro 

získání zápočtu dále student odevzdá stručné písemné shrnutí náplně jednotlivých seminářů. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět je zaměřen na jednorázové přednášky odborníků z naší republiky i zahraničí, které se vztahují k problematice 

antropologického a archeologického výzkumu. O aktuální problematice oboru přednášejí a diskutují naši i zahraniční 

odborníci. Součástí semináře jsou též prezentace prací studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního 

programu oboru antropologie. Po absolvování kurzu by student měl být schopen propojit informace z různých oborů, 

blízce či vzdáleněji příbuzných s antropologií a využít nabyté poznatky ke svému dalšímu studiu. Měl by být schopen 

porozumět celostnímu pojetí antropologie a šíři záběru tohoto oboru napříč vědeckými disciplínami. 

Osnova 

Přednášky zvaných odborníků z různých antropologických specializací nebo příbuzných vědních disciplín. 

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 

MALINA, Jaroslav a kol., Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 

MALINA, Jaroslava kol., Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2072 Seminář II 

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 seminář 

Další požadavky na studenta  

Přednášky zvaných odborníků následované všeobecnou diskusí, studenti jsou motivováni ke kladení dotazů a 

vyjadřování vlastního názoru. K získání zápočtu je nutná účast na seminářích, toleruje se jedna neomluvená neúčast. Pro 

získání zápočtu dále student odevzdá stručné písemné shrnutí náplně jednotlivých seminářů. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět je zaměřen na jednorázové přednášky odborníků z naší republiky i zahraničí, které se vztahují k problematice 

antropologického a archeologického výzkumu. O aktuální problematice oboru přednášejí a diskutují naši i zahraniční 

odborníci. Součástí semináře jsou též prezentace prací studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního 

programu oboru antropologie. Po absolvování kurzu by student měl být schopen propojit informace z různých oborů, 

blízce či vzdáleněji příbuzných s antropologií a využít nabyté poznatky ke svému dalšímu studiu. Měl by být schopen 

porozumět celostnímu pojetí antropologie a šíři záběru tohoto oboru napříč vědeckými disciplínami. 

Osnova 

Přednášky zvaných odborníků z různých antropologických specializací nebo příbuzných vědních disciplín. 

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 

MALINA, Jaroslav a kol., Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 

MALINA, Jaroslava kol., Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi3301 Seminář III 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Přednášky zvaných odborníků následované všeobecnou diskusí, studenti jsou motivováni ke kladení dotazů a 

vyjadřování vlastního názoru. K získání zápočtu je nutná účast na seminářích, toleruje se jedna neomluvená neúčast. Pro 

získání zápočtu dále student odevzdá stručné písemné shrnutí náplně jednotlivých seminářů. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět je zaměřen na jednorázové přednášky odborníků z naší republiky i zahraničí, které se vztahují k problematice 

antropologického a archeologického výzkumu. O aktuální problematice oboru přednášejí a diskutují naši i zahraniční 

odborníci. Součástí semináře jsou též prezentace prací studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního 

programu oboru antropologie. Po absolvování kurzu by student měl být schopen propojit informace z různých oborů, 

blízce či vzdáleněji příbuzných s antropologií a využít nabyté poznatky ke svému dalšímu studiu. Měl by být schopen 

porozumět celostnímu pojetí antropologie a šíři záběru tohoto oboru napříč vědeckými disciplínami. 

Osnova 

Přednášky zvaných odborníků z různých antropologických specializací nebo příbuzných vědních disciplín. 

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 

MALINA, Jaroslav a kol. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 

MALINA, Jaroslava kol. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4302 Seminář IV 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Přednášky zvaných odborníků následované všeobecnou diskusí, studenti jsou motivováni ke kladení dotazů a 

vyjadřování vlastního názoru. K získání zápočtu je nutná účast na seminářích, toleruje se jedna neomluvená neúčast. Pro 

získání zápočtu dále student odevzdá stručné písemné shrnutí náplně jednotlivých seminářů. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět je zaměřen na jednorázové přednášky odborníků z naší republiky i zahraničí, které se vztahují k problematice 

antropologického a archeologického výzkumu. O aktuální problematice oboru přednášejí a diskutují naši i zahraniční 

odborníci. Součástí semináře jsou též prezentace prací studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního 

programu oboru antropologie. Po absolvování kurzu by student měl být schopen propojit informace z různých oborů, 

blízce či vzdáleněji příbuzných s antropologií a využít nabyté poznatky ke svému dalšímu studiu. Měl by být schopen 

porozumět celostnímu pojetí antropologie a šíři záběru tohoto oboru napříč vědeckými disciplínami. 

Osnova 

Přednášky zvaných odborníků z různých antropologických specializací nebo příbuzných vědních disciplín. 

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 

MALINA, Jaroslav a kol., Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 

MALINA, Jaroslava kol., Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi5301 Seminář V 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Přednášky zvaných odborníků následované všeobecnou diskusí, studenti jsou motivováni ke kladení dotazů a 

vyjadřování vlastního názoru. K získání zápočtu je nutná účast na seminářích, toleruje se jedna neomluvená neúčast. Pro 

získání zápočtu dále student odevzdá stručné písemné shrnutí náplně jednotlivých seminářů. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět je zaměřen na jednorázové přednášky odborníků z naší republiky i zahraničí, které se vztahují k problematice 

antropologického a archeologického výzkumu. O aktuální problematice oboru přednášejí a diskutují naši i zahraniční 

odborníci. Součástí semináře jsou též prezentace prací studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního 

programu oboru antropologie. Po absolvování kurzu by student měl být schopen propojit informace z různých oborů, 

blízce či vzdáleněji příbuzných s antropologií a využít nabyté poznatky ke svému dalšímu studiu. Měl by být schopen 

porozumět celostnímu pojetí antropologie a šíři záběru tohoto oboru napříč vědeckými disciplínami. 

Osnova 

Přednášky zvaných odborníků z různých antropologických specializací nebo příbuzných vědních disciplín. 

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 

MALINA, Jaroslav a kol., Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 

MALINA, Jaroslava kol., Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi6302 Seminář VI 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Přednášky zvaných odborníků následované všeobecnou diskusí, studenti jsou motivováni ke kladení dotazů a 

vyjadřování vlastního názoru. K získání zápočtu je nutná účast na seminářích, toleruje se jedna neomluvená neúčast. Pro 

získání zápočtu dále student odevzdá stručné písemné shrnutí náplně jednotlivých seminářů. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět je zaměřen na jednorázové přednášky odborníků z naší republiky i zahraničí, které se vztahují k problematice 

antropologického a archeologického výzkumu. O aktuální problematice oboru přednášejí a diskutují naši i zahraniční 

odborníci. Součástí semináře jsou též prezentace prací studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního 

programu oboru antropologie. Po absolvování kurzu by student měl být schopen propojit informace z různých oborů, 

blízce či vzdáleněji příbuzných s antropologií a využít nabyté poznatky ke svému dalšímu studiu. Měl by být schopen 

porozumět celostnímu pojetí antropologie a šíři záběru tohoto oboru napříč vědeckými disciplínami. 

Osnova 

Přednášky zvaných odborníků z různých antropologických specializací nebo příbuzných vědních disciplín. 

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 

MALINA, Jaroslav a kol., Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 

MALINA, Jaroslava kol., Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi6502 Terénní cvičení I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden  kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 30 dní 

Způsob zakončení zápočet Forma výuky terénní 

cvičení 

Další požadavky na studenta  

Terénní cvičení v rozsahu 6 týdnů absolvují studenti v průběhu bakalářského studia, zpravidla v letních měsících. 

Praktická příprava na školním antropologicko-archeologickém výzkumu pod vedením vyučujících kurzu; případně účast 

na jiném vhodném pracovišti nebo výzkumu. Vlastní předmět si zapisují studenti dle studijního katalogu v jarním 

semestru 3. ročníku.  

Vyučující  

Mgr. Tomáš Mořkovský, prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 

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 Bi1251 Úvod do antropologie 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  

Předmět je na konci semestru zakončen zkouškou. V ústním pohovoru zkoušející hodnotí úroveň získaných znalostí a 

schopnost studenta propojovat informace z jednotlivých okruhů. 

Vyučující  

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

V úvodu do antropologie se studenti ve stručnosti seznámí s průřezem antropologie. A to fyzické i sociokulturní. Student 

po absolvování kurzu by měl být schopen: popsat v základech historii antropologie; vysvětlit její současné dělení; znát 

základní směry a metody antropologie; referovat o komplexnosti poznávání a zkoumání člověka; interpretovat holistické 

biologicko-socio-kulturní pojetí antropologie; vysvětlit využití antropologie a příbuzných oborů v praxi. 

Osnova 

1. Biologicko-socio-kulturní antropologie: Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně  

2. Biologická antropologie: Historie oboru ve světě  

3. Biologická antropologie: Historie oboru v českých zemích  

4. Socio-kulturní antropologie: Historie oboru ve světě  

5. Socio-kulturní antropologie: Historie oboru v českých zemích  

6. Biologická antropologie: Současný stav oboru  

7. Socio-kulturní antropologie: Současný stav oboru  

8. Biologická antropologie: Biologická evoluce člověka v historickém a moderním pojetí I.  

9. Biologická antropologie: Biologická evoluce člověka v historickém a moderním pojetí II 

10. Socio-kulturní antropologie: Kulturní změny  

11. Biologicko-socio-kulturní antropologie: Tradice, inovace, moderní trendy antropologie I  

12. Biologicko-socio-kulturní antropologie: Tradice, inovace, moderní trendy antropologie II 

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 

Beneš, Jan. Člověk. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 1994. 343 s. ISBN 80-204-0460- 

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

80-210-5716-6. (vybraná hesla) 

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

Malina, Jaroslav, a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na 

Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Folia Historica, svazek 73. Brno: 

Masarykova univerzita, 2004. 

Soukup, Václav. Dějiny antropologie :(encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a 

kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004. 667 s. ISBN 80-246-0337-3. 

 

Doporučená literatura 

Relevantní moduly z cyklu. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): 

Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Modulové učební texty pro 

studenty antropologie. 

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

 

 

 

 

 

 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/encyklopedie.html
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js10/panorama/web/index.html
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi2251 Úvod do antropologie II 

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  

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., Mgr. Martin Čuta, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., prof. PhDr. Jiří 

Svoboda, DrSc., prof. PhDr. Josef Unger, CSc., RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.  

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Pokračování předmětu Úvod do antropologie I. Student po absolvování kurzu by měl být schopen: reprodukovat 

základní informace o historii antropologie; vysvětlit princip a historické podklady jejího současného dělení; definovat 

základní směry a popsat základní metody; vysvětlit příčiny a důvody komplexnosti poznávání a zkoumání člověka; 

interpretovat holistické biologicko-socio-kulturní pojetí antropologie; popsat možnosti využití antropologie a příbuzných 

oborů v praxi; interpretovat vývoj lidské kultury v průběhu dějin; diskutovat biologické základy lidské sexuality, jejich 

ovlivnění vyššími kognitivními procesy; vysvětlit odraz sexuality v umění; popsat základní pojmy eschatologie člověka; 

popsat základní pojmy z antropologie umění. 

Osnova 

1. Socio-kulturní antropologie: Antropologie pravěku 

2. Socio-kulturní antropologie: Antropologie starověku 

3. Socio-kulturní antropologie: Antropologie středověku 

4. Socio-kulturní antropologie: Antropologie nové doby 

5. Socio-kulturní antropologie: Antropologie občanské společnosti 

6. Biologická antropologie: Antropologie sexuality, erotiky a lásky 

7. Socio-kulturní antropologie: Antropologie sexuality, erotiky a lásky 

8. Socio-kulturní antropologie: Antropologie pohřebních ritů a rituálů 

9. Socio-kulturní antropologie: Antropologie smrti a současná společnost 

10. Socio-kulturní antropologie: Antropologie umění 

11. Socio-kulturní antropologie: Antropologie náboženství 

12. Biologická antropologie: Antropologie kosterních pozůstatků 

13. Socio-kulturní antropologie: Metody a výzkumy archeologické antropologie 

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 

Beneš, Jan. Člověk. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 1994. 343 s. ISBN 80-204-0460- 

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

80-210-5716-6. (vybraná hesla) 

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

Malina, Jaroslav, a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na 

Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Folia Historica, svazek 73. Brno: 

Masarykova univerzita, 2004. 

Soukup, Václav. Dějiny antropologie :(encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a 

kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004. 667 s. ISBN 80-246-0337-3. 

 

Doporučená literatura 

Relevantní moduly z cyklu. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): 

Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Modulové učební texty pro 

studenty antropologie.  

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

 

http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/encyklopedie.html
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js10/panorama/web/index.html
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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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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4010 Základy molekulární biologie 

Typ předmětu povinný 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  

Předpokládají se základní znalosti z obecné zoologie a botaniky, mikrobiologie, genetiky, fyziologie, organické chemie a 

biochemie. Zkouška probíhá formou testu, složeného z 30 otázek. Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem. 

Klasifikace je založena na bodovém zisku. 27 - 30 bodů (A), 24-26 bodů (B), 21-23 bodů (C), 18-20 bodů (D), 15-17 

bodů (E). 

Vyučující  

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Tento kurz je koncipován jako úvod do molekulární biologie, jehož cílem je vysvětlení základních buněčných procesů na 

molekulární úrovni s důrazem na strukturu genomu, principy genové exprese, vnitřní organizaci buňky a její chování v 

kontextu mnohobuněčného organismu. Na základě nabytých znalostí bude student schopen na základní úrovni 

porozumět molekulárně-biologickým principům fungování buněk. 

Osnova 

1. Struktura a funkce DNA, chromozomální DNA a její uspořádání do podoby chromatinu, struktura chromozomů, 

evoluce genomu.  

2. Replikace, reparace, rekombinace a transpozice DNA.  

3. Transkripce, sestřih, translace, význam RNA pro původ života.  

4. Řízení genové exprese, regulační proteiny, genetické vypínače, principy buněčné diferenciace, posttranskripční 

kontrolní mechanismy, RNA interference.  

5. Vnitřní organizace buňky, kompartmentalizace, transport molekul uvnitř buňky, principy exkrece molekul do 

mimobuněčného prostoru.  

6. Komunikace mezi buňkami, příjem a zpracování signálů.  

7. Buněčný cyklus, molekulární principy řízení jednotlivých fází cyklu, regulace buněčného dělení a růstu.  

8. Programovaná buněčná smrt.  

9. Molekulární podstata nádorových onemocnění.  

10. Metodické přístupy pro analýzu nukleových kyselin a proteinů (studium genomu, transkriptomu a proteomu, 

manipulace s DNA, PCR, sekvenování, přenosy DNA do buněk, průtoková cytometrie). 

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 

ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava 

RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České 

odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. 

Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6. 

ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky a: Essential cell biology (Orig.). Ústí 

nad Labem: Espero Publishing,. xxvi, 630. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi4010c Základy molekulární biologie – cvičení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 1 kreditů 1 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Předpokladem jsou základní znalosti z obecné genetiky, fyziologie, anorganické chemie, organické chemie a biochemie. 

Vyučující  

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Tento seminář je koncipován jednak pro zdokonalení znalostí a procvičení látky na teoretických příkladech z úvodu do 

molekulární biologie. V druhé části se studenti seznámí se základy metod molekulární biologie a genového inženýrství 

s praktickými ukázkami některých metod. Důraz je kladen na pochopení principů molekulárně biologických metod a 

způsobů jejich praktického využití. Po absolvování kurzu by měli studenti znát principy metod a získat tak schopnost 

provádět kvalifikovaná rozhodnutí o tom, jaké metodické přístupy zvolit pro studium nejrůznějších buněčných procesů a 

molekul. 

Osnova 

1. Struktura nukleových kyselin - seminář s praktickými ukázkami modelů (primární, sekundární a terciární struktura 

DNA a RNA, různé konformace DNA a jejich význam v biologických systémech). 

2. Příprava roztoků používaných v molekulární biologii. 

3. Manipulace s nukleovými kyselinami, centrifugace, enzymové úpravy in vitro. 

4. Elektroforetická a elektronmikroskopická analýza nukleových kyselin. 

5. Hybridizace nukleových kyselin: příprava nukleotidových sond, značení nukleových kyselin. 

6. Restrikční analýza nukleových kyselin, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů. 

7. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování. 

8. Klonování DNA (charakteristika základních typů vektorů a jejich aplikace, klonovací strategie, přenos DNA do 

bakteriálních buněk) 

9. Polymerázová řetězcová reakce a její aplikace. 

10. Základní metody molekulární diagnostiky. 

11. Základní metody bioinformatiky. 

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 

ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Metody 

molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1. 

 

Doporučená literatura 

BROWN, T. A. Gene cloning and DNA analysis :an introduction. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. xx, 386 s. 

ISBN 1-4051-1121-6. 

ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1998. 300 s. Díl I. Informační 

makromolekuly. ISBN 80-902562-0-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi5130 Základy práce s lidskou aDNA 

Typ předmětu volitelný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Předpokladem je absolvování předmětů Bi3060 Obecná genetika a Bi4010 Základy molekulární biologie. Zkouška 

zahrnuje písemný test a ústní zkoušku. Písemný test se skládá obvykle z 30 otázek hodnocených 30 body. K úspěšnému 

zvládnutí testu je potřeba dosáhnout alespoň 17 bodů. 

Vyučující  

Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Cílem předmětu Základy práce s lidskou aDNA je seznámit posluchače s možnostmi studia ancient DNA (aDNA) a 

jejího využití z hlediska antropologie a archeologie. Přednášky doplňují laboratorní cvičení, ve kterých posluchači 

připraví kosterní materiál pro analýzu aDNA a naučí se základní metodiku práce s aDNA. 

Osnova 

• Obecné pojmy, historie studia aDNA.  

• Zdroje lidské aDNA, problematika práce s lidskou aDNA.  

• Zdroje kontaminace, autentičnost výsledků.  

• Mitochondriální aDNA.  

• Příprava vzorků, dekontaminace, dekalcifikace.  

• Extrakce aDNA, PCR, qRT-PCR.  

• Elektroforéza, sekvencování.  

• Určování pohlaví.  

• Identifikace. Příbuzenství.  

• Studium evoluce. Diagnostika onemocnění. Krevní skupiny. 

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 

HUMMEL, Susanne. Ancient DNA typing :methods, strategies and applications. Berlin: Springer, 2003. xii, 298 s. 

ISBN 3-540-43037-7. 

Ancient DNA :recovery and analysis of genetic material from paleontological, archaeological, museum, medical, and 

forensic specimens. Edited by Bernd Herrmann - Susanne Hummel. New York: Springer-Verlag, 1994. xi, 263 p. ISBN 

0-387-94308-0. 

BUTLER, J. M. Forensic DNA Typing. Biology, Technology, and Genetics of STR Markers. 2nd ed. Amsterdam, 

Boston, Heidelberg, London: Elsevier Academic Press, 2005. 688 s. ISBN 0-12-147952-8. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bi3200 Základy vědecké práce 

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 výuka formou přednášek, doplněná praktickými ukázkami, prací s programovými aplikacemi a individuální 

prací studentů. Součástí kurzu je vypracování a přednes odborné přednášky a tvorba a prezentace posteru. Kurz je 

zakončen zkouškou – ústní a praktickou částí. Praktická část zahrnuje tvorbu a prezentaci odborné přednášky a posteru, v 

ústní části následuje hodnocení a diskuze o odvedené práci. 

Vyučující  

Mgr. Tomáš Mořkovský  

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen: naplánovat a zpracovat vědeckou práci podle pravidel pro 

strukturu a výstavbu vědeckého textu; definovat formy vědeckých a odborných prací a jejich formálními požadavky 

(citace, bibliografie atd.); tyto formální požadavky aplikovat ve vlastním textu; připravit text pro tisk; provést korektury; 

ovládat základy redakční práce apod. Studenti by měli být schopni vytvořit a přednést odborné referáty a přednášky 

(ovládat základy rétoriky, verbální a neverbální komunikace, připravit přednášky, konference, poster). 

Osnova 

1. Tvorba a výstavba odborného textu. 

2. Formy vědecké a odborné literatury. Struktura a formální požadavky jednotlivých typů odborných prací. 

3. Citace, způsoby citování a seznam bibliografických údajů. 

4. Úpravy odborného textu pro tisk (základy typografie, grafická a fotografická dokumentace) a korektury textu.  

5. Tvorba a přednes odborné přednášky – základy rétoriky, formy komunikace. 

6. Neverbální komunikace (gestika, mimika, posturika, proxemika). 

7. Příprava na řečnické vystoupení (struktura prezentace, publikum, prostředí, časový limit atd.). 

8. Příprava prezentace v programu Microsoft Powerpoint – praktické ukázky a práce v programovém prostředí MS 

Powerpoint. 

9. Tvorba a pravidla prezentace posteru. 

10–14. Prezentace a rozbor posterů a přednášek jednotlivých studentů (diskuze, kritika, hodnocení). 

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 

Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia. ISBN 80-200-0755-5. 

Šanderová J., Miltová A. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 

Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-864-2940-7. 

 

Doporučená literatura 

Meško D., Katuščák D., Findra J. (2006): Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta. ISBN 80-8063-219-7. 

Nöllke C. (2004): Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Praha: Grada. ISBN 80-247-

9057-2. 

Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. Voznice: LEDA. ISBN 80-85927-69-1. 

Špačková A. (2003): Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada. ISBN 

80-247-0633-4. 
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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 biochemie 33 3 1,9 5 4,925 2 2 1 0 1 21 

Ústav matematiky a statistiky 69 8 7,9 11 9,1 11 11 6 1 12 20 

Výzkumné centrum pro chemii 

životního prostředí a ekotoxikologii 

(RECETOX) 

145 8 6,55 4 3,6 4 4 0 0 0 129 

Ústav chemie 69 9 6,205 12 8,8 6 6 6 0 4 32 

Ústav botaniky a zoologie 122 4 3,3 10 10,05 9 9 4 0 5 90 
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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 (Pozn.: 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 (Bi6502 Terénní cvičení I). Řada bakalářských a magisterských prací je zaměřena právě na materiál získaný při 

těchto výzkumech. Jednalo se o 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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doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. 

 

G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 

Název SP Antropologie 

Jméno a příjmení Zdeněk Wilhelm Tituly Doc. MUDr. CSc. 

Rok narození 1956 typ vzt. pp rozsah 40 do kdy N 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Bi3181 Fyziologie I, Bi3181c Fyziologie I cvičení, Bi4182 Fyziologie II, Bi4182c Fyziologie II cvičení 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

1980            LF MU Brno, stomatologie 

1985            LF MU Brno, všeobecné lékařství 

1980 – 1983    LF MU, Brno, Fyziologický ústav       Asistent 

1983 – 2006    LF MU, Brno, Fyziologický ústav       Odborný asistent 

2006 – doposud      LF MU, Brno, Fyziologický ústav      Docent 

Přehled nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

 

1. Wilhelm Z. Mastné kyseliny omega-3; od teorie po klinickou praxi. Medicína pro praxi; Olomouc, Solen, ISSN 

1214-8687; 2013, vol.10, no.2.  

2. Wilhelm Z. Digesce a resorpce. Praktické lékárenství, Olomouc, Solen. ISSN 1801-2434, 2011, vol.7, no.2, 

s 71-75. 

3. Wilhelm Z. Metabolický syndrom. Praktické lékárenství, Olomouc, Solen. ISSN1801-2434, 2011, vol.7, no.5, 

s 223-226. 

4. Wilhelm Z. Substráty pro hojení ran – makronutrienty. Hojení ran, Praha, GEUM, ISSN 1802-6400, 2012 (2); 

4: 31-31.  

5. Wilhelm Z. Ledviny v onkologii. In: Vladimír Teplan: Akutní poškození a selhání ledvin. Vyd.1., Praha, Grada 

Publishing, 2009, kapitola 15, s.357-374. ISBN 978-80-247-1121-8.(15%) 

 

Působení v zahraničí  

1985, 1987    SSSR, Moskva, Institut biofiziki MZ SSSR 

V rámci dvoustranné dohody práce v rámci spolupráce Interkosmos     2 a 3 týdenní pobyt 

1988-1989     Německo, Gottingen, neurofyziologický ústav LF Univerzity Georga Augusta 

10 měsíční studijní pobyt 

1992    Holandsko, Utrecht, Universita    1 týden - studijní pobyt 

1995    Německo, Saarbrucken, Homburg Univerzita      2 – týdny – studijní pobyt 

2007    Německo, Gottingen, LF Univerzita  Georga Augusta      1 týden studijní pobyt 
 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

 

Lékařská fyziologie 

řízení na VŠ 

LF MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2006 habilitace 
 

ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   101  

datum 21.11.2013 
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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 
vůdčí disciplínu, která rozvíjí metodiku geometrické morfometrie, v současnosti nejmodernějšího přístupu ke 

                                                           
1
 Jednotlivé body vyjádření garanta vychází ze sebehodnotící zprávy oboru. Doporučený rozsah vyjádření je do 2 stran. 



 

  

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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