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A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského stud. programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta STUDPROG st. doba titul 
Název studijního programu Biochemie  2 Mgr. 
Původní název SP  platnost předchozí akreditace 1. 6. 2012  
Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  
Typ studijního programu navazující magisterský     
Forma studia prezenční    

rigorózní 
řízení KKOV 

Obor v tomto dokumentu Analytická biochemie Ano 1406T008  
    

Biochemie Ano 1406T002 
Biomolekulární chemie Ano 1406T004 
   
   
   
   
   
   
   
   

Obory v jiných dokumentech 

   
Adresa www stránky http://www.sci.muni.cz/akreditace2011 jméno a heslo k přístupu na www Jméno:kom / Heslo:akred2011 
Schváleno VR /UR /AR VR PřF MU datum 
Dne 5.10.2011 

podpis 
rektora 

 
 

Kontaktní osoba Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc e-mail glatz@chemi.muni.cz 
Garant studijního programu Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc  glatz@chemi.muni.cz 
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Obor: Analytická biochemie 

B – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Biochemie 
Název studijního oboru Analytická biochemie 
Údaje o garantovi studijního oboru Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc 

http://www.muni.cz/sci/people/1865  
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
Obor Analytická biochemie zahrnuje znalosti o metodách používaných pro analýzu, separaci a strukturní 
charakterizaci biologicky významných molekul z hlediska základního a aplikovaného biochemického výzkumu a 
o metodách, jež využívají jejích biologickou aktivitu v nejrůznějších analytických přístupech. Součástí oboru je 
metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat a oblast bioinformatiky. Tento magisterský program přitom 
navazuje na základní poznatky získané v bakalářském studiu biochemie a doplňuje je poznatky získávanými 
zejména ve výběrových povinně volitelných a volitelných přednáškách, které si posluchač volí podle svého 
budoucího zaměření. Ve srovnání s tradičním studiem biochemie bude studium zaměřeno metodologicky a to 
především na oblast biosenzorů, imunochemických a klinicko biochemických metod, metod molekulární biologie, 
separačních metod a oblast hmotové spektrometrie orientované zejména na genomický, proteomický a 
metabolomický výzkum. 
 
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 
Cílem studijního oboru Analytická biochemie je připravit odborníky s vysokou úrovní znalostí z oblasti obecné a 
aplikované biochemie, imunochemie, molekulární biologie, analytické chemie, a bioinformatiky se zdůrazněním 
znalostí o metodách používaných pro analýzu, separaci a charakterizaci biologicky významných molekul a na 
možnosti jejich využití při konstrukci bioanalytických systémů. Základ tvoří vědomosti z matematiky, fyziky, 
chemických a biologických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, 
fyzikální chemie, strukturní chemie, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie, výpočetní techniky, 
počítačového zpracování dat a informatiky, které studenti získali v rámci svého bakalářského studia. Studenti se 
naučí pracovat s literaturou a výsledky presentovat písemnou i mluvenou formou a to i v jazyce anglickém. Cílem 
přípravy je vytvořit teoretický základ pro případné postgraduální studium, jakož i vybavit studenty praktickými 
dovednostmi z výše uvedených oblastí pro uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. Na tomto základě jsou 
rozvíjeny další předměty studijního oboru zaměřené na obecnou a aplikovanou biochemii, imunochemii, 
molekulární biologii a analytickou chemii tak, aby absolventi mohli pracovat v široké oblasti profesí, kde je 
vyžadováno biochemické, molekulárně biologické a analytické vzdělání. Zcela zásadní a významnou složku 
studia tvoří široce se rozvíjející disciplíny ako jsou oblast biosenzorů, klinickobiochemických, imunochemických, 
molekulárně biologických, separačních a strukturních metod a oblast bioinformatiky. Absolventi oboru jsou 
připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s 
orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. 
Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci 
k případnému působení v jiném oboru. Návazné postgraduální studium biochemie, molekulární biologie či 
analytické chemie jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním 
trhu. 
 
Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 
K drobným změnám došlo pouze v doporučeném studijním plánu a to v nabídce povinně volitelných a 
doporučených volitelných předmětů, což souvisí s dalším rozvojem tohoto progresivního oboru. V této souvislosti 
byly také inovovány požadavky k přijímacímu řízení a státní závěrečné zkoušce. 

Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu - 
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Informační zabezpečení studijního programu 
 
Informační zdroje jsou zabezpečeny dvěma samostatnými knihovnami: 

1) Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty umístěna v areálu na Kotlářské ulici. 
2) Knihovna univerzitního kampusu, nově vzniklá v roce 2007 transformací Ústřední knihovny Lékařské 

fakulty MU, Knihovny Fakulty sportovních studií a integrací části Ústřední knihovny PřF MU. 
Knihovna je umístěna v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích a slouží zejména studijním 
programům chemie a biochemie. 

 
 Ústřední knihovna PřF MU Knihovna univerzitního 

kampusu MU 
Celkový počet svazků  357 310 31 741 
Roční přírůstek knižních jednotek 5 070 798 
Počet odebíraných titulů časopisů 603 79 
Jsou součástí fondu kompaktní disky? ano ano 
Jsou součástí fondů videokazety? ano ano 
 tevírací hodiny knihovny/studovny v týdnu 42 hod týdně 47 hod týdně 
Provozuje knihovna počítačové inform. služby? ano ano 
Zajišťuje knihovna rešerše z databází? ne, uživatelé samoobslužně ano 
Je zapojena 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 

 
 
 

C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Biochemie 
Název studijního oboru Analytická biochemie 
Název předmětu Rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. 
Seznam předmětů je uveden v doporučeném studijním plánu viz. Část C1. 
 
Obsah a rozsah SZZk  
Závěrečná státní zkouška se skládá z: 

A) obhajoby diplomové práce  
B) z vlastní státní zkoušky. 

 
Státní závěrečná zkouška pro studenty oboru analytická biochemie sestává z hlavního předmětu analytická 
biochemie a dvou volitelných předmětů ze skupiny:  
 
klinická biochemie a patobiochemie  
imunologie a imunochemie  
molekulární biologie a genetika  
instrumentální analytická chemie  
 
Okruhy otázek : 

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z Analytické biochemie 

Pokročilá biochemie: 

Genetický kód, replikace DNA, transkripce. Metabolismus proteinů (degradace a biosynthesa). Mechanismus 
deaminace, transaminace a dekarboxylace aminokyselin,detoxikace amoniaku (tvorba amidů a močoviny). 
Oxidační dekarboxylace a-oxokyselin jako multienzymový systém. Syntéza mastných kyselin. Deriváty cukrů 
důležité v metabolismu. Glykolýza a glukoneogeneze. Pentosový cyklus a jeho význam. Krebsův cyklus a 
glyoxylátový cyklus. Fotosyntetická tvorba hexos (C3 a C4 rostliny). Štěpení tuků a jeho kompartmentace. 
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Složení a biosynthesa fosfolipidů, glykolipidy. Principy regulace metabolismu na enzymové a buněčné úrovni 
(kovalentní modifikace, allosterie, regulace genové exprese, druhý posel, membránové receptory, G proteiny, 
proteinkinasy). Biochemie hemoglobinu. Přehled hormonů a mechanismus účinku. Přehled a význam vitamínů. 
Membránový transport, přenašeče a kanály. Xenobiochemie, cytochrom P450.  

Obecná a aplikovaná enzymologie: 

Stavba enzymů, pojmy holoenzym, apoenzym, kofaktor, koenzym, kosubstrát, prostetická skupina. 
Charakteristické rysy enzymové katalýzy, výklad specifity působení enzymů. Mnohočetné formy enzymů, 
multienzymy. Názvosloví enzymů. Aktivita, molekulová aktivita, aktivita katalytického místa, katalytická 
koncentrace, specifické aktivita. Konvenční jednotky enzymové aktivity. Izolace enzymů, kvantitativní hodnocení 
purifikačního postupu. Chemické mechanismy enzymové katalýzy, příklady účasti konkrétních 
aminokyselinových zbytků a kofaktorů. Kinetika reakčního mechanismu Michaelise a Mentenové Význam 
kinetických parametrů vmax (vlim) a Km. Vliv faktorů prostředí (teplota, pH) na rychlost enzymové reakce. Typy 
reverzibilní inhibice a jejich diagnostika. Inhibice substrátem a produktem. Ireverzibilní inhibice - afinitní 
značení, inaktivace závislá na reakčním mechanismu. Klasifikace kinetických mechanismů vícesubstrátových 
reakcí a experimentální rozlišení mezi jednotlivými mechanismy. Kooperativní jevy při enzymové katalýze. 
Metody imobilizace enzymů. Vliv imobilizace na kinetické parametry, pH optimum, teplotní závislost aktivity a 
stabilitu enzymu. Stanovení analytů s použitím rozpustných enzymů. Enzymové biosenzory - rozdělení podle 
měřené elektrické veličiny, analytické charakteristiky, příklady použití. Enzymová imunoanalýza. Nejdůležitější 
prakticky používané enzymy.  

Metody biochemického výzkumu: 

Principy a uplatnění separačních metod (chromatografické, elektromigrační, centrifugační aj.). Určování 
molekulové hmotnosti biopolymerů (centrifugační, sephadexy, elektroforéza v polyakrylamidu s SDS). Metody 
ke studiu konformace biopolymerů (UV-spektrometrie, fluorimetrie, ORD a CD, rentgenostrukturní analýza). 
Sledování interakcí makromolekul s ligandy a jejich vyhodnocení (rovn. dialýza, molekulová síta, centrifugace, 
optické metody). Studium rychlých reakcí optickými metodami (metoda zastaveného toku). Radiometrické 
studium metabolismu. Biosenzory, jejich základní typy, principy jejich konstrukce. Studium afinitních interakcí 
pomocí biosenzorů. Metody kovalentní imobilizace biomolekul. 

Literatura: 

 Voet, D., Voet, J.G.,: Biochemistry. 4rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2011.  

 Voet, D., Voet, J.G Pratt, C.W.: Fundamentals of biochemistry :life at the molecular level. 3rd ed. 
Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2008.  

 Voet, D., Voet, J.G: Biochemie, Victoria Publishing, 1990.  

 Vodrážka,Z. Biochemie, 2. vyd., Praha : Academia, 2007. 

 
Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z klinické biochemie a patobiochemie 
 

Klinická biochemie: 

Předmět a organizace klinické biochemie Vztah k biochemii, medicíně, patobiochemii. Vývoj klinické biochemie 
a klinicko-biochemické analytiky Úvod do klinicko-biochemické analytiky Specifické rysy klinicko-biochemické 
analytiky. Terminologie klinické biochemie. Analyzovaný materiál Odběr materiálu. Mimoanalytické vlivy na 
výsledek vyšetření. Analýza moče Kvalitativní analýza. Semikvantitativní metody, diagnostické proužky. 
Morfologická analýza močového sedimentu. Analýza anorganických látek Analýza kationtů. Plamenová 
fotometrie, AAS, ISE. Celková koncentrace, aktivita. Sodík, draslík, vápník, hořčík, železo. Absorpční 
fotometrie. Analýza aniontů. Chloridy, fosforečnany. Osmolalita, pH, pCO2, pO2 Analýza nízkomolekulárních 
organických látek Analytické principy a zvláštnosti. Využití enzymů jako analytických činidel. Chinoniminová 
reakce. Glukosa, močovina, kyselina močová, bilirubin, kreatinin, lipidy Analýza bílkovin Celkové bílkoviny, 
albumin. Elektroforéza bílkovin. Hemoglobin a glykované proteiny. Imunochemické metody stanoveni bílkovin 
Základní principy. Imunoanalýza: RIA, EIA a další. Imunochromatografie, imunochromatografické proužky. 
Stanoveni katalytické koncentrace enzymů Metoda konstantního času a metoda tangent. Spřažené reakce. AST, 
ALT, ALP, GMT, AM, CK. Isoenzymy. Mechanizace a automatizace v klinické biochemii Analyzátory, jejich 
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rozdělení z různých hledisek. Diagnostické soupravy. Organizace práce v klinicko-biochemické laboratoři, 
laboratorní a nemocniční informační systémy. Statistika a chemometrie v klinické biochemii Základní pojmy ze 
statistické analýzy, používané v klinické biochemii. Analytické a klinické požadavky na klinicko-biochemickou 
analýzu . Kontrola kvality. Přesnost, správnost, kontrolní a kalibrační materiál. Srovnávání metod, zavádění 
metod. Referenční hodnoty. Referenční materiály, referenční metody. Standardizace V klinické biochemii 
Význam a cíle standardizace. Standardizace v národním a mezinárodním měřítku. Mezinárodní federace klinické 
chemie a další organizace. Kazualistika. Praktické příklady vyhodnocení získaných dat k diagnostice 
onemocnění. 

 

Patobiochemie : 

Regulace vnitřního prostředí. Fyziologie a patofyziologie tělních tekutin a elektrolytů. Rozdělení tělních tekutin, 
osmotický tlak. Hospodaření s vodou a elektrolyty (Na+, K+, Cl-). Funkce ledvin Anatomie a fyziologie ledvin, 
vylučování odpadních látek. Ledvinový funkční test, clearance. Akutní a chronické onemocnění ledvin. 
Acidobazická rovnováha a její regulace, transport plynů Pufrační systémy krve. Hemoglobin, jeho role při 
regulaci pH, transport O2; a CO2. Respirační a metabolické poruchy, jejich kompenzace. Biochemie jater 
Anatomie a normální funkce jater. Metabolismus žlučových barviv. Zvýšená koncentrace bilirubinu - ikterus. 
Jaterní funkční test, klinicky důležité jaterní enzymy. Alkohol. Metabolismus cukrů. Diabetes mellitus 
Hormonální regulace metabolismu glukosy. Funkce insulinu a glukagonu. Klasifikace diabetu - diabetes I. a II. 
typu. Diagnostika DM. Komplikace při DM, diabetická ketoacidosa. & 6.Metabolismus lipidů a lipoproteinů 
Rozdělení lipoproteinů, základní chemická, fyzikální a fyziologická charakteristika. Syntéza a metabolismus. 
Cholesterol. Dyslipoproteinemie. Biochemie trávení. Slinivka břišní Anatomie gastrointestinálního traktu. 
Endokrinní a exokrinní funkce pankreatu, funkční test. Pankreatitidy. Trávení a resorpce sacharidů, proteinů a 
lipidů. Enterohepatální oběh žlučových kyselin. Onemocnění srdce a hypertenze Enzymy a důležité bílkoviny 
srdečního svalu. Akutní infarkt myokardu. Regulace krevního tlaku. Biochemie kostní tkáně Metabolismus 
fosforu, hořčíku, vápníku. Kalcitonin, parathyroidní hormon. Poškození kostí, osteoporosa. Biochemie svalu 
Anatomie svalu. Kontrakční a regulační proteiny, nejzastoupenější enzymy. Energetika kontrakce svalu. Vrozené 
metabolické poruchy Vybrané dědičné choroby. Prenatální diagnostika. Novorozenecký screening. 
Endokrinologie - regulace na úrovni organismu Řízení hormonální hladiny. Mechanismus účinku hormonů. 
Thyreoidní diagnostika, reprodukční endokrinologie. Tumor, tumorové markery Základní charakteristika 
nádorové buňky. Strategie laboratorních vyšetření. Požadavky na ideální nádorový marker. Používané tumorové 
markery. 

Literatura: 

 Jaroslav Racek et al., Klinická biochemie, 2. přeprac. vyd.  Praha : Galén, 2006 , 329 s., ISBN  80-7262-
324-9 

 Marta Kalousová et al: Patobiochemie ve schématech, 1. vyd.  Praha : Grada, 2006  264 s., ISBN 80-247-
1522-8 

 Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6. vyd., ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, Saunders, 
2008, 976 s., ISBN 978-0-7216-3865-2 

 

Požadavky ke státnicím, předmět imunologie a imunochemie 

Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému (IS): 

Hlavní funkce IS. 

Druhy imunitních mechanismů: Nespecifické mechanismy, specifické mechanismy. 

Hlavní složky IS: Lymfatické tkáně a orgány - Primární a sekundární lymfoidní orgány, anatomie a funkce, buňky 
IS, molekuly IS.  

Principy fungování IS: aktivace nespecifických mechanismů imunity, aktivace specifických mechanismů imunity. 
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Buněčné složky nespecifické imunity: fagocyty a fagocytóza, jednotlivé fáze fagocytózy;, dendritické buňky, 
žírné buňky, bazofilní granulocyty, eozinofilní granulocyty. 

Humorální složky nespecifické imunity: komplement – jednotlivé cesty aktivace komplementu, jiné systémy 
plazmatických proteinů, interferony;. 

Slizniční a kožní imunitní systémů. 

Zánět: definice a druhy, proces zánětu. 

Antigenně specifické receptory: receptor lymfocytů B(BCR), receptor lymfocytů T(TCR), Imunoglobuliny: 
struktura, typy, idiotypy, povaha interakcí antigen-protilátka. 

MHC glykoproteiny: MHC I., MHC II., vazby peptidů, genový komplex. 

Adhezivní molekuly: obecné vlastnosti, rozdělení do skupin, CD názvosloví, povrchové molekuly 
charakteristické pro jednotlivé subpopulace leukocytů.  

Cytokiny: obecná charakteristika, klasifikace podle struktury, klasifikace podle funkce; Signalizační mechanismy 
používané receptory buněk IS.  

Vznik specifických receptorů T a B lymfocytů, vývoj T lymfocytů. 

Imunitní reakce založené na T, B lymfocytech a dalších buňkách IS. 

Imunita k infekčním nemocem: Imunita k bakteriálním infekcím. Spolupráce T a B lymfocytů. Imunita k virům, 
prvokům a houbám. Antigenní variabilita, latentní stadium virových infekcí, imunosuprese navozená patogenem. 

Poruchy imunitního system: Primární imunodeficity, sekundární imunodeficity. Reakce imunopatologické 
buněčné i humorální - přecitlivělosti typu I-IV. Autoimunitní reakce.  

Imunomodulace, vakcinace: Imunomodulace. Vakcinace. Pasivní a aktivní imunizace.  

Protinádorová a transplantační imunita: Transplantační imunita. Antigeny krevních skupin. Protinádorová 
imunita.  

Imunochemické metody: 

Sérologické reakce – precipitační imunodifuzní, imunoelektroforeticke metody, aglutinační, hemaglutinační – 
HIT, KFR;  komplementové metody; metody fagocytózy; 

Westernblot; zákalové reakce; Imunochemicke reakce - imunoeseje, RIA, FIA, EIA -  podrobněji metoda ELISA; 
práce s buňkami IS; HLA analýza; 

Imunizace, vakcíny, monoklonální a rekombinantní protilátky a jejich využití v praxi; některé nejvýznamnější 
metody molekulární biologie používané v imunologických laboratořích – př. PCR analýza 

Literatura: 

 Hořejší V., Bartůňková J.: Základy imunologie, Triton Praha, 2009 

 Krejsek J., Kopecký O.:  Klinická imunologie, Nucleus HK, 2004 

 Ferenčik M.: Imunochémia, 2. Vydání, Alfa Bratislava, 1989 

 Bartůňková J., Paulík M.: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada Avicenum 2001 

 
Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z molekulární biologie a genetiky 

Historie molekulární biologie, její současný vývoj a perspektivy.  
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Informační makromolekuly, genetická informace, genetický kód.  

Gen, genom, proteom.  

Molekulární struktura a organizace buněčného a virového genomu.  

Replikace DNA prokaryotického a eukaryotického a virového genomu.  

Transkripce a posttranskripční úpravy. Redakční úpravy hnRNA, sestřih a samosestřih. Translace a posttranslační 
úpravy. Struktura a funkce tRNA a ribozomů.  

Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Pozitivní a negativní regulace genové exprese. Transkripční 
faktory. Regulace genové exprese na posttranskripční a translační úrovni. Malé RNA jako regulátory genové 
exprese. 

Molekulární podstata mutace a rekombinace.  

Reparace mutačně poškozené DNA.  

Mobilní elementy prokaryot a eukaryot. Transpozony a retrotranspozony, mechanismus transpozice.  

Základní metody molekulární biologie (restrikční a sekvenční analýza DNA, DNA hybridizace, klonování DNA, 
základní typy vektorů, polymerázová řetězová reakce)  

Základy genového inženýrství (příprava transgenních organismů a jejich využití ve výzkumu a v praxi, 
mutageneze in vitro, genová terapie).  

Literatura: 

 Rosypal, S. Úvod do molekulární biologie I, II, III. S. Rosypal, Brno. (1998-2000). 

 Šmarda J. a kol.. Metody molekulární biologie, MU Brno, 2005. 

 Alberts et al.: Molecular biology of the cell. Garland Publ. New York, 2004. 

 Alberts a kol: Základy buněčné biologie, Espero, Ústí nad Labem, 2000, 2005.  

 Clark D.: Molecular biology, Elsevier, Amsterdam, 2005.  

 Snustad D.P., Simmons M.J.: Genetika (překlad originálu Principles of Genetics), MU Brno, 2009 

 

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z instrumentální analytické chemie 

Analytický proces a vyhodnocování výsledků 
 
Odběr a uchovávání vzorku; příprava vzorku k analýze; měření a stanovení; výpočet a vyjadřování výsledku; 
nejistota výsledku. přesnost a správnost výsledků; náhodná a systematická chyba; statistické rozdělení výsledků; 
Gaussův zákon šíření chyb. Rychlost chemické reakce; analytické využití rekční rychlosti; stanovení založená na 
kinetice nekatalyzovaných a katalyzovaných reakcí; enzymatické a neenzymatické katalytické reakce; micelární 
katalýza; analytické využití. 
 
Separační techniky, chromatografie, elektromigrační techniky  
 
a. základy chromatografických separací: chromatogram; teorie chromatografie – klasická a kinetická; rozlišení; 

kvalitativní informace; kvantitativní analýza;  
b. plynová chromatografie; retenční data; rozdělovací chromatografie; separace v plynné fázi; plynový 

chromatograf; stacionární fáze; kapilární kolony; adsorpční chromatografie.  
c. kapalinová chromatografie: HPLC; rozdělovací chromatografie; stacionární fáze; obrácené fáze; eluotropní 

řada; aplikace; adsorpční chromatografie; iontová chromatografie klasická a HPLC; gelová chromatografie; 
tenkovrstvá chromatografie; chromatografie v v superkritické kapalině  
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d. elektromigrační techniky: elektroforéza; kapilární zónová elektroforéza; izotachoforéza; izoelektrická fokusace. 
e. frakcionace tokem v poli  
 
Kinetické a katalytické metody 
 
Rychlost chemické reakce; analytické využití rekční rychlosti; stanovení založená na kinetice nekatalyzovaných a 
katalyzovaných reakcí; enzymatické a neenzymatické katalytické reakce; micelární katalýza; analytické využití. 
 
Metody chemické analýzy a jejich použití  
 
a. volumetrie: acidobazické, komplexometrické, oxidačně redukční a srážecí titrace.  
b. gravimetrie  
c. elektroanalytické metody: potenciometrie; voltammetrie; polarografie; coulometrie.  
d. analýza v toku kapaliny (flow injection analysis)  
e. termická analýza  
f. organická elementární analýza  
g. chemické sensory: elektrochemické sensory; optické sensory; tepelné sensory.  
 
Analýza sloučenin a molekulově specifická analýza  
 
a. UV-Vis spektrometrie; emise a luminiscence: principy; instrumentace; analytická informace v UV-Vis 

absorpční spektroskopii; molekulová fluorescence, fosforescence a chemiluminiscence.  
b. Infračervená a Ramanova spektroskopie: principy; experimentální uspořádání; analytická informace v IČ 

oblasti spetra; aplikace ve strukturní analýze.  
c. Nukleární magnetická resonance: fyzikální základy; chování jádra atomu v magnetickém poli; instrumentace; 

spektrální parametry (chemický posun, spin-spinové interakce); informace z chemického posunu; informace 
ze spin-spinových interakcí; dvourozměrná NMR spektroskopie.  

d. Organická hmotnostní spektrometrie: princip; instrumentace; měkké ionizační techniky; zavádění vzorků do 
hmotnostního spektrometru; kombinované techniky s chromatografií; tandemová hmotnostní spektrometrie; 
analytické vlastnosti; kvalitativní a kvantitativní analýza; informace o struktuře; aplikace.  

e. analytická elektronová mikroskopie (AEM); hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS); 
instrumentace, mikroskopie atomových sil (AFM), principy; instrumentace; aplikace.  

 
Literatura 
 

 Harris, D.C.: Quantitative chemical analysis. 7th ed. New York : W. H. Freeman and Company, 2007. 

 Mermet J. M., Otto M. Cases, M. V.: Analytical chemistry :a modern approach to analytical science. 2nd 
ed. Weinheim : Wiley-VCH, 2004. 

 Christian, G.D.: Analytical chemistry. 6th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2003. 

 Sommer L a kol.,: Základy analytické chemie II, VUTium Brno 2000.  

 Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, 
1999.  

 Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : 
Saunders College Publishing, 1998. 

 Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry, Wiley 1998 

 Volka K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha 1995.  

 
Požadavky na přijímací řízení  
V základu vycházejí tyto požadavky z obecných požadavků na navazující magisterské studium v programu 
Biochemie. Náplň přijímací zkoušky je identická s náplní státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru 
Biochemie. Požadavky v sobě zahrnují ohled na specifické aspekty oboru a jsou z těchto okruhů - obecná a 
fyzikální, organická, analytická chemie, biologie a biochemie.  
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Forma: písemná zkouška; 8 otázek z každého oboru 
 
Okruhy otázek 
 
Obecná a fyzikální chemie 
Hmota a energie. Struktura atomového jádra a atomu. Základní chemické slučovací zákony. Elektronová struktura 
atomů. Vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, atomové orbitaly, energie atomových orbitalů ve vodíkovém 
atomu. Periodicita elektronových konfigurací a periodicita vlastností atomů.  
 
Základní a excitovaný stav, atomová spektra. Elektronová struktura molekul. Teorie valenční vazby. Hybridizace 
atomových orbitalů. Teorie molekulových orbitalů (MO). Typy a tvary molekulových orbitalů, typy kovalentních 
vazeb (s, p, d). Řád vazby. Polarizovatelnost molekul. Iontové sloučeniny a iontová vazba. Zjišťování krystalové 
struktury, difrakce roentgenova záření. Kovová vazba, síla vazby. Slabé interakce mezi molekulami, vazba 
vodíkovým můstkem, van der Waalsovy síly. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti molekul. Interakce 
záření s hmotou.  
 
Chemická termodynamika. Tepelná rovnováha, teplota, tlak, nultá věta. První věta, vnitřní energie, teplo, práce. 
Entalpie, tepelné kapacity. Druhá věta. Entropie, termodynamická reverzibilita. Chemický potenciál. Třetí věta.  
 
Chemické rovnováhy. Závislost Gibbsovy funkce na rozsahu reakce. Rovnovážná konstanta a její závislost na 
tlaku a na teplotě. Le Chatelierův princip. Základní pojmy statistické termodynamiky.  
 
Vlastnosti kapalin a mezimolekulární síly. Tenze par kapaliny. Osmotický tlak.  
 
Elektrolytická disociace iontových látek, Vodivost iontů, silné a slabé elektrolyty, elektrolytická vodivost, aktivita 
elektrolytu, aktivitní koeficient, iontová síla roztoku.  
 
Rovnovážná elektrochemie. Termodynamika roztoků elektrolytů. Galvanické a elektrolytické články. Standardní 
potenciál elektrody. Druhy elektrod. Oxidace a redukce. Elektroda prvního a druhého druhu, Nernstova rovnice, 
vodíková elektroda, galvanický článek. Oxidoredukční elektroda, Petersova rovnice. Změna Gibbsovy volné 
energie a rovnovážná konstanta elektrochemických reakcí. Disproporcionační reakce. Faradayův zákon.  
 
Kinetická teorie ideálního plynu, Maxwell-Boltzmannova funkce rozdělení rychlostí, střední kinetická energie a 
rychlost molekul plynu, počet mezimolekulárních srážek. Ideální plyn, stavová rovnice ideálního plynu.  
 
Chemická kinetika. Rychlost chemických reakcí, rychlostní zákon, rychlostní konstanta a řády reakcí. 
Molekularita. Vratné, následné, paralelní a řetězové reakce. Fyzikální a chemická adsorpce. Srážková teorie, 
účinné srážky. Teorie aktivovaného komplexu. Reakční koordináta, aktivační energie, vliv teploty na reakční 
rychlost. Katalýza: katalyzátory, katalyzované reakce, autokatalýza, homogenní katalýza. Adsorpce a 
chemisorpce, heterogenní katalýza. Fotochemické reakce. Radikálové reakce.  
 
Organické chemie  
Principy tvorby systematického názvosloví organických sloučenin.  
 
Alkany a cykloalkany. Izomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická 
reakce alkanů a jejich mechanizmus.  
 
Alkeny, geometrická isomerie u alkenů. Cahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanizmus a 
stereochemie adičních reakcí. Polymerace.  
 
Optická aktivita a symetrie molekul. Chiralita molekul, podmínky chirality, zobrazování trojrozměrných molekul 
v rovině. Optická izomerie, specifická rotace, optická čistota, racemická směs. Určování absolutní konfigurace 
molekul. Mezoforma. 
 
Alkiny a jejich struktura. Vlastnosti trojné vazby, adiční reakce (elektrofilní i nukleofilní reakce), kyselost atomů 
vodíku vázaných na sp-hybridní uhlík.  
 
Aromatický stav a jeho demonstrace (resonanční - delokalizační energie). Benzoidní a nebenzoidní aromáty. 

11 
 



Vlastnosti aromatických sloučenin, mechanizmus elektrofilní aromatické substituce. Vliv substituce na jádře na 
vstup elektrofilu. Adiční a oxidační reakce a jejich podmínky. Reakce na kondensovaných aromatických 
sloučeninách.  
 
Halogenderiváty a jejich strukturní typy, reaktivita.  
Hydroxysloučeniny-alkoholy a fenoly. Reaktivita hydroxylové skupiny, kyselost a vliv uhlíkatého zbytku na míru 
kyselosti. Oxidace alkoholů. Polyhydroxyderiváty.  
 
Thioly a sulfidy. Produkty oxidace. Sulfonové kyseliny a jejich funkční deriváty (sulfochloridy, estery, 
sulfonamidy). Estery minerálních látek (sulfáty, nitráty, nitrity, fosfáty).  
 
Aminosloučeniny. Základní chemické vlastnosti. Nitrosloučeniny, vliv nitroskupiny na uhlíkatý zbytek. 
Azosloučeniny, azoxysloučeniny a hydrazolátky. Nitrily a izokyanidy.  
 
Organokovové sloučeniny.  
Karbonylové sloučeniny. Charakterizace karbonylu, nukleofilní adice, reakce s kyslíkatými, dusíkatými a 
uhlíkatými nukleofily. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů.  
 
Karboxylové kyseliny, jejich struktura a chemické vlastnosti Funkční deriváty karboxylových kyselin (estery, 
halogenidy, anhydridy, amidy), jejich příprava, vlastnosti a využití v organické syntéze. Deriváty kyseliny 
uhličité.  
 
Heterocyklické sloučeniny. Elektronová struktura a vliv na chemické vlastnosti, srovnání jejich chemických 
vlastností.  
 
Analytická chemie 
Analytické reakce. Popis rovnovah. Redoxní rovnováhy, standardní a formální potenciál, redoxní 
disproporcionace. Principy kvalitativní chemické analýzy.  
 
Gravimetrie. Teorie vzniku sraženin, pochody na sraženinách; vážení; zpracování sraženin, gravimetrické 
postupy.  
 
Titrační metody. Výklad titračních křivek, vztah mezi inflexním a ekvivalenčním bodem, strmost a tlumivé 
oblasti křivek, titrační roztoky a primární standardy, indikace ekvivalenčního bodu, titrační chyby. Acidobazické 
titrace, acidobazické tlumivé roztoky. Komplexometrické titrace. Chelatometrie. Srážecí titrace. Redoxní titrace.  
 
Hodnocení výsledků analýz. Statistika a základy SLP (GLP), analytický signál, kalibrační křivky, standardizace. 
Parametry analytické metody. Chyby a jejich vztah k parametrům analytických metod. Statistické vyhodnocení 
analytických výsledků. Referenční materiál, kruhový test. Lineární regrese.  
 
Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody. Indikační a referenční elektrody, iontově selektivní 
elektrody, skleněná elektroda. Měření pH. Potenciometrická indikace průběhu titrací a ekvivalenčního bodu, 
Granova linearizace titračních křivek. Konduktometrické metody. Elektrogravimetrie, coulometrie. Polarizační 
křivky, vylučovací proud, Faradayův proud. Elektrolýza při konstantním potenciálu a při konstantní intenzitě 
proudu. Elektrolytické dělení kovů. Coulometrie při konstantním potenciálu a při konstantním proudu. 
Coulometrické titrace. Voltamperometrie, polarografie. Polarografická analýza. Amperometrické, 
biamperometrické a bipotenciometrické titrace.  
 
Optické analytické metody. Elektromagnetické záření, Bouguer-Lambert-Beerův zákon, příčiny absorpce a emise 
záření. Molekulová absorpční spektroskopie (UV, VIS, IR), atomová absorpční a emisní spektroskopie, 
luminiscenční metody,  
 
Separační metody. Kapalinová extrakce. Extrakční rovnováhy v dvoufázovém systému. Analytické využití 
ionexů. Chromatografie na tenké vrstvě sorbentu. Analýza plynů. Plynová chromatografie, HLPC - vysokoúčinná 
kapalinová chromatografie, základy instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, použití. 
Elektromigrační metody, zonální elektroforéza, elektroforéza na nosičích a izotachoforéza.  
 
Základy analýzy organických sloučenin. Kvalitativní a kvantitativní charakteristika. Elementární analýza, analýza 
funkčních skupin, určování čistoty sloučenin, základy přístupu při určování struktury organických sloučenin. 
Stanovení látek ve složitějších směsích.  
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Biochemie 
Aminokyseliny, jejich vzorce, acidobazické rovnováhy, izoelektrický bod,  
 
Peptidy, peptidová vazba, primární, sekundární, terciární, kvartérní struktura, metody stanovení primární a 
sekundární struktury, souvislost mezi primární a sekundární strukturou, vazby stabilizující sekundární strukturu. 
Metody dělení a izolace bílkovin, chování bílkovin v roztoku (IEC, afinitní chromatografie, GPC, elektroforéza, 
elektroforéza v SDS, izoelektrická fokusace).  
 
Biochemie hemoglobinu,  
Sacharidy, pentózy, hexózy, aldózy, ketózy. Glysosidy, glykosidová vazba a její vlastnosti, disacharidy, 
homopolysacharidy (škrob, celulóza, glykogen, chitin), heteropolysacharidy, proteoglykany.  
 
Lipidy, acylglyceroly, mastné kyseliny, glycerofosfolipidy, plazmalogeny, sfingolipidy, steroidy, liproteiny.  
 
Nukleové kyseliny, baze, DNA, RNA, typy šroubovice DNA, superhelikální struktura, vazby stabilizují 
sekundární strukturu DNA. Termodynamika enzymových reakcí. makroergické vazby. Reakční kinetika, enzymy 
jako biokatalyzátory, aktivní místo, katalytické místo, kofaktory, koenzymy a prostetické skupiny, mechanismus 
působení serinových proteináz,. Rovnice Michaelise-Mentenové, metody stanovení Km a VL, číslo přeměny, 
aktivita enzymu, konstanta specifity, Inhibice enzymové reakce, dvousubstrátové reakce, Regulace enzymové 
aktivity: pH, zymogeny, kovalentní modifikace (fosforylace, adenylylace, disulfidy).  
 
Anaerobní glykolýza, její jednotlivé kroky, energetická bilance. Substrátová fosforylace. Glukoneogeneze. 
Krebsův cyklus, Pentosafosfátová dráha. Oxidace mastných kyselin, syntéza mastných kyselin, acetogeneze. 
Odbourávání aminokyselin. Rozdělení a význam proteáz. Vylučování dusíku, močovinový cyklus. Respirační 
řetězec, jeho komponenty. Oxidační fosforylace, Membránový transport, Fotosyntéza, temnostní fáze, světelná 
fáze.  
 
Mechanizmus svalového stahu, biochemie vidění, přenos nervového vzruchu. Imunochemie. Hormony. 
Mechanizmus funkce některých hormonů (adrenalin, glukagon, prostaglandiny, steroidní hormony, thyroxin, 
inzulin, rostlinné hormony). Druhý posel. Struktura a funkce G-proteinů. Xenobiochemie, cytochrom P450.  
 
Biologie 
Živočišné buňky. Tvar a stavba živočišných buněk, buněčné organoidy a jejich funkce, segregační a endo-
symbiotická teorie. Chromozómy, amitóza, mitóza a její modifikace, meióza, význam jednotlivých typů dělení. 
Živočišné tkáně (krycí, oporná, pohybová, trávící, dýchací, vylučovací a osmoregulační, oběhu tělních tekutin, 
smyslová, nervová, žláz s vnitřní sekrecí, rozmnožovací, svalové tkáně, nervové tkáně, pohlavní buňky), pojiva, 
tělní tekutiny.  
 
Strukturní charakteristiky rostlinných buněk. Primární a sekundární meristémy, dělení a diferenciace buněk. 
Hlavní typy rostlinných pletiv. Základní anatomické charakteristiky kořenů, stonků a listů. Transport vody, solí a 
plynů v rostlinách, řízení látkových toků. Fyziologické přístupy ke studiu metabolických procesů v rostlinách.  
 
Struktura a funkce mikrobiální buňky. Růst a množení mikroorganismů. Vliv vnějšího prostředí na růst a množení 
mikroorganismů. Výživa mikroorganizmů. Buněčný cyklus bakterií. Buněčný cyklus kvasinek Genetická 
informace. Odlišnosti metabolizmu prokaryot a eukaryot. Mutace a mutageny. Mutace u mikroorganizmů a 
mutageny. Auxotrofní mutanti a mutanti rezistentní k antibiotikům. Plazmidy. Přenos znaků a genetická 
rekombinace u bakterií (transformace, transdukce, konjugace).  
 
Další povinnosti / odborná praxe  
1 měsíc povinné praxe na začátku prvního semestru 

Návrh témat prací a obhájené 
práce 

 

Témata diplomových prací vypisuje rada Ústavu biochemie a rada NCBR na návrh učitelů a zveřejňuje jejich 
aktuální nabídku v dostatečném počtu. Student si z aktuální nabídky svobodně volí téma diplomové práce. O 
zadání diplomové práce na zvolené téma žádá student na začátku prvního semestru magisterského studia učitele, 
který téma navrhl. Zadáním diplomové práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, 
vedoucím diplomové práce. Rada Ústavu a NCBR biochemie písemné zadání diplomových prací registruje a 
archivuje. Student může kterémukoliv učiteli navrhnout téma své diplomové práce nebo se na tomto tématu 
dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma diplomové práce pro konkrétního studenta.  
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Příklad závěrečné práce 
 
Zadání diplomové  práce 
 
Magisterský studijní program:            Biochemie       
 
Studijní obor:                                      Analytická biochemie        
 
Student(ka):                       Bc. Žaneta Zákoutská        
 
Název tématu: Využití chromatografických metod při přípravě aktivních proteinů z inkluzních tělísek  
 
Vedoucí diplomové  práce:         Doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.  
 
Odborný konzultant:                         
 
Datum zadání diplomové práce: září 2009  
 
Datum odevzdání diplomové práce:   duben 2011  
 
V Brně, dne 1.10.2009  
 
Zásady pro vypracování:  
 
Teoretickou částí diplomové práce bude provedení literární rešerše, jejíž náplní bude shrnutí metod použitelných 
pro "refolding" proteinů z inkluzních tělísek s důrazem na metody chromatografické. V praktické části se 
diplomantka nejprve zaměří na optimalizaci přípravy inkluzních tělísek enzymu rhodanasy bakterie 
Acidithiobacillus ferrooxidans vznikajících při přípravě rekombinantní rhodanasy v Eschrichia coli a následně 
bude testovat a optimalizovat metody vhodné pro přípravu aktivního enzymu z inklusních tělísek.  
 
Seznam odborné literatury:  
 
M. Bauer, J. Papenbrock (2002): Identification and characterization of single-domain thiosulfate 
sulfurtransferases from Arabidopsis thaliana, FEBS Letters 532, 427–431  
 
D. L. Nandi, P. M. Horowitz, J. Westley (2000): Rhodanese as a thioredoxin oxidase, International Journal of 
Biochemistry & Cell Biology 32, 465–473  
 
M. Acosta, S. Beard, J. Ponce, M. Vera, J. C. Mobarec, C. A. Jerez (2005): Identification of Putative 
Sulfurtransferase Genes in the Extremophilic Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 Genome: Structural 
and Functional Characterization of the Proteins, A Journal of Integrative Biology Vol. 9 No. 1, 13-29  
 
P. Ramírez, H. Toledo, N. Guiliani, C. A. Jerez (2002): An Exported Rhodanese–Like Protein Is Induced during 
Growth of Acidithiobacillus ferrooxidans in Metal Sulfides and Different Sulfur Compounds, Applied and 
Environmental Microbiology Vol. 68 No. 4, 1837–1845  
 
https://is.muni.cz/th/175830/prif_m/ 
 
Další příklady obhájených diplomových prácí : 
 
Vargová, Lýdia 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta  
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. 
Studijní program: Biochemie 
Studijní obor: Analytická biochemie 
Obhajoba diplomové práce: Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie. 
https://is.muni.cz/th/211854/prif_m/ 
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Šromová, Renata 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta  
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. 
Studijní program: Biochemie 
Studijní obor: Analytická biochemie 
Obhajoba diplomové práce: Stanovení bakterie Bacillus subtilis pomocí imunosensorů s nanočásticemi. 
https://is.muni.cz/th/211077/prif_m/ 
 
Slepánková, Lucia 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta  
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. 
Studijní program: Biochemie 
Studijní obor: Analytická biochemie 
Obhajoba diplomové práce: Klonování a charakterizace glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenasy. 
https://is.muni.cz/th/211320/prif_m/ 
 
Faltejsková, Petra 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta  
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. 
Studijní program: Biochemie 
Studijní obor: Analytická biochemie 
Obhajoba diplomové práce: Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významem u 
pacientů s kolorektálním karcinomem 
https://is.muni.cz/th/211789/prif_m/ 
 
Archív závěrečných prací obhájených na Masarykově univerzitě od r 2006 je na: https://is.muni.cz/thesis/. 
 
 
Návaznost na další stud. program  
Absolventi by měli mít znalosti i schopnosti jak pro odchod přímo do praxe, tak i pro další studium v rámci 
doktorských studijních programů, především DSP Biochemie, obor Biochemie, případně DSP Chemie, obor 
Analytická chemie nebo DSP Biologie, obor Genomika a proteomika.  
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C1 – Doporučený studijní plán 
Studijní plán si sestavuje každý student dle své volby podle pravidel studijního programu. Při sestavení studijního plánu 
musí student dodržet ustanovení Studijního a zkušebního řádu fakulty a Pravidla a podmínky pro vytváření studijního 
plánu v daném studijním programu. Jako východisko k tvorbě studijního plánu může student využít Doporučeného 
studijního plánu. Doporučený studijní plán rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby dvou let a může se stát 
závazným jedině volbou studenta. Zaručuje studentům, kteří podle něho studují splnění povinností nutných k ukončení 
magisterského studia během standardní doby. Fakultní rozvrh (časová a prostorová alokace výuky předmětů pro daný 
semestr) je zpracován v návaznosti na doporučené studijní plány.  
 
Povinné předměty a povinně volitelné předměty a jejich návaznosti jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu. Pro 
studijní obor Analytická biochemie jsou povinné předměty Odborná praxe, Metody biochemického výzkumu - 
laboratorní cvičení a Vybrané biochemické metody – laboratorní cvičení. Povinným předmětem bez kreditového 
hodnocení je dvouhodinová bloková přednáška Zacházení s chemickými látkami, kterou musí každý student absolvovat 
na začátku každého akademického roku a jejíž absolvování je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve 
kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, diplomových prací ap.) Student může 
požádat garanta programu, aby mohl namísto povinného předmětu zapsat předmět analogický obsahem, se stejným 
ukončením a stejného nebo většího rozsahu. Pokud student úspěšně absolvoval povinný předmět již během 
bakalářského studia nahradí ho jedním z povinně volitelných předmětů stejného nebo většího rozsahu. Povinně volitelné 
předměty jsou uvedeny v Doporučeném studijním plánu, dále jsou to Oborový seminář I-IV, Seminář k diplomové práci 
I a II a Diplomová práce I až IV. Zakončení povinných a povinně volitelných předmětů je zpravidla zkouškou u 
přednášky, klasifikovaným zápočtem u laboratorního cvičení a zápočtem u semináře. Při tvorbě a plnění studijního 
plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a podmínky:  

 Na začátku každého akademického roku absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou přednášku bez 
kreditového hodnocení Zacházení s chemickými látkami, jejíž absolvování je nutnou podmínkou pro vstup do 
všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (diplomových prací ap.).  

 Do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky zapsat a úspěšně ukončit povinné předměty: C6961, 
C7300, C6205.  

 Získat 8 kreditů za Oborové semináře z biochemie a 4 kredity za Seminář k diplomové práci I a II.  
 Absolvovat odbornou praxi.  
 Získat za celé studium absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů nejméně 120 

kreditů. Povinně volitelné nutno absolvovat v rozsahu nejméně 8 kreditů za studium, nepočítaje v to 
diplomovou práci, oborový seminář a seminář k diplomové práci.  

 Za absolvování volitelných předmětů musí student získat minimálně 34 kreditů.  
 Zpracovat diplomovou práci na zadané téma. Kreditová hodnota diplomové práce je 50.  
 Do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky získat nejméně 8 kreditů absolvováním povinně 

volitelných předmětů ze seznamu uvedeného v Doporučeném studijním plánu (mimo diplomovou práci a 
oborové semináře). Nevyčerpané povinně volitelné předměty lze využít jako předměty volitelné. Povinně 
volitelné přednášky jsou ukončené zkouškou, cvičení zápočtem a jedna z povinně volitelných přednášek může 
být ukončena kolokviem.  

 Volitelné předměty jsou všechny předměty, které jsou na Přírodovědecké fakultě a ostatních fakultách 
Masarykovy univerzity v daném období vyučovány a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. 
Výběr volitelných předmětů je omezen na povinnost absolvovat minimum 108 kreditů za úspěšné ukončení 
předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných z přírodovědeckých, matematický nebo informatických 
věd, z toho minimálně 96 kreditů za předměty z oboru chemických a biologických věd. Volitelné předměty 
zvláště vhodné pro magisterský studijní program Biochemie, obor Analytická biochemie, jsou uvedeny v 
Doporučeném studijním plánu.  

 Student musí úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška před 
přihlášením k magisterské státní závěrečné zkoušce pokud tuto nevykonal v rámci svého předchozího 
bakalářského studia.  

 Absolvovat úspěšně všechny součásti magisterské státní závěrečné zkoušky.  
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1.ročník studia 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
C6961  Odborná praxe  4  0/0  z  Skládal 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
C9320  Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení 6  0/0/6  z  Janiczek,Wimmerová,Mandl

Povinně volitelné předměty 
   Z výběru ostatních povinně volitelných předmětů  2          
C7010  Oborový seminář z biochemie I  2  0/2  z  Skládal 
C9300  Diplomová práce I (BC)  5  0/0/5  kz  Janiczek 
Doporučené volitelné předměty 
   Z výběru doporučených volitelných předmětů  8          

Jarní semestr 

Povinné předměty 
C6205  Vybrané biochemické metody - laboratorní cvičení  8  0/0/6  kz  Glatz 
Povinně volitelné předměty 
   Z výběru ostatních povinně volitelných předmětů  2          
C8010  Oborový seminář z biochemie II  2  0/2  z  Pavelka 
C8210  Diplomová práce II (BC)  10  0/0/10 kz  Janiczek 
Doporučené volitelné předměty 
   Z výběru doporučených volitelných předmětů  7          

2.ročník studia 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Povinně volitelné předměty 
C9002  Oborový seminář z biochemie III  2  0/2  z  Mandl 
C9220  Seminář k diplomové práci I  2  0/2  z  Mandl 
C9310  Diplomová práce III (BC)  10  0/0/10  kz  Janiczek 
Doporučené volitelné předměty 
   Z výběru doporučených volitelných předmětů  16          

Jarní semestr 

Povinné předměty 
JA002  Pokročilá odborná angličtina - zkouška  2     zk  Rozkošná,Němcová 
Povinně volitelné předměty 
CA010  Oborový seminář z biochemie IV  2  0/2  z  Mandl 
CA220  Seminář k diplomové práci II  2  0/2  z  Mandl 
CA340  Diplomová práce IV (BC)  25  0/0/25  kz  Janiczek 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 
Doporučené volitelné předměty 
   Doporučené volitelné předměty  3          

Povinně volitelné předměty 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinně volitelné předměty 
Bi5220 Imunologie  2+2  2/0  zk  Lojek 
Bi7942 Bioanalytika I - Biomakromolekuly  2+2  2/0  zk  Havliš 
C5920  Správná laboratorní praxe  1+2  1/0  zk  Bláha,Klánová 
C6220  Klinická biochemie  4+2  4/0  zk  Wimmerová 
C6230  Klinická biochemie - cvičení  4  0/4  z  Wimmerová 
C7150  Funkční biochemie I - regulace metabolismu  2+2  2/0  zk  Pavelka 
C7176  DNA diagnostika - cvičení  4  0/4  kz  Šerý 
C7187  Experimentální onkologie  2+2  2/0  zk  Bouchal 
C7188  Úvod do molekulární medicíny  2+2  2/0  zk  Slabý 
C7195  Pokročilé praktikum z biochemie  5  0/5  kz  Lochman,Kašparovský,Bouchal

C7870  Biometrika  2+2  2/0  zk  Mandl 
C7880  Separační metody II  2+2  2/0  zk  Glatz,Janiczek 
C7895  Hmotnostní spektrometrie biomolekul  2+2  2/0  zk  Preisler 
C7910  Metody chemického výzkumu  2+2  2/0  zk  Zbořil 
C9100  Biosenzory  2+2  2/0  zk  Skládal 

Jarní semestr 

Povinně volitelné předměty 
Bi6400 Metody molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Šmarda,Pantůček 
Bi6405 Metody molekulární biologie - cvičení  3  0/3  z  Beneš 

Bi7072 
Bioanalytika II - Analytické metody v klinické 
praxi  2+2  2/0  zk  Havliš 

Bi8090 Genové inženýrství  2+2  2/0  zk  Doškař 
Bi8202 Základy proteomiky  1+2  1/0  zk  Dopitová 
C4840  Metody značení a imobilizace biomolekul  2+2  2/0  zk  Skládal 
C6140  Optimalizace a hodnocení analytických metod  2+2  2/0  zk  Farková 
C6260  Metody separace proteinů  1+2  1/0  zk  Glatz 
C6270  Metody separace proteinů - cvičení  3  0/0/3  z  Janiczek 
C7175  DNA diagnostika  4  2/0  zk  Šerý 
C8155  Funkční biochemie II - signální dráhy  2+2  2/0  zk  Pavelka 
C8160  Enzymologie  2+2  2/0  zk  Kučera 
C8170  Enzymologie - seminář  2  0/2  z  Skládal 
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Doporučené volitelné předměty 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Doporučené volitelné předměty 
Bi5000  Bioinformatika I - nukleové kyseliny  1+1  1/0  k  Pantůček 
Bi6901  Structural Biology - practice  2  0/2  z  Damborský,Prokop,Chaloupková

Bi7201  Základy genomiky  1+2  1/0  zk  Hejátko 

Bi8858  Příprava a charakterizace proteinů II - 
Biokatalýza a enzymové technologie  2+2  2/0  zk  Prokop,Chaloupková 

Bi8858c Příprava a charakterizace proteinů II, cvičení  2+1  0/2  kz  Prokop,Chaloupková 
Bi9060  Bioinformatika II - proteiny  1+1  1/0  k  Damborský 
C5120  Počítače v chemii a chemometrie  1+1  1/0  k  Farková 
C5140  Počítače v chemii a chemometrie - cvičení  2  0/2  z  Farková,Lubal 
C5241  Analytická chemie organických látek  1+2  1/0  zk  Farková,Pazdera,Preisler 
C5320  Fyzikálně chemické základy NMR  3+2  2/1  zk  Sklenář,Fiala 
C5860  Aplikovaná NMR spektroskopie  2+2  2/0  zk  Brož 
C5870  EPR spektroskopie  2+2  2/0  zk  Kubáček 
C5990  Aplikovaná enzymologie  2+2  2/0  zk  Skládal 
C5991  Aplikovaná enzymologie - cvičení  2  0/2  z  Skládal 
C7031  Atomová spektrometrie  2+2  2/0  zk  Kanický 
C7050  Elektroanalytické metody  2+2  2/0  zk  Trnková 
C7060  Stopová analýza  2+2  2/0  zk  Komárek 
C7080  Lasery v analytické chemii  2+2  2/0  zk  Novotný,Otruba 
C7830  Kapilární elektroforéza  2+2  2/0  zk  Havel 
C7925  Struktura a dynamika nukleovych kyselin  2+2  2/0  zk  Šponer 
C7955  Molekulová luminiscence  +2  1/0  zk  Táborský,Preisler 
C9090  Sekundární metabolity  2+2  2/0  zk  Pluháček 
C9530  Strukturní biochemie  2+2  2/0  zk  Žídek 
XV004  Výzkum a vývoj v praxi  4  2/2  kz  Janouškovcová 

Jarní semestr 

Doporučené volitelné předměty 
Bi5620  Ekotoxikologické biotesty  2+2  2/0  zk  Hilscherová 
Bi5620c Ekotoxikologické biotesty - cvičení  2  0/0/2  z  Hilscherová 
Bi6882  Biomarkers and toxicity mechanisms  2+2  2/0  zk  Bláha,Hilscherová 
Bi6930  Imunotoxikologie  2+2  2/0  zk  Bláha 
Bi7250  Lékařská genetika a genetické poradenství  2+2  2/0  zk  Gaillyová,Vranová 

Bi8980  Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a 
purifikace  2+2  2/0  zk  Janda 

Bi8980c Příprava a charakterizace proteinů I - cvičení  2+1  0/2  kz  Janda 
C5850  Biofyzikální chemie I  2+2  2/0  zk  Trnková 
C6110  Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty  2+2  2/0  zk  Komárek 

C6120  Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - 
laboratorní cvičení  3  0/0/3  kz  Komárek 
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název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující kód 
C6290  Atomová absorpční spektrometrie  1+2  1/0  zk  Komárek 
C6410  Organická analýza - praktikum  3  0/0/3  kz  Farková,Pazdera 
C6770  NMR Spectroscopy of Biomolecules  2+2  2/0  zk  Žídek,Fiala 
C6830  Radioekologie  1+2  1/0  zk  Křivohlávek 
C6860  Moderní metody analýzy organických polutantů 2+2  2/0  zk  Klánová 
C7670  Izotopové metody  1+2  1/0  zk  Křivohlávek 
C7680  Izotopové metody - laboratorní cvičení  3  0/2  kz  Křivohlávek,Pavelka 
C7998  Základy experimentální NMR spektroskopie  1  //1  z  Humpa,Marek 
C8140  Bioenergetika  2+2  2/0  zk  Kučera 
C8150  Bioenergetika - seminář  2  0/2  z  Kučera 
C8800  Rtg strukturní analýza  2+2  2/0  zk  Marek 
C8835  Biokoordinační chemie  2+2  2  zk  Lubal,Táborský 
C8855  Počítačová chemie a molekulové modelování II  2  1/0  k  Koča 

C8856  Počítačová chemie a molekulové modelování II 
cvičení  1  0/1  z  Koča 

C8880  Vybrané metody analýzy pevných látek  1+2  1/0  zk  Kanický,Otruba 
C8950  NMR - Strukturní analýza  2+2  2/0  zk  Marek 
C9085  Protein-RNA interactions  1+2  1/0  zk  Štefl 

F8310  Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a 
chemii  3+1  2/0  k  Šponer 

 



 

E – Personální zabezpečení studijního programu – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Biochemie 
Název studijního oborů Biochemie, Analytická biochemie a Biomolekulární chemie 
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 biochemie (ÚB) 36 2 1,500 7 5,375 2 2 1 0 1 23 
Národní centrum pro výzkum 
biomolekul (NCBR) 

24 3 0,700 2 1,325 1 1 0 0 4 14 
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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 Biochemie 
Název studijního oborů Biochemie, Analytická biochemie a Biomolekulární chemie 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  

 
Ústav biochemie (UB) a Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) v současné době řeší 1 projekt OPVK Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 
CZ.1.07/2.2.00/15.0233 „Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti“ - trvání projektu: 
1/2011 – 12/2013 a 2 projekty OPVK Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve VaV CZ.1.07/2.3.00/09.0137 „Kompaktní školicí centrum strukturní biologie a biomolekulární 
chemie“ - trvání projektu: 9/2009 – 8/2012 a CZ.1.07/2.3.00/09.0167 „Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní technologie 
odborníkům v biologii“ - trvání projektu: 1/2011 – 12/2013. 
 
Dále řeší 1 výzkumný záměr – MSM0021622413 Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005 – 2011), jako navrhovatelé dva výzkumná centra – 
LC06023 Integrované bioanalytické technologie pro mikroanalýzy a diagnostiku s využitím LIF a hmotnostní spektrometrie a LC06030 Biomolekulární centrum (2006-2011). 
 
Mimo výše uvedené se na daných pracovištích řeší 12 projektů GAČR, projekty MŠMT (NPV II, 1 Kontakt, INGO, FRVŠ), 2 projekty Ministerstva zdravotnictví  a 
1 projekt 7.RP EU. Na výzkumu fakulty se podílí akademičtí pracovníci včetně školitelů, studentů doktorského i magisterského studia. Oba ústavy úzce spolupracují s 
odbornými pracovišti ostatních vysokých škol i ústavy akademie věd.  
 
Evidence aktuálních projektů a projektů z předchozích období je přístupná na adresách : 
http://www.muni.cz/sci/313050/projects?from_record=1 
http://ncbr.chemi.muni.cz/fundings.html 
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 
 

ÚB Aktivita acidofilních bakterií oxidujících síru za aerobních a anaerobních podmínek 
(GA525/08/0697) 

GAČR 2008-2011 

ÚB Biomimetic sensors as new generation of biotechnological devices for food safety and 
quality monitoring (230849) 

7. RP EU 2009-2012 

ÚB Capillary electrophoresis as a member of the metabolomic analytical toolbox 
(GAP206/11/0009) 

GAČR 2011-2015 

NCBR Enzymy metabolismu mannosidů v přípravě N-acetyl-mannosaminových struktur 
(GAP207/10/0321) 

GAČR 2010-1013 

ÚB Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby (NT11152-6/2010) MZ 2010-2015 
NCBR Interakce protein-sacharid: Podstata rozpoznávaní patogenem (SIGA 382) JMK SoMoPro 2010-2012 

http://www.muni.cz/sci/313050/projects?from_record=1
http://ncbr.chemi.muni.cz/fundings.html


 

I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Biochemie 
Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Výuka veškerých programů je uskutečňována výhradně v sídle vysoké školy. 
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D – Charakteristika studijních předmětů 
 

Bi5000 Bioinformatika I - nukleové kyseliny 

Vyučující: doc. RNDr. Roman Pantůček Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je zvládnutí běžných aplikací potřebných pro zpracování a analýzu sekvencí 
nukleových kyselin a proteinů, především seznámení posluchačů s informačními službami pro molekulární 
biologii dostupnými na internetu jako jsou molekulárně biologické databáze a nástroje pro jejich využití. Na 
konci kurzu jsou studenti schopni provádět návrh primerů, párové a mnohonásobné přiložení sekvencí a 
fylogenetické studie, anotaci nově stanovených sekvencí a přípravu sekvencí pro deponování v databázi.  
Osnova:  

 Molekulárně biologické databáze. 
 Sekvencování DNA. 
 Manipulace se sekvenčními daty. 
 Posuzování podobnosti sekvencí. 
 Mnohonásobné přiřazení sekvencí. 
 Srovnávací genomika. 
 Počítačové vyhledávání genů. 
 Vyhledávání motivů u proteinů. 
 Predikce sekundární struktury RNA. 
 Zaslání sekvence do databází. 
 Fylogenetické studie založené na sekvencích DNA a proteinů. 
 Analýza obrazu elektroforetických gelů. 

Výukové metody: Výuka probíhá každý týden formou přednášek a samostatných cvičení v počítačové učebně.  
Metody hodnocení: Pro ukončení předmětu je požadováno zpracování samostatné zápočtové práce dle 
zadaných úkolů z každého probíraného tématu. Zkouška ústní, řešení samostatného úkolu.  
Literatura:  

 Cvrčková, Fatima. Úvod do praktické bioinformatiky. Praha : Academia, 2006. 150 s. ISBN 80-200-
1360-1. info  

 Bioinformatics : methods and protocols. Edited by Stephen Misener - Stephen A. Krawetz. Totowa, 
New Jersey : Humana Press, 2000. xi, 500 s. ISBN 0-86903-732-0. info  

 Attwood, Teresa K. - Parry-Smith, David J. Introduction to bioinformatics. 1st pub. Essex : Longman, 
1999. xx, 218 s. ISBN 0-582-32788-1. info  

 Bioinformatics : a practical guide to the analysis of genes and proteins. Edited by Andreas D. 
Baxevanis - Francis B.F. Ouellette. New York : Wiley-Interscience, 1998. xiv, 370 s. ISBN 0-471-
19196-5. info  

Bi5220 Imunologie 

Vyučující: doc. RNDr. Antonín Lojek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním principům imunologie.  
Osnova:  

1. Úvod: imunita, specifické a nespecifické mechanismy imunity 2. Anatomie a buněčné prvky imunitního 
systému a) Primární a sekundární lymfoidní orgány, anatomie a funkce včetně slizničního imunitního 
systému b) Specifické buňky: ontogeneze, struktura, fenotyp, funkce a aktivace znaky/receptory 3. Imunitní 
odpověď a) Antigeny: typy, struktura, zpracování, prezentace b) Hlavní histokompatibilitní systém: 
Struktura, funkce a regulace c) Imunogenetika: polymorfismus, vznik diversity a přeskupování genů d) 
Imunoglobuliny: struktura, funkce a vazba antigenu e) Receptory T-buněk: struktura, funkce a vazba 
antigenu f) Interakce receptoru s ligandy: adhesivní molekuly, komplementové receptory, Fc receptory a 
přenos signálu g) Struktura a funkce komplementu h) Nespecifická imunita: reaktanty akutní fáze a zánět 4. 
Mechanismy přecitlivělosti a) Zprostředkování IgE: časné a pozdní reakce b) Zprostředkovaná IgG, IgA a 
IgM: opsonizace, vazba komplementu, protilátkami zprostředkovaná buněčná cytotoxicita, stimulace a 
blokáda c) Zprostředkovaná imunitními komplexy: fyzikálněchemické vlastnosti a clearance d) 
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Zprostředkovaná buňkami: zúčastněné buňky, efektorové mechanismy, tvorba granulomu e) Jiné: NK 
buňky, zabíječské buňky aktivované lymfokiny, kožní basofilní přecitlivělost 5. Cytokiny a 
imunomodulátory a) Cytokiny: původ, struktura, účinek, místo působení /receptor), metabolismus, regulace 
a aktivace genů b) Mediátory zánětu (např. leukotrieny, prostaglandiny, PAF): původ, struktura, účinek, 
místo působení (receptor), metabolismus a regulace 6. Imunoregulace a) Tolerance: klonální selekce, útlum, 
antigenní paralýza b) Mezibuněčné interakce: pomoc a útlum (suprese) c) Idiotypová sít: inhibice a 
stimulace d) Mechanismy autoimunity 6. Transplantační imunologie a) Histokompatibilita: hlavní a vedlejší 
antigeny a zásady křížení b) Odvrhování štěpu: mechanismy c) Reakce štěpu proti hostiteli: mechanismy 7. 
Protiinfekční imunita: imunita k virům, bakteriím, houbám, parazitům. 8. Selhání obranných mechanismů, 
primární a sekundární imunodeficity 9. Nádorová a transplantační imunologie: nádorové znaky: leukémie, 
lymfomy, zásady protinádorové imunoterapie, onkogeny: translokace a místa zlomu. Imunotoxikologie: 
mechanismy a nežádoucí účinky xenobiotik, hodnocení in vivo a in vitro imunotoxických látek. c) Klinické 
aspekty poruch imunity vyvolaných léky a chemickými látkami z prostředí 10. Imunomodulace a) 
Vakcinace b) Stimulátory buněčné imunity c) Látky získané z bezobratlých d) Látky získané z rostlin e) 
Enzymoterapie f) Polynukleotidy 11. Základní metody imunologie 

Výukové metody: Přednášky a prezentace prováděné odborníky na jednotlivé podoblasti imunologie.  
Metody hodnocení: Písemná zkouška.Závěrečný písemný test se skládá obvykle z 12 otázek hodnocených 30 
body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 16 bodů.  
Literatura:  

 Hořejší, Václav - Bartůňková, Jiřina. Základy imunologie. 2.vyd. Praha : Triton, 2002. 260 s. ISBN 80-
7254-215-X. info  

 Veterinární imunologie. Edited by Miroslav Toman. 1. vyd. Praha : Grada, 2000. 413 s. ISBN 80-7169-
727-3. info  

 Janeway, Charles A. Immunobiology :the immune system in health and disease. 6th ed. New York, N.Y. 
: Garland Science, Taylor & Francis Group, 2005. xxiii, 823. ISBN 0-8153-4101-6. info  

 Krejsek, Jan - Kopecký, Otakar. Klinická imunologie. 1. vyd. Hradec Králové : NUCLEUS HK, 2004. 
941 s. ISBN 80-86225-50-X. info  

Bi5620 Ekotoxikologické biotesty 

Vyučující: Mgr. Klára Hilscherová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je získání přehledu a hlubších odborných znalostí a kompetencí 
v problematice ekotoxikologického hodnocení nebezpečnosti různých typů materiálů a chemických látek Na 
konci tohoto kurzu bude student schopen: - objasnit legislativní rámec ekotoxikologických biotestů, přístupy 
k testování chemických látek a nebezpečných materiálů v ČR i EU - orientovat a vyznat se v normách, jejich 
struktuře a systému standardizovaných ekotoxikologických testů - diskutovat využitelnost standardních a 
alternativních metod pro praxi - vybrat nejvhodnější přístupy a modelové organismy pro ekotoxikologické 
zhodnocení rizikovosti testovaných materiálů - navrhnout optimální test či baterii testů dle požadavků dané 
studie - sestavit design jedno i více faktorových testů ekotoxicity - zhodnotit limitace a výhody testů toxicity a 
genotoxicity s mikroorganismy - charakterizovat nejčastěji požadované baterie testů, testy se zástupci 
autotrofních organismů (producentů) i konzumentů - porovnat biotesty pro hodnocení toxicity pevných matric 
z životního prostředí - popsat možnosti pro hodnocení toxicity pro vyšší živočichy v terestrickém i akvatickém 
prostředí - obhájit využitelnost a potřebu in vitro a in vivo biotestů pro hodnocení ekotoxicity a zohlednit jejich 
vypovídací schopnost - posoudit potenciální vliv dalších faktorů na výsledky testů - stanovit a odvodit základní 
parametry charakterizující toxicitu z výsledků testu toxicity - kombinovat výsledky chemických analýz 
s výsledky ekotoxikologických testů pro účely hodnocení rizik kontaminovaných složek prostředí - integrovat 
výsledky z různých typů biotestů pro účely hodnocení rizik - detailně analyzovat a kriticky interpretovat 
výsledky biotestů v širších souvislostech  
Osnova:  

1) Úvod do předmětu, návaznost na další předměty. Základní pojmy. Potřebnost, požadavky a rozdělení 
ekotoxikologických biotestů. 

2) Tři generace ekotoxikologických biotestů, charakteristika. Mnohadruhové a jednodruhové biotesty. 
Etické a legislativní souvislosti, alternativní biotestační systémy. Design testů, reprezentativnost a 
faktory ovlivňující interpretaci výsledků testů. 
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3) Legislativní rámec ekotoxikologických biotestů. Testy povinné, doporučené a alternativní. Existence a 
používání standardních metod, zásady správné laboratorní praxe. Standardizace a akreditace 
ekotoxikologických biotestů. Národní a evropské přístupy k testování chemických látek (REACH) 

4) Testy ekotoxicity s destruenty. Důležitost pro ekotoxikologické analýzy. Typy testů , jejich limitace, 
interpretace a reprezentativnost v analýze environmentálních rizik 

5) Testy genotoxicity - úvod do problematiky, kategorizace testů genotoxicity a mutagenity, popis metodik 
a limitů testů, vyhodnocování, interpretace a extrapolace výsledků testů, postup pří výběru vhodných 
testovacích systémů - baterie testů, speciální testy 

6) Ekotoxikologické biotesty s producenty, testy na vyšších rostlinách a na řasách. Faktory ovlivňující 
výběr biotestu, testovací design, způsoby vyhodnocení. Testy trofie, její vliv na masový rozvoj 
toxických mikroorganismů. 

7) Ekotoxikologické biotesty s konzumenty - bezobratlí a obojživelníci. Experimentální modely 
ekotoxicity - standardní a alternativní. 

8) Hodnocení toxicity sedimentů, testy výluhové a kontaktní. 
9) Ekotoxikologické biotesty pro testování kvality ovzduší. Mechy a lišejníky. Biokoncentrace, expoziční 

testy. 
10) Základy ekotoxikologických biotestů pro hodnocení půdy, expozice v půdním prostředí, biodostupnost, 

artificiální půda, standardní půdní testy ISO, OECD, EPPO, US EPA, E. fetida test, F. candida test, E. 
albidus test, C. elegans test, rostlinné testy, další normované testy; alternativní testy 

11) Prodloužené a chronické ekotoxikologické biotesty. Fyziologická aktivita testovacích organismů jako 
náznak dlouhodobých účinků. 

12) Ekotoxicologické biotesty s rybami, akutní, chronické účinky, embryonální a embryolarvální testy, testy 
bioakumulace 

13) Testy toxicity na volně žijících organismech (ryby, ptáci, savci). Standardizace, využitelnost 
14) Faktory ovlivňující výsledky ekotoxikologických biotestů a možnosti jejich ovlivnění. Zdroje 

variability, alternace vyhodnocování biotestů. Vliv znalosti ekotoxikologických souvislostí na 
reprezentativnost interpretace výsledku testu. 

15) Speciální ekotoxikologické biotesty. Důvody použití, interpretace. Vícedruhové testy, mikrokosmy, 
mezokosmy. Biologické systémy včasného varování. 

16) Baterie ekotoxikologických biotestů. Důvod použití, složení detekčních systémů. Zvláštní typy baterií. 
Informační zdroje v biotestech. 

17) Ekologické souvislosti biotestů, biodegradace, biokoncentrace, kumulační koeficienty. Společná 
interpretace ekotoxikologických biotestů a chemických analýz. Integrovaný přístup k hodnocení 
ekotoxikologických biotestů. 

18) Studium biochemických a buněčných mechanismů toxicity v ekotoxikologických biotestech, 
biomarkery expozice, účinku. Speciální ekotoxikologické biotesty – in vitro. 

19) Vyhodnocení ekotoxikologických testů, hormeze, působení směsí, techniky QSAR 

Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášek s prezentací materiálů v programu Power Point, a diskusí 
nad přednášenými tématy. Součástí výuky je samostaná domácí práce ve formě zpracovávání odpovědí na 
zadané Pracovní otázky. V rámci předmětu každý student samostatně připravuje prezentaci k vybranému 
biotestu, v rámci přípravy se seznámí se strukturou norem a dalších podkladových materiálů k biotestům.  
Metody hodnocení: V průběhu semestru každý student zpracuje 10 min. prezentaci na zadané téma, znalosti 
jsou upevňovány dvěma sadami pracovních otázek k domácímu zpracování. Splnění prezentace a odevzdání 
pracovních otázek je podkladem pro získání zápočtu. Závěrečné hodnocení je založeno na písemném testu a 
následné ústní zkoušce.  
Literatura:  

 Newman, Michael C. - Unger, Michael A. Fundamentals of ecotoxicology. 2nd ed. Boca Raton, Fla. : 
Lewis Publishers, 2003. 458 p. ISBN 1-56670-598-3. info  

 Calow, P. Handbook of Ecotoxicology Vol. I and II. London, U.K. : Blackwell Scientific publications, 
1993. info  

 Fundamentals of aquatic toxicology :effects, environmental fate, and risk assessment. Edited by Gary 
M. Rand. 2nd ed. London : Taylor & Francis, 1995. xxi, 1125. ISBN 1-56032-091-5. info  

 Newman, Michael C. - Clements, William H. Ecotoxicology :a comprehensive treatment. Boca Raton, 
Fla. : CRC Press, 2008. 852 s. ISBN 978-0-8493-3357. info  

 Hoffman, D.J. - Rattner, B.A. Handbook of Ecotoxicology. Boca Raton, FL, USA : CRC Press, 1994. 
info  
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Bi5620c Ekotoxikologické biotesty - cvičení 

Vyučující: Mgr. Klára Hilscherová Ph.D.  
Rozsah: 0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Uspořádat, naplánovat a realizovat standardní 
ekotoxikologické hodnocení nebezpečnosti různých typů materiálů (chemických látek, odpadů, 
kontaminovaných matric životního prostředí) - Sestavit baterii biotestů dle cílů daného hodnocení - Navrhnout 
optimální uspořádání biotestu pro minimalizaci nákladů a počtu nezbytných modelových organismů a 
maximalizaci získaných informací - Prakticky provést biotesty s modelovými organismy na různých trofických 
úrovních (testy s producenty, konzumenty a destruenty) dle normovaných postupů požadovaných legislativou - 
Posoudit validitu a reprezentativnost dat získaných z ekotoxikologických biotestů - Predikovat toxicitu různých 
materiálů/látek na základě výsledků ekotoxikologických biotestů - Zhodnotit limitace testů při extrapolaci 
výsledků na jiné druhy - Diskutovat praktické aspekty ekotoxikologických biotestů - Analyzovat, interpretovat a 
kriticky posuzovat výsledky biotestů také od jiných organizací - Vypracovat standardní zprávu 
z ekotoxikologického hodnocení (uspořádání, průběhu a výsledků testu) v souladu s požadavky legislativy a 
norem  
Osnova:  

1) Úvod – potřeba ekotoxikologického testování, požadavky hodnocení nebezpečnosti stresorů, etické 
aspekty 

2) Testy se zástupci různých trofických úrovní, speciální testy, výběr a uspořádání baterie testů 
3) Design testů, plánování a realizace testů, praktické aspekty 
4) Legislativní souvislosti, normované postupy testů – systém norem ČSN, ISO, OECD 
5) Test ekotoxicity s producenty I. – test inhibice růstu zelené řasy 
6) Test ekotoxicity s producenty II. - test inhibice klíčivosti a růstu vyšších rostlin 
7) Test ekotoxicity s destruenty - test akutní toxicity s luminiscenční bakterií (Microtox) 
8) Test ekotoxicity s konzumenty - zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna 
9) Test ekotoxicity půdy + praktické stránky testování pevných matric 
10) In vitro testy pro hodnocení specifických účinků látek 
11) Testy ekotoxicity s vyššími živočichy – ukázky testů toxicity pro ryby 
12) Mikrobiotesty – rychlé biotesty druhé generace 
13) Příprava standardních protokolů z provedených biotestů, požadavky GLP a validity 
14) Vyhodnocení výsledků testů, analýza a interpretace dat 

Výukové metody: Výuka probíhá jako teoretický úvod a pak sada praktických laboratorních cvičení v malých 
skupinkách studentů. Součástí výuky je samostatná domácí příprava studiem postupů a seznámení se s průběhem 
testů, praktická realizace v laboratoři, zpracování získaných dat a vypracování podrobných protokolů 
z jednotlivých biotestů.  
Metody hodnocení: Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na všech cvičeních, zpracování výsledků testů, 
vypracování a odevzdání podrobných protokolů ke každému provedenému testu  
Literatura:  

 Rand, G.M. Fundamentals of aquatic toxicology. Taylor and Francis, 1995, Washington D.C.  
 Ecotoxicology : a hierarchical treatment. Edited by Michael C. Newman - Charles H. Jagoe. Boca 

Raton : Lewis Publishers, 1996. 411 s. ISBN 0-56670-127-9. info  
 Calow, P. Handbook of Ecotoxicology Vol. I and II. London, U.K. : Blackwell Scientific publications, 

1993. info  

Bi6400 Metody molekulární biologie 

Vyučující: prof. RNDr. Jan Šmarda CSc., doc. RNDr. Roman Pantůček Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurz je zaměřen na výklad základních metod běžně používaných pro studium bílkovin a 
nukleových kyselin a jejich interakcí a to jak v živých systémech tak in vitro. Je určen všem studentům biologie, 
kteří budou v pracovat v laboratořích základního nebo aplikovaného výzkumu. 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. Manipulace s nukleovými kyselinami, centrifugace, enzymové úpravy in vitro. 
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2. Elektroforetická a elektronmikroskopická analýza nukleových kyselin. 
3. Hybridizace nukleových kyselin: příprava nukleotidových sond, značení nukleových kyselin. 
4. Restrikční analýza nukleových kyselin, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů. 
5. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování. 
6. Charakteristika základních typů vektorů a jejich aplikace. 
7. Klonovací strategie: přenos DNA do bakteriálních a eukaryotických buněk, stanovení přítomnosti 

produktů klonovaných genů v buňkách: elektroforéza proteinů a western blotting, testy aktivity 
luciferázy a ß-galaktozidázy. 

8. Zakládání genových knihoven. 
9. Průtoková cytometrie. 
10. Transkripce a translace in vitro. 
11. Polymerázová řetězcová reakce. Základní metody molekulární diagnostiky. 
12. Analýza proteinů: elektroforéza v jednom a dvou rozměrech, imunoprecipitace, fokuzace. 
13. Příprava a využití monoklonálních a polyklonálních protilátek. 
14. Analýza interakcí mezi proteiny a nukleovými kyselinami: retardační analýza, footprinting. 

Výukové metody: Výuka probíhá týdně formou přednášek (teoretická příprava).  
Metody hodnocení: Zkouška se provádí formou písemného testu, který obsahuje 50 otázek. Na bodovém zisku 
je založena klasifikace. Podmínkou složení zkoušky je alespoň 50% správných odpovědí.  
Literatura:  

 Šmarda, Jan - Doškař, Jiří - Pantůček, Roman - Růžičková, Vladislava - Koptíková, Jana. Metody 
molekulární biologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. 325 Kč. ISBN 80-
210-3841-1. info  

Bi6405 Metody molekulární biologie - cvičení 

Vyučující: Mgr. Petr Beneš Ph.D.  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti v rámci tohoto kurzu získávají zkušenosti s manipulacemi s molekulami DNA in vitro, 
které jsou nutné pro přípravu jejich rekombinantích variant. Smyslem kurzu je výuka izolace čisté a velmi 
koncentrované plazmidové DNA z bakterií, jejich enzymatická fragmentace, úpravy konců a ligace s jinými 
molekulami. Navíc si studenti osvojují elektroforetické techniky a způsoby eluce DNA z gelu. Po absolvování 
tohoto kurzu budou studenti schopni provádět výše zmíněné postupy samostatně a správně je aplikovat při studiu 
různých biologických procesů.  
Osnova:  

1. Inokulace a kultivace bakteriálních buněk, nesoucích příslušné plazmidy. 2. Izolace plazmidové DNA 
z bakteriálních buněk na kolonách Qiagen. 3. Restrikční štěpení plazmidové DNA a úprava 5 přečnívajících 
konců DNA polymerázou. 4. Agarózová elektroforéza molekul DNA. 5. Eluce požadovaných fragmentů 
DNA z gelu a jejich přečištění 6. Spojení příslušných fragmentů DNA ligací. 7. Transformace 
kompetentních bakteriálních buněk. 8. Selekce transformantů. 9. Kontrola přítomnosti rekombinantních 
molekul v tranformantech (minipreparace plazmidu, restrikční analýza, elektroforéza). 

Výukové metody: Krátká teoretická příprava následovaná laboratorním cvičením.  
Metody hodnocení: zápočet se udílí za aktivní přístup, účast ve výuce a vypracování kvalitních protokolů 
z jednotlivých úloh.  
Literatura:  

 Sambrook, J. - Fritsch, E.F. - Maniatis, T. Molecular Cloning. A laboratory Manual. Second Edition. 
Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. ISBN 0-87969-309-6. info  

Bi6882 Biomarkers and toxicity mechanisms 

Vyučující: doc. RNDr. Luděk Bláha Ph.D., Mgr. Klára Hilscherová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: At the end of the course students will be able to: - understand major mechanisms of effects of 
foreign compounds in the organisms and the applications as the biomarkers. - define the most important 
biochemical and cellular processes involved in genotoxic as well as non-genotoxic effects. - recognize and 
classify major classes of xenobiotics with the focus on major classes of environmental contaminants, newly 
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emerging cytostatic and chemoprotective drugs. - discuss and interprete biochemical markers of susceptibility, 
exposure and effects. - use experimental methods of in vivo and in vitro biomarkers. - know examples of 
practical applications of biomarkers in toxicology, ecotoxicology, and molecular epidemiology  
Osnova:  

1. Mechanisms of toxicity and biomarkers - introduction to effects of xenobiotics in organisms, toxokinetics 
and toxodynamics. Effects at different organismal levels - importance of biochemical processes. Biomarkers 
of exposure, effects and susceptibility. 2. Major classification of adverse effects (genotoxicity vs. non-
genotoxic mechanisms, organ specific toxicity). Approaches and principles of the studies in vivo and in 
vitro. 3. Metabolims of xenobiotics. Drug-metabolising enzymes, activation and detoxication. Cytochromes 
P450 - classes, polymorphism, induction and toxicological importance. Enzymes of phase II of 
biotransformations. Antioxidant compounds and processes. Biomarkers of exposure and susceptibility. 4. 
Genotoxic effects. DNA and its importance, mutations and other adverse chemically induced genotoxic 
effects. Strategies, possibilities and methods of genotoxicity testing. Genotoxicity of xenobiotics in risk 
assessment. Biomarkers of exposure and effects. 5. General cytotoxicity - necrosis. Common mechanisms of 
toxicity in cells, adverse effects in energy metabolism, toxicity to biomembranes, specific mechanisms of 
cytotoxicity. Methods and studies of cytotoxicity in vitro. 7. Programmed cell death - apoptosis. Importance 
of apoptosis, controling, possibilities of model modulations of basic processes. Inhibition of apoptosis - an 
important mechanism of toxicity of xenobiotics. 8. Cell proliferation, modulations of signal transductions, 
cell cycle. Major processes of non-genotoxic carcinogenesis, transformation and clonal expansion, inhibition 
of intercellular communication (GJIC). Chemically induced carcinogenesis. 9. Methods for detection and 
studies of non-genotoxic mechanisms. Dioxin like toxicitz, estrogenicity, other mechanisms of endocrine 
disruption, activation of signalling pathways, oxidative stress, modulation of cell proliferation. Use as 
biomarkers of exposure and effects. 10. Neurotoxicity and immunotoxicity. Examples and importance of 
toxic effects, relations of organ-specific toxicity to common biochemical mechanisms of toxic effects. Case 
studies and methods, specific biomarkers in vivo. 11. Toxicity mechanisms of major xenobiotics: PAHs, 
PCBs, PCDD/Fs, organochlorine contaminants, detergents, inorganic pollutants, cytostatic and 
chemoprotective drugs. 

Výukové metody: Lectures (weekly), supported by e-learning materials in the IS.MUNI.CZ system  
Metody hodnocení: final written test and oral examination  
Literatura:  

 MacGregor J.T. et al.: Strategies and testing methods for identifying mutagenic risks. Mutation 
Research 455, 3-20, 2000.  

 Gray L.E. et al.: Endocrine screening methods workshop report: Detection of estrogenic and androgenic 
hormonal and antihormonal activity for chemicals that act via receptor or steroidogenic enzyme 
mechanisms. Reproductive Toxicology 11, 719-750, 1997.  

 Hofmanová J. et al.: Epigenetic mechanisms of the carcinogenic effects of xenobiotics and in vitro 
methods of their detection. Folia Biologica 46, 165-173, 2000.  

 Toxicant-Receptor Interactions (M.S. Denison, W.G. Helferich, eds.), Taylor and Francis, 1998.  
 Altucci L., Gronemeyer H.: Nuclear receptors in cell life nad death. Trends in Endocrinology and 

Metabolism 12, 460-468, 2001.  
 Hoffman, D.J. - Rattner, B.A. Handbook of Ecotoxicology. Boca Raton, FL, USA : CRC Press, 1994. 

info  

Bi6901 Structural Biology - practice 

Vyučující: prof. Mgr. Jiří Damborský Dr., doc. RNDr. Zbyněk Prokop Ph.D., Mgr. Radka Chaloupková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: This practise will be organized in the small groups of students and will focus on structural 
biology. At the end of this course, the students will be able independently to design experiments, conduct 
measurements and interpret data. They will learn how to critically access and communicate the results. During 
the journal clubs, students will learn interesting news from the field.  
Osnova:  

 Prediction of Protein Structure and Function by Bioinformatics Tools 
 Computer-Assisted Design of Proteins with Optimized Catalytic Properties 
 Engineering and Evolution of Proteins, Expression and Purification 
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 Functional and Structural Characterization of Proteins by Steady-State and Transient Kinetics, Circular 
Dichroism Spectroscopy and Microcalorimetry 

Výukové metody: The lecture is taught by interpretation of powerpointovým templates prepared according to 
textbooks, monographs and articles. Templates are shown during the lecture, the contents are explained and 
accompanied by teacher commentary.  
Metody hodnocení: discussions, journal clubs  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Damborský, Jiří. A mechanistic approach to deriving Quantitative Structure-Activity Relationship 
models for microbial degradation of organic compounds. SAR and QSAR in Environmental Research, 5, 
1s. 27-36. ISBN 1029046. 1996. URL info  

 Dobes, Petr - Kmuníček, Jan - Mikeš, Vladimír - Damborský, Jiří. Binding of Fatty Acids to b-
Cryptogein: Quantitative Structure-Activity Relationships and Design of Selective Protein Mutants. 
Journal of Chemical Information and Modeling, USA, 44-6, 44, od s. 2126-2132, 7 s. ISSN 1549-960X. 
2004. URL info  

Bi6930 Imunotoxikologie 

Vyučující: doc. RNDr. Luděk Bláha Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu budou studenti schopni: - rozumět problematice imunitního systému jako citlivé 
složky organizmu vůči vnějším podnětům včetně působení toxických látek. - definovat problémy 
v imunotoxikologii, tj. vědním oboru studujícím vliv stresorů (zejména chemických látek) na imunitní systém 
organismů a význam poškození imunitního systému pro celkové zdraví. - diskutovat imunitní systém, jeho 
složky a funkce, komunikace, interakce a řízení s ohledem na působení toxických látek - použít experimentální 
přístupy v imunotoxikologii - řešit a vyhodnotit metody prvního a druhého sledu testování - laboratorní metody 
stanovení imunotoxicity. - diskutovat faktory prostředí ovlivňující funkce imunitního systému. - klasifikovat 
hlavní typy toxických látek (léčiva, polutanty) v oblasti speciální imunotoxikologie a ekologické 
imunotoxikologie (ryby, obojživelníci, ptáci, savci).  
Osnova:  

1. Definice imunotoxikologie. Úvod, historie oboru, zaměření a cíle, rozdělení směrů v rámci 
imunotoxikologie (humánní imunotoxikologie, ekologická imunotoxikologie). 2. Imunitní systém. Přehled 
stavby imunitního systému, jednotlivé složky a jejich funkce, komunikace složek imunitního systému, 
působení xenobiotik na imunitní systém. Imunitní systém jako součást organismu - interakce a řízení, 
rovnováha, (xeno-)estrogeny. 3. Přístupy v imunotoxikologii. Experimentální design, expozice, odpověď. 
Metody prvního a druhého sledu, zvířecí modely v imunotoxikologii, baterie imunotoxikologických testů. 4. 
Laboratorní metody stanovení imunotoxicity. Sledování funkcí složek specifické imunitní odpovědi. Funkce 
fagocytů. Rezistence k infekci. Protinádorová imunita. Hypersensitivita, autoimunita. 5. Speciální 
imunotoxikologie 1 - úvod. Faktory prostředí ovlivňující funkce imunitního systému (klima, zeměpisná 
poloha, nadmořská výška, biorytmy, stres, sociální návyky, chemické látky, záření a další fyzikálně-
chemické faktory). 6. Speciální imunotoxikologie 2 - imunotoxikologie léčiv (antibiotika, důležitá léčiva 
chorob jednotlivých orgánů, imunosupresiva a imunomodulátory, protinádorová terapie). 7. Speciální 
imunotoxikologie 3 - imunotoxikologie polutantů (kovy, pesticidy, průmyslové chemikálie - PCBs, PAHs, 
PCDD(F)s, další organické polutanty, azbestoza, silikoza). 8. Ekologická imunotoxikologie. Imunitní 
systém zvířat a interakce s xenobiotiky. Bezobratlí, ryby, obojživelníci, ptáci, savci. Markery poškození 
imunitního systému. Ekologické důsledky poškození imunitního systému. Případové studie. 9. Analýza 
rizik. Obecná toxikologie a imunotoxikologie, identifikace rizik, nejistoty. 

Výukové metody: přednášky (týdenní cyklus), e-learningová podpora IS.MUNI.CZ  
Metody hodnocení: závěrečný psaný test a ústní zkouška  
Literatura:  

 Immunotoxicology and immunopharmacology. Edited by Jack H. Dean. 2nd ed. New York : Raven 
Press, 1994. xxi, 761 s. ISBN 0-7817-0219-4. info  

 Wagner, V., Wagnerová, M. Ekoimunologie, Avicenum, 1988, Praha  
 Ferenčík, M. Immunochémia, Alfa, 1989, Bratislava  
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Bi7072 Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi 

Vyučující: doc. Mgr. Jan Havliš Dr.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: hlavní cíle přednášky: úvod do tématu laboratorní diagnostika; na konci kurzu by studenti měli 
být schopni - vymezit vztah bioanalýzy a diagnostiky chorob; - zvážit a použít příslušný postup od výběru 
metody, přes stanovení až po vyjádření výsledku; - rozumět principům základních metodických postupů a 
běžných instrumentálních technik  
Osnova:  

1. úvod, vzorky - preanalytická fáze 
2. instrumentace - analyzátory; organizace, integrace a miniaturizace analýz 
3. jakost v klinické analýze - kontrola a řízení 
4. analytické metody - výběr a optimalizace 
5. analytické soupravy; analytický výsledek - jeho vyjadřování; vybrané instrumentální metody 
6. barevnost - fyzikální jev a jeho využití v bioanalýze; lékařská mikrobiologie 
7. klinická imunoanalýza 
8. klinické aspekty analýzy proteinů 
9. klinické aspekty analýzy DNA 
10. případová studie - vývoj metody pro klinickou diagnostiku; pufry v bioanalytice 
11. vybrané analyty 1 - anorganické 
12. vybrané analyty 2 - organické a makromolekuly 

Výukové metody: výuka je založena na ppt prezentaci a jejím výkladu. prezentace bude dostupná jako studijní 
podklad (černobílý tisknutelný pdf s vysokým rozlišením a omezenými právy). vzhledem k výkladu, jenž 
prezentaci významně rozšiřuje, a neexistenci vhodných učebnic v českém jazyce pokrývajících některé části 
přednášky je vhodné přednášku navštěvovat.  
Metody hodnocení: zkouška ústní; u studentů se předpokládá pochopení a znalost základních principů a jejich 
využití. zkouška se sestává ze tří základních otázek, které budou postupně v průběhu zkoušení rozvíjeny, aby 
student mohl prokázat míru porozumění tématu.  
Literatura:  

 Chromý, Vratislav. Bioanalytika : analytická chemie v laboratorní medicíně. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2002. 267 s. ISBN 80-210-2917-. info  

 Chromý, Vratislav - Fischer, Jiří. Analytické metody v klinické chemii. 1. vyd. Brno : Masarykova 
univerzita, 2000. 215 s. ISBN 80-210-2363-5. info  

Bi7201 Základy genomiky 

Vyučující: RNDr. Jan Hejátko Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Studenti získají teoretický přehled základních přístupů současné funkční genomiky: Teorie 
základních bioinformatických nástrojů, základy práce s genomovými databázemi, identifikace genové funkce in 
silico, cíleným umlčováním genů a přístupy získané funkce, fenotypové profilováni (DNA, RNA a proteinové 
čipy), metody identifikace a analýzy sekvenčně specifických mutantů, fragmentační analýza a poziční klonování, 
atd.. Přednáška je koncipována jako rozšířený úvod do navazujících praktických cvičení (Bi7201c), v jejichž 
rámci si budou moci studenti většinu z teoretických poznatků vyzkoušet v praxi. Na konci přednášky získají 
studenti přehled o moderních přístupech funkční genomiky. Studenti budou schopni použít a interpretovat 
informace uložené v genomových databázích, orientovat se v přístupech a problémech moderní biologie a 
tvůrčím způsobem se spolúčastnit jejího dalšího rozvoje.  
Osnova:  

 Úvod do genomiky. 
 Metody funkční genomiky. 
 Genomové databáze a základní nástroje bioinformatiky (typy databází, vyhledávání v databázích, 

vyhledávání podobných sekvencí [BLAST a FASTA], několikanásobné porovnávání sekvencí 
[CLUSTALW], vyhledávání v genomových databázích Arabidopsis thaliana,lokalizace genů na 
chromozomu, identifikace a analýza promotorových oblastí jednotlivých genů [ALIBABA], virtuální 
PCR). 

 In silico predikce genové funkce. 
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 Přístupy přímé a revezní genetiky(metody získávání a identifikace sekvenčně specifických mutantů, 
sbírky mutantů a jejich analýza, fyzikální a chemická mutageneze, metody cíleného umlčování genů 
pomocí RNA interference). 

 Fragmentační analýza DNA a poziční klonování jako nástroje přímé genetiky. 
 Metody identifikace genů pomocí přístupů získané funkce(T-DNA aktivační mutageneze, ektopická 

exprese, systémy regulovatelné genové exprese). 
 Fenotypové profilování (cDNA, RNA a proteinové čipy, metabolické profilování, metody 

mikrodisekce, proteomické přístupy). 
 Southern blot a DNA molekulární hybridizace. 
 Identifikace a charakterizace inzerční mutace ve vybraném členu komplexní genové rodiny 

u Arabidopsis thaliana s využitím vyhledávání založeném na PCR. 
 Metody analýzy genové exprese (kvalitativní i kvantitativní metody, analýza exprese pomocí 

transkripční a translační fůze s reporterovým genem, Genevestigator). 
 Nové přístupy: Chemická genetika. 

Výukové metody: Hlavní výukovou metodou jsou přednášky, obsahující konkrétní příklady vlastní vědecké 
praxe a demonstrace řešení konkrétních problémů spojených s využitím jednotlivých nástrojů funkční genomiky.  
Metody hodnocení: Typ výuky: Docházka na přednášky není povinná, ale přítomnost studentů je velice žádoucí 
pro pochopení principů přístupů funkční genomiky; studijní materiály dostupné on-line jsou spíše doplňkové. 
Typ závěrečné zkoušky: Písemná zkouška.  
Literatura:  

 Hunt, S.P., Livesey, F.J. (Editors). Functional Genomics : A Practical Approach. Practical Approach 
Series  

 Starkey, M.P., and Elaswarapu R. (Editors). Genomics Protocols. Methods in Molecular Biology, Vol 
175  

Bi7250 Lékařská genetika a genetické poradenství 

Vyučující: MUDr. Renata Gaillyová Ph.D., RNDr. Vladimíra Vranová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen pochopit principy lékařské genetiky a vysvětlit 
metody a aplikace klinické genetiky, cytogenetiky a molekulární genetiky v oblasti klinické medicíny.  
Osnova:  

Klinická cytogenetika, aberace chromosomů vrozené a získané, výskyt v populaci a ve spontánních 
abortech, indikace ke stanovení karyotypu. Prenatální diagnostika, neinvazivní a invazivní metody, indikace 
k vyšetření, detekce fetálních buněk v mateřské krvi, preimplantační diagnostika. Molekulární klinická 
genetika, lidský genom, choroboplodný stav genů, polymorfismus DNA a jeho uplatnění v genetice 
člověka;. uplatnění metod molekulární biologie v diagnostice patologických stavů s uvedením principů 
s příslušnou recentní modifikací (odběry a izolace biologického materiálu, restrikční analýza, hybridizace, 
PCR a její modifikace, elektroforetická separace, metody SSCP, DSCA, ARMS, sekvenční,atd.). Prenatální 
a postnatální dg. dědičných chorob mutační a segregační analýzou, neurologické choroby podmíněné 
expanzí trinukleotidů, využitelnost polymorfních sekvencí ve forensní medicíně. Klinická genetika, zákl. 
rozdělení dědičných chorob, klinické příznaky, diagnostika a prenatální diagnostika u vrozených 
chromosomálních aberací, možnosti genetického poradenství, genetická prognóza, možnosti DNA analýzy 
v prenatální diagnostice monogenně podmíněných onemocnění, zákony užívané v genetice, etické aspekty 
klinické genetiky. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Lékařská genetika :problémy a přístupy. Edited by Jiří Hatina - Bryan Sykes. 1. vyd. Praha : Academia, 
1999. 296 s. ISBN 80-200-0700-8. info  

 Nussbaum, Robert L. - McInnes, Roderick R. - Willard, Huntington F. Klinická genetika. Translated by 
Petr Goetz. 6. vyd. Praha : TRITON, 2004. 426 s. ISBN 80-7254-475-6. info  

 Snustad, D. Peter - Simmons, Michael J. - Relichová, Jiřina - Doškař, Jiří - Fajkus, Jiří - Hořín, Petr - 
Knoll, Aleš - Kuglík, Petr - Šmarda, Jan - Šmardová, Jana - Veselská, Renata - Vyskot, Boris. Genetika. 
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1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. Český překlad učebnice. ISBN 978-80-
210-4852-2. URL info  

Bi7942 Bioanalytika I - Biomakromolekuly 

Vyučující: doc. Mgr. Jan Havliš Dr.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: hlavní cíle přednášky: uvedení do pojmu bioanalytika; na konci kurzu by studenti měli být 
schopni - porozumět postupům při analýze biomakromolekul a suprabiomolekulárních struktur (nukleové 
kyseliny, proteiny a jejich komplexy, lipidové struktury) se zvláštním zřetelem na využití hmotnostní 
spektrometrie jako všestranné analytické techniky; - osvojit si základní teoretické pozadí těchto postupů  
Osnova:  

1) analytické postupy v bioanalytice – náročnost; vysocevýkonné a nízkokrokové analýzy, 
standardizace 

2) afinitní metody – princip, provedení, použití (separace, interakční studie), IMAC, APAGE 
3) imunoanalytické metody – princip; imunoanalýza – precipitační, aglutinační, imunoeseje, metody: 

FIA, LIA, RIA, EIA, ELISA, IAC, IACE, SELDI… 
4) separace biomakromolekul – gelová elektroforéza; principy, provedení (1D, 2D; polyakrylamid, 

agaróza); blotování; 2D kapalinová chromatografie 
5) genomika (analýza DNA) – základy genetiky (struktura, funkce DNA), analytické postupy: PCR, 

restrikční enzymy; identifikace známé (hybridizace) a neznámé sekvence (Sangerova m., 
pyrosekvenace, 454, Solexa, Solid); identifikace změn v DNA; metylace DNA a její analýza 

6) základy hmotnostní spektrometrie – principy; ionizace (ESI – dekonvoluce spektra; MALDI), 
hmotnostní analýza (tandemová MS), detekce, vakuová technika; hmotnostní spektrum, základní 
pojmy v MS 

7) proteomika (analýza proteinů a jejich komplexů) – základy proteomiky (struktura proteinů a 
proteinových komplexů, organizace proteomu) 

8) expresní proteomika – metodika (MS: bottom-up, top-down), MS: identifikace proteinu pomocí 
peptidových otisků/map, bioinformatika v MS-asistované proteomice; MS: identifikace proteinu 
pomocí sekvence aminokyselin; další metody expresní proteomiky: 2D HPLC, 2D PAGE, 2D 
analýza obrazu 

9) kvantitativní analýza proteinů – kvantifikace pomocí hmotnostní spektrometrie, vsunutí 
kvantitativní informace do MS spektra (metoda vnitřního standardu; hmotnostní značka – ICAT, 
ICMT, TMT, MCAT, GIST, SILAC, SIL), dešifrování kvantitativní informace v MS spektru; 
automatizace v proteomice (problémy AI) 

10) funkční proteomika – metodika (následná a paralelní analýza), metody studia interakce protein-
protein (Y2H; BiFC; mbSUS; MeRA; SEAM – značení myc, TAP, FLAG, His; využití iontové 
mobility); absolutní kvantifikace proteinů a peptidů pomocí MS (SIL, VICAT, QCAT; molární 
ionizační koeficient; pravděpodobnostní přístup) 

11) strukturní proteomika – metodika (zesíťování molekulárními pravítky), metody (FTICR MS); 
shotgun proteomika – spojené techniky 

12) analýza post-translačních modifikací – formy PTM, MS analýza PTM – lokalizace; glykosylace, 
fosforylace; určení rozsahu PTM 

13) lipidomika (analýza lipidů a buněčných membrán) – základy lipidomiky (struktura funkce 
buněčných membrán a jejich složek), analytické postupy: extrakce lipidů, TLC, GC, LC, SFC, 
GPC, MS (PIS, HGS, FAS), MS analýza, shotgun analýza 

Výukové metody: výuka je založena na ppt prezentaci a jejím výkladu. prezentace bude dostupná jako studijní 
podklad (černobílý tisknutelný pdf s vysokým rozlišením a omezenými právy). vzhledem k výkladu, jenž 
prezentaci významně rozšiřuje, a neexistenci vhodných učebnic v českém jazyce pokrývajících některé části 
přednášky je vhodné přednášku navštěvovat.  
Metody hodnocení: zkouška ústní; u studentů se předpokládá pochopení a znalost základních principů a jejich 
využití. zkouška se sestává ze tří základních otázek, které budou postupně v průběhu zkoušení rozvíjeny, aby 
student mohl prokázat míru porozumění tématu.  
Literatura:  

 Mikkelsen, Susan R. - Cortón, Eduardo. Bioanalytical chemistry. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 
2004. xvii, 361. ISBN 0-471-54447-7. info  
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 Posttranslational modifications of proteins :tools for functional proteomics. Edited by Christoph 
Kannicht. Totowa, N.J. : Humana Press, 2002. xi, 322 s. ISBN 0-89603-678-2. info  

 Liebler, Daniel C. Introduction to proteomics :tools for the new biology. Edited by John R. Yates. 
Totowa, NJ : Humana Press, 2002. ix, 198 s. ISBN 0-89603-992-7. info  

 Foundations of Comparative Genomics. Edited by Arcady R. Mushegian. I. Title. Burlington, USA : 
Elsevier Academic Press, 2007. 265 s. ISBN 0120887940. info  

 Quantitative proteomics by mass spectrometry. Edited by Salvatore Sechi. Totowa, N.J. : Humana 
Press, 2007. x, 218 p. ISBN 978-1-58829-571. info  

 Benfey, Philip N. - Protopapas, Alex D. Essentials of genomics. Upper Saddle River, N.J. : Prentice-
Hall, 2005. xiv, 346 p. ISBN 0-13-047018-X. info  

Bi8090 Genové inženýrství 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Doškař CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pricipům přípravy 
transgenních organismů s využitím metod molekulární biologie při genových modifikacích organismů. Bude 
schopen vysvětlit, jak se do jednotlivých skupin organismů vnáší nová genetická informace a jak se takto 
geneticky modifikované organismy využívají ve výzkumu a v praxi.  
Osnova:  

1. Definice genového inženýrství, historie jeho vzniku, jeho význam a perspektivy.2. Mutageneze in vitro, 
cílené změny genetického materiálu, náhodná mutageneze, mutageneze pomocí mutagenních 
oligonukleotidů, kazetová mutageneze, využití supresorových tRNA. Základy proteinového inženýrství. 3. 
Optimalizace exprese klonovaných genů, faktory ovlivňující expresi genů v cizorodých hostitelích. 
4.Klonování genů v grampozitivních organizmech, možnosti jeho využití (Bacillus, Streptomyces). Způsoby 
přenosu cizích genů do eukaryotických buněk (mikroinjekce, elektroporace, transfekce, vektorové systémy, 
biolostické metody). 5. Obecná charakteristika vektorů pro přenos genů do eukaryot, selekční markery. 
6.Klonování genů ve kvasinkách a jeho využití pro analýzu eukaryotického genomu. 7.Klonování genů 
v rostlinách a jeho využití. Přenos genů pomocí vektorů odvozených od Ti-plazmidu. 8.Klonování genů 
v živočišných buňkách.9. Přenos cizích genů do zárodečných buněk (vajíček, embryií) hmyzu, 
obojživelníků a savců. 9.Navozování cílených změn v genomu živočichů, jeho využití v základním 
výzkumu a v praxi. 11.Příprava transgenních organismů (transgenoze). 12.Genové terapie, hlavní strategie 
genové terapie in vitro a in vivo. 13.Využití metod rekombinantní DNA v zemědělství, průmyslu a 
zdravotnictví. Příprava farmakologicky významných látek v nepříbuzných hostitelích. Příprava látek 
s novými vlastnostmi (vakcíny, protilátky, enzymy). Klonování živočichů. Rizika přípravy transgenních 
organizmů, pravidla bezpečnosti práce s transgenními organizmy. Etické problémy související 
s mezidruhovým přenosem genů a přípravou transgenních organizmů. 

Výukové metody: Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle 
učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, vysvětlovány a doplněny 
komentářem vyučujícího. Předlohy a jsou též k dispozici v IS MUNI.  
Metody hodnocení: Zkouška je ústní s písemnou přípravou, během níž studenti vypracují odpovědi na 8-10 
otázek pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. Během ústní části studenti prokazují schopnost 
aplikace nabytých poznatků na konkrétních příkladech. K úspěšnému zvládnutí je třeba zodpovědět správně 
alespoň 70% otázek. Doba trvání zkoušky jednoho studenta je zhruba 60 minut.  
Literatura:  

 Primrose, S. B. - Twyman, Richard M. Principles of gene manipulation and genomics. 7th ed. Malden, 
Mass. : Blackwell Publishing, 2006. xxii, 644. ISBN 1-4051-3544-1. info  

 Primrose, S. B. - Twyman, Richard M. Principles of gene manipulation and genomics. 7th ed. Malden, 
Mass. : Blackwell Publishing, 2006. xxii, 644. ISBN 1-4051-3544-1. info  

Bi8202 Základy proteomiky 

Vyučující: Mgr. Radka Dopitová Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět zákadům proteomiky vysvětlit principy 
základních proteomických metod, které jsou náplní následného kurzu (Bi8202c) navrhnout vhodný postup pro 
různé druhy proteomických experimentů porozumět interpretaci vybraných typů proteomických dat  
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Osnova:  

Obecný úvod do proteomiky Rekombinantní proteiny Studium funkce proteinů Struktura proteinů Separace 
proteinů Vyhodnocení 2-D gelů (image analysis) Analýza proteinů hmotnostní spektrometrií 

Výukové metody: Hlavní výukovou metodou jsou přednášky, obsahující konkrétní příklady vlastní vědecké 
praxe jednotlivých přednášejících a demonstrace řešení konkrétních problémů spojených s využitím jednotlivých 
nástrojů současné proteomiky.  
Metody hodnocení: Předmět bude vyučován blokově (3 bloky) a ukončen zkouškou. V jarním semestru 2009 
bude výuka probíhat ve dnech 20.3., 27.3. a 3.4., vždy od 8.30 do 12.00 na UKB, Kamenice 5, budova A2, 
seminární místnost 2.11. Řádná zkouška proběhne písemně ve dvou termínech, 24.4. a 30.4., opravný termín pak 
7.5., vždy v 9.00. Případné opravné termíny budou vypsány dle potřeby. Upozorňujeme na podmínku 
absolvování zkoušky pro možnost absolvování navazujících cvičení (Bi8202c).  
Literatura:  

 Wilkins et al. Proteome Research: New Frontiers in Functional Genomics. Springer, 1997, ISBN 3-540-
62753-7  

 Chapman J. R. (Editor). Mass Spectrometry of Proteins and Peptides  
 Kinter M., Sherman N.E. Protein Sequencing and Identification Using Tandem Mass Spectrometry 

Wiley-Interscience, 2000, ISBN 0471322490  

Bi8858 Příprava a charakterizace proteinů II - Biokatalýza a enzymové technologie 

Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Prokop Ph.D., Mgr. Radka Chaloupková Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Enzymové technologie jsou interdisciplinární obor využívající přírodní katalyzátory, enzymy, 
k řízení a urychlování chemických dějů. Enzymové technologie tak nabízejí moderní inovativní řešení 
chemických výrob, vývoj nových produktů a služeb. Moderní enzymové technologie jsou nejen vysoce 
konkurenceschopné z ekonomického hlediska, ale splňují navíc kritéria trvalé udržitelnosti (využití biomasy jako 
obnovitelného zdroje, úspora energie, snížení množství odpadů a eliminace toxických vedlejších produktů). 
Vysoká efektivita a nízká míra negativních dopadů na životní prostředí jsou charakteristiky, které řadí enzymové 
technologie mezi vysoce perspektivní obory. Cílem kurzu je poskytnout přehled základů enzymových 
technologií a aplikované biokatalýzy. Kurz pokrývá všechny důležité kroky multidisciplinárního procesu vývoje 
enzymových technologií, který zahrnuje expertízu v oblasti buněčné a molekulární biologie, biochemie a 
procesního inženýrství. V kurzu jsou uvedeny příklady úspěšných biotechnologických procesů, které enzymy 
využívají v různých oblastech lidské činnosti. Na konci kurzu budou studenti znát základní principy 
enzymatických reakcí, budou mít přehled o hlavních typech enzymových reakcí využívaných v moderní 
průmyslové chemii, budou seznámeni se způsobem sledování, hodnocení a optimalizace enzymových reakcí a 
biokatalytických procesů. Studenti budou také obecně seznámeni s metodami inženýrství nových biokatalyzátorů 
(konstruovaných enzymů) a designem průmyslových biokatalytických procesů.  
Osnova:  

1. Úvodní lekce 
2. Enzymové technologie 
3. Enzymy a biokatalýza 
4. Kinetika enzymové rekace 
5. Principy a využití selektivity enzymů 
6. Enzymy v organické syntéze I. 
7. Enzymy v organické syntéze II. 
8. Produkce a purifikace enzymů 
9. Inženýrství nových biokatalyzátorů 
10. Imobilizace enzymů a buněk 
11. Inženýrství reakcí a technologie procesů 
12. Informační zdroje pro biotechnologie 

Výukové metody: Lekce jsou doprovázeny powerpointovými prezentacemi, k dispozici jsou pdf kopie slidů 
k tisku na http://loschmidt.chemi.muni.cz/peg/ v zalozce courses. Na začátku každé lekce jsou připraveny krátké 
tréninkové testy z předchozích lekcí, během lekcí jsou připravena cvičení aplikující získané poznatky.  
Metody hodnocení: Kurz je zakončen písemným testem v českém jazyce, 45 otázek, maximum 45 bodů 
(klasifikace: >40/A, 30-39/B, 22-29/C, 16-21/D, 11-15/E,  
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Literatura:  
doporučená literatura  

 Buchholz, Klaus - Kasche, Volker - Bornscheuer, Uwe Theo. Biocatalysts and enzyme technology. 
Weinheim : Wiley-VCH, 2005. xvii, 448. ISBN 3-527-30497-5. info  

 Faber, Kurt. Biotransformations in organic chemistry :a textbook. 5th rev. and corr. ed. Berlin : 
Springer-Verlag, 2004. xi, 454 s. ISBN 3-540-20097-5. info  

Bi8858c Příprava a charakterizace proteinů II, cvičení 

Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Prokop Ph.D., Mgr. Radka Chaloupková Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktický kurz je zaměřen na metodiky strukturní a kinetické charakterizace proteinů/enzymů. 
Praktická cvičení seznámí studenty s metodami charakterizace sekundární struktury a hodnocení termostability 
proteinů metodou cirkulárního dichroismu, dále pak charakterizaci kvarterní struktury pomocí nativní 
elektroforézy a gelové chromatografie. Studenti se během kurzu naučí vybrané metody měření enzymové 
aktivity pomocí kolorimetrické metody a plynové chromatografie a výpočet základních kinetických parametrů 
enzymatických reakcí s využitím matematického softwaru.  
Osnova:  

1. Struktura a stabilita proteinů 
2. Kvarterní struktura proteinů 
3. Aktivita a kinetika enzymové rekace 

Výukové metody: laboratorní praktická cvičení, příprava výsledkových protokolů, domácí příprava  
Metody hodnocení: Pro úspěšné zakončení kurzu je zapotřebí absolvovat všechny praktická cvičení a odevzdat 
zprávně zpracovaný výsledkový protokol včetně zprávně zodpovězených otázek.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Creighton, T.E., ed. Protein function: A practical approach. 2nd ed. 1997, Oxford University Press: 
Oxford. 334.  

Bi8980 Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace 

Vyučující: RNDr. Lubomír Janda Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je aby studenti získali základní znalosti o přípravě proteinů v dostatečném 
množství a kvalitě na krystalizaci, NMR analýzu a pro jiná biochemická měření. Na konci tohoto kurzu bude 
student schopen: porozumět různým přístupům klonování do různých expresních vektorů s využitím afinitních 
kotviček i bez a s následnou purifikací těchto rekombinačních proteinů afinitně nebo klasicky; odstranit fúzní 
protein (kotvičku); uchovat protein v solubilním stavu; detekovat různými metodami proteiny v průběhu 
purifikačních postupů.  
Osnova:  

1. Molekulární principy pro pochopení vlastnosti proteinů. 2. Výpočty v molekulární biologii 3. Důležité 
vlastnosti bílkovin a jak je zkoumat. 4. Klonování DNA. 5. Exprese proteinů. 6. Desintegrace buněk. 7. 
Fúzní proteiny a afinitní purifikace. 8. Chromatografie pro purifikaci proteinů. 9. Kvalita bílkovin. 10. 
Analytické metody používané ke studiu proteinů. 11. Značení proteinů. 12. Zvaná přednáška. 

Výukové metody: Hlavní výukovou metodou jsou přednášky, obsahující konkrétní příklady vlastní vědecké 
praxe jednotlivých přednášejících a demonstrace řešení konkrétních problémů.  
Metody hodnocení: Písemný test + ústní zkouška  
Literatura:  

doporučená literatura  

 High throughput protein expression and purification :methods and protocols. Edited by Sharon A. 
Doyle. [London : Springer, distributor], 2009. xii, 322 p. ISBN 9781588298799. info  

 Price, Nicholas C. - Nairn, Jacqueline. Exploring proteins :a student's guide to experimental skills and 
methods. New York : Oxford University Press, 2009. xv, 512 p. ISBN 9780199205707. info  
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 Cloning, gene expression, and protein purification :experimental procedures and process rationale. 
Edited by Charles Hardin. [1st ed.]. New York : Oxford University Press, 2001. viii, 435. ISBN 0-19-
513294-7. info  

Bi8980c Příprava a charakterizace proteinů I - cvičení 

Vyučující: RNDr. Lubomír Janda Ph.D.  
Rozsah: 0/2. blok 5 dnů. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Toto praktické cvičení je určeno pro studenty v počáteční fázi jejich vědecké kariéry a bude se 
zabývat nadexpresí proteinů v prokaryotních systémech pomocí různých vektorů, strategií purifikace proteinů a 
jejich charakterizací. Na konci tohoto praktického kurzu studenti budou schopni používat bionformatickou 
analýzu k plánování správného postupu pro expresi proteinů, navrhovat primery k optimálnímu složení genu na 
expresi; porovnat různé vektory s odlišnými kotvičkami spolu s různými hostitelskými kmeny; sledování funkční 
aktivity proteinů během různých purifikačních strategií.  
Osnova:  

1. Startegie klonování do expresních plasmidů. 2. Exprese a purifikace scFv produkovaných do cytoplasmy 
nebo do periplasmatického prostoru. 3. Exprese a purifikace rotliných proteinů (A. pET32 – thioredoxin - 
chaperon/B. pRSET – His.tag/ C. pET161DEST – Gate way technologie – Lumio.tag/D. pET28 – bez 
kotvičky.) 

Výukové metody: Laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: vypracování protokolu, test  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Price, Nicholas C. - Nairn, Jacqueline. Exploring proteins :a student's guide to experimental skills and 
methods. New York : Oxford University Press, 2009. xv, 512 p. ISBN 9780199205707. info  

Bi9060 Bioinformatika II - proteiny 

Vyučující: prof. Mgr. Jiří Damborský Dr.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: The aim of this course is to give an introduction to Bioinformatics. Bioinformatics covers 
different computer applications in biological sciences and in its broadest sense the Bioinformatics means 
information technology applied to the management and analysis of biological data. The course will consist of 
theoretical part followed by practical training using computers and Internet. An introduction will be given to the 
theory of genome and protein information resources, to the DNA and protein sequence analysis, to the 
organization and searching of primary and secondary databases, etc.  
Osnova:  

I. OPENING what is it Bioinformatics? study material organization lectures examination II. 
INTRODUCTION history of sequencing what is it Bioinformatics? sequence to structure deficit genome 
projects why is Bioinformatics important? patter recognition and prediction folding problem sequence 
analysis homo/analogy and ortho/paralogy III. INFORMATION NETWORKS what is the Internet? how do 
computers find each other? FTP and Telnet what is the Worl Wide Web? HTTP, HTML and URL EMBnet, 
EBI, NCBI SRS and ENTREZ IV. PROTEIN INFORMATION RESOURCES-I biological databases - 
introduction primary protein sequence databases composite protein sequence databases V. PROTEIN 
INFORMATION RESOURCES-II secondary databases composite secondary databases protein structure 
databases protein structure classification databases VI. GENOME INFORMATION RESOURCES primary 
DNA sequence databases specialised DNA sequence databases VII. DNA SEQUENCE ANALYSIS why to 
analyse DNA? gene structure gene sequence analysis expression profile, cDNA, EST EST sequences 
analysis VIII. PAIRWISE SEQUENCE ALIGNMENT database searching alphabets and complexity 
algorithms and programs sequences and sub-sequences identity and similarity dotplot local and global 
similarity pairwise database searching IX. MULTIPLE SEQUENCE ALIGNMENT multiple sequence 
alignment consensus sequence manual methods simultaneous and progressive methods databases of multiple 
sequence alignments hybrid approach for database searching X. SECONDARY DATABASE SEARCHING 
why search secondary databases? secondary databases regular expressions fingerprints blocks profiles 
Hidden Markov Models XI. ANALYSIS PACKAGES commercial databases commercial software 
comprehensive packages packages for DNA analysis intranet packages Internet packages XII. PROTEIN 
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STRUCTURE MODELLING protein structure protein structure databases prediction of secondary structure 
prediction of protein fold prediction of tertiary structure modelling of protein-ligand complexes XIII. 
BIOINFORMATICS IN PRACTICE-I Information networks Protein information resources Genome 
information resources DNA sequence analysis XIV. BIOINFORMATICS IN PRACTICE-II Pairwise 
sequence alignment Multiple sequence alignment Secondary database searching Protein structure modelling 

Výukové metody: lectures and class discussions  
Metody hodnocení: Written test: 50 questions Oral examination: practical  
Literatura:  

 Introduction to Bioinformatics, T.K. Attwood & D.J. Parry-Smith, Longman, Essex, 1999.  

CA010 Oborový seminář z biochemie IV 

Vyučující: doc. Ing. Martin Mandl CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Zprávy o postupu a prezentace výsledků disertačních prací. Informace z literatury 
o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru. Přednášky zvaných expertů v daném oboru.  
Osnova:  

Aktuální program se mění pro každý semestr a je založen na prezentacích doktorských studentů a zvaných 
expertů. 

Výukové metody: Přednášky zvaných expertů z biochemických a příbuzných oborů, prezentace PhD studentů 
s následnou diskusí studentů.  
Metody hodnocení: Přednášky, diskuse v hodině po prezentaci odborníků. Zápočet.  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha : Victoria 
Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

CA220 Seminář k diplomové práci II 

Vyučující: doc. Ing. Martin Mandl CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni referovat o výsledcích své práce a reagovat na 
připomínky oponentů.  
Osnova:  

Průběžné e-prezentace studentů o výsledcích diplomové práce zahrnujující požadavek diskuse. 

Výukové metody: Prezentace výsledků diplomové práce, celková diskuse k práci.  
Metody hodnocení: Seminář s referáty  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha : Victoria 
Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

CA340 Diplomová práce IV (BC) 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 0/0/25. 25 kr. Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul 
v rozpisech.  
Osnova:  

Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů pod vedením školitele. Studium odborné literatury, experimentální 
práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.  
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Metody hodnocení: Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004. xv, 
1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C4840 Metody značení a imobilizace biomolekul 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Modifikace biomolekul jejich vzájemným spojováním, zaváděním vhodných značek nebo 
navázáním na povrchy polymerních matric a sensorů jsou základem řady moderních vědeckých metod, 
bioanalytických procesů a terapeutických postupů. Nejprve budou probrány vhodné povrchové skupiny bílkovin, 
nukleových kyselin a sacharidů, využitelné pro (bio)konjugační reakce. Další část se zaměří na nejdůležitější 
činidla používaná pro konjugační reakce (zesíťování) a vnášení nejrůznějších značek (fluorescenční, enzymové, 
biotinylace, liposomy, nanočástice). Budou probrány postupy aktivace inertních povrchů (polymery, sklo, 
ušlechtilé kovy, uhlík) před vlastní vazbou biomolekul. Stručně budou zmíněny metodiky charakterizace 
biokonjugátů (určení stupně substituce). Závěrečná část pak přinese příklady typických aplikací vznik hapten-
nosičových konjugátů, značení protilátek a antigenů enzymy, přípravu nosičů pro afinitní chromatografii, 
imobilizace enzymů na povrch sensorů, výrobu proteinových a DNA biočipů.  
Osnova:  

1. Modifikace proteinů a peptidů postranní řetězce aminokyselin, prosthetické skupiny. 2. Funkční skupiny 
nukleotidů, modifikace DNA a RNA. Modifikace (poly)sacharidů a glykokonjugátů. 3. Vnášení nových 
reaktivních skupin do biomolekul. Chemické reakce vybraných skupin. 4. Biokonjugační reakce, homo- a 
heterobifunkční zesíťující činidla. Štěpitelné můstky. 5. Fluorescenční značky fluorescein, rhodamin, 
kumariny; resonanční přenos FRET. 6. Biotinylace, chelatační skupiny, histidinové skupiny, boronátové 
komplexy. Radioaktivní značení. Liposomy, nanočástice. 7. Enzymové značky peroxidasa, alkalická 
fosfatasa, galaktosidasa, glukosaoxidasa. Metodiky značení a detekce aktivity. 8. Imobilizace biomolekul 
v afinitní chromatografii. Aktivace agarosových a celulosových matric, použití polymerních materiálů 
akrylamid, methakryláty, polystyren; porézní skleněné materiály. 9. Aktivace inertního povrchu sensorů 
vnášením reaktivních skupin zlato, platina, uhlík. Monovrstvy thiosloučenin, silanizace. Fotoaktivace a 
strukturace vrstev biomolekul. 10. Metody charakterizace biokonjugátů. Určování stupně substituce. 
Stanovení povrchové hustoty imobilizovaných biomolekul. 11. Aplikace: Příprava konjugátů haptenů 
s nosnými proteiny, značení protilátek enzymy a fluorofory. Značení proteinů koloidním zlatem. 12. 
Imobilizace proteinů na povrch zlata. Imobilizace souborů oligonukleotidových prób na DNA biočipy. 

Výukové metody: přednáškový kurz  
Metody hodnocení: zkouška  
Literatura:  

 Hermanson, Greg T. Bioconjugate techniques. San Diego : Academic Press, 1995. xxv, 785 s. ISBN 0-
12-342336-8. info  

C5120 Počítače v chemii a chemometrie 

Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby zpracování experimentálních dat.  
Osnova:  

1. Odhady základních metrologických charakteristik výsledků. 2. Testování metrologických vlastností 
výsledků. 3. Určování matematického modelu a jeho parametrů, regrese. 4. Lineární regrese. 5. Metody 
obecné regrese, minimalizace funkcí. 6. Absolutní a relativní chyba. Základní zdroje chyb. Vyjádření chyby 
v obecném tvaru. 7. Přibližné řešení algebraických a transcendentních rovnic. Numerické řešení systémů 
lineárních algebraických rovnic. Numerické integrování funkcí. 8. Interpolace funkcí. Numerické 
derivování. Přibližné řešení diferenciálních rovnic. Metoda Monte Carlo. 9. Plánování pokusů. 10. 
Faktorová analýza. 11. PLS. 12. Umělé neuronové sítě. 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině  
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Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná a ústní zkouška  
Literatura:  

 Pytela, Oldřich. Chemometrie pro organické chemiky. 3. přeprac. vyd. Pardubice : Univerzita 
Pardubice, 2000. 199 s., 26. ISBN 80-7194-309-6. info  

C5140 Počítače v chemii a chemometrie - cvičení 

Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi použití počítačů v chemii, zejména při 
zpracování experimentálních dat.  
Osnova:  

1. Seznámení s program ISIS Draw. 2. Seznámení s programem Winstat. 3. Odhady základních 
metrologických charakteristik výsledků s použitím programů MS Excel a Winstat. 4. Testování 
metrologických vlastností výsledků s použitím programů MS Excel a Winstat. 5. Lineární regrese s použitím 
programů MS Excel a Winstat. 6. Seznámení s programem Maple a možnostmi jeho využití v chemii. 7. 
Seznámení s programem STATISTICA a možnostmi jeho využití v chemii. 8. Použití internetu v chemii. 

Výukové metody: Typ výuky: řešení praktických úloh na PC  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: samostatné práce na PC  
Literatura:  

 Pytela, Oldřich. Chemometrie pro organické chemiky. 3. přeprac. vyd. Pardubice : Univerzita 
Pardubice, 2000. 199 s., 26. ISBN 80-7194-309-6. info  

C5241 Analytická chemie organických látek 

Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s klasickou organickou analýzou = charakteristickými 
fyzikálními vlastnostmi organických látek, elementární analýzou organických látek, analytickou identifikací a 
stanovením důležitých funkčních skupin organických látek převážně barevnými reakcemi v roztoku. Dále se 
studenti naučí interpretovat spektra jednoduchých organických látek získaných instrumentálními metodami: UV-
VIS, IČ, NMR, MS.  
Osnova:  

Charakteristiky analýzy organických látek. Metodika analýzy, vývoj a trendy. Stanovení fyzikálních 
konstant: bod tání a varu, refraktivita, optická aktivita, rozdělovací konstanty extrakce, molekulová 
hmotnost, spektrální konstanty. Elementární analýza. Rozklad vzorku, detekce a stanovení C, H, O, N, Cl, 
Br, I, S, P, F. Automatické metody elementální analýzy. Identifikace funkčních skupin: třídy rozpustnosti, 
klasifikační reakce na uhlovodíky, alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, anhydridy 
kyselin, estery, amidy a imidy, ethery, epoxidy, peroxidy, aminy, nitrily, isonitrily, nitro-, nitroso-, azo-, 
azoxy-, hydrazo- a diazosloučeniny, thioly, sulfonové a sulfinové kyseliny, halogenosloučeniny. Stanovení 
organických sloučenin na bázi reakcí jejich funkčních skupin. Stanovení aktivního vodíku, stanovení 
hydroxy-, karbonyl-, karboxyl-, amino-, nitro-, nitroso-, thio- a halogenosloučenin. Extrakce kapalina-
kapalina, chromatografie tenkovrstvá (TLC). Instrumentální metody organické analýzy: principy (plynová 
chromatografie (GC), kapalinová chromatografie (LC), spektroskopie, optická rotační disperze (ORD), 
nukleární magnetická rezonance (NMR) a hmotnostní spektroskopie (MS)). Interpretace spekter v organické 
analýze. UV-VIS: sigma a pí orbitaly, chromofory, výběrová pravidla, zakázané přechody, Woodward-
Fieserova pravidla, příklady. Infračervená spektroskopie (IČ) - model fundamentálních a normálních 
vibrací, postup interpretace IČ-spekter s tabulkami charakteristických vibrací, příklady. NMR: chemický 
posun, spektra 1. řádu + jejich interpretace, konstanta spinové interakce J, posunová činidla, decoupling, 
příklady. MS: specifika spekter MS, určení sumárního vzorce podle přirozeného zastoupení nuklidů, analýza 
fragmentů organických molekul, ionradikál, molekulární ion, empirická pravidla, stabilita karbkationtu, 
dusíkové pravidlo, příklady. 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná a ústní zkouška  
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Literatura:  

 Stránský, Zdeněk. Analýza organických sloučenin a. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1981. 
235 s. info  

 Stránský, Zdeněk. Analýza organických sloučenin b. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1981. 
235 s. info  

 Kalous, Vítěz. Jak moderní chemie zkoumá strukturu molekul. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství 
technické literatury, 1983. 150 s. info  

 Holzbecher, Záviš. Analytická chemie [Holzbecher, 1974]. 2. přeprac. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1974. 506 s. info  

 Stužka, Václav. Instrumentální metody chemické analysy. I, Elektronová spektroskopie organických 
molekul. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1974. 111 s. info  

 Stužka, Václav. Instrumentální metody chemické analysy. II, Hmotová spektroskopie organických 
molekul. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1975. 128 s. info  

 Stužka, Václav. Instrumentální metody chemické analýzy. IV, Vibrační spektroskopie organ. molekul. 1. 
vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1976. 146 s. info   

C5320 Fyzikálně chemické základy NMR 

Vyučující: prof. RNDr. Vladimír Sklenář DrSc., doc. RNDr. Radovan Fiala CSc.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Úvod do spektroskopie nukleární magnetické rezonance. Popis základních principů s využitím 
klasického vektorového modelu s navazující rigorózní analýzou využívající kvantové mechaniky. Teorie matic 
hustoty a součinový oprátorový formalismus jsou použity pro základní popis experimentů NMR ve více 
dimenzích. Získané vědomosti umožňují základní orientaci v moderních metodách NMR spektroskopie 
využívaných v organické a anorganické chemii, biochemii a metodách moderní strukturní biologie a biofyziky.  
Osnova:  

1. Úvod: Historie NMR spektroskopie a současné trendy - využití NMR to ke studiu molekulární struktury 
v kapalné a pevné fázi, NMR tomografie a NMR zobrazování, pohledy do budoucna, prohlídka NMR 
laboratoře PřF MU. 2. Základní principy: magnetický dipól, rezonanční podmínka, NMR spektrometr, 
Fourierova spektroskopie, klasický popis - Blochovy rovnice, relaxační procesy - spin-mřížková a spin-
spinová relaxace, Fourierova transformace, citlivost měření. 3. Dynamika spinových systémů: základní 
vlastnosti nukleárního spinového systému, teorie matic hustoty, maticové representace, operátory, spinový 
Hamiltonián v Hilbertově representaci, teorie průměrného Hamiltoniánu. 4. Součinový operátorový 
formalismus: základní principy, názvosloví, vývoj součinových operátorů, Hamiltonián v součinové bázi, 
složené rotace, pozorovatelné veličiny. 5. 1D Fourierova spektroskopie: excitační sekvence, principy 
spinového echa, měření relaxačních časů, přenos polarizace, metody INEPT a DEPT, složené pulzy, homo- 
a hetero-nukleární decoupling, pulzní gradienty 6. 2D Fourierova spektroskopie: základní principy a 
formální teorie detekce NMR ve dvou frekvenčních dimenzích, koherenční stezky. 7. Základní metody 2D 
spektroskopie: korelace chemických posunů - COSY, J-rozlišená spektroskopie, měření spin-spinových 
skalárních interakcí, korelace dipól-dipólových interakcí - NOESY spektroskopie, fázové cykly, varianty 
pro měření homo- a hetero-nukleárních spinových systémů, editace spekter. 8. Aplikace NMR ve strukturní 
analýze biomolekul: proteiny a peptidy, nukleové kyseliny, získávání strukturních parametrů: měření 
vzdáleností vodíkových atomů, určování dihedrálních úhlů, matematická rekonstrukce prostorové struktury 
makromolekul. 

Výukové metody: Přednášky a cvičení  
Metody hodnocení: Ústní zkouška  
Literatura:  

 Understanding NMR spectroscopy. Edited by James Keeler. Chichester : Wiley, 2005. xv, 459 p. 
ISBN 9780470017876. info  

 Protein NMR spectroscopy principles and practice. San Diego : Academic Press, 1996. 587 s. ISBN 0-
12-164490-1. info  

 NMR and the periodic table. Edited by Robin Kingsley Harris - Brian E. Mann. London : Academic 
Press, 1978. 459 s. ISBN 0-12-327650-0. info  

 Cavanagh, John - Fairbrother, Wayne J. Protein NMR Spectroscopy. Principles and Practice. San 
Diego : Academic Press, 1996. 587 s. ISBN 0-12-164490-1. info  
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 Two-dimensional NMR spectroscopy :applications for chemists and biochemists. Edited by William R. 
Croasmun - Robert M. K. Carlson. 2nd ed. New York : VCH Publishers, 1994. xxii, 958. ISBN 1-
56081-664-3. info  

 Sanders, Jeremy K. M. Modern NMR spectroscopy :a workbook of chemical problems. 2nd ed. Oxford : 
Oxford University Press, 1993. 127 s. ISBN 0-19-855812-0. info  

 Evans, Jeremy N. S. Biomolecular NMR spectroscopy. Oxford : Oxford University Press, 1995. xvi, 
444 s. ISBN 0-19-854766-8. info  

 Hoch, Jeffrey C. - Stern, Alan S. NMR data processing. New York : Wiley-Liss, 1996. xi, 196 s. 
ISBN 0-471-03900-4. info  

 Hore, Peter J. - Jones, Jonathan A. - Wimperis, Stephen. NMR :the toolkit. 1st pub. Oxford : Oxford 
University Press, 2000. 85 s. ISBN 0-19-850415-2. info  

 Rahman, Atta-ur-. One and Two Dimensional NMR Spectroscopy. 1. vyd. Amsterdam : Elsevier 
Science Publishers B.V., 1989. 578 s. ISBN 0-444-87316-3. info  

 Ven, Frank J. M. van de. Multidimensional NMR in Liquids :basic principles and experimental 
methods. New York : VCH Publishers, 1995. 399 s. ISBN 1-56081-665-1. info  

C5850 Biofyzikální chemie I 

Vyučující: doc. RNDr. Libuše Trnková CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: 1. Strategie a taktika biofyzikální chemie(strategické přístupy BFCH, strukturální úrovně 
biomakromolekul, úloha CO2 a vody) 2. Problémy prostorových struktur biopolymerů (terciární a kvartérní 
struktura biopolymerů, stabilita helikálních struktur, vodíková a disulfidická vazba, nekovalentní interakce, 
denaturace, ionizace řetězců) 3. Interakce biologických molekul s elektromagnetickým zářením (absorpční 
elektronová, fluorescenční a IČ spektroskopie, optická aktivita, rozptyl světla, rezonanční metody) 4. Rozměr a 
tvar makromolekul (elektronová mikroskopie, hydrodynamické metody, difúze, sedimentace a rentgenová 
difrakce) 5. Termodynamika biologických systémů (1) (ireverzibilní procesy, statistická interpretace entropie, 
produkce entropie, problém standardního stavu, ideální, regulární a neregulární roztoky, vícesložkové systémy, 
disipativní struktury) 6. Termodynamika biologických systémů (2) (problémy termodynamiky biologických 
procesů, formalismus nerovnovážné fenomenologické termodynamiky, energetika procesu vývoje a regenerace) 
7. Chování makromolekul v roztoku (statistické zpracování roztoků polymerů, Hugginsova-Floryho koncepce, 
dialyzační rovnováha a osmotický tlak polymerní složky, teorie Donnana a Scatcharda, statistické klubko) 8. 
Polyelektrolyty (teorie PEL při limitních koncentracích, rozdělení protiiontů a jejich interakce s polyiontem, 
aktivity protiontů, expanze polyiontů, termodynamické, transportní a elektrické vlastnosti PEL, modely PEL) 9. 
Kinetika v biolo gických systémech (kinetické procesy s více substráty a s více meziprodukty, katalýza, inhibice, 
regulace, biologické hodiny) 10. Polarografie a voltametrie v biologických systémech (využití polarografických 
a voltametrických technik k výzkumu a stanovení proteinů, NK a jejich složek, analýza molekul 
farmaceutického významu) 11. Procesy přenosu elektronů a iontů v biologických systémech  
Osnova:  

Strategie a taktika biofyzikální chemie. Problémy prostorových struktur biopolymerů. Interakce 
biologických molekul s elektromagnetickým zářením. Rozměr a tvar makromolekul. Termodynamika 
biologických systémů. Statistické zpracování roztoků polymerů. Chování makromolekul v roztoku. 
Polyelektrolyty. Kinetika v biologických systémech. Polarografie a voltametrie biopolymerů a jejich složek. 
Procesy přenosu elektronů a iontů v biologických systémech.  

'Výukové metody' 
Metody hodnocení: typové příklady probírány v průběhu přednášek závěrečná zkouška nebo koloqium - ústní 
forma  
Literatura:  

 Kalous, Vítěz - Pavlíček, Zdeněk. Biofyzikální chemie. 1. vyd. Praha : Nakladatelství technické 
literatury, 1980. 349 s. info  

 Biochemie. Edited by Daniel Voet - Judith G. Voet, Translated by A. Maelicke - W. Müller-E. 
Weinheim : VCH Verlagsgesellschaft, 1992. 1237 s. ISBN 3-527-28242-4. info  

 Biofysikální chemie. Edited by Milan Kodíček - Vladimír Karpenko. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Academia, 2000. 337 s. ISBN 80-200-0791-1. info  

 Cantor, Charles R. - Schimmel, Paul R. Biophysical chemistry. Part II, Techniques for the study of 
biological structure and function. 12th print. New York : W.H. Freeman and Company, 2001. xxix, s. 3. 
ISBN 0-7167-1189-3. info  
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 Cantor, Charles R. - Schimmel, Paul R. Biophysical chemistry. Part I, The conformation of biological 
macromolecules. 11th print. New York : W.H. Freeman and Company, 1999. xxii, 341. ISBN 0-7167-
1042-0. info  

 Cantor, Charles R. - Schimmel, Paul R. Biophysical chemistry. Part III, The behavior of biological 
macromolecules. New York : W.H. Freeman and Company, 1980. xxix, s. 8. ISBN 0-7167-1191-5. info  

 H. Eisenberg: Biological Macromolecules and Polyelectrolytes in Solutions, Clarendon Press, Oxford 
1976  

 Morawetz, Herbert. Chování makromolekul v roztoku : Macromolecules in solution (Orig.). Vyd. 1. 
Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1971. 512 s. info  

C5860 Aplikovaná NMR spektroskopie 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Brož Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět technikám NMR jako je pulsní NMR a 
vysvětlit získané údaje. Bude umět použít informace o chemických posunech, interakčních konstantách, tvarech 
a intenzitách NMR signálů k charakterizaci studovaných soustav a v oblasti kinetických studií. Na základě 
nabytých znalostí bude schopen interpretovat NMR signály a odvodit neznámé struktury.  
Osnova:  

1. Correlation of chemical shifts Components of screening constant, dependence of delta on 
electronegativity, on sigma's. Diamagnetic anisotropy, solvent shift, "edge-to face" and "face-to-face" 
interaction. Calculation of NMR spectra from increments and from electron densities. 2.Lanthanide shift 
reagents 1H NMR spectrum in the presence of a shift reagent. Bound chemical shift and shifting magnitude. 
Nonlinearity of induced chemical shifts with high concentration of LSR. Map of dipolar field (McConnell-
Robertson equation). Increase of anisotropy by addition of LSR. Optical active shift reagents - 
diastereomeric complexes. Topomerisation and the rotation isomerie. Crystal structure of dipyridyl-LSR. 1:1 
and 1:2 complexes - equilibrium constants. Complexation of LSR and salts of Ag, mixed shift reagent. LSR 
and quaternal salts. 3.Coupling constants Energetic levels for AX systém ( J=0, J>0 and J 

Výukové metody: Teoretická příprava v oblasti NMR metod pro identifikaci chemické struktury a kinetická 
studia. Přednáška je doplněna praktickými příklady.  
Metody hodnocení: Ústní zkouška buď v angličtině nebo češtině.  
Literatura:  

 Holík, Miroslav. Čtyři lekce z NMR spektroskopie. 1. vyd. Brno : Universita J.E. Purkyně, 1987. 113 s. 
info  

 Schraml, Jan. Dvourozměrná NMR spektroskopie. 1. vyd. Praha : Academia, 1987. 130 s. info  
 Hájek, Milan. Kvantitativní FT NMR spektroskopie v chemické praxi. 1. vyd. Praha : Academia, 1989. 

164 s. ISBN 80-200-0096-8. info  
 Goljer, Igor - Liptaj, Tibor. Nové metódy FT NMR spektroskopie kvapalín. 1. vyd. Bratislava : VEDA 

vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1986. 181 s. info  

C5870 EPR spektroskopie 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je výklad základů vysokorozlišovací EPR spektroskopie a jejích chemických 
aplikací. Obsahem je: energie magnetického dipólu v magnetickém poli, kvantování momentu hybnosti, 
populace energetických hladin, spinová relaxace, nasycení, tvar linie; stanovení koncentrace radikálů, 
instrumentace EPR spektroskopie; hyperjemné štěpení v roztocích, distribuce nepárového elektronu; spinové 
hustoty a populace, McConnellova rovnice, Karplusova-Fraenkelova rovnice.  
Osnova:  

1. Historie a oblast použití ESR spektroskopie. Radikály v chemii. 2. Energie magnetických dipólů 
v magnetickém poli. Kvantování momentu hybnosti. 3. Interakce magnetických dipólů 
s elektromagnetickým zářením. Význam g-faktoru. 4. Populace energetických hladin. Spinová relaxace. 
Saturace. Tvar spektrálních čar. 5. Kvantitativní měření v ESR spektroskopii. 6. Společné rysy NMR a ESR 
spektroskopie. 7. Základy přístrojové techniky ESR spektroskopie, rezonátory, zdroj mikrovln, magnet, 
modulace, detekční systém. 8. Volba experimentálních podmínek, mikrovlnný výkon, modulační amplituda, 
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koncentrace radikálů, teplota. 9. Hyperjemné interakce, anizotropní a izotropní složka. 10. Rozdělení 
nepárového elektronu v molekule radikálu, spinová hustota a spinová populace. 11. Mechanismus pi-pi-
spinové polarizace, McLachlanova teorie. 12. Mechanismus pi-sigma-spinové polarizace, Karplus-
Fraenkelova rovnice, McConnellova rovnice, hyperkonjugace. 13. Analýza EPR spekter v kapalné fázi. 14. 
Běžné typy radikálů.  

Výukové metody: Přednáška doplněná podle potřeby procvičováním probírané látky.  
Metody hodnocení: Přednáška doprovázená příklady. Zkouška / kolokvium probíhá formou písemného testu. 
Při zpracování testu studenti mohou použít učebnice, poznámky a další vlastní pomůcky. Požadavky na 
úspěšnost testu se liší podle zakončení.  
Literatura:  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 
ISBN 0-19-850101-3. info  

 Kubáček, Pavel. EPR spektroskopie. Hypertext 2002.  
 Polák, Rudolf - Zahradník, Rudolf. Kvantová chemie : základy teorie a aplikace. 1. vyd. Praha : Státní 

nakladatelství technické literatury, 1985. 466 s. info  

C5920 Správná laboratorní praxe 

Vyučující: doc. RNDr. Luděk Bláha Ph.D., doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu budou studenti schopni: ; - porozumět principům GLP a nutnosti jejich 
dodržování pro zajištění kvality analytických výsledků.; - pracovat s příslušnými normami.; - diskutovat 
organizace laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti. ; - 
objasnit validaci zařízení, analytického systému a analytických metod ; - vysvětlit provozní charakteristiky 
metod a hodnocením výsledků analýz. ; - realizovat správně odběry vzorků včetně základních technik odběru 
z homogenních a nehomogenních objektů; - navrhovat a vyhodnocovat vzorkovací plán s důrazem na 
vzorkování složek životního prostředí.; - chápat a vysvětlit potřebu GLP v praxi (testování bezpečnosti látek pro 
člověka a prostředí, mikrobiologie, laboratorní zvířata, léčiva, GMO atd.).  
Osnova:  

I. Principy a cíle GLP. Vývoj, legislativa, zabezpečování a řízení jakosti. II. Základní opatření.Organizace 
laboratoře a podmínky činnosti. III. Akreditace zkušebních laboratoří. Norma ČSN EN ISO/IEC 17025, 
terminologie. IV. Zkoušení způsobilosti laboratoří. Metodika. V. Validace a testování. Validace zařízení, 
metody, analytického systému a dat. VI. Validace analytických metod. VII. Stanovení provozních 
charakteristik analytické metody. Dokumentace analytické metody. VIII. Hodnocení výsledků ve vztahu 
k limitním hodnotám. Regulační diagramy. IX. Zásady správného odběru vzorků. Homogenní a heterogenní 
objekty - randomizované a segregované. Chyby vzorkování a vzorkovací plán. X. Základní techniky odběru 
vzorků. Test homogenity. Odběr z nehomogenních objektů. Zajištění náhodnosti odběru vzorků. 
Systematické vzorkování nehomogenních materiálů. XI. Návrh a vyhodnocení vzorkovacího plánu. 
Vyhodnocení shodnosti a správnosti vzorkování. Dokumentace vzorkování. XII. Vzorkování pro analýzu 
složek životního prostředí. 

Výukové metody: přednášky (týdenní cyklus)  
Metody hodnocení: písemný test, kolokvium  
Literatura:  

 Crosby, N. T. - Prichard, F. E. Quality in the Analytical Laboratory. Chichester : J. Wiley, 1995. 
Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0 471 95470 5. info  

 Mestek, O. - Nondek, L. Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí. Praha : 
Eurachem - ČR, 1995. Kvalimetrie, 4. ISBN 80-901868-0-7. info  

C5990 Aplikovaná enzymologie 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Pokročilá přednáška. Získávání a uchovávání enzymů. Enzymová nomenklatura. Struktura 
enzymů, enzymová kinetika. Enzymová analýza. Biotechnologické aplikace enzymů. Bioanalytické aplikace 
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enzymů. Techniky imobilizace enzymů. Enzymové biosensory a enzymové reaktory. Enzymy 
v imunochemických technikách.  
Osnova:  

1. Úvodní informace o enzymech. Základní pojmy. Enzymová aktivita. 2. Metody měření aktivity enzymů - 
optické a elektrochemické, vhodné substráty. Příklady stanovení nejdůležitějších enzymů. 3. Isolace 
enzymů, purifikační postupy, chromatografie. Komerční zdroje enzymů. Studium struktury enzymů. 4. 
Mechanismy enzymové katalysy. Základní principy, typické příklady. 5. Kinetika reakce enzymu se 
substrátem, parametry vmax (vlim) a Km a metody jejich stanovení. Software pro enzymovou kinetiku, 
ukázky použití. 6. Vícesubstrátové reakce, klasifikace, rozlišení mechanismů. Inhibitory, typy, rozlišení, 
kinetické studium. 7. Vliv faktorů prostředí (pH, teplota, iontová síla a viskosita) na rychlost enzymové 
reakce. Kooperativitivní jevy při působení enzymů. 8. Bioanalytické použití enzymů. Enzymová stanovení 
v klinické oblasti. 9. Enzymové biosensory, měřící systémy, příklady použití. 10. Imobilizace enzymů, 
enzymové reaktory. Zachycení uvnitř polymerů, kovalentní vazba na nosiče a povrch sensorů. 11. Enzymy 
v imunochemických technikách, ELISA. Enzymové značky a metody přípravy enzymových konjugátů. 12. 
Průmyslové použití enzymů. Informace o enzymech na internetu. 

Výukové metody: přednáškový kurz zakončený zkouškou  
Metody hodnocení: přednášky, ústní zkouška nebo kolokvium  
Literatura:  

 Macholán, Lumír. Enzymologie. 2. upr. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 152 s. 
ISBN 80-210-1039-8. info  

C5991 Aplikovaná enzymologie - cvičení 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktické procvičování poznatků z enzymologie. Tvorba systémových názvů enzymů. Měření 
enzymové aktivity. Výpočty z oblasti enzymové kinetiky. Příklady bioanalytických aplikací enzymů a 
související výpočty.  
Osnova:  

1. Názvosloví enzymů a enzymová aktivita. 2. Metody měření enzymová aktivity I - fotometrie. 3. Metody 
měření enzymové aktivity II - spotřeba kyslíku, pH stat, vývoj plynu, aj. 4. Purifikace enzymů a její 
hodnocení. 5. Kinetika jednosubstrátové enzymové reakce, rovnice Michaelise-Mentenové. 6. Zjišťování 
kinetických parametrů z experimentálních dat, integrovaná rovnice Michaelise-Mentenové. 7. Vliv pH na 
kinetiku enzymové reakce. 8. Inhibice. 9. Vícesubstrátové reakce. 10. Kooperativní jevy při působení 
enzymů. 11. Imobilizované enzymy. 12. Bioanalytické aplikace enzymů. 13. Enzymy v imunochemických 
stanoveních. 

Výukové metody: semináře  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Kučera, Igor. Řešené úlohy z enzymologie. Brno : Rektorát UJEP, 1987. 121 s. info  
 Macholán, Lumír. Enzymologie. 2. upr. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 152 s. 

ISBN 80-210-1039-8. info  

C6110 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty 

Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět typům vzorků životního prostředí a 
způsobu anorganické analýzy - zvolit vhodnou techniku vzorkování - charakterizovat parametry důležité pro 
úpravu vzorků vod, ovzduší, půd a biologických materiálů - porovnat možnosti metod pro stanovení 
anorganických polutantů v životním prostředí - navrhnout vhodný postup a metodu pro praktické aplikace  
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Osnova:  

1. Typ vzorků, kalibrační standardy, terénní vzorky, pracovní standardy, referenční materiály, přesnost a 
správnost analýz. 

2. Voda - primární a sekundární znečištění, monitory. Vzorkování vod, odběry vzorků z řek a potoků, 
nádrží, jezer a rybníků, oceánů, z pramenů, vrtů a studní, dešťové vody, sněhu a ledu, odpadních vod, 
vzorkovnice, konzervace vzorků. 

3. Neutralizační kapacita, chemická spotřeba kyslíku, stanovení olova, kadmia, rtuti a dalších kovů, 
stanovení dusičnanů (ISE, iontová chromatografie, fotometrie, absorpce v UV oblasti, kapilární 
elektroforéza), fosforečnanů. 

4. Stanovení dusitanů, siřičitanů, síranů, fluoridů, chloridů, kyanidů. Stanovení rozpuštěného kyslíku, 
chloru, amoniakálního dusíku. Koncentrační techniky, extrakce, sorpce na aktivním uhlí, iontoměniči, 
elektrodialýza. 

5. Průtoková analýza, FIA, disperze, dávkovací a transportní jednotky, uspořádání, měření pH, ISE, 
fotometrická měření, prekoncentrace na chelatačních sorbentech, extrakcí (segmentor, separátor fází). 

6. Ovzduší - složení vzduchu, emise, imise, odběr vzorků, vzorkovnice (s pevným objemem, plastikové 
vaky, stříkačky, sonda, impaktory, denuder, pasivní vzorkovače). Stanovení SO2. 

7. Stanovení SO3, sulfanu, NOx, NH3,CO a O3. 
8. Stanovení sloučenin fluoru (ISE, iontová chromatografie). Prachové částice, filtry a jejich zpracování, 

kovy v ovzduší. 
9. LIDAR, zařízení, laser, příjímací optika, detektory, uspořádání, aplikace. 
10. Půda - vzorkování, zpracování, úprava vzorků, odběr v terénu, kontaminanty v půdách, stanovení Hg, 

Cd, Pb, Cu. 
11. Biologické vzorky - odběr, vzorkovnice, úprava vzorků, homogenizace vzorků, sušení vzorků. 

Vysokoteplotní suché spalování (muflová pec), nízkoteplotní spalování (radiofrekvenční plazma). 
12. Vysokoteplotní rozklad na mokré cestě (minerálními kyselinami a H2O2, za normálního a vysokého 

tlaku). Autoklávy. Nízkoteplotní rozklad mokrou cestou (Fentonovo činidlo). Mikrovlnné rozkladné 
systémy, rozklad UV zářením. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou přednášek s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění technice vzorkování, úpravě vzorků vod, ovzduší, půd a biologických materiálů, metodám stanovení 
anorganických polutantů a využití v praktické analýze.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou ústní zkoušky. Ta spočívá 
ve čtyřech otázkách, které vyžadují popis a vysvětlení dotazovaného problému.  
Literatura:  

 Reeve, R. N. Environmental Analysis. J. D. Barnes, Ed. Chichester : J. Wiley & Sons, 1994. 263 s. 
Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0-471-93833-5. info  

 Popl, Milan - Fähnrich, Jan. Analytická chemie životního prostředí. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha : 
Vysoká škola chemicko-technologická, 1992. 238 s. ISBN 80-7080-165-4. info  

 Fifield, F. W. - Haines, P. J. Environmental Analytical Chemistry. (Eds.). London : Blackie Academic 
& Professional, 1995. ISBN 0-7514-0052-1. info  

C6120 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení 

Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět anorganické analýze vzorků 
životního prostředí - propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti při analýze vod, půd a 
biologických materiálů - experimentovat a vyvíjet postupy - kombinovat různé praktické postupy - zhodnotit 
praktické možnosti rozkladů vzorků pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí  
Osnova:  

1. Analýza vod. Stanovení CHSKMn, rozpuštěných látek. 
2. Stanovení pH, ZNK, KNK. 
3. Stanovení chloridů a síranů. 
4. Stanovení dusitanů a fluoridů. 
5. Stanovení arsenu HGAAS. 
6. Stanovení rtuti CVAAS. 
7. Analýza půd. Tavení vzorků, stanovení křemíku. 
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8. Výluhy půd, stanovení fosforu. 
9. Analýza biologického materiálu. Nízkoteplotní suchý rozklad, radiofrekvenční plazma - stanovení 

vápníku v obilkách. 
10. Vysokoteplotní suchý rozklad v muflové peci - stanovení chromu v mouce. 
11. Mokrý rozklad v otevřeném systému - stanovení zinku ve vlasech. 
12. Mokrý rozklad v autoklávu - stanovení vápníku v mléce. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou laboratorních cvičení. Důraz je kladen na učení se novým 
dovednostem při praktické analýze vod, půd a biologických materiálů.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou klasifikovaného zápočtu. 
Hodnocení je na základě provedení úloh, výsledků, zpracování protokolů a písemného testu teoretických 
znalostí.  
Literatura:  

 Horáková, Marta - Lischke, Peter - Grünwald, Alexander. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. 
vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 389 s. info  

C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod 

Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby hodnocení a optimalizace analytických metod.  
Osnova:  

1. Pojem a postavení chemické analýzy. 2. Analytický systém. 3. Analytický signál. 4. Základní pojmy 
analytické metrologie signálu a výsledku. 5. Analytická metoda. 6. Praktické použití metrologických 
charakteristik při uvádění analytických výsledků. 7. Metrologické vlastnosti analytické metody a 
analytického systému. 8. Vývoj analytické metody. 9. Referenční materiály v analytické chemii. 10. 
Nejistoty. 11. Řízení kvality a akreditace laboratoře. 12. Validace 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině, teorie je probírána v přímé spojitosti s praktickými 
příklady, praktické úlohy jsou řešeny na PC  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná zkouška, ústní zkouška, samostatné práce  
Literatura:  

 Pytela, Oldřich. Optimalizace. 1. vyd. Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1982. 115 s. 
info  

C6205 Vybrané biochemické metody - laboratorní cvičení 

Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  
Rozsah: 0/0/6. 8 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cílem kurzu je řešení metodického a výzkumného úkolu odlišného od diplomové práce, 
které má studentovi poskytnout praktické informace o nových metodách.  
Osnova:  

Řešení metodického a výzkumného úkolu odlišného od diplomové práce. 

Výukové metody: Individuální výzkumný projekt na tématu odlišném od diplomové práce, které povede 
vedoucí příslušné výzkumné skupiny.  
Metody hodnocení: Student stráví určitou dobu v laboratoři svého kolegy a na závěr zpracuje zprávu, kterou 
potvrdí vedoucí příslušné diplomové práce.  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004. xv, 
1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

 Campbell, Mary K. - Farrell, Shawn O. Biochemistry. 6th ed. Belmont : Thomson Brooks/Cole, 2009. 1 
sv. (v r. ISBN 978-0-495-39046. info  

47 
 



C6220 Klinická biochemie 

Vyučující: doc. RNDr. Michaela Wimmerová Ph.D.  
Rozsah: 4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem kursu je získání základních znalostí biochemických a molekulárních aspektů 
patologických procesů a použití biochemických testů v diagnostice.Předmět se skládá ze dvou částí, 
patobiochemie a metod klinické biochemie. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základním 
fyziologickým dějům probíhajících ve zdravém lidském organismu; pochopit vztah mezi analytickými parametry 
stanovovanými v klinickobiochemických laboratořích a jejich diagnostické výpovědi; interpretovat základní 
nefyziologické výsledky a dát je do kontextu s potenciálním onemocněním  
Osnova:  

 patobiochemická část 

1. Regulace vnitřního prostředí Fyziologie a patofyziologie tělních tekutin a elektrolytů. Rozdělení tělních 
tekutin, osmotický tlak. Hospodaření s vodou a elektrolyty (Na+, K+, Cl-) 

2. Funkce ledvin Anatomie a fyziologie ledvin, vylučování odpadních látek. Ledvinový funkční test, 
clearance. Akutní a chronické onemocnění ledvin. 

3. Acidobazická rovnováha a její regulace, transport plynů Pufrační systémy krve. Hemoglobin, jeho role 
při regulaci pH, transport O2; a CO2. Respirační a metabolické poruchy, jejich kompenzace. 

4. Biochemie jater Anatomie a normální funkce jater. Metabolismus žlučových barviv. Zvýšená 
koncentrace bilirubinu - ikterus. Jaterní funkční test, klinicky důležité jaterní enzymy. Alkohol. 

5. Metabolismus cukrů. Diabetes mellitus Hormonální regulace metabolismu glukosy. Funkce insulinu a 
glukagonu. Klasifikace diabetu - diabetes I. a II. typu. Diagnostika DM. Komplikace při DM, diabetická 
ketoacidosa. 

6. Metabolismus lipidů a lipoproteinů Rozdělení lipoproteinů, základní chemická, fyzikální a fyziologická 
charakteristika. Syntéza a metabolismus. Cholesterol. Dyslipoproteinemie. 

7. Biochemie trávení. Slinivka břišní Anatomie gastrointestinálního traktu. Endokrinní a exokrinní funkce 
pankreatu, funkční test. Pankreatitidy. Trávení a resorpce sacharidů, proteinů a lipidů. Enterohepatální 
oběh žlučových kyselin. 

8. Onemocnění srdce a hypertenze Enzymy a důležité bílkoviny srdečního svalu. Akutní infarkt 
myokardu. Regulace krevního tlaku. 

9. Biochemie kostní tkáně Metabolismus fosforu, hořčíku, vápníku. Kalcitonin, parathyroidní hormon. 
Poškození kostí, osteoporosa. 

10. Biochemie svalu Anatomie svalu. Kontrakční a regulační proteiny, nejzastoupenější enzymy. 
Energetika kontrakce svalu. 

11. Vrozené metabolické poruchy Vybrané dědičné choroby. Prenatální diagnostika. Novorozenecký 
screening. 

13. Endokrinologie - regulace na úrovni organismu Řízení hormonální hladiny. Mechanismus účinku 
hormonů. Thyreoidní diagnostika, reprodukční endokrinologie. 

14. Tumor, tumorové markery Základní charakteristika nádorové buňky. Strategie laboratorních vyšetření. 
Požadavky na ideální nádorový marker. Používané tumorové markery. 

 analytická část 

1. Předmět a organizace klinické biochemie Vztah k biochemii, medicíně, patobiochemii. Vývoj klinické 
biochemie a klinicko-biochemické analytiky 

2. Úvod do klinicko-biochemické analytiky Specifické rysy klinicko-biochemické analytiky. Terminologie 
klinické biochemie. 

3. Analyzovaný materiál Odběr materiálu. Mimoanalytické vlivy na výsledek vyšetření. 
4. Analýza moče Kvalitativní analýza. Semikvantitativní metody, diagnostické proužky. Morfologická 

analýza močového sedimentu 
5. Analýza anorganických látek Analýza kationtů. Plamenová fotometrie, AAS, ISE. Celková koncentrace, 

aktivita. Sodík, draslík, vápník, hořčík, železo. Absorpční fotometrie. Analýza aniontů. Chloridy, 
fosforečnany. 

6. Osmolalita, pH, pCO2, pO2 
7. Analýza nízkomolekulárních organických látek Analytické principy a zvláštnosti. Využití enzymů jako 

analytických činidel. Chinoniminová reakce. Glukosa, močovina, kyselina močová, bilirubin, kreatinin, 
lipidy 
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8. Analýza bílkovin Celkové bílkoviny, albumin. Elektroforéza bílkovin. Hemoglobin a glykované 
proteiny. 

9. Imunochemické metody stanoveni bílkovin Základní principy. Imunoanalýza: RIA, EIA a další. 
Imunochromatografie, imunochromatografické proužky 

10. Stanoveni katalytické koncentrace enzymů Metoda konstantního času a metoda tangent. Spřažené 
reakce. AST, ALT, ALP, GMT, AM, CK. Isoenzymy 

11. Mechanizace a automatizace v klinické biochemii Analyzátory, jejich rozdělení z různých hledisek. 
Diagnostické soupravy. Organizace práce v klinicko-biochemické laboratoři, laboratorní a nemocniční 
informační systémy. 

12. Statistika a chemometrie v klinické biochemii Základní pojmy ze statistické analýzy, používané 
v klinické biochemii. Analytické a klinické požadavky na klinicko-biochemickou analýzu . Kontrola 
kvality. Přesnost, správnost, kontrolní a kalibrační materiál. Srovnávání metod, zavádění metod. 
Referenční hodnoty. Referenční materiály, referenční metody. 

13. Standardizace V klinické biochemii Význam a cíle standardizace. Standardizace v národním a 
mezinárodním měřítku. Mezinárodní federace klinické chemie a další organizace. 

14. Kazualistika. Praktické příklady vyhodnocení získaných dat k diagnostice onemocnění. 

Výukové metody: přednášky několik přednášek je vedeno profesionálními pracovníky přicházejícími 
z externích nemocničních Klinicko-biochemických laboratoří  
Metody hodnocení: písemná a ústní zkouška  
Literatura:  

 Laboratorní diagnostika. Edited by Tomáš Zima. 1. vyd. Praha : Galén, 2003. xxxii, 728. ISBN 80-
7262-201-3. info  

 Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 316 s. ISBN 80-7262-023-1. info  
 Clinical biochemistry :metabolic and clinical aspects. Edited by S. K. Bangert - William J. Marshall. 

New York : Churchill Livingstone, 1995. xi, 854 s. ISBN 0-443-04341-8. info  
 Masopust, Jaroslav. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. 

Praha : Karolinum, 1998. 832 s. část I. a část II. ISBN 80-7184-649-3. info  
 Clinical guide to laboratory tests. Edited by Norbert W. Tietz. 3rd ed. Philadelphia : W.B. Saunders 

Company, 1995. xxxix, 109. ISBN 0-7216-5035-. info  
 Karlson, Peter - Gerok, Wolfgang - Gross, W. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha : Academia, 1987. 480 s. 

info  
 Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha : Galén, 2006. 329 s. ISBN 80-7262-324-9. 

info  

C6230 Klinická biochemie - cvičení 

Vyučující: doc. RNDr. Michaela Wimmerová Ph.D.  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cvičení z klinické biochemi slouží jako doplněk k přednášce z klinické biochemie. V základní 
části si student osvojí základní manipulaci s analyzovaným materiálem v klinické praxi i základní principy a 
záludnosti metod používaných pro stanovení základních parametrů v séru. Druhá čast cvičení je zaměřena na 
speciální metodiky používané na specializovaných pracovištích. Na konci kurzu bude student schopen: 
porozumět principům stanovení základních analytických parametrů v krevním séru a moči; stanovovat základní 
biochemické parametry v krvním séru a moči; interpretovat výsledky provedených stanovení ve vztahu 
zdravi/nemoc  
Osnova:  

Základní část 

 Chemická analýza moči 
 Glukosa, hemoglobin 
 Alkalická fosfatasa, lipidy, cholesterol 
 Stanovení dusíkatých metabolitů v séru 
 Určení jaterních parametrů 
 Izoenzymy kreatinkinasy a laktátdehydrogenasy 
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Pokročilá část 

 Stanovení kyseliny askorbové vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s UV detekcí 
 LC-MS analýza proteolytického digestu BSA a jeho identifikace 
 Využití enzymových biosensorů v klinické diagnostice 
 Stanovení kyseliny močové v krevním séru metodou kapilární zónové elektroforézy 
 Imunochemická analýza - ELISA 
 Exkurze na oddělení klinické biochemie a do soukromé laboratoře 

Výukové metody: teoretická příprava, laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: diskuse v hodině, písemné protokoly, zápočet  
Literatura:  

 Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha : Galén, 2006. 329 s. ISBN 80-7262-324-9. 
info  

 Klinická biochemie :požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Edited by Jaroslav Masopust. 1. 
vyd. Praha : Karolinum, 1998. 429 s. ISBN 80-7184-648-1. info  

C6260 Metody separace proteinů 

Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti získali základní znalosti o separačních metodách 
využívaných v biochemii a molekulární biologii pro purifikaci bílkovin. První část je věnována úvodním 
metodám práce se vzorky biologického materiálu jako jsou extrakce, cemtrifugace, srážení, ultrafiltrace a 
lyofilizace. Další část je věnována chromatografickým metodám. V poslední části jsou podány infromace 
o elektromigračních metodách.  
Osnova:  

1.Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování . 2.Desintegrace tkání a 
buněk.Centrifugace a sedimentační analýza. 3.Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. 
4.Zahušťování a sušení. Úprava vody. 5.Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. 
6.Chromatografie adsorpční a rozdělovací. 7.Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 
8.Chromatografie reverzně fázová a iontově párová. Hydrofobní c chromatografie 9.Chromatografie gelová. 
10.Chromatografie afinitní. 11.Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a vlivy. 12.Elektroforesa 
volná a zónová 13.Izoelektrická fokusace. 14.Isotachoforesa. 

Výukové metody: Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních 
programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.  
Metody hodnocení: Zkouška probíhá písemnou formou, studenti přitom dostávají test, který zahrnuje otázky 
z metod extrakce a přípravy vzorků, centrifugačních, chromatografických a elektronmigračních metod. Doba 
testu je 1 hodina. Klasifikace je A-F respektive "uspěl nebo "neuspěl".  
Literatura:  

 Anzenbacher, Pavel - Kovář, Jan. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha : 
Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info  

 Guide to protein purification. Edited by Murray P. Deutscher. San Diego : Academic Press, 1990. xiii, 
894. ISBN 0-12-213585-7. info  

 Protein purification methods :a practical approach. Edited by E. L. V. Harris - S. Angal. Oxford : 
Oxford University Press, 1989. xvi, 317 s. ISBN 0-19-963003-8. info  

 A practical guide to membrane protein purification. Edited by Gebhard von Jagow - Hermann 
Schägger. San Diego : Academic Press, 1994. 166 s. ISBN 0-12-725550-8. info  

C6270 Metody separace proteinů - cvičení 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: At the end of the practice students should have the basic knowledges from separation methods 
in biochemistry or molecular biology, which are used for protein purification including the basic manipulation 
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with biological samples - extraction, clarification, precipitation, ultrafiltration and lyophilisation,chromatography 
methods and electromigration methods.  
Osnova:  

1.Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování . 2.Desintegrace tkání a 
buněk.Centrifugace a sedimentační analýza. 3.Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. 
4.Zahušťování a sušení. Úprava vody. 5.Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. 
6.Chromatografie adsorpční a rozdělovací. 7.Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 
8.Chromatografie reverzně fázová a spojení s ESI-MS. Analýza tryptického digestu proteinu. 
9.Chromatografie gelová. 10.Chromatografie afinitní. 11.Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a 
vlivy. 12.Elektroforesa volná a zónová 13.Izoelektrická fokusace. 14.Isotachoforesa. 

Výukové metody: Krátká teoretická příprava následovaná laboratorním cvičením.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělován na základě absolvování předepsaného počtu cvičení.  
Literatura:  

 Anzenbacher, Pavel - Kovář, Jan. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha : 
Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info  

 Guide to protein purification. Edited by Murray P. Deutscher. San Diego : Academic Press, 1990. xiii, 
894. ISBN 0-12-213585-7. info  

 Protein purification methods :a practical approach. Edited by E. L. V. Harris - S. Angal. Oxford : 
Oxford University Press, 1989. xvi, 317 s. ISBN 0-19-963003-8. info  

 A practical guide to membrane protein purification. Edited by Gebhard von Jagow - Hermann 
Schägger. San Diego : Academic Press, 1994. 166 s. ISBN 0-12-725550-8. info  

C6290 Atomová absorpční spektrometrie 

Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět problémům v atomové absorpční 
spektrometrii (AAS) - charakterizovat parametry důležité pro měření v AAS - zvolit systém eliminace 
interferencí a korekce pozadí - porovnat možnosti plamenové AAS, AAS s elektrotermickou atomizací a AAS 
s generováním těkavých sloučenin - ocenit výhody atomové absorpční spektrometrie - navrhnout vhodný postup 
pro praktické aplikace  
Osnova:  

1. 1.Základní principy, atomová spektra, šířka čáry, rezonanční čára. 
2. Přístroje, zdroje záření, lampy s dutou katodou, bezelektrodové výbojky. 
3. Spektrální interference. 
4. Korekce pozadí pomocí kontinuálního zdroje záření. 
5. Korekce pozadí s využitím Zeemanova jevu a metoda Smith-Hieftje. 
6. Plameny, hořáky, zmlžovače, vzorkovací lodička, Delvesův kelímek, STAT, FIA. 
7. Atomizace v plameni, zmlžování, vypařování, chemické reakce. 
8. Interference transportu, vypařování a v plynné fázi. Eliminace vlivů. 
9. Elektrotermické atomizátory, elektrografit, pyrolytický grafit, wolfram. 
10. Konstrukce elektrotermických atomizátorů, WETA, platformová a sondová technika. 
11. Elektrotermická atomizace, mechanismy, interference. 
12. Modifikátory matrice, vliv organických rozpouštědel. 
13. Generování těkavých hydridů, atomizace, interference. 
14. Generování studených par rtuti. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou přednášek s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění základním principům atomové absorpční spektrometrie, atomizaci v atomizátorech, rušivým vlivům, 
jejich eliminaci, korekci pozadí a využití v praktické analýze.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou ústní zkoušky. Ta spočívá 
ve čtyřech otázkách, které vyžadují popis a vysvětlení dotazovaného problému.  
Literatura:  
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 Komárek, Josef. Atomová absorpční spektrometrie. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2000. 85 s. 
ISBN 80-210-2500-X. info  

 Welz B., Sperling M.: Atomabsorptionsspektrometrie. Wiley-VCH, Wienheim 1997.  
 Hassan, Saad S. M. Organic analysis using atomic absorption spectrometry. Chichester : Ellis Horwood 

Limited, 1984. 384 s. ISBN 0-85312-559-7. info  

C6410 Organická analýza - praktikum 

Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem je praktické osvojení metod a technik z analýzy a identifikace organických látek.  
Osnova:  

Důkaz a stanovení organoelementů po mineralizaci vzorku. Důkaz a identifikace organické látky (směsi). 
Ověření metodiky na známém individuu, analýza neznámé struktury. Aplikace reakcí funkčních skupin, 
derivatizace i spektrálních metodik (FTIR, NMR metodiky, MS). 

Výukové metody: Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení  
Metody hodnocení: Laboratorní cvičení.  
Literatura:  

 Veibel, Stig. Analytik organischer Verbindungen. Berlin : Akademie-Verlag, 1960. 320 s. info  
 Večeřa, Miroslav. Organická elementární analýza. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické 

literatury, 1967. 178 s. úOrganic elemental analysis.  
 Večeřa, Miroslav - Gasparič, Jiří. Důkaz a identifikace organických látek. 1. vyd. Praha : Státní 

nakladatelství technické literatury, 1963. 350 s./Detection and identification of organic compounds  

C6770 NMR Spectroscopy of Biomolecules 

Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Žídek Ph.D., doc. RNDr. Radovan Fiala CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: The course will provide introduction to modern NMR techniques which can be applied to 
extract structural information for small and mid-size biological macromolecules - peptides, proteins, DNA and 
RNA oligonucleotides. Experimental procedures and computational protocols for determination of three-
dimensional structures and dynamics based on NMR data will be discussed. Students who finish the course 
successfully will understand principles of NMR and its applications to biochemical problems described in 
original research articles, to analyze NMR experiments and design their modification, to chose the correct 
approach of solving a given problem, and to combine results of individual approaches to obtain a complex 
picture of the studied problem. The course is designed so that students who continue to study in a PhD program 
will be able to apply the learned skills in their own research projects.  
Osnova:  

1. NMR as a tool for structure biology 2. Basic NMR Experiments 3. Key to biomolecular NMR: Idea of 
correlation 4. First step in NMR of proteins 5. Second step in determination of protein structure 6. From 
spectra to structure 7. Special features of nucleic acid NMR 8. Nucleic acid structure by NMR 9. Molecules 
are not rigid 10. From relaxation to molecular motions 11. Molecules are not alone 12. Beyond small soluble 
biomolecules 

Výukové metody: Lectures combining explanation of basic ideas with analysis of model examples, computer 
simulations of the discussed topics.  
Metody hodnocení: Oral examination in a form of discussion of problems solved by the student.  
Literatura:  

 Protein NMR spectroscopy :principles and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Amsterdam : 
Elsevier, 2007. xxv, 885 s. ISBN 978-0-12-164491. info   

C6830 Radioekologie 

Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
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Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: pochopit roli ionizujícího záření a jaderných 
materiálů ve vědě, průmyslu a vojenství; znát historii objevu a použití ionizujícího záření a jaderných materiálů; 
bude znát negativní a pozitivní účinky ionizujícího záření na živé i neživé objekty; bude znát problematiku 
radioaktivních odpadů a emisí radioaktivních látek do životního prostředí;  
Osnova:  

1. Obecné pojmy 
1.1. Symbolika 
1.2. Pojmy 
1.3. Hmotnost atomu 
1.4. Energie 
2. Radioaktivita 
2.1. Hmotnostní podmínka 
2.2. Druhy radioaktivních přeměn 
2.3. Kinetika radioaktivních přeměn 
2.4. Přírodní RN 
3. Ionizující záření 
3.1. Vlastnosti ionizujícího záření 
3.2. Zdroje IZ 
3.3. Ochrana před IZ 
3.4. Detekce IZ 
3.5. Biologické účinky IZ 
4. Radioaktivita a ionizující záření v životním prostředí 
4.1. Kosmické záření a kosmogenní RN 
4.2. Přírodní RN s dlouhým poločasem přeměny 
4.3. Radon 
4.4. Jaderné elektrárny 
4.5. Havárie jaderných reaktorů 
4.6. Nehody při práci s radioaktivními látkami 
4.7. Pokusné jaderné a termonukleární výbuchy 
4.8. Umělé zdroje IZ 
4.9. Radioaktivní odpady 

Výukové metody: Přednáška a diskuze  
Metody hodnocení: Přednáška, zkouška ústní či písemná.  
Literatura:  

 J. Hála, radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Brno, 1998.  
 J. Beneš, Radioaktivní zamoření biosféry. Praha, 1974. J. Jandl, I. Petr, Ionizující záření v životním 

prostředí. Praha, 1988.  

C6860 Moderní metody analýzy organických polutantů 

Vyučující: doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - dále rozvinout koncept chemické analýzy vzorků 
životního prostředí. - aplikovat vědomosti z environmentální chemie a toxikologie pro úspěšné plánování 
analytických experimentů. - shrnout poznatky o chování polutantů v přírodních matricích a jejich distribuci mezi 
jednotlivé fáze. - připomenout transportní procesy na površích a mezi fázemi. - rozlišit pojmy přítomnost, 
dostupnost a aktivita chemických látek v přírodních matricích. - analyzovat různé potřeby a důvody pro 
environmentální analýzy. - přiřadit k jednotlivým zadáním nejvhodnější vzorkovací, extrakční, separační a 
identifikační metody. - rozebrat pojem „moderní“ nebo „pokročilé“ metody ve smyslu nových přístupů, nových 
technik, nových polutantů a interdisciplinárních návazností. - srovnat skupiny „nových“ polutantů (bromované 
zpomalovače hoření, perfluorované látky, chlorované parafíny, léčiva) s historickými polutanty (polychlorované 
dioxiny a furany) a upozornit na analytické komplikace. - využít možnosti nových vzorkovacích (pasivní), 
extrakčních (zrychlená extrakce, extrakce kapalinou v superkritickém stavu), separační a identifikační metody 
(kombinace vysokoúčinné separace s novými technikami hmotnostní spektroskopie) ke splnění nových 
požadavků. - aplikovat poznatky z jiných oborů, propojit s bioanalytickými či toxikologickými metodami.  
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Osnova:  

1. Aplikace znalostí z environmentální chemie a toxikologie pro úspěšné plánování terénních a 
laboratorních experimentů 

2. Chování polutantů v přírodních matricích, jejich distribuce mezi fáze, procesy fázové výměny a děje na 
površích 

3. Co nás zajímá? Přítomnost, dostupnost nebo aktivita organických látek v prostředí? 
4. Nové pasivní techniky pro vzorkování biodostupné frakce organických polutantů z ovzduší a z vody. 

Rovnovážné vzorkování jako prostředek pro stanovení aktivity chemických látek 
5. Selektivní metody extrakce (sekvenční extrakční techniky, extrakce kapalinou v superkritickém stavu, 

vodou za vysokého tlaku) 
6. Nové separační a identifikační techniky (kombinace plynové chromatografie s vysokorozlišovací 

hmotnostní spektroskopií (HRMS), vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní 
spektroskopií (LC/MS)). Nové hmotnostní analyzátory pro identifikace specifických látek (trojitý 
kvadrupol, Q-trap, Fourierova transformace, MALDI) 

7. Stopová analýza významných environmentálních polutantů a jejich metabolitů a její problémy (analýza 
polychlorovaných dioxinů a furanů) 

8. Nové environmentální polutanty: bromované zpomalovače hoření, perfluorované látky, chlorované 
parafíny s krátkým a středním řetězcem, steroidní láyky, léčiva 

9. Bioanalytické metody 
10. Interdisciplinární přístupy (geologie, mineralogie, geochemie, atmosférická chemie, fotochemie, 

meteorologie, klimatologie, toxikologie, biochemie, molekulární biologie) k interpretaci analytických 
dat 

Výukové metody: Kurs je organizován formou přednásškyjednou týdně.  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Fifield, F. W. - Haines, P. J. Environmental Analytical Chemistry. (Eds.). London : Blackie Academic 
& Professional, 1995. ISBN 0-7514-0052-1. info  

 Skoog, Douglas A. - Leary, James J. Principles of instrumental analysis. 4th ed. Fort Worth : Saunders 
College Publishing, 1992. xii, 700 s. ISBN 0-03-023343-7. info  

 Barceló, D. Environmental Analysis. Techniques, Applications and Quality Assurance. Amsterdam : 
Elsevier, 1993. Techniques & Instrumentation Anal. Chem., Vol. 13. ISBN 0-444-89648-1. info  

C6961 Odborná praxe 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 3 týdny. 4 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Tento předmět se obvykle zapisuje v podzimním semestru 1. ročníku magisterského studia 
Biochemie, ale prakticky se výhodně absolvuje již předem v době prázdnin před tímto semestrem. Odborná 
praxe trvá po dobu 3 týdnů a pracoviště si student zajišťuje sám tak, aby mu vybraný termín vyhovoval. Praxe se 
obvykle koná v laboratořích klinické biochemie v nemocnicích (předem je nutné absolvovat očkování proti 
hepatitidě B), lze ji však vykonat i na jiných biochemických či aspoň příbuzných chemických pracovištích 
(laboratoře, výrobní firmy apod.) dle vlastního výběru. Pokud někdo již v podobném zařízení pracoval nebo 
vykonával praxi a doloží to, splní tím kriteria pro absolvování tohoto předmětu. Před nástupem praxe si student 
u vyučujícího vyzvedne dopis a smlouvu k uzavření s vybraným pracovištěm, což je nutná formalita. Jeden 
originál smlouvy pak vrátíte před zápočtem, druhý zůstává pracovišti.  
Osnova:  

 příprava na praxi, seznámení s bezpečnostními a provozními pokyny pracoviště, kde je praxe 
realizována 

 studium odborné literatury, návodů, metodických postupů se vztahem k praxi 
 vlastní praxe (3 týdny) - dle pokynu určeného odborného dohledu z organizace, kde je praxe 

realizována 
 po dobu praxe se vše pozorně sleduje, vedou se zápisky, je možné i pořídit fotodokumentaci unikátních 

přístrojů (s povolením dozoru) -poslouží následně k přípravě prezentace o praxi v rámci semináře 

Výukové metody: praktická stáž v klinické či jiné biochemicky zaměřené laboratoři  
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Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004. xv, 
1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C7010 Oborový seminář z biochemie I 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cíle semináře jsou dva: V první části studenti vystupují s prezentacemi se zkušenostmi 
získanými v průběhu praxe na různých biochemicky orientovaných pracovištích. Probíhá sdílení informací 
o situaci v daném oboru, diskuse o prováděných metodikách a přístupech. V druhé části studenti připraví a 
přednesou referát z vybraného článku z posledního ročníku časopisu Trends in Biochemical Sciences. Tím se 
účastníci semináře seznámí s nejnovějšími poznatky oboru, zároveň se procvičí v práci s anglickou odbornou 
literaturou a prohloubí si prezentační a komunikační schopnosti.  
Osnova:  

 Organizace semináře, naplánování vystoupení jednotlivých studentů. 
 Prezentace zkušeností získaných v průběhu předchozí praxe v biochemicky orientovaných laboratořích 

a firmách. 
 Referáty o nejnovějších biochemických poznatcích na základě článků z časopisu Trends in Biochemical 

Sciences. 

Výukové metody: semináře, příprava a prezentace 2 referátů  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004. xv, 
1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C7031 Atomová spektrometrie 

Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Základní pojmy o záření, Planckův zákon, Einsteinovy zákony, metrologie. Disoerzní optické 
moduly, základy instrumentace. Emisní a absorpční spektrometrie atomů. iontů a molekul - emise plamene, 
oblouku, jiskry, duté katody, doutnavých vábojů, laserů, plazmat inertních plynů.  
Osnova:  

1. Elektromagnetické záření, elektromagnetická vlna, rychlost ve vakuu, Poyntigův vektor, Planckův 
vyzařovací zákon, foton. Interakce záření s hmotou. Einsteinovy zákony pro absorpci a emisi záření. 
Metrologie elektromagnetického záření. Energetické veličiny zářivý tok, hustota zářivého toku, zářivá 
energie, hustota zářivé energie, intenzita vyzařování, zář. Integrální a monochromatické (spektrální) 
veličiny. Fotometrické veličiny světelný tok, svítivost, jas, osvětlení. 2. Měřící zdroje elektromagnetického 
záření. Zdroje IR-VIS-UV se spojitým spektrem (tepelné zářiče popsané Planckovým vyzařovacím 
zákonem), UV-RTG (brzdné záření). Plazmatické zdroje spojitého spektra IR-VIS-UV (výbojky D2, Xe). 
Zdroje čárového spektra VUV-UV-VIS (nízkotlaké výbojky) a RTG (rentgenky, (-zářiče, synchrotron). 
Polovodičové zdroje záření (LED). Zdroje koherentního záření (plynové, barvivové a polovodičové lasery). 
3. Disperzní prvky pro kmitočtovou analýzu záření v oblasti IR-VIS-UV (hranoly, mřížky, interferometry). 
Monochromátory a polychromátory UV - VIS, optické uspořádání, vlastnosti. 4. Detektory záření UV-VIS 
založené na tepelných účincích (termočlánky.), na vnějším a vnitřním fotoefektu (fotonky, fotonásobiče, 
fotorezistory, fotovoltaické články). Plošné integrované detektory (CCD, CID.. ) 5. Atomová absorpční 
spektrometrie (AAS). Princip AAS, absorpční a emisní profily čar atomů, Bouger-Lamber-Beerův zákon 
v AAS. Atomizátory v AAS (plameny, elektrotermické atomizátory. Spektrální rušení, neselektivní 
absorpce záření, příčiny a metody korekce. Nespektrální interference. 6. Optická emisní spektrometrie UV-
VIS (OES). Přehled metodik OES. Tepelná, elektronová a zářivá excitace molekul, atomů a iontů. 
Boltzmannův zákon. Ionizace a Sahova rovnice. Excitační zdroje v OES. Teoretické základy emise a 
absorpce záření, Kirchhoffův zákon. Průběh závislosti emise záření na koncentraci analytu. 7. Plamenová 
emisní spektrometrie molekul a atomů (FES). Molekulová a atomová spektra. Instrumentace v FES: 
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plameny, transport vzorku, separace a detekce záření. Spektrální a nespektrální interference. Analytické 
vlastnosti FES. 8. Oblouková a jiskrová OES, klasická varianta emisní spektrografie. Jiskrové a obloukové 
generátory, charakter obloukového a jiskrového spektra. Spektrografy s fotografickou detekcí, spektrometry 
s fotoelektrickou detekcí, kvantometry. Využití vakuové oblasti UV spektra. Analytické vlastnosti a oblast 
použití. 9. Indukčně vázané plazma (ICP) v OES. Princip funkce, excitační mechanizmy v argonovém 
plazmatu ICP. Spektrální vlastnosti ICP z analytického hlediska, kalibrační závislosti, rozsah, linearita, 
Meze detekce. Spektrální interference a další rušivé vlivy v ICP OES. Hmotnostní ICP spektrometry. 10. 
Výboje za sníženého tlaku v OES. Izotermní a neizotermní plazma. Geisslerovy trubice a analýza plynů. 
Výboj v duté katodě, aplikace ve stopové a izotopové analýze. Grimmův výboj, spektrální vlastnosti a 
konstrukční uspořádání. Analýza povrchových vrstev a aplikace v technické praxi. Hmotnostní spektrometry 
s neizotermním plazmatem. 11. Atomová fluorescenční spektrometrie. Princip metody, analytické parametry 
(citlivost, meze detekce, koncentrační rozsah). 12. Elementární analýza látek rentgenovými paprsky. Vznik 
primárního a fluorescenčního RTG záření. Serie čar a jejich symbolika, nezářivé pochody v atomech 
(sekundární a Augerovy elektrony). RTG fluorescenční vlnově disperzní spektrometry simultánní a 
sekvenční, jejich analytické vlastnosti. Energodisperzní RTG spektrometry a aplikace. 13. Zářivé 
interference v RTG spektrometrii a jejich korekce. Absorpční RTG spektrometrie a její analytické aplikace. 
Nezářivé interference a jejich eliminace přípravou vzorku a matematickou korekcí. Praktické aplikace. 14. 
RTG spektrometrie s buzením záření nabitými částicemi. Elektronová mikrosonda a rastrovací elektronový 
mikroskop jako zdroje primárního RTG záření a jejich aplikace pro lokální mikroanalýzu. Princip a 
analytické využití buzení RTG záření protony a ionty. 

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: přednáška, ústní zkouška  
Literatura:  

 Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 678 s. info  

 Kanický, Viktor - Otruba, Vítězslav - Sommer, Lumír - Toman, Jiří. Optická emisní spektrometrie v 
indukčně vázaném plazmatu a vysokoteplotních plamenech. 1. st. Praha : Academia, 1992. 152 s. 
Pokroky chemie 24. ISBN 80-200-0215-4. info  

 Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 831 s. info  

C7050 Elektroanalytické metody 

Vyučující: doc. RNDr. Libuše Trnková CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem výuky je seznámit studenty se základními elektroanalytickými metodami a ukázat jim, 
jaké jsou možnosti jejich využití v analytické praxi. Kromě klasifikace metod (potencimetrie, polarografie a 
voltammetrie, cyklická voltammetrie, chrono-potenciometrie a chronoamperometrie, elektrogravimetrie, 
coulometrie, rozpouštěcí techniky, konduktometrie, ampérometrické a konduktometrické titrace) a 
elektrodových systémů (rtuťové, pevné, pastové a chemicky modifikované elektrody) je důraz kladen na 
prezentaci fyzikálně-chemických principů těchto metod a na jejich uplatnění v chemické analýze. Jinými slovy 
studenti absolvováním tohoto kurzu budou vybaveni znalostmi základů elektroanalytických metod pro laboratoře 
základního a aplikovaného výzkumu.  
Osnova:  

1. Úvod - krátký historický přehled, literatura. Elektroanalytická metoda, použité elektrické veličiny, 
základní pojmy (elektrochemický článek, elektroda, elektrodový děj, elektroaktivní částice, migrace, difúze, 
konvekce, stacionární děj, elektrochemický potenciál). Přenos elektronu, Fermiho energetická hladina. 
Klasifikace elektroanalytických metod. 2. Potenciometrie. Potenciál, elektromotorická síla (EMS), 
elektrodový potenciál, Nernstova rovnice, význam standardního potenciálu, způsoby měření EMS, pH- a 
pX-metry, indikační elektrody a referentní elektrody. Potenciometrické titrace, titrační křivky a několik 
způsobů jejich vyhodnocení. 3. Iontově selektivní elektrody - ISE. Definice a klasifikace ISE, 
elektrochemická membrána, transfer iontů, Donnanův a Nernstův potenciál, materiály membrán a 
konstrukce ISE, pevné a kapalné membrány, plynové a enzymové ISE, kalibrace ISE a jejich selektivita, 
Nikolského rovnice a metody stanovení koeficientu selektivity, praktické využití ISE. Měření pH, 
konvenční stupnice pH, měrné elektrody pro měření pH, kalibrace pH-metru. 4. Elektrolýza. Základní 
pojmy (galvanický článek kontra elektrolyzér, anoda, katoda, polarizace elektrod, přepětí, ideálně 
polarizovatelná a ideálně nepolarizovatelná elektroda, depolarizátor). Polarizační křivky a jejich záznam, 
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materiály indikačních elektrod. Butler-Volmerova rovnice, Tafelova a Cottrellova rovnice. 5. 
Elektrogravimetrie. Princip metody, pracovní a pomocné elektrody, vlastnosti vyloučeného povlaku, 
potenciostat, galvanostat, elektrogravimetrie za konstantního napětí nebo proudu, elektrolytické separace, 
vnitřní elektrolýza. 6. Coulometrie. Princip metody, srovnání coulometrie a elektrogravimetrie, Faradayovy 
zákony, elektrochemický ekvivalent, rozdělení coulometrických metod podle pracovního režimu, stanovení 
počtu přenášených elektronů, metoda určení tloušťky galvanických povlaků. Coulometrická titrace. 7. 
Polarografie a voltametrie. Klasická polarografie a voltametrie, princip, rtuťová kapající elektroda, nádobky, 
polarografy, anodicko-katodické zapojení, vyhodnocení polarografických křivek, polarografické proudy 
(difúzní, kapacitní, kinetický, katalytický, adsorpční), proudová maxima, rovnice reverzibilní katodické vlny 
a logaritmická analýza, derivační polarografie, tast-polarografie, střídavá a square wave polarografie a 
voltametrie. Pulzní metody, princip normální (NPP) a diferenčně pulzní (DPP) polarografie a voltametrie. 8. 
Cyklická voltamperometrie. Anodická, katodická a adsorptivní rozpouštěcí voltamperometrie. Proces 
reverzibilní (Randles-Ševčíkova rovnice) a ireverzibilní (Delahayova rovnice). Chronopotenciometrie a 
chronoampérometrie. 9. Hydrodynamické a mikroelektrody. Studium kinetiky chemických reakcí. 
Elektrochemická katalýza. Mechanismus elektrodových procesů. Elektrická dvojvrstva a její vliv na rychlost 
reakce na nabitém fázovém rozhraní. Modely elektrické dvojvrstvy. 10. Konduktometrie a dielektrimetrie. 
Základní pojmy (absolutní rychlost pohybu iontu, elektrolytická pohyblivost, individuální iontová vodivost, 
molární vodivost elektrolytu, Kohlrauschův zákon). Konduktometrická titrace. Vysokofrekvenční 
konduktometrie. Dielektrimetrie. Princip metody a její použití. 11. Impedanční metody. Reálná a imaginární 
hodnota impedance, Nyquist diagram, ekvivalentní obvod elektrochemické nádobky, elektrochemické 
impedanční spektrum (EIS), vyhodnocení impedančních dat, stanovení heterogenní rychlostní konstanty. 12. 
Elektroanalýza s použitím moderních elektrochemických metod: elektrochemické mikrováhy (Quartz 
Crystal Microbalance QCM), skenovací elektrochemická mikroskopie (scanning tunneling microscopy 
STM, atomic force microscopy - AFM), spektroelektrochemie (UV-vis, IČ, Raman), sonoelektrochemie. 

Výukové metody: Přednáška. Kladen důraz na fyzikálně-chewmické principy elektroanalytických metod a 
jejich aplikaci v chemické analýze. Součástí zkoušky je vystoupení studenta s prezentaci na jedno z vybraných 
témat z elektroanalytických metod.  
Metody hodnocení: Prezentace, ústní zkouška  
Literatura:  

 Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 678 s. info  

 Čermáková, Ludmila - Zýka, Jaroslav. Analytická chemie méně běžných prvků. 1. vyd. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1990. 176 s. ISBN 80-7066-050-3. info  

 Brett, Christopher M. A. - Brett, Ana Maria Oliviera. Electroanalysis. Oxford : Oxford University 
Press, 1998. 88 s. ISBN 0-19-854816-8. info  

 Bard, Allen J. - Faulkner, Larry R. Electrochemical methods :fundamentals and applications. 2nd ed. 
New York : John Wiley & Sons, 2001. xxi, 833 s. ISBN 0-471-04372-9. info  

 Moderní analytické metody. Edited by Pavel Klouda. 2. uprav. a dopl. vyd. Ostrava : Pavel Klouda, 
2003. 132 s. ISBN 80-86369-07-2. info  

 Bard, A.J., Stratman, M. Encyclopedia of Electrochemistry, Instrumentation and Electroanalytical 
Chemistry, Vol.3, Wiley-VCH,2001  

C7060 Stopová analýza 

Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět problémům stopové analýzy - zvolit 
systém práce v laboratoři pro stopovou analýzu - charakterizovat parametry důležité pro prostředí čisté 
laboratoře - porovnat možnosti metod pro zkoncentrování stopových prvků a separaci matrice - ocenit výhody 
průtokové analýzy - navrhnout vhodný postup a metodu pro praktické aplikace  
Osnova:  

1. Specifické problémy práce s malým množstvím vzorku. Mikroanalýza, ultramikroanalýza, převod 
z makroměřítka do mikroměřítka, homogenita vzorku, mikrosonda. Mikrogravimetrie, srážení, filtrace, 
sušení, žíhání, mikroelektrogravimetrie. Mikrotitrace, odměrné baňky, mikropipety, mikrobyrety, 
titrační nádobky. 
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2. Potenciometrická, konduktometrická a amperometrická mikrotitrace. Mikrofotometrie, průtoková 
mikrokyveta. Mikrometrie, sedimetrie, Mikroanalytické váhy, mikrováhy. Elektromagnetické váhy, 
mikrováhy s křemenným rezonátorem. 

3. Význam stopové analýzy pro praxi. Stopový obsah, částice v atmosféře a laboratoři, čištění prostoru. 
Laboratoř pro stopovou analýzu, požadavky na ni, její vybavení a provoz. Jiné možnosti snížení 
kontaminace ovzduším. 

4. Chemické nádobí, materiál, kontaminace a ztráty, čištění, materiál pro úpravu vzorků. Činidla, způsoby 
čištění a přípravy či-nidel potřebné čistoty, jejich uchovávání, příprava čisté vody, označení kvality 
činidel. 

5. Problémy stopové analýzy a jejich vliv na výsledek. Odběr representativního vzorku, homogenita 
materiálu. Stabilita vzorku a jeho uchovávání. Kontaminace a ztráty analytu během ana-lytického 
postupu. 

6. Rozklady anorganických vzorků. Autoklávy s teflonovou a křemenou nádobkou. Rozklad v plynné fázi, 
v kapalné fázi s destilací kyseliny uvnitř autoklávu, hetero-genní rozklad. 

7. Rozklady biologických materiálů. Rozklad na mokré cestě minerálními kyselinami, vztah k obsahu 
uhlíku, rozklady za normálního a vysokého tlaku. Autoklávy. Ohřev konvenční a mikrovlnou energií. 
Mikrovlnné rozkladné systémy za normálního a vysokého tlaku. UV-fotolýza. Nízkoteplotní rozklad 
mokrou cestou (Fentonovo činidlo). 

8. Vysokoteplotní suché spalování, klasická a mikrovlnná muflová pec, rozklad v přítomnosti kyslíku za 
normálního tlaku a v uzavřeném systému. Mineralizátor Apion. Nízkotep-lotní spalování, 
radiofrekvenční plazma. Sušení vzorku, tradiční, IR zářením a mikrovlnou energií. 

9. Obohacovací techniky ve stopové analýze. Separace mikrokomponenty od makrokomponenty a naopak. 
Metody destilační, destilace stopových prvků z roztoků, pevných a kapalných vzorků, vypařování 
matrice z roztoků, pevných a kapalných vzorků. 

10. Selektivní rozpouštění stopových prvků a matrice. Extrakce kapalina-kapalina, dávková, kontinuální, 
zpětná, extrakce chelátů a iontových asociátů, extrakce stopových prvků a matrice. Třífázová a 
homogenní extrakce. Sorpce, iontová výměna. Iontoměniče, chelatační sorbenty, polyuretanová pěna, 
aktivní uhlí. 

11. Průtoková analýza, segmentovaný tok, FIA. Disperze, dávkovací jednotky, konstrukce FIA systémů. 
Měření pH, ISE, ředění vzorků. Prekoncentrace na sorbentech a FIA systémy. Kapalinová extrakce ve 
FIA, segmentor, separátor fází. 

12. Vymrazování a zonální tavení. Srážení prvků matrice, srážení stopových prvků, nosné srážení a flotace. 
Iontová flotace. 

13. Elektrochemická depozice na pevných elektrodách, statické a průtokové uspořádání, kombinace 
s emisní spektrální analýzou, ET-AAS. Vylučování stopových prvků na rtuťové elektrodě, samovolná 
elektrochemická depozice. Slepý pokus a jeho význam, logaritmicko-normální rozdělení, mez detekce. 

14. Metody analýzy povrchů a tenkých vrstev. Spektrometrie s doutnavým výbojem v Grimmově výbojce, 
laserová ablace, LA-ICP-OES. 

15. Stopová analýza organických látek. Derivatizační postupy, reaktory, použití, technika uhlíkového 
skeletu. Analýza "head space". Plynová chromatografie-hmotová spektrometrie, použití. Infračervená 
reflexní spektroskopie s mikrozrcátkem, ATR infračervená spektroskopie. Analýza na velké 
vzdálenosti. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou přednášek s prezentací v PowerPointu. Důraz je kladen na 
porozumění řešení problémů stopové analýzy, metodám zkoncentrování a průtokové analýzy, vyhodnocení dat a 
využití v praktické analýze.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou ústní zkoušky. Ta spočívá 
v šesti otázkách, které vyžadují popis a vysvětlení dotazovaného problému.  
Literatura:  

 Trace metal analysis and speciation. Edited by I. S. Krull. Amsterdam : Elsevier, 1991. 302 s. ISBN 0-
444-88209-. info  

 Mizuike, Atsushi. Metody koncentrirovanija mikroelementov v neoorganičeskom analize : Enrichment 
techniques for inorganic trace analysis (Orig.) : Enrichment techniques for inorganic trace analysis 
(Orig.). Moskva : Chimija, 1986. 151 s. info  

 Beyermann, Klaus. Organic Trace Analysis. Chichester : Ellis Horwood Limited, 1984. 365 s. ISBN 0-
85312-638-0. info  

 Dulski T.R.: Trace elemental analysis of metals. Methods and Techniques. 1999.  
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C7080 Lasery v analytické chemii 

Vyučující: Mgr. Karel Novotný Ph.D., prof. RNDr. Vítězslav Otruba CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Principy laserů a jejich aplikace v chemické analýze materiálů, životního prostředí a řízení a 
kontrole technologických procesů, základním a kosmickém výzkumu.  
Osnova:  

1. Principy laserové techniky: Einsteinovy zákony pro emisi a absorpci záření, pojem koherence záření, 
inverzní populace, metastabilní stavy atomů a molekul, aktivní prostředí. 

2. Zesilovač a generátor záření. Optická zpětná vazba, rezonátory, módy, kvalita Q, pojem Q-modulace. 
Modulace aktivní a pasivní, synchronizace módů, femtosekundové oscilátory. 

3. Aktivní prostředí laserů: Plynové lasery (He-Ne,), energetické diagramy; molekulové CO2, N2, HCN 
lasery; lasery v pevné fázi (rubínový a Nd-YAG), optické čerpání, pulsní a kontinuální provoz; iontové 
lasery (Ar); excimerové lasery (KrF); polovodičové lasery (GaAs, CdHgSeTe); chemické lasery (HF). 

4. Plynule laditelné lasery barvivové (Rhodamin), pevnolátkové (Safír:Ti), frekvenční a spektrální 
vlastnosti, konstrukce jednomódových laditelných laserů. Pulsní lasery, koherence a frekvenční 
spektrum záření krátkých impulsů. 

5. Výkonové parametry laserů: Kontinuální, šum a stabilita; Pulzní výkon, délka pulsů, stabilita. 
6. Laserové záření a optické vlastnosti materiálů, průchod elmag. záření hmotným prostředím, nelineární 

optika; absorpce záření v povrchových vrstvách pevných materiálů. 
7. Analytické aplikace s využitím vysoké koncentrace energie v paprsku: Laserová ablace pro povrchovou 

a lokální analýzu materiálů v kombinaci s dalšími spektrálními metodikami (AAS, ICP, OES); laserová 
jiskra v emisní spektrometrii, MALDI. 

8. Laserová spektrometrie nenasycených stavů: atomová fluorescence fotoionizace (jedno- a 
dvoufotonová) a její analytické aplikace (LEI), Ramanova spektrometrie, absorpční spektrometrie UV-
VIS-IR s vysokým rozlišením, optoakustická spektrometrie, absorpční spektrometrie nízkých 
absorbancí. 

9. Laserová spektrometrie nasycených stavů (saturační spektrometrie) bezdopplerovská absorpční 
spektrometrie jedno- a dvoufotonová, frekvenční standardy, absorpční spektrometrie vysokých 
absorbancí, heterodynní spektrometrie. 

10. Detekce jednotlivých atomů a molekul, prostorová orientace molekul v pevné fázi, prostorová strukturní 
analýza v nanotechnologiích a biologii. 

11. Analýza vzdálených objektů pomocí LIDARu: analýza plynných emisí, smogu, bojových plynů. 
Analýza nebezpečných vzorků na dálku: spektrální analýza radioaktivního odpadu, vzorků za vysokých 
teplot (pece, reaktory), nedostupných (stožáry, vrty). 

12. Dálkový průzkum Země a zemské atmosféry (heterodynní nelineární spektrometrie, analýza 
gravitačního pole). 

Výukové metody: teoretcká příprava  
Metody hodnocení: přednáška, ústní zkouška  
Literatura:  

 Hábovčík, Peter. Lasery a fotodetektory. 1. vyd. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a 
ekonomickej literatúry, 1990. 318 s. ISBN 80-05-00526-1. info  

 Letochov, Vladilen Stepanovič. Lazernaja fotoionizacionnaja spektroskopija. Moskva : Nauka, 1987. 
320 s. info  

 Engst, Pavel - Horák, Milan. Aplikace laserů. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 
1989. 204 s. info  

 Žarov, Vladimir Pavlovič - Letochov, Vladilen Stepanovič. Lazernaja optiko-akustičeskaja 
spektroskopija. Moskva : Nauka, 1984. 319 s. info  

C7150 Funkční biochemie I - regulace metabolismu 

Vyučující: doc. RNDr. Stanislav Pavelka CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Funkční biochemie I - regulace metabolismu. Navazující přednáškový kurz o funkční 
biochemii a patobiochemii, určený zejména pro studenty magisterského (ale i doktorského) a bakalářského 
studia biochemie a molekulární biologie a rovněž obecné biologie, chemie a všeobecného lékařství. Výstupy 
učení: Při ukončení kurzu by studenti měli být schopni: - popsat a vysvětlit hlavní metabolické dráhy u bakterií a 
eukaryotů; - analyzovat regulační mechanismy zapojené v koordinaci katabolických a anabolických procesů na 
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úrovni celého organismu; - reprodukovat a prezentovat své rozšířené znalosti z oblasti funkční biochemie a 
enzymologie; - demonstrovat nově nabyté informace o biomedicínských aspektech biochemie.  
Osnova:  

I. Biochemické regulace na molekulové úrovni. 1. Přehled základních typů biochemických regulačních 
mechanismů. 2. Allosterické regulace - obecně. (Modely allosterických interakcí - symetrický a sekvenční. 
Kooperativní vazba, homotropní a heterotropní interakce). 3. Hemoglobin (Hb) jako prototyp 
allosterického proteinu. (Biologická funkce Hb, rozdíly mezi Hb a myoglobinem. Změny kvarterní 
struktury Hb při vazbě kyslíku. Bohrův efekt - vliv koncentrace H+ a CO2 na afinitu Hb ke kyslíku. Vliv 
2,3-bisfosfoglycerátu na vazbu kyslíku na Hb). 4. Allosterická regulace enzymové aktivity aspartát 
transkarbamoylasy (ATCasy). (Funkce ATCasy, biologický význam allosterické regulace. Disociace 
katalytických a regulačních podjednotek ATCasy. Strukturní základ allosterismu u ATCasy). 5. Regulace 
bakteriální biosyntézy aminokyselin. (Typy zpětnovazebných inhibicí u rozvětvených metabolických drah). 
6. Reverzibilní kovalentní modifikace enzymů. (Úloha fosforylačních a defosforylačních reakcí 
v regulačních procesech. Modulace aktivity glutamin syntetasy reverzibilní kovalentní modifikací). 7. 
Modulace enzymové aktivity regulačními proteiny. (Řízení kovalentní modifikace glutamin syntetasy 
enzymovou kaskádou). 8. Aktivace zymogenů specifickým proteolytickým štěpením. (Aktivace 
trypsinogenu a chymotrypsinogenu. Kaskáda proteolytických aktivací zymogenů při koagulaci krve. Funkce 
vitaminu K při syntéze prothrombinu. Komplexní regulace krevního srážení). II. Regulace metabolismu na 
úrovni organismu. 9. Přehled metabolických drah. (Od makromolekul potravy k ATP). 10. Glykolýza. 
(Allosterické regulace klíčových enzymů glykolýzy). 11. Regulace metabolismu glykogenu. (Přehled reakcí 
biosyntézy a odbourávání glykogenu. Strukturní základ regulace enzymů metabolismu glykogenu. Integrace 
regulačních mechanismů - udržování konstantní hladiny glukosy v krvi). 12. Citrátový cyklus. Dýchací 
řetězec a oxidativní fosforylace. 13. Regulace syntézy ATP. (ATP syntasa. Adenin nukleotidový přenašeč. 
Na+,K+ -ATPasa jako příklad iontové pumpy). 

Výukové metody: Série přednášek  
Metody hodnocení: Přednášky bohatě dokumentované schématy, vzorci a obrázky, které jsou studentům 
poskytnuty k okopírování. Závěrečná ústní zkouška, k dispozici 40 specifikovaných otázek.  
Literatura:  

 Storey, K.B. (ed.). Functional Metabolism: Regulation and Adaptation. Hoboken, New Jersey : Wiley-
Liss, Inc., 2004. 594 s. ISBN 0-471-41090-X. info  

 Biochemistry. Edited by Donald Voet - Judith G. Voet. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 
2004. xv, 1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

 Berg, J.M. - Tymoczko, J.L. - Stryer, L. Biochemistry. 5th. New York : W.H. Freeman and Company, 
2002. 974 s. ISBN 0-7167-4684-0. info  

 Nelson, D.L. - Cox, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 3rd. New York : Worth Publishers, 
2000. 1152 s. ISBN 1-57259-153-6. info  

 Garrett, R.H. - Grisham, C.M. Biochemistry, 2nd ed. Fort Worth, Orlando : Saunders College Publ., 
1999. 1127 s. info  

 Ca. 200 blan k dispozici u přednášejícího.  

C7175 DNA diagnostika 

Vyučující: doc. RNDr. Omar Šerý Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem cyklu přednášek je seznámení se současnými trendy a využitím DNA diagnostiky v praxi  
Osnova:  

1. Obecný úvod, historie DNA diagnostiky (objevení struktury DNA, objevení principu PCR), struktura a 
funkce DNA, replikace, transkripce, translace 2. Klonování DNA, DNA knihovny, sekvenování DNA, 
blotování, databáze DNA, vyhledávání v databázích DNA 3. Princip řetězové polymerázové reakce tzv. 
master mixy, templátová DNA, primery, pufr, dNTP, DNA polymeráza, kroky PCR, termocyklér, metody 
množení DNA in vitro bez použití DNA polymerázy 4. Detekce amplifikované DNA, agarózové gely, 
polyakrylamidové gely, elektroforéza, blotování, imunochromatografie, PCR in situ, ELISA metody, 
restrikční analýza 5. Real Time PCR, princip, sybrgreen, TaqMan, molecular bacons, detekce bodových 
polymorfizmů, kvantifikace 6. DNA diagnostika v lékařství: legislativní požadavky na in vitro diagnostické 
zdravotnické prostředky, mikrobiologie, virologie, parazitologie: praktické využití DNA diagnostiky 
v přímé detekci mikroorganizmů. Detekce MTB, borélií, chlamydií, HIV, virových hepatitid, herpetických 
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virů atd. 7. DNA diagnostika v zemědělství a lesnictví, detekce václavky v půdě, využití PCR v kvantifikaci 
mRNA při výzkumu tabáku 8. DNA diagnostika v potravinářství: diagnostika geneticky modifikovaných 
organizmů v potravinách, druhová specifikace masných výrobků, sýrů, evropská legislativa týkající se GMO 

Výukové metody: Výukové metody zahranují jednak přednášky s PowerPointovou prezentací, jednak 
samostudium doporučené literatury.  
Metody hodnocení: Ústní zkouška  
Literatura:  

 Manual of commercial methods in clinical microbiology. Edited by Allan L. Truant. Washington : ASM 
Press, 2002. xix, 481 s. ISBN 1-55581-189-2. info  

 Rapley, Ralph. The nucleic acid protocols : handbook. Totowa, New Jersey : Humana Press, 1999. xxii, 
1050. ISBN 0-89603-459-3. info  

C7176 DNA diagnostika - cvičení 

Vyučující: doc. RNDr. Omar Šerý Ph.D.  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Cílem cvičení z DNA diagnostiky je seznámit studenty s praktickou stránkou provádění DNA 
analýz. Studenti si prakticky vyzkoušejí takové postupy jako je izolace DNA různými metodami, různé metody 
PCR, restrikční analýzu, elektroforéza na agarózovém gelu, sekvenace DNA, sběr biologického materiálu 
v terénu a jeho DNA analýza. Mezi úlohy je také zařazeno použití rychlých imunochromatografických testů pro 
klinickou praxi.  
Osnova:  

1. Úvodní teoretická příprava, bezpečnost práce v laboratoři, seznámení s přístroji 2. Srovnání postupů 
izolace DNA – kolonky 3. Srovnání postupů izolace DNA – paramagnetické částice 4. Srovnání postupů 
izolace DNA – fenol-chloroformová izolace 5. Detekce polymorfizmu I/D genu pro angiotensinkonvertázu 
6. Restrikční analýza a elektroforéza na agaróze 7. Sběr krevsajících členovců v terénu a izolace DNA 8. 
Real Time PCR detekce a kvantifikace borélií v krevsajících členovcích 9. Určení baktérie rodu Borrelia 
pomocí DNA sekvenace 10. Stanovení drogových metabolitů a dalších látek pomocí 
imunochromatografických testů 

Výukové metody: Výukové metody zahrnují jednak teoretickou přípravu formou přednášek, jednak laboratorní 
cvičení.  
Metody hodnocení: Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání protokolů  
Literatura:  

 Manual of commercial methods in clinical microbiology. Edited by Allan L. Truant. Washington : ASM 
Press, 2002. xix, 481 s. ISBN 1-55581-189-2. info  

 Rapley, Ralph. The nucleic acid protocols :handbook. Totowa, New Jersey : Humana Press, 1999. xxii, 
1050. ISBN 0-89603-841-6. info  

C7187 Experimentální onkologie 

Vyučující: Mgr. Pavel Bouchal Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci předmětu by studenti měli mít přehled o biologii a biochemii nádorové buňky a měli 
by rozumět mechanismům maligní transformace a šíření nádorů. Měli by být schopni teoreticky aplikovat 
genomické a proteomické přístupy a používat základní databázové zdroje v experimentální onkologii. Studenti 
by dále měli být schopni vysvětlit přístupy užívané při produkci a purifikaci proteinů a vývoji protilátek, 
principy molekulárního klonování, genové terapie a použití terapeutických protilátek. Kromě toho by měli být 
schopni správně rozhodnout o použití nejvhodnějšího biologického materiálu jako jsou modelové systémy 
(buněčné linie), lidské tkáně, lidská plasma. Přednášející také poskytnou přehled o onkologické farmakologii 
včetně vývoje a testování léčiv a o použití virů. Jedna z přednášek bude zaměřena na obecné aspekty spolupráce 
a kariéry ve vědě.  
Osnova:  

1. Úvod k přednášce, požadavky ke zkoušce (Dr. Bouchal). Spolupráce a kariéra ve vědě (Dr. Vojtěšek). 
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2. Fyzikální, chemické a biologické faktory vzniku nádorů (Dr. Bouchal): Fyzikální záření, mechanismy 
účinku chemických karcinogenů, testování mutagenity, virová transformace. Morfologické a biochemické 
změny u transformovaných buněk, hypoxie, její příčiny a důsledky. Principy účinku cytostatik, léková 
rezistence. Příklady klinicky užívaných nádorových markerů. 

3. Úvod do biologie nádorové buňky (Dr. Hrstka). Mechanismy maligní transformace. Angiogeneze, tvorba 
metastáz. Molekulární biomarkery. 

4. Významné signální dráhy nádorové buňky; Epidemiologie nádorů (Dr. Hrstka). Protein p53, možnosti 
predikce, potenciální možnosti využití při terapii. Možnosti terapie zaměřené na buněčný cyklus. 

5. Mapování lidského genomu, funkční genomika, epigenetika (Dr. Hrstka). Metody založené na PCR. 
Možnosti čipových analýz. Nová generace sekvencování. Genové inženýrství. Modelové systémy 
v aplikovaném výzkumu. 

6. Proteomické přístupy v experimentální onkologii (Dr. Bouchal): Proteinová 2-D elektroforéza, DIGE, 
identifikace proteinů hmotnostní spektrometrií (MS). Kvantitativní proteomické přístupy na bázi MS 
peptidů, metody značení stabilními izotopy (SILAC, iTRAQ). MRM jako základ tzv. targeted proteomics. 
Proteomický experiment v experimentální onkologii: Volba biologického materiálu, design studie, 
statistické vyhodnocení, validace a interpretace dat. 

7. Genomové a proteomové databázové zdroje a algoritmy v experimentální onkologii (Dr. Bouchal, Dr. 
Hrstka): Praktické použití algoritmů na příkladech – práce s počítačem: NCBI, ExPASy, UniProt, NCBI, 
BLAST, predikce sekundární struktury a posttranslačních modifikací proteinů, Human Protein atlas. 

8. Genová terapie (Dr. Müller). Choroby léčitelné pomocí genové terapie. Vektory pro genovou terapii. 
Perspektivy genové terapie. Viry a jejich využiti v experimentální onkologii. Charakterizace a rozdělení 
viru. Nádory a viry. Adenovirové a lentivirové vektory. Viry a genová terapie. 

9. Proteinové inženýrství (Dr. Müller). Studium protein-protein interakcí. „Phage display“ pro hledání 
protein-protein interakcí. Analýza aktivity. „Protein engineering“. 

10. Příprava a purifikace proteinů (Dr. Vojtěšek). Využití rozličných expresních systémů pro přípravu 
proteinů. Využití širokého spektra „Tag sekvencí“ při přípravě proteinů. Příprava proteinů pro vývoj 
monoklonálních protilátek. Příprava proteinů pro funkční studie. 

11. Vývoj, charakterizace a produkce protilátek (Dr. Vojtěšek). Teorie přípravy monoklonálních a 
polyklonálních protilátek. Imunizační schémata, používaná zvířata a vhodné antigeny. Metody přípravy 
monoklonálních protilátek. Metody přípravy polyklonálních protilátek. Metody charakterizace protilátek. 
Produkce, purifikace a značení protilátek. Využití protilátek. Oblasti aplikace monoklonálních a 
polyklonálních protilátek. Základní a aplikovaný výzkum. Humanizace protilátek. 

12. Použití lidského biologického materiálu ve výzkumu (Dr. Nenutil). Lidské tkáně jako zdroj informací a 
nástroj k validaci experimentálních biologických modelů. Možnosti použití a metody zpracování 
tkáňových vzorků pro účely experimentální biologie. Prediktivní a prognostická patologie. Odhad 
biologických vlastností a prognózy zhoubných nádorů. Biologické prediktory odpovědi na léčbu. 

13. Vývoj, testování a charakterizace léčiv (drug development) (Dr. Müller). Účinná látka, farmakodynamika, 
farmakokinetika. Modely používané pro „drug screening“. Knihovny chemických látek versus přírodní 
produkty. Kvantitativní a strukturní analýza potenciálního léčiva. Racionální vývoj léčiv. Klinické studie. 

Výukové metody: Přednášky odborníků z praxe spojené s dialogem přednášejícího a studentů, diskuse, 
odpovědi na otázky studentů. Praktické použití databázových zdrojů pomocí počítačů.  
Metody hodnocení: Zkouška formou písemného testu plus krátký ústní pohovor.  
Literatura:  

 Obecná patologie nádorového růstu. Edited by Aleš Rejthar - Bořivoj Vojtěšek. 1. vyd. Praha : Grada, 
2002. 206 s. ISBN 80-247-0238-X. info  

C7188 Úvod do molekulární medicíny 

Vyučující: RNDr. Ondřej Slabý Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je seznámit studenty se základy teoretických a metodických principů 
molekulární medicíny se zaměřením na molekulární farmakologii, vývoj nových léčiv a individualizovanou 
medicínu.  
Osnova:  

1. Úvod – historie, vymezení pojmu molekulární medicína, seznámení s obsahem kurzu - úvod do metod a 
principů molekulární medicíny na příkladu diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, translační 
výzkum, diagnóza a léčba v těsném vztahu, základy molekulární biologie a genetiky 
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2. Molekulární patologie nádorových onemocnění – buněčný cyklus, apoptóza, genetická nestabilita 
nádorů, rizikové faktory, angiogeneze, tvorba metastáz, mikroRNA, nádor jako komplexní tkáň, 
histopatologická klasifikace nádorů, mechanismus účinku vybraných léčiv, invazivita/chemorezistence 
– příklady kolorektálního karcinomu, mamárního karcinomu a glioblastomu 

3. Moderní metodické přístupy v molekulární medicíně I – příprava biologického materiálu (tkáň, krev, 
stolice, FFPE) a izolace nukleových kyselin (kontrola kvality), genomika (Real-Time qPCR, DNA čipy, 
SNP čipy, CGH čipy, mikroRNA čipy, Real-Time PCR Arrays – srovnání technologických principů a 
přehled nejpoužívanějších technologií), využití genomiky pro molekulární klasifikaci nádorových 
onemocnění, jak navrhovat studie a jak číst publikace – výhody a limitace genomických metod 

4. Moderní metodické přístupy v molekulární medicíně II – proteomika (dvojrozměrná elektroforéza, 
hmotnostní spektrometrie, proteinové čipy), využití proteomiky v diagnostice nádorových onemocnění 

5. Molekulární epidemiologie – definice a vymezení oboru, identifikace molekulárních rizikových faktorů 
vzniku a rozvoje onemocnění, analýza vztahu molekulárních faktorů a vlivů prostředí na rozvoj 
nádorového onemocnění, význam molekulární epidemiologie u karcinomu plic a kolorektálního 
karcinomu 

6. Molekulární farmakologie I – cílená léčba – vývoj nových léčiv = identifikace nových molekulárních 
cílů, vysokovýkonný screening, tkáňové kultury, transgenní zvířecí modely, poměr rizik a prospěchu, 
ekonomická a etická hlediska při výběru identifikovaných cílu a vývoji nových léčiv 

7. Molekulární farmakologie II – principy biologické léčby – monoklonální protilátky – příprava 
monoklonálních protilátek a rekombinantních proteinů, nízkomolekulární inhibitory – racionální design 
léčiv, siRNA, mikroRNA – tlumení genové exprese na post-transkripční úrovni, transport léčiv 
(lipozomy, imunoglobuliny, nanočástice a supramolekulární systémy) 

8. Molekulární farmakologie III – individualizovaná medicína – léčba šitá na míru – pojmy 
farmakokinetika a farmakodynamika, farmakogenetika a farmakogenomika 

9. Prediktivní onkologie – vymezení oboru – individualizovaná medicína pro pacienty s nádorovým 
onemocněním na základě molekulárně-biologických vlastností nádoru, pojmy prognóza a predikce, 
parametry přežití, léčebná odpověď, časný záchyt onemocnění 

10. Nádorová imunoterapie – základní principy, vakcinace peptidovými antigeny, vakcíny založené na 
dendritických buňkách, tumor-infiltrující lymfocyty 

11. Terapeutické využití kmenových buněk, genová terapie dědičných poruch, prenatální diagnostika 
12. Základní podmínky molekulární medicíny – etika, právo, společnost 

Výukové metody: Teoretické přednášky.  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Laboratorní diagnostika. Edited by Tomáš Zima. 2., doplněné a přepracova. Praha : Karolinum, 2007. 
xxxviii, 9. ISBN 978-80-246-1423. info  

C7195 Pokročilé praktikum z biochemie 

Vyučující: Mgr. Jan Lochman Ph.D., Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D., Mgr. Pavel Bouchal Ph.D.  
Rozsah: 0/5/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Cílem laboratorního kurzu je prakticky si vyzkoušet nejpoužívanější biochemické metodiky. 
V rámci tohoto kurzu se studenti naučí samostatně provádět: separaci a izolaci biomolekul (proteiny, nukleové 
kyseliny, nízkomolekulární látky), purifikaci biomolekul (afinitní chromatografie), měření interakcí mezi 
biomolekulami, metody pro stanovení aktivit enzymů, imunochemické metody, práce s tkáňovými kulturami, 
moderní diagnostické metody.  
Osnova:  

Klonování genu FerB do plasmidu pGEM T-Easy Identifikace jednotlivých druhů václavek z půdy pomocí 
nested PCR-RFLP analýzy Stanovení změny exprese genu pro PR1a protein Studium změn v proteomu 
tabáku během obranné reakce pomocí dvourozměrné elektroforézy Identifikace glykoproteinů krevního séra 
pomocí SDS-PAGE a Western blot analýzy Detekce izoenzymů askorbát peroxidasy a peroxidasy pomocí 
nativní PAGE Izolace enzymu FerB z buněk Paracoccus denitrificans Studium interakce ligand-protein 

Výukové metody: Laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Před každým cvičením se píše test ověřující připravenost studenta na danou úlohu. Student 
musí absolvovat všechny úlohy.  
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Literatura:  

 Návody ke cvičením - viz Studijní materiály  

C7670 Izotopové metody 

Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: pochopit a umět vysvětlit základní informace 
o atomovém jádře, radioaktivním rozpadu, absorpci a detekci ionizujícího záření, izotopových efektech; použít 
získané informace pro využití radionuklidů v biologii a medicíně.  
Osnova:  

1. Základní údaje. 
2. Atomové jádro. 
3. Radioaktivní přeměny a jejich rychlost. 
4. Vlastnosti ionizujícího záření. 
5. Metody detekce ionizujícího záření. 
6. Biologické účinky ionizujícího záření. 
7. Použití radionuklidů, izotopů a ionizujícího záření v biologii a lékařství. 

Výukové metody: Přednáška a dskuze  
Metody hodnocení: Výuka formou přednášky. Ústní případně písemná zkouška. Vzhledem k vysoce 
odbornému zaměření je doporučeno pravidelně navštěvovat výuku.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Hála, Jiří. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. První vydání. Nakladatelství Konvoj, spol. 
s.r.o. : Brno, 1998. 311 s. ISBN 80-85615-56-8. info  

 Hála, Jiří. Cvičení z jaderné chemie. 3. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 97 s. 
ISBN 80-210-1636-1. info  

 Hála, Jiří. Izotopy v biologii. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 280 s. info  

C7680 Izotopové metody - laboratorní cvičení 

Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek , doc. RNDr. Stanislav Pavelka CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen: používat přístroje pro detekci a měření ionizujícího 
záření; pracovat se zdroji ionizujícího záření; separovat a studovat vlastnosti vybraných radionuklidů; orientovat 
se v základních zákonných normách, které se týkají práce se zdroji ionizujícího záření a v principech radiační 
ochrany.  
Osnova:  

1. Bezpečnost práce a principy radiační ochrany. 
2. Chyby při měření radioaktivních vzorků. 
3. Mrtvá doba scintilační sondy. 
4. Charakteristika scintilační sondy. 
5. Spektroskopie gama záření s krystalovým detektorem. 
6. Absorpce záření gama a beta. 
7. Samoabsorpce záření beta. 
8. Určení poločasu přeměny krátkodobého radionuklidu. 
9. Určení poločasu přeměny dlouhodobého radionuklidu. 
10. Určení stupně obohacení uranových preparátů. 
11. Radioaktivní rovnováha. 
12. Stanovení objemové aktivity radonu. 
13. Spektroskopie záření alfa. 
14. Měření nízkoenergetického záření beta metodou kapalné scintilace. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení  
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Metody hodnocení: Výuka formou praktických laboratorních úloh včetně zpracování protokolů. Nutná 100% 
účast na výuce. Výuka končí klasifikovaným zápočtem.  
Literatura:  

 Hála, Jiří. Cvičení z jaderné chemie. 3. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 97 s. 
ISBN 80-210-1636-1. info  

C7777 Zacházení s chemickými látkami 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.  
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 356/2003 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, R-věty, S-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  

Výukové metody: Úvodní přednáška a samostatná teoretická příprava dle materiálů na webu  
Metody hodnocení: Dvouhodinová přednáška na počátku podzimního semestru. Povinná pro studenty 1. 
ročníku studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet se získá na základě každoročního 
absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty).  
Literatura:  

 Adámková, Marie. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně 
nebezpečných. Praha : Dashöfer, 1999. 1 sv. (rů. ISBN 80-86229-08-4. info  

 http://www.rect.muni.cz/nso/  

C7830 Kapilární elektroforéza 

Vyučující: prof. RNDr. Josef Havel DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Separační metody hrají významnou roli nejen v analytické chemii ale i ve všech ostatních 
oblastech chemie, v chemické či biochemické technologii a ve farmacii. Kapilární elektroforéza je moderní 
separační metodou a jednou z nejúčinnějších separačních technik vůbec. Její nespornou výhodou kromě vysoké 
účinnosti je malá spotřeba vzorku a možnost separace i velmi podobných látek a i různých typů izomerů včetně 
látek chirálních. Hlavním cílem kurzu je studentům vysvětlit základy této elektromigrační techniky tak, aby byli 
schopni na základě nabytých znalostí tuto techniku racionálně používat v praxi a hlavně ji umět aplikovat i na 
v literatuře dosud nepopsané případy separací a stanovení látek anorganických, organických, farmak a léčiv a 
také ji používat v jiných oborech - biologických, medicinských a technologických. Součástí kursu jsou proto také 
praktická cvičení a řešení problémů na počítači a simulačních programech vybavených databazí látek, jejich 
konstant, atd. což dovoluje studenty učit myslet. Kurs je také doplněn základními postupy vývoje 
elektroforetických metod a jejich optimalisace včetně použití kombinace plánování pokusů a aplikace umělých 
neuronových sítí.  
Osnova:  

Historie vývoje, podstata elektromigrace Zařazení kapilární elektroforézy do separačních metod Základní 
módy elektroforézy Základní pojmy: iontová pohyblivost, efektivní pohyblivost Výpočty iontové a efekt. 
pohyblivosti, jejich stanovení Elektroosmotický tok, podstata. Sternova vrstva, Zeta potenciál Možnosti 
měření elektroosmotického toku Modifikace EOF různými technikami Základy instrumentace, schema 
přístroje, rozměry kapilár, detekční okénko Technické detaily, pokryté a nepokryté kapiláry DETEKTORY 
a detekční technika v CE Uv Vis, DAD, potenciometrie, vodivost, MS a LIF Spojení CE a MS ev, CE a 
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MALDI Metody dávkování vzorků v CE. Hydrodynamické a elektrokinetické, rozdily. Základní elektrolyt 
v CE, změny pH, druhy elektrolytů Disperse v CE, základní faktory Ohmův zákon, vliv teploty, eliminace 
Elektrokinetická micelární chromatografie, principy a separace neutrálních látek Chemické rovnováhy a 
kinetika v CE Vliv chemických reakcí na separaci, komplexace a její využití Chirální separace, chirální 
selektory, možnosti ovlivnění APLIKACE CE v různých oblastech, stručný přehled OPTIMALISACE v CE 
a základní možnosti jejího provedení Jednofaktorové pokusy, multivariační přístupy a umělé neuronové sítě. 
Možnosti dalšího vývoje, chipová elektroforéza. 

Výukové metody: Přednášky a demonstrace separačních procesů a cvičení na počítači.  
Metody hodnocení: Písemná zkouška doplněná ústním pohovorem  
Literatura:  

 Jandik, Petr - Bonn, Günther. Capillary electrophoresis of small molecules and ions. New York : VCH 
Publishers, 1993. 298 s. ISBN 1-56081-533-7. info  

 Kuhn, Reinhard - Hoffstetter-Kuhn, Sabrina. Capillary electrophoresis : principles and practice. Berlin 
: Springer-Verlag, 1993. x, 375 s. ISBN 3-540-56434-9-. info  

 Chankvetadze, Bezhan. Capillary electrophoresis in chiral analysis. Chichester : John Wiley & Sons, 
1997. xiii, 555. ISBN 0-471-97415-3. info  

 Affinity capillary electrophoresis in pharmaceutics and biopharmaceutics. Edited by Reinhard H. H. 
Neubert - Hans-Hermann Rüttinger. New York : Marcel Dekker, 2003. xi, 362 s. ISBN 0-8247-0951-9. 
info  

 Kuhn, Reinhard - Hoffstetter-Kuhn, Sabrina. Capillary electrophoresis :principles and practice. Berlin 
: Springer-Verlag, 1993. x, 375 s. ISBN 0-387-56434-9. info  

 Schwartz, Herb. Separation of proteins and peptides by Capillary Electrophoresis: Application to 
Analytical Biotechnology. : Beckman Coulter, 1993. 119 s. info  

 Capillary electrophoresis in analytical biotechnology. Edited by Pier Giorgio Righetti. Boca Raton : 
CRC Press, 1996. 551 s. ISBN 0-8493-7825-7. info  

 Li, Sam F. Y. Capillary electrophoresis :principles, practice and applications. Amsterdam : Elsevier, 
1993. 582 s. ISBN 0-444-81590-2. info  

 Capillary electrophoresis of proteins and peptides. Edited by Mark A. Strege - Avinash L. Lagu. 
Totowa, N.J. : Humana Press, 2004. xi, 332 s. ISBN 1-58829-017-4. info  

 Capillary electrophoresis of nucleic acids. Edited by Keith R. Mitchelson - Jing Cheng. Totowa, N.J. : 
Humana Press, 2001. xx, 408 s. ISBN 0-89603-765-7. info  

C7870 Biometrika 

Vyučující: doc. Ing. Martin Mandl CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je aplikace vybraných statistických metod pro vyhodnocování údajů získaných 
z (bio)chemických a biologických procesů. Obsah kurzu je zaměřen na hodnocení experimentálních výsledků a 
metod, vyjadřování chyb, testování významnosti kvantitativních a kvalitativních údajů a regresní a korelační 
analýzu s důrazem na využití v (bio)chemii, mikrobiologii a biotechnologii.  
Osnova:  

 Úvod do aplikace vybraných statistických metod na řešení a vyhodnocování experimentálních výsledků 
v (bio)chemii, biotechnolgii a mikrobiologii. 

 Statistické charakteristiky souboru a výběru, typy rozdělení. 
 Intervaly spolehlivosti, testování hypotéz o statistické významnosti výsledků. 
 Vylučování odlehlých výsledků. Testování výsledků pro Poissonovo rozdělení (aplikace na 

mikrobiologické metody). 
 Závislost kvalitativních znaků, testování účinnosti biopreparátů. 
 Lineární regrese, zjednodušený test linearity, testování koeficientů a odlehlosti bodů. 
 Korelační analýza. 
 Lineární regrese v kalibraci metod a určení chyb analýz. 
 Dopad variability výsledků na určení meze stanovitelnosti. 
 Nelineární regresní závislost, význam a typy funkcí jako modelů popisujících daný (bio)proces. 
 Testování volby lineárních a nelineárních modelů. 
 Dopad variability výsledků kinetických měření na vyhodnocení parametrů vybraných procesů 

v biochemii, fyziologii a biotechnologii. 
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 Variabilita v hodnocení růstu mikroorganismů a produkce metabolitů. 

Výukové metody: Přednáška se stručnou teorií a dále založená na praktických příkladech z biochemie, chemie a 
biologie.  
Metody hodnocení: Zkouška je písemná, založena na vyhodnocení praktických příkladů za použití materiálů 
z přednášky nebo jiných učebních textů.  
Literatura:  

 Michálek, Jaroslav. Biometrika. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 404 s. info  
 Eckschlager, Karel - Horsák, Ivan - Kodejš, Zdeněk. Vyhodnocování analytických výsledků a metod. 1. 

vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1980. 223 s. + l. info  
 Murray, John. Statistics. 1st ed. London : R.C. Solomon, 1996. xi, 369 s. ISBN 0-7195-7088-3. info  
 Doran, Pauline M. Bioprocess engineering principles. London : Academic Press, 1995. xiv, 439 s. 

ISBN 0-12-220856-0. info  

C7880 Separační metody II 

Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc., doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti získali znalosti o separačních metodách využívaných 
v biochemii a molekulární biologii při separaci makromolekul (proteinů, nukleových kyselin). První část je 
věnována elektromigračním metodám. Druhá část je věnována chromatografickým metodám a třetí část Field 
Flow Fractionaci, superkritické fluidní chromatografii a hmotové spektroskopii.  
Osnova:  

A.Elektromigrační metody 

1. Úvod do elektromigračních metod 
2. Kapilární zónová elektroforéza 
3. Izotachoforéza 
4. Afinitní elektroforéza 
5. Detekce bílkovin po elektroforéze 
6. Blotting 
7. Elektroforéza nukleových kyselin 

B.Field Flow Fractionation 

C.Chromatografické metody 

1. Mikrokolonová kapalinová chromatografie 
2. Plynová chromatografie a GC MS 
3. Superkritická fluidní chromatografie a extrakce 

D. Hmotová spectrometrie 

E. Aplikace afinitních interakcí při purifikaci bílkovin 

Výukové metody: Dvouhodinové přednášky budou prezentovány interními a externími specialisty pro dané 
oblasti.  
Metody hodnocení: Zkouška probíhá písemnou formou. Studenti dostávají test zahrnující otázky 
z přednášených technik separace makromolekul. Doba testu je 1 hodina. Klasifikace je A-F respektive "prospěl" 
nebo "neprospěl". Zkoušející doc. Janiczek.  
Literatura:  

 Weiss, Joachim. Ion chromatography. 2nd ed. Weinheim : VCH Verlagsgesellschaft, 1995. 465 s. 
ISBN 3-527-28698-5. info  

 Foret, František - Křivánková, Ludmila - Boček, Petr. Capillary zone electrophoresis. Weinheim : VCH 
Publishers, 1993. 346 s. ISBN 3-527-30019-8. info  
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 Handbook of capillary electrophoresis. Boca Raton : CRC Press, 1994. 649 s. ISBN 0-8493-8690-. info  
 High performance liquid chromatography in biotechnology. Edited by William S. Hancock. New York 

: John Wiley & Sons, 1990. 564 s. ISBN 0-471-82584-0. info  
 Mikeš, O. High-performance liquid chromatography of biopolymers and biooligomers. P. B, separation 

of individual compound classes. Amsterdam : Elsevier, 1988. 721 s. ISBN 0-444-43034-2. info  
 Li, Sam F. Y. Capillary electrophoresis :principles, practice and applications. Amsterdam : Elsevier, 

1993. 582 s. ISBN 0-444-81590-2. info  
 Rothe, Gunter M. Electrophoresis of enzymes :laboratory methods. Berlin : Springer-Verlag, 1994. 307 

s. ISBN 3-540-58114-6. info  
 Gel electrophoresis of proteins :a practical approach. Edited by David B. Hames - David Rickwood. 

2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 1990. xviii, 383. ISBN 0-19-963075-5. info  
 Kitson, F. G. - Larsen, B. S. - McEwen, C. N. Gas Chromatography and Mass Spectrometry, A 

Practical Guide. San Diego : Academic Press, 1996. ISBN 0-12-483385-3. info  
 Lindsay, Sandie. High performance liquid chromatography. 2nd ed. Chichester : John Wiley & Sons, 

1992. xxii, 337. ISBN 0-471-93180-2. info  
 Protein blotting :a practical approach. Edited by Bonnie S. Dunbar. Oxford : Oxford University Press, 

1994. 242 s. ISBN 0-19-963437-8. info  
 Kuhn, Reinhard - Hoffstetter-Kuhn, Sabrina. Capillary electrophoresis : principles and practice. Berlin 

: Springer-Verlag, 1993. x, 375 s. ISBN 3-540-56434-9-. info  
 Snyder, Lloyd R. - Kirkland, Joseph Jack - Glajch, Joseph L. Practical HPLC method development 

[Snyder, 1997]. 2nd ed. New York : John Wiley & Sons, 1997. xxvi, 765. ISBN 0-471-00703-. info  
 Andrews, Anthony T. Electrophoresis : theory, techniques and biochemical and clinical applications. 

1st pub. Oxford : Clarendon Press, 1990. xv, 452 s. ISBN 0-19-854632-7. info  

C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul 

Vyučující: doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Student získá základy hmotnostní spektrometrie: ionizační metody, hmotnostní analyzátory, 
iontové detektory. Důraz bude kladen na porozumění hmotnostní spektrometrii biologických látek (ionizační 
metody MALDI, ESI) a moderní instrumentaci v hmotnostní spektrometrii (TOFMS, iontové pasti, FTMS).  
Osnova:  

1. Stručná historie hmotnostní spektrometrie: Přehled metod a instrumentace. Základní koncepty MS 
(rozlišení, citlivost). 2. Ionizační metody a metody zavádění vzorku: Ionizace elektronovým nárazem (EI). 
Chemická ionizace (CI). Doutnavý výboj. Indukčně vázané plazma (ICP). Ionizace rychlými atomy (FAB). 
Ionizace (SIMS). Thermospray (TSI). Elektrospray (ESI). Laserová Desorpce (LD). Plazmová Desorpce 
(PD). Laserová desorpce za účasti matrice (MALDI). Spojení separace a hmotnostní spektrometrie (on-line, 
off-line, čipy). 3. Hmotnostní spektrometry: Základy iontové optiky. Simulace pohybu iontů (Simion). 
Energetické analyzátory. Magnetický sektor. Quadrupólový analyzátor. Iontový cyklotron (FT-ICR-MS). 
Iontová past (IT). Lineární past (LT). Orbitrap. Time-of-Flight hmotnostní spektrometr (TOFMS). Kolizně 
indukovaná disociace (CID). Tandemová MS (MS/MS). Principy vakuové techniky. Detektory a detekční 
elektronika. 4. Aplikace MS: Proteiny a peptidy. Mapování peptidů, proteinové databáze. DNA. Sacharidy. 
Syntetické polymery. 

Výukové metody: Přednášky a závěrečná diskuse.  
Metody hodnocení: Závěrečná ústní zkouška (česky nebo anglicky)  
Literatura:  

 Cotter, Robert J. Time-of-Flight Mass Spectrometry: Instrumentation and applications in biological 
research. Washington, D.C. : American Chemical Society, 1997. 326 s. ISBN 0-8412-3474-4. info  

 Cole, Richard B. Electrospray Ionization Mass Spectrometry: Fundamentals, Instrumentation & 
Applications. : John Wiley & Sons, Inc., 1997. 577 s. ISBN 0-471-14564-5. info  

C7910 Metody chemického výzkumu 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Zbořil CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
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Cíle předmětu: Principy a instrumentace chemických a fysikálních metod pro biochemický výzkum. Jejich 
aplikace při rutinních stanoveních látek a studium biochemických pochodů. Metodické přístupy při studiu 
chování biomolekul a jejich přeměn.  
Osnova:  

1. Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování pokusů. Desintegrace tkání a 
buněk. 

2. Centrifugace preparativní a analytická. 
3. Fázové separace. Srážení a extrakce. 
4. Membránové separace. Zahušťování a sušení. Čištění vody. 
5. Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. Adsorpční a rozdělovací chromatografie. 
6. Iontoměničová chromatografie a chromatofokusace. Gelová a afinitní chromatografie. Plynová 

chromatografie. 
7. Hmotnostní spektrometrie. 
8. Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky, vedlejší efekty. Elektroforesa a její modifikace. 

Isotachoforesa. 
9. Imunochemické metody. 
10. Spektrální metody. Obecná charakterisace, rozdělení. 
11. Elektronová spektra atomů a molekul. AES a AAS, užití v biochemii. 
12. UV-VIS spektroskopie, princip, užití. 
13. Typy přístrojů, diferenční a perturbační spektra. Turbidimetrie a nefelometrie. 
14. Luminiscenční metody. Spektrofluorometrie, využití, omezení, instrumentace. 
15. Biochemické aplikace, fluorescenční sondy, polarisační fluorescence. 
16. IR a Ramanova spektroskopie. 
17. Moessbauerova spektroskopie. 
18. NMR a EPR, užití v biochemii. 
19. Chiroptické metody. ORD a CD. Principy, význam, užití v biochemii. 
20. Kalorimetrie, způsoby měření, druhy přístrojů, užití v biochemii. 
21. Metody studia velikosti a tvaru biomakromolekul. isotopová výměna. 
22. Koligativní metody, osmometrie a viskosimetrie. 
23. Difuse translační a rotační. 
24. Rozptyl světla a Roentgenova záření. Rentgenostrukturní analysa. 
25. Elektrochemické metody v biochemii. Principy, rozdělení. 
26. Potenciometrie, ISE. Bioselektivní elektrody. 26. Amperometrické metody. Polarografie a voltametrie, 

biosensory. 
27. Sledování rychlých pochodů, metody sledování, užití v biochemii. 
28. Vazba ligandů na makromolekuly, typy, metody určování, vyhodnocení. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Přednáška. Zkouška písemná ev. navazující ústní.  
Literatura:  

 Anzenbacher, Pavel - Kovář, Jan. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha : 
Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info  

 Kalous, Vítěz. Metody chemického výzkumu. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 
1987. 430 s. info  

 Biofysikální chemie. Edited by Milan Kodíček - Vladimír Karpenko. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Academia, 2000. 337 s. ISBN 80-200-0791-1. info  

C7925 Struktura a dynamika nukleovych kyselin 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Šponer DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Předmět rozšiřuje znalosti o struktuře nukleových kyselin. Zaměřuje se na 3D strukturu a její 
studium. Část přednášky je zaměřena na detailní popis prostorové struktury nukleových kyselin a jejich různých 
forem (kanonické formy, triplexy, kvadruplexy,...). Další část se týká počítačového modelování NK, zejména 
pomocí empirických metod založených na molekulové mechanice. Bude diskutována spolupráce 
s experimentálními metodami a využití Internetu při výzkumu struktury.  
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Osnova:  

1. Historie výzkumu struktury, význam studia struktury a dynamiky, funkce nukleových kyselin. Definice 
pojmů pro nukleové kyseliny: báze, nukleosidy, nukleotidy, rozdíl DNA x RNA. 2. Schémata číslování 
atomů, popis struktury pomocí torzních úhlů, konformace cukru, glykosidická vazba. Interní x kartézské 
souřadnice, helikální parametry x torzní úhly. 3. Různá párování bází, konformační polymorfismus (A, B, 
Z formy, lokální struktury). Víceřetězcové struktury. 4. Síly stabilizující NK: H--vazby, stacking, vliv iontů, 
vody. 5. Neobvyklé struktury NK: DNA --- triplexy, kvadruplexy, křížové formy. RNA --- ribozymy, 
ribozomy. Modifikované NK. 6. Interakce: NK a voda, NK a léčiva, NK a proteiny. Vyšší organizace DNA 
--- supercoilling, chromatin. 7. Výzkum struktury NK: RTG krystalografie, NMR spektroskopie, CD 
spektroskopie. Výpočetní metody --- přehled, srovnání. 8. Molekulové modelování NK: molekulová 
mechanika a dynamika (využití v NMR). Reprezentace solventu (PME, kontinuální modely). 9. Metodika 
MD: postupy a výstupy. Ekvilibrace, produkční fáze. Analýza výsledků. Tipy a triky. 10. Pokročilé metody: 
konformační prohledávání, quenched dynamics, LES, analýza volné energie. 11. Grafické znázornění 
molekul, možnosti zobrazovacího software ke znázornění vlastností molekul, Internetové zdroje strukturních 
informací. 12. Databáze struktur: NDB, PDB. Prohledávání podle různých kritérií, strukturní analýza na 
základě experimentálních dat. 

Výukové metody: Přednášky, diskuze, praktické ukázky.  
Metody hodnocení: 2h přednáška. Podle možností praktické ukázky modelovacího software, Internetových 
zdrojů. Zkouška bude probíhat formou písemného testu a diskuse nad jeho výsledky.  
Literatura:  

 Saenger, Wolfram. Principles of nucleic acid structure. New York : Springer-Verlag, 1983. xx, 556 s. 
ISBN 0-387-90761-0-. info  

 Oxford handbook of nucleic acid structure. Edited by Stephen Neidle. Oxford : Oxford University 
Press, 1998. xv, 662 s. ISBN 0-19-850038-6. info  

C7955 Molekulová luminiscence 

Vyučující: Mgr. Petr Táborský Ph.D., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurs poskytne informace o fyzikálních principech molekulové luminiscence a o jejích 
aplikacích v anorganické, organické a zejména biochemické analýze. Na konci kurzu by studenti měli porozmět 
také moderním aplikacím jako jsou GFP (zeleně fluoreskující protein), FRET, FLIM, fluorescenční polarizace, 
FISH ("fluorescence in sity hybridization"), atd.  
Osnova:  

1. Úvod do optických metod, zařazení, historie. Absorpce světla molekulou, typy elektronových přechodů, 
Franck-Condonův princip. Jablonského diagram, luminiscence, fluorescence, fosforescence, zpožděná 
luminiscence, základní pojmy a principy. Vliv prostředí na luminiscenci, vliv pH, polarity a další. Zhášení 
luminiscence, dynamické a statické srážky. 2. Základní veličiny, luminiscenční spektra: excitační a emisní 
spektrum, Stokesův posun, zrcadlové pravidlo. Rozptyl. Základní vztahy, energetický a kvantový výtěžek, 
stanovení výtěžku luminiscence. Vyhasínání luminiscence. 3. Struktura látek a luminiscence, luminiscence 
organických molekul, typy luminiscenčních přechodů, obecná pravidla. Fluorescenční spektra biomolekul. 
Luminiscence anorganických látek. Luminiscence pevné fáze. Interpretace informací z luminiscenčních 
měření: koncentrace, struktura. Přirozená (vnitřní) a vnější luminiscence. 4. Instrumentace, fluorimetr a 
spektrofluorimetr, základní uspořádání přístrojů, zdroje excitace, monochromátory a detektory. 5. Měření a 
zpracování dat, 3D spektra, synchronní sken. Měření časové rozlišené luminiscence. Fluorescenční 
mikroskop. Měření fosforescence. Polarizace, luminiscenční anisotropie. 6. Rozdělení metod podle excitace: 
chemiluminiscence, bioluminiscence, elektroluminiscence, triboluminiscence a další. Přenos excitační 
energie, FRET, měření mezimolekulárních vzdáleností, BRET. Metody založené na zhášení luminiscence 7. 
Luminiscenční značky, derivatizace luminoforem, vazebná místa, kriteria pro výběr vhodné luminiscenční 
značky, luminiscenční stanovení v klinické diagnostice, fluorescenční imunoeseje, fluorogenní substráty. 8. 
Srovnání se spektrofotometrii v oblasti UV-Vis. Spojení separačních technik s luminiscenční detekcí, single 
molecule detection, nepřímé stanovení. Sekvenátory DNA. 9. Luminiscenční sondy, sondy pro určení 
polarity prostředí, membránové sondy, sondy pro NK, fluorescenční indikátory, senzory. 10. Fluorescenční 
mikroskopie a časově rozlišená fluorescenční mikroskopie, průtoková cytometrie. FISH. Fluorescenční 
korelační spektroskopie. 11. nativní luminiscence proteinů a peptidů, proteinové modifikace, GFP. 12. 
Exkurze 
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Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: Finální ústní zkouška (v češtině nebo angličtině). / Lectures, final oral examination.  
Literatura:  

 Principles of fluorescence spectroscopy. Edited by Joseph R. Lakowicz. 3rd ed. New York : Springer, 
2006. xxvi, 954. ISBN 0387312781. info  

C7998 Základy experimentální NMR spektroskopie 

Vyučující: RNDr. Otakar Humpa , prof. RNDr. Radek Marek Ph.D.  
Rozsah: 0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Základy měření 1D NMR spekter (1H, 13C, APT) na 300 MHz spektrometru. Výměna sondy, 
teplotní stabilizace, zpracování a interpretace spekter, přenost dat. Hlavním cílem kurzu je zvládnutí základních 
operací s vysokorozlišovacím NMR spektrometrem (měření spekter 1H a 13C, event. 31P a 19F).  
Osnova:  

1. NMR spektrometr, software TopSpin, měřící sonda, NMR kyveta, příprava vzorku, měření jádra H-1. 2. 
Základy zpracování NMR spekter, teplotní jednotka, měření jádra C-13, APT experiment. 3. Výměna sondy, 
ACD software, interpretace NMR spekter, experimentální aspekty měření jiných jader. Přenos dat. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Praktická výuka ovladání NMR spektrometru a zpracování dat. Účast na praktickém 
cvičení nutná.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Claridge, Timothy D.W. High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry, Amsterdam, 
Pergamon, 1999, ISBN 0-08-042798-7  

 Braun, S. - Kalinowski, H.O. - Berger, S. 100 and More Basic NMR Experiments, Weinheim, VCH, 
1996, ISBN 3-527-29091-5  

C8010 Oborový seminář z biochemie II 

Vyučující: doc. RNDr. Stanislav Pavelka CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavními cíli semináře jsou: samostatné prezentace studentů (připravené v PowerPointu); 
referátové zpracování přehledných článků; informace z odborné literatury o nových výsledcích a vývoji ve 
specifických oblastech oboru biochemie.  
Osnova:  

Referáty s biomedicínskou problematikou 

Výukové metody: Komentáře k PC-presentacím studentů  
Metody hodnocení: Aktivní účast při prezentacích kolegů a příprava 1-2 vlastních prezentací  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. - Pratt, Charlotte W. Fundamentals of biochemistry :life at the 
molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930. 
info  

C8140 Bioenergetika 

Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Student by měl získat ucelenou představu o hlavních typech energetických přeměn v živých 
buňkách, s důrazem na mechanismy spřažení chemických nebo fotochemických procesů s transportem přes 
biologické membrány. Měl by být rovněž schopen zdůvodnit volbu experimentální metody vhodné ke studiu 
konkretního bioenergetického problému.  
Osnova:  
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1) Historie rozvoje vědního oboru, náplň současné bioenergetiky. Přeměny energie v živých organismech: 
přehled, termodynamický popis. 2) Přehled makroergních sloučenin. Příklady mechanismů konservace 
energie na úrovni substrátu. 3) Biomembrány: lipidy, bílkoviny a jejich vzájemné interakce. Zjišťování 
struktury membránově vázaných bílkovin. 4) Mechanismy membránového transportu. Přenašeče, iontové 
kanály, ionofory. Membránové transportní ATPasy. Rotační katalysa u ATPasy translokující protony. 5) 
Enzymy, prostetické skupiny a elektronové přenašeče v bioenergeticky významných redoxních reakcích. 6) 
Elektrontransportní řetězce vázané na membránu. Metody studia elektrontransportních řetězců. Umělé 
donory a akceptory. Spřažení redoxních reakcí se vznikem protonového gradientu. 7) Isolace, ultrastruktura 
a metabolické aktivity mitochondrií. Transport proteinů, anorganických iontů a metabolitů přes 
mitochondriální membrány. 8) Mitochondriální respirace a oxidační fosforylace. 9) Aerobní respirace 
u chemoorganotrofních a chemolithotrofních bakterií. 10) Anaerobní respirace. Regulační mechanismy 
u fakultativních anaerobů. 11) Bakteriorhodopsinová fotosynthesa. Anoxygenní a oxygenní fotosynthesa 
závislá na (bakterio) chlorofylu, kooperace dvou fotosystémů v oxygenní fotosynthese. 12) Vzájemná 
metabolická kooperace mitochondrií, chloroplastů a cytoplasmy. 13) Mechanochemické přeměny energie. 
Termogenese v hnědé tukové tkáni. Bioluminiscence. Bioenergetika sodného iontu. 14) Evoluce 
bioenergetických procesů. Bioenergetika a cykly biogenních prvků v přírodě. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Jde o jednosemestrovou přednášku s výukou 2 hod týdne. U zkoušky (kolokvia) si student 
vylosuje trojici otázek, z nichž jedna je zaměřena na kvantitativní aspekty předmětu. Nejprve má vyhrazenu 1 
hod na zpracování písemné přípravy, pak následuje pohovor.  
Literatura:  

 Dadák, Vladimír - Kučera, Igor. Nové poznatky z bioenergetiky. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1988. 128 s. skriptum. info  

 Peusner, Leonardo. Základy bioenergetiky. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1984. 277 s. info  
 Ferguson, Stuart J. - Nichols, David G. Bioenergetics 2. 1st ed. pub. London : Academic Press, 1992. 

255 s. ISBN 0-12-518124-8. info  
 Kučera, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 s. info  

C8150 Bioenergetika - seminář 
Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Seminář má naučit studenty aplikovat fyzikálně chemické poznatky na kvantitativní problémy 
bioenergetiky. Zvýší si také svou zručnost při vědeckých výpočtech, zpracování a interpretaci experimentálních 
dat.  
Osnova:  

Řešení zadaných položek z obdržených souborů bioenergetických problémů: 1. Výměna energie mezi 
systémem a okolím 2. Energetický obsah živin 3. Termodynamika chemických reakcí 4. Termodynamika a 
kinetika membránového transportu 5. Protonmotivní napětí a jeho měření 6. Termodynamika a kinetika 
redoxních reakcí 7. Topologie respiračních řetězců 8. Energetické přeměny v buňkách 

Výukové metody: Diskuse, domácí příprava  
Metody hodnocení: Jednosemestrový seminář v rozsahu 2 hod týdně. Cílem je rozvoj schopností řešit 
kvantitativní problémy v bioenergetice. Jsou zadávány úlohy k samostatné domácí přípravě.  
Literatura:  

 Kučera, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 s. info  

C8155 Funkční biochemie II - signální dráhy 

Vyučující: doc. RNDr. Stanislav Pavelka CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Funkční biochemie II - signální dráhy. Navazující přednáškový kurz o funkční biochemii, 
patobiochemii a biochemických regulacích komplexních fyziologických dějů určený zejména pro studenty 
magisterského (ale i doktorského) a bakalářského studia biochemie a molekulární biologie a rovněž obecné 
biologie, chemie a všeobecného lékařství. Výstupy učení: Při ukončení kurzu by studenti měli být schopni: - 
popsat základní biochemické regulační mechanismy na molekulární úrovni; - vysvětlit podstatu hlavních typů 
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signálních drah vyskytujících se u živočišných buněk; - analyzovat signální mechanismy uplatňující se při 
vnitrobuněčných a mezibuněčných komunikacích; - prezentovat nové poznatky o biomedicínských aspektech 
biochemie.  
Osnova:  

1. Typy signálních molekul a mezibuněčných signalizací u eukaryot. (Hormony, růstové faktory, 
neurotransmitery, cytokiny. Endokrinní, neurokrinní, parakrinní a autokrinní komunikacece). 2. Rozdělení 
hormonů podle typu receptorů a mechanismu účinku. (Hierarchické uspořádání endokrinního systému. 
Zpětnovazebná regulace sekrece hormonů). 3. Metabolismus hormonů a základní experimentální metody 
při studiu jejich účinku. (Biosyntéza peptidových a bílkovinných hormonů. Biosyntéza hormonů štítné 
žlázy a jejich metabolické přeměny ve tkáních). 4. Mechanismy přenosu signálu zprostředkované 
receptory v plasmatické membráně. (Základní typy receptorů, efektorů, druhých poslů a proteinových 
kinas. Zesilovací funkce kaskády receptor-efektor-druhý posel-protein kinasa). 5. Heterotrimerní G-
proteiny a jejich funkce. (Mechanismus transdukce signálu zprostředkované G-proteiny. Základní typy G-
proteinů, alfa-, beta- a gama-podjednotek. Mechanismus účinku cholera toxinu a pertussis toxinu. Užití 
nehydrolyzovatelných analogů GTP při studiu funkce G-proteinů). 6. Nejdůležitější signální dráhy 
iniciované interakcí extracelulárních ligandů s receptory spřaženými s G-proteiny.(Adenylylcyklasová 
kaskáda a mechanismus aktivace protein kinasy A. Fosfatidylinositolová kaskáda a aktivace protein kinasy 
C). 7. Úloha intracelulárního vápníku a kalmodulinu při přenosu signálu. (Inositoltrisfosfátové a 
ryanodinové receptory. Signální role cADP-ribosy. Mechanismy vápníkem indukovaného uvolňování 
vápníku). 8. Další signální dráhy - guanylylcyklasy a NO syntasy. 9. Receptorové tyrosin-specifické kinasy 
(RTK) a MAP kinasová kaskáda. (Mechanismus působení receptorů pro růstové faktory. Src a další 
cytosolové tyrosin-specifické kinasy. SH2 a SH3 vazebné domény. MAP kinasová kaskáda). 10. 
Signalizace zprostředkované intracelulárními receptory. (Mechanismus účinku steroidních a thyroidálních 
hormonů). 11. Super-rodina GTPas a jejich buněčné funkce. (GTPasový cyklus, GNRF a GAP proteiny. 
Srovnání mechanismu působení elongačního faktoru EF-Tu a heterotrimerních G-proteinů. Protein Ras a 
produkty dalších proto-onkogenů). 12. Adaptace cílových buněk - desensitizace receptorů. "Receptorové 
nemoci" - choroby spojené s poruchami přenosu signálu. 13. Konvergence, divergence a "crosstalk" 
různých signálních drah. 14. Interakce různých signálních drah při regulaci komplexních fyziologických 
dějů. 

Výukové metody: Série pokročilých přednášek  
Metody hodnocení: Přednášky bohatě dokumentované schématy, vzorci a obrázky, které jsou studentům 
poskytnuty k okopírování. Závěrečná ústní zkouška, k dispozici 36 specifikovaných otázek.  
Literatura:  

 Krauss, Gerhard. Biochemistry of Signal Transduction and Regulation. 4th enlarged ed. Weinheim : 
WILEY-VCH Verlag GmbH, 2008. 626 s. ISBN 978-3-527-31397-6. info  

 Helmreich, E.J.M. The Biochemistry of Cell Signalling. Oxford : Oxford University Press, 2001. 328 s. 
info  

 Berg, J.M. - Tymoczko, J.L. - Stryer, L. Biochemistry. 5th. New York : W.H. Freeman and Company, 
2002. 974 s. ISBN 0-7167-4684-0. info  

 Biochemistry. Edited by Donald Voet - Judith G. Voet. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 
2004. xv, 1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

 Garrett, R.H. - Grisham, C.M. Biochemistry, 2nd ed. Fort Worth, Orlando : Saunders College Publ., 
1999. 1127 s. info  

 Ca. 200 blan k dispozici u přednášejícího.  

C8160 Enzymologie 

Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Studenti by měli získat základní představy o vlastnostech enzymů a vztahu mezi jejich 
strukturou a mechanismy katalytického působení. Měl by znát nejdůležitější zástupce jednotlivých tříd, oblasti 
jejich použití v praxi a základní metody stanovení enzymové aktivity. Předpokládá se, že zvládnou zpracování 
dat z kinetických studií a interpretaci výsledků ve vztahu k reakčnímu mechanismu.  
Osnova:  

1) Úvodní informace o enzymech Historie enzymologie. Stavba enzymů, pojmy holoenzym, apoenzym, 
kofaktor, koenzym, kosubstrát, prostetická skupina. Charakteristické rysy enzymové katalysy. Možnosti 
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regulace enzymů in vivo. Mnohočetné formy enzymů (isoenzymy, konjugované enzymy, polymerní 
enzymy), multienzymy (multienzymové komplexy, polypeptidy). Názvosloví enzymů. 2) Enzymová aktivita 
Závislost rychlosti enzymové reakce na koncentraci enzymu a substrátu. Aktivita, molekulová aktivita, 
aktivita katalytického místa, katalytická koncentrace, specifické aktivita. Používání konvenčních jednotek 
enzymové aktivity. Přímé a nepřímé měření aktivity; spřažené enzymové reakce. Možnosti monitorování 
průběhu enzymové reakce; příklady syntetických substrátů pro fotometrii, fluorimetrii a luminometrii. 3) 
Isolace enzymů Živočišné, rostlinné a mikrobiální zdroje enzymů. Uvolňování intracelulárních enzymů 
z buněk, zahušťování extraktu, výběr separačních technik, konečné úpravy. Kvantitativní hodnocení 
purifikačního postupu. Krystalisace enzymů. Kriteria čistoty enzymových preparátů. Faktory ovlivňující 
stabilitu enzymových preparátů, možnosti stabilisace. 4) Chemické mechanismy enzymové katalysy 
Acidobasická katalysa, nukleofilní a elektrofilní katalysa. Kovalentní katalysa. Příklady účasti konkretních 
aminokyselinových zbytků a kofaktorů. Radikálové reakce enzymů. Konvergence, divergence, paralelismus 
a zvrat funkce v evoluci katalytického mechanismu. 5) Termodynamika a kinetika přeměny substrátu na 
produkt Tvorba komplexu enzymu se substrátem. Energetický profil nekatalysované a katalysované reakce, 
možnosti ovlivnění aktivační energie. Kinetika reakčního mechanismu Michaelise a Mentenové 
(prestacionární stadium, stacionární a rovnovážné přiblížení). Rovnice Michaelise a Mentenové 
v diferenciálním a v integrovaném tvaru. Význam kinetických parametrů vmax (vlim), Km a vmax / Km. 
Reversibilní forma mechanismu Michaelise a Mentenové. Haldanův vztah. 6) Teoretické základy enzymové 
kinetiky Použití teorie grafů při odvozování kinetických rovnic ve stacionárním, rovnovážném a blokově 
rovnovážném přiblížení. Grafické a výpočetní metody analysy experimentálních kinetických dat. Software 
pro enzymovou kinetiku. 7) Vliv faktorů prostředí na rychlost enzymové reakce Vliv teploty, pH, iontové 
síly a viskosity. 8) Inhibitory Typy reversibilní inhibice v Botts-Moralesově schematu a jejich diagnostika. 
Inhibice substrátem a produktem. Vysokoafinitní reversibilní inhibitory. Ireversibilní inhibice - afinitní 
značení, inaktivace závislá na reakčním mechanismu. Analoga přechodového stavu. Farmakologický 
význam inhibitorů. Návrh nových účinných inhibitorů. 9) Vícesubstrátové reakce Klasifikace kinetických 
mechanismů vícesubstrátových reakcí. Clelandova symbolika. Kinetické rovnice. Experimentální rozlišení 
mezi jednotlivými mechanismy. Primární a sekundární grafy, inhibice produkty, analogy substrátů, 
isotopová výměna. 10) Kooperativitivní jevy při působení enzymů Definice kooperativity. Homeotropní a 
heterotropní kooperativita; allosterie. Určení stupně kooperativity. Hillova rovnice, Hillův koeficient. 
Fenomenologický rovnovážný model; Adairova rovnice. Molekulové modely Monod-Wyman-Changeux a 
Koshland-Nemethy-Filmer a jejich zobecnění. Asociace-disociace oligomeru. Kinetická kooperativita a 
kooperativita v monomerních enzymech. Pseudokooperativita a její možné příčiny. 11) Enzymy na pevných 
površích a v micelách Metody imobilisace enzymů. Vliv imobilisace na kinetické parametry, pH optimum, 
teplotní závislost aktivity a stabilitu enzymu. Kinetické modely reaktorů s imobilisovaným enzymem. 
Micelární systémy - příprava, kinetické vlastnosti, možnosti použití. 12) Enzymy v biochemické analytice 
Stanovení analytů s použitím rozpustných enzymů. Nerovnovážné metody (meření počáteční rychlosti, 
konverze na produkt za fixní čas, dvouenzymové a jednoenzymové recyklizační systémy), rovnovážné 
metody (do konečného bodu, isotopová výměna za rovnováhy). Enzymové biosensory - rozdělení podle 
měřené elektrické veličiny, analytické charakteristiky, příklady použití. Enzymová imunoanalysa. Enzymy 
jako markery genové exprese. 13) Další oblasti použití enzymů, enzymové inženýrství Nejdůležitější 
prakticky používané enzymy. Příklady uplatnění (potravinářství, krmivářství, výroba pracích prostředků, 
organická synthesa, medicina aj.). Extremofily jako zdroje enzymů. Využití strukturních dat k optimalisaci 
enzymové funkce. Cílená evoluce genů. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Jde o jednosemestrovou přednášku s výukou 2 hod týdne. U zkoušky (kolokvia) si student 
vylosuje trojici otázek, z nichž jedna je zaměřena na kvantitativní aspekty předmětu. Nejprve má vyhrazenu 1 
hod na zpracování písemné přípravy, pak následuje pohovor.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Macholán, Lumír. Enzymologie. 2. upr. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 152 s. 
ISBN 80-210-1039-8. info  

 Kučera, Igor. Řešené úlohy z enzymologie. Brno : Rektorát UJEP, 1987. 121 s. info  
 Kotyk, Arnošt - Horák, Jaroslav. Enzymová kinetika. 1. vyd. Praha : Academia, 1977. 268 s. info  

C8170 Enzymologie - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
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Cíle předmětu: Studenti absolvují praktické procvičování poznatků z enzymologie. Naučí se tvořit systémové 
názvy enzymů. Vypočítají enzymové aktivity a určí typ a parametry enzymové kinetiky. Porozumí 
bioanalytickým aplikacím enzymů včetně souvisejících výpočtů.  
Osnova:  

1. Názvosloví enzymů a enzymová aktivita. 2. Metody měření enzymová aktivity I - fotometrie. 3. Metody 
měření enzymové aktivity II - spotřeba kyslíku, pH stat, vývoj plynu, aj. 4. Purifikace enzymů a její 
hodnocení. 5. Kinetika jednosubstrátové enzymové reakce, rovnice Michaelise-Mentenové. 6. Zjišťování 
kinetických parametrů z experimentálních dat, integrovaná rovnice Michaelise-Mentenové. 7. Vliv pH na 
kinetiku enzymové reakce. 8. Inhibice. 9. Vícesubstrátové reakce. 10. Kooperativní jevy při působení 
enzymů. 11. Imobilizované enzymy. 12. Bioanalytické aplikace enzymů. 13. Enzymy v imunochemických 
stanoveních. 

Výukové metody: semináře, praktické procvičování učiva probíraného na přednášce z enzymologie, zejména 
výpočty  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Kučera, Igor. Řešené úlohy z enzymologie. Brno : Rektorát UJEP, 1987. 121 s. info  

C8210 Diplomová práce II (BC) 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 0/0/10. 10 kr. Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul 
v rozpisech.  
Osnova:  

Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů pod vedením školitele. Studium odborné literatury, experimentální 
práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004. xv, 
1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C8800 Rtg strukturní analýza 

Vyučující: doc. RNDr. Jaromír Marek Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní principy 
monokrystalové rtg. strukturní analýzy. Kromě teorie monokrystalové difrakce se zde ale věnujeme i přístroj. 
výbavě používané při difrakčním experimentu a metodám používaným při vyhodnocování experimentálních dat. 
Na rozdíl od analogického kursu CB070 Proteinová krystalografie je základní pozornost kursu C8800 
soustředěna na krystalografii tzv. malých molekul.  
Osnova:  

 Symetrie látek 
 Interakce rtg. záření s látkou 
 Difrakce na krystalu 
 Zdroje a detektory rtg. záření 
 Difraktometry 
 Fázový problém 
 Pattersonovské a přímé metody 
 Upřesňování modelu, R-faktory, metoda nejmenších čtverců. 
 Programy SHELXS a SHELXL 
 Příprava proteinových krystalů 
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 Proteiny a metody kovových derivátů 
 Upřesňování proteinových strukturních modelů 
 Krystalografické databáze 

Výukové metody 
Metody hodnocení: Během semestru je vyžadována domácí práce na počítači. Ústní zkouška či kolokvium  
Literatura:  

 Marek, Jaromír - Trávníček, Z. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. první. Olomouc : 
Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. 169 s. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2. info  

 Giacovazzo, C. Fundamentals of Crystallography. 1992. ISBN 0-19-855578-4. info  

C8835 Biokoordinační chemie 

Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D., Mgr. Petr Táborský Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním úkolem interdisciplinárního předmětu je, aby se studenti porozuměli a uměli vysvětlit 
základní pojmy koordinační chemie biologicky aktivních organických molekul (např. aminokyseliny, oligo- a 
polypeptidy, proteiny a metaloproteiny, sacharidy, nukleosidy a nukleotidy, nukleove kyseliny, alkaloidy, aj.). 
V kursu bude prezentován význam detailních znalostí složení, struktury, termodynamických a kinetických 
vlastností komplexů iontů kovů s biomolekulami za účelem lepšího pochopení molekulárně biologických jevů 
v přírodě. Cílem přednášky je taktéž zpřístupnění studijní literatury, databází a software pro široké použití ve 
výzkumu a praxi s návazností na rychle se rozvíjející obory chemie, biochemie a biologie (např. bioanalytická 
chemie, medicínská a farmaceutická chemie, speciační analýza, toxikologie, biofyzikální chemie, aj.).  
Osnova:  

 Úvod do předmětu, význam pro praxi - biospeciace. Speciace-definice, příklady, použití. 
 Teoretický základ a základní popis pro modelování chemických dějů v biokoordinační chemii. 
 Experimentální metody v biokoordinační chemii. Stanovení chemického modelu. 
 Acidobazické vlastnosti bioligandů (nomenklatura, acidobazické a komplexační vlastnosti bioligandů 

na molekulární a submolekulární úrovni - makro- a mikro- rovnováhy, význam pro praxi). 
 Komplexotvorné vlastnosti aminokyselin (acidobazické vlastnosti, aspekty koordinace iontu kovu 

aminokyselinami, přehled komplexotvorných vlastností jednotlivých aminokyselin - bi- a tridentátní 
aminokyseliny, deriváty aminokyselin a jejich komplexotvorné vlastnosti, směsné (ternární) komplexy 
aminokyselin). 

 Komplexy peptidů a jejich derivátů (acidobazické vlastnosti peptidů a koordinační schopnosti peptidů, 
komplexy Gly oligopeptidů, peptidů s nekoordinujícím a koordinujícím O nebo N donorovým atomem 
bočním řetězcem, His peptidů, komplexy peptidů se sírou jako donorovým atomem). 

 Termodymamické a kinetické aspekty metaloenzymů a metaloproteinů (mechanismus vazby kovu a 
disociace metaloenzymů a metaloproteinů, mechanismus vazby a uvolnění malých ligandů - inhibitorů, 
substrátů v metaloenzymech a metaloproteinech, strukturní modely enzymů založených na 
koordinačních sloučeninách). 

 Komplexy sacharidů a ligandů s cukernou složkou (obecné vlastnosti, koordinační rovnováhy -
komplexy nízkomolekulárních sacharidů, glukofuranosidů, kyselin sacharidů, aminosacharidů, 
makromolekulárních sacharidů; struktura a vazba -komplexy mono-, di- a oligosacharidů, komplexy 
kyselin sacharidů a sacharidů s donorovým atomem N, dimerní a polymerní komplexy; redoxní 
vlastnosti). 

 Interakce protonů a iontů kovů s bazemi nukleových kyselin, nukleosidů a monofosfátů nukleosidů 
(úvod, komplexace purinu a jeho 9-substituovaných derivátů, komplexace adenosinu a adeninu, 
komplexace 6-oxopurinu a jeho nukleosidů, komplexace cytidinu a cytosinu,komplexace 4-
oxopyrimidinu a jeho nukleosidů, vazba na cukerné složce ribonukleotidů,komplexace nukleosidu 5-
monofosfátu, termodynamika protolytických a komplexačních rovnováh, korelace stabilita-bazicita, 
interakce mezi ligandy). 

 Terapeutické využití koordinačních sloučenin. Vývoj a aplikace nových léčiv založených na 
komplexech. Diagnostické využití koordinačních sloučenin (MRI, luminiscenční a radioizotopové 
sondy). 

 Experimentální a numerické metody používané pro biospeciační stanovení. 
 Využití strukturních biokordinačních motivů v supramolekulární chemii a bioanalytické chemii. 
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Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: přednáška probíhá blokově nebo v semestru podle dohody s vyučujícím ústní zkouška  
Literatura:  

 Burger K., Biocoordination chemistry: Coordination Equilibria in Biologically Active Systems, Ellis 
Horwood, Chichester 1990.  

 Fenton, David E. Biocoordination chemistry. 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 1995. 91 s. 
ISBN 0-19-855773-6. info  

 Wilkins, Patricia C. - Wilkins, Ralph G. Inorganic chemistry in biology. Oxford : Oxford University 
Press, 1997. 91 s. ISBN 0-19-855933-. info  

 Roat-Malone, Rosette M. Bioinorganic chemistry :a short course. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 
2002. xvii, 348. ISBN 0-471-15976-X. info  

 Lippard, Stephen J. - Berg, Jeremy M. Principles of bioinorganic chemistry. Mill Valley : University 
Science Books, 1994. 411 s. ISBN 0-935702-73-3. info  

 Kaim, Wolfgang - Schwederski, Brigitte. Bioinorganic chemistry : inorganic elements in the chemistry 
of life : an introduction and guide. Chichester : John Wiley & Sons, 1994. 401 s. ISBN 0-471-94369-. 
info  

 Medical applications of coordination chemistry. Edited by Chris Jones - John Thornback. 1st ed. 
Cambridge : RSC Publishing, 2007. xv, 353 s. ISBN 978-0-85404-596. info  

 McCleverty J.A., Meyer T.B. (Eds.), Comprehensive Coordination Chemistry II, Vol. 9, Elsevier, 
Amsterdam 2003.  

 Handbook of elemental speciation :techniques and methodology. Edited by Rita Cornelis. Chichester : 
Wiley, 2003. xii, 657 s. ISBN 0-471-49214-0. info  

 Handbook of elemental speciation. Edited by Rita Cornelis. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. xix, 
768 s. ISBN 0-470-85598-3. info  

C8855 Počítačová chemie a molekulové modelování II 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc., Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurs je zaměřen na získání pokročilých znalostí v oblasti výpočetní chemie. Jeho orientace je 
výrazně aplikační. Student získá přehled o metodách analýzy komplikovaných energetických prostorů, metodách 
simulujících dynamiku molekul, metodách umožňujících studovat molekulární komplexy a chemické reakce. 
V neposlední řadě se student seznámí s různými způsoby, jak do výpočtu zahrnout solvent. V závěru se studenti 
seznámí s některým uživatelsky příjemným programovým balíkem pro počítačové modelování molekul a 
molekulárních systémů.  
Osnova:  

1. Hyperplochy potenciální energie (PES). Význam a charakteristika stacionárních bodů. Základní algoritmy 
pro jejich vyhledávání. 2. Simulace chování molekulárního systému. Molekulová dynamika a metody Monte 
Carlo. 3. Konformační změny a jejich počítačové studium. Řešení problému mnohonásobných minim 
v konformační analýze. Energetické bariery konformačních interkonverzí. 4. Úvod do počítačového studia 
supramolekul , molekulárních komplexů a biomolekul. Dokování molekul. Design nových molekul. 5. 
Modelování solventu. 6. Modelování chemických reakcí. 7. Programové systémy Insight II, AMBER, 
DISCOVER, Oxford Molecular, WHATIF, AUTODOCK. 

Výukové metody: Předná3ky kombinované s diskusí nad projekty.  
Metody hodnocení: Kurs sestává ze sedmi dvouhodinových přednášek. Ty jsou přednášeny samotnými 
frekventanty kursu na základě předběžné domluvy s vyučujícím. Pro ty studenty, kteří si zapsali cvičení, pak 
následuje samostatný projekt, který má ve většině případů úzký vztah k odbornému zaměření studenta.  
Literatura:  

 Lipkowitz, K B - Boyd, D B. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York : VCH Publishers, 
1998.  

 Hehre, Warren J. - Shusterman, Alan J. - Huang, W. Wayne. A laboratory book of computational 
organic chemistry. Irvine, Calif. : Wavefunction, 1996. xiv, 291 s. ISBN 0-9643495-5-8. info  

 Foresman, J B - Frisch, A. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods. Pittsburgh : 
Gaussian, Inc., 1996. info  

 Jensen, Frank. Introduction to Computational Chemistry. New York : J. Wiley & Sons Ltd., 1999. info  
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C8856 Počítačová chemie a molekulové modelování II cvičení 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Samostatny projekt v pokrocile vypocetni chemii.  
Osnova:  

Student si voli pokrocily samostatny project po konzultaci s vyucujicim. 

Výukové metody: Práce na projektu.  
Metody hodnocení: Diskuse o projektu, protokol  
Literatura:  

 Encyclopedia of computational chemistry. Edited by Paul von Ragué Schleyer. Chichester : John Wiley 
& sons, 1998. xxix, s. 2. ISBN 0-471-96588-X. info  

 Dle potreb projektu  

C8880 Vybrané metody analýzy pevných látek 

Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc., prof. RNDr. Vítězslav Otruba CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s instrumentálními analytickými technikami a 
metodikami pro přímou anorganickou analýzu pevných látek  
Osnova:  

1. Oblouková a jiskrová spektrometrie s fotoelektrickou a fotografickou detekcí, kvalitativní analýza, 
vyhodnocení emisních spekter. 

2. Indukčně vázané plazma pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii (ICP-OES a ICP-MS. 
3. Laserová ablace a emisní optická spektrometrie s laserovou jiskrou (LIBS) pro lokální mikroanalýzu. 
4. Základy hmotnostní spektrometrie s iontovou mikrosondou (SIMS). 
5. Doutnavý výboj v analýze povrchů - Grimmova výbojka pro optickou emisní a hmotnostní 

spektrometrii. 
6. RTG spektrometrie, vznik primárního a fluorescenčního záření, absorpční RTG spektrometrie. 
7. Energodisperzní a vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometrie, aplikace. 
8. RTG spektrometrie s buzením záření elektrony (mikrosonda, rastrovací elektronový mikroskop) a ionty 

(PIXE). 
9. Elektronová spektrometrie ESCA, spektrometrie Augerových elektronů. 

Výukové metody: teoretcká příprava  
Metody hodnocení: přednáška, ústní zkouška  
Literatura:  

 Andrews, David L. Lasers in chemistry. 3rd ed. Berlin : Springer-Verlag, 1997. 232 s. ISBN 3-540-
61982-83. info  

 Cremers, David A. - Radziemski, Leon J. Handbook of laser-induced breakdown spectroscopy. 
Chichester : John Wiley & Sons, 2006. xviii, 283. ISBN 0-470-09299-8. info  

 Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) :fundamentals and applications. Edited by Andrzej W. 
Miziolek - V. Palleschi - Israel Schechter. New York : Cambridge University Press, 2006. xvii, 620. 
ISBN 0-521-85274-9. info  

 Andrews, David L. Lasers in chemistry. 3rd ed. Berlin : Springer-Verlag, 1997. 232 s. ISBN 3-540-
51777-4. info  

C8950 NMR - Strukturní analýza 

Vyučující: prof. RNDr. Radek Marek Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: NMR spektroskopie jako jedna z nejdůležitějších strukturně-analytických metod zaujímá 
významné místo ve výzbroji každého chemika. Předmět NMR strukturní analýza by měl absolventovi umožnit 
základní orientaci v problematice řešení struktury přírodních produktů a organických sloučenin pomocí 
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vysokorozlišovací NMR spektroskopie. Hlavní důraz je kladen na interpretaci a extrakci informací ze základních 
typů 2D spekter (COSY, NOESY, HSQC, HMBC).  
Osnova:  

1. Některé aspekty NMR - úvod, metody magnetické rezonance, vznik NMR signálu, typy jaderných 
interakcí, chemický posun, interakční konstanta, příklady, Fourierova transformace - relaxace jader 
(inversion recovery), selektivní excitace, potlačení signálu rozpouštědla, NOE; 2. Konstrukce 
spektrometrů - magnety, sondy, kyvety a propojení s HPLC, MS; 3. Editační techniky - spinové echo, 
APT - přenos polarizace, INEPT, DEPT; 4. NMR spektroskopie ve více dimenzích - homonukleární 
korelace - korelační spektroskopie (COSY) - interakce dalekého dosahu (LR-COSY, Relayed COSY) - 
TOCSY; 5. Heteronukleární korelace - jednovazebné (HETCOR) - dalekého dosahu (LR-HETCOR, 
COLOC); 6. Měření J konstant - J spektroskopie - jiné techniky-korelace chemických posunů, časová 
doména; 7. Interakce dipól-dipól - selektivní NOE - 2D NOESY; 8. Vícekvantová spektroskopie - MQF-
COSY - INADEQUATE; 9. NMR spektroskopie jiných jader než 1H a 13C - 15N, 31P, 77Se (19F, 29Si, , 
111Cd a 113Cd, 117Sn a 119Sn, 125Te, 195Pt a 207Pb); 10. Inverzní experimenty - jednovazebné (HMQC, HSQC) 
- dalekého dosahu (HMBC, HSQC) - kombinované techniky (HMQC-TOCSY, HSQC-TOCSY, HSQC-
NOESY; 11. Gradientní NMR spektroskopie - homokorelační spektroskopie - NOESY - heterokorelační 
inverzní metodiky; 12. Nepřímá spin-spinová interakce a přímá interakce dipól-dipól - informace pro 
řešení prostorové struktury molekul - J konstanty a informace o dihedrálních úhlech - NOE a 
meziatomové vzdálenosti - vstupní data pro molekulovou mechaniku; 13. Praktické aspekty - typy sond, 
logická struktura analýzy, citlivost experimentů; 14. Praktické příklady a interpretace spekter 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: výuka probíhá každý týden, zakončení zkouškou s písemnou event. ústní částí.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Claridge, Timothy D.W. High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry: Pergamon, 1999 
382s. ISBN 0-08-0427987  

doporučená literatura  

 Rahman, Atta-ur-. Solving problems with NMR spectroscopy. Edited by Muhammad Iqbal Choudhary. 
San Diego : Academic Press, 1995. xvi, 430 s. ISBN 0-12-066320-1. info  

 Rahman, Atta-ur-. One and Two Dimensional NMR Spectroscopy. 1. vyd. Amsterdam : Elsevier 
Science Publishers B.V., 1989. 578 s. ISBN 0-444-87316-3. info  

 Breitmaier, Eberhard. Structure elucidation by NMR in organic chemistry :a practical guide. Translated 
by Julia Wade. Chichester : John Wiley & Sons, 1993. 265 s. ISBN 0-471-93381-3. info  

neurčeno  

 Braun, Siegmar - Kalinowski, Hans - Otto - Berger, Stefan. 150 and more basic NMR experiments :a 
practical course. 2nd exp. ed. Weinheim : Wiley-VCH, 1998. 595 s. ISBN 3-527-29512-7. info  

 Braun, Siegmar - Kalinowski, Hans - Otto - Berger, Stefan. 100 and more basic NMR experiments :a 
practical course. Weinheim : VCH Verlagsgesellschaft, 1996. xii, 418 s. ISBN 3-527-29091-5. info  

 http://staffold.vscht.cz/nmr/subpages/predmet.html  

C9002 Oborový seminář z biochemie III 

Vyučující: doc. Ing. Martin Mandl CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Zprávy o postupu a prezentace výsledků disertačních prací. Informace z literatury 
o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru. Referátové zpracování přehledných článků. Přednášky zvaných 
expertů v daném oboru.  
Osnova:  

Aktuální program se mění pro každý semestr a je založen na prezentacích doktorských studentů a zvaných 
expertů. 
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Výukové metody: Přednášky zvaných expertů z biochemických a příbuzných oborů, prezentace doktorských 
studentů a následná diskuse studentů.  
Metody hodnocení: Diskuse v hodině po prezentaci odborníků. Zápočet.  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha : Victoria 
Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

C9085 Protein-RNA interactions 

Vyučující: Mgr. Richard Štefl Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: The course will provide an overview on how proteins interact with RNAs. Different modes of 
interactions as well as their importance for biological functions will be discussed. In addition, the course will 
highlight advantages and disadvantages of various techniques when applied to protein-RNA complexes.  
Osnova:  

1. A Brief introduction to chemical structure of RNAs and proteins 2. A Brief introduction to basic 
structural motifs of RNAs and proteins 3. Introduction to protein-RNA interactions 4. RNA sequence-
dependent recognition by proteins 5. RNA structure-dependent recognition by proteins 6. Experimental 
methods for structural determination of protein-RNA complexes 7. Biochemical methods for 
characterization of protein-RNA complexes 8. Known mechanistic pictures on how the interactions between 
Proteins and RNAs mediate gene expression and its regulation. 

Výukové metody: lectures & class discussions  
Metody hodnocení: přednášky, diskuse v hodině, ústní zkouška  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591 s. 
ISBN 0-471-39223-5. info  

C9090 Sekundární metabolity 

Vyučující: RNDr. Ivo Pluháček  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Přednášky pro studenty doktorského a magisterského studia. Sekundární metabolismus, 
metodika jeho studia. Třídy metabolitů, jejich struktura a funkce: Neproteinogenní aminokyseliny, biologicky 
aktivní peptidy, toxiny, antibiotika, aminy, alkaloidy, glykosidy, šikimátová cesta a polyketidy, terpenoidy, 
vonné látky, kancerogeny, halucinogeny, chemická komunikace hmyzu.  
Osnova:  

 Sekundární metabolismus, metodika jeho studia 
 neproteinogenní aminokyseliny 
 biologicky aktivní peptidy 
 toxiny 
 antibiotika 
 aminy 
 alkaloidy 
 glykosidy 
 šikimátová cesta a polyketidy 
 terpenoidy 
 vonné látky 
 kancerogeny 
 halucinogeny 
 chemická komunikace hmyzu. 

Výukové metody: Přednášky s experimenty.  
Metody hodnocení: Jednosemestrová přednáška s výukou 2 hodiny týdně. Ústní zkouška jednotlivých studentů 
nebo skupinové kolokvium.  
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Literatura:  

 Sekundární metabolity. Edited by Lumír Macholán. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita-
Přírodovědecká fakulta, 2003. 150 s. ISBN 80-210-3068-2. info  

 Macholán, Lumír. Sekundární metabolity. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 147 s. ISBN 80-
210-1735-. info  

C9100 Biosenzory 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Přednáška pro studenty magisterského a doktorantského studia. Definice, přehled a 
charakteristiky biosensorů. Elektrochemické a optické biosensory. Sensory založené na afinitních interakcích. 
Piezoelektrické a kalorimetrické sensory. Technologie biosensorů, imobilizační postupy. Problémy miniaturizace 
a masové produkce biosensorů. Aplikace biosensorů v klinické analýze, životním prostředí.  
Osnova:  

1. Definice biosensoru. Historický přehled. Charakteristiky ideálního biosensoru. Základní měřící přístupy. 
2. Elektrochemické biosensory, enzymové elektrody. Potenciometrické systémy a ISFETy. Referenční 
elektrody. 3. Amperometrické měření kyslíku, peroxidu vodíku a NADH, biosensory s oxidázami a 
dehydrogenázami. 4. Přenos elektronů z enzymů na elektrodu pomocí mediátorů. Kompozitní a 
organokovové molekuly. 5. Měření impedance a konduktometrické biosensory. Voltametrické techniky. 6. 
Spektrofotometrické, fluorimetrické a chemiluminiscenční sensory, optická vlákna. Optické biokatalytické 
sensory. Bioluminiscence. 7. Biosensory pro detekci inhibitorů. Recyklační enzymové systémy. 
Mikrobiální, tkáňové a receptorové sensory. 8. Afinitní biosensory s nepřímou detekcí pomocí značek. 
Imunosensory. 9. Hybridizační biosensory pro stanovení nukleových kyselin a detekci sekvencí 
oligonukleotidů. 10. Přímé optické afinitní sensory. Využítí exponenciální vlny a resonance povrchových 
plasmonů ke sledování bioafinitních interakcí v reálné čase. Integrované optické systémy, interferometry a 
podobné techniky. 11. Imobilizace biomolekul při konstrukci biosensorů. Membránové techniky. 
Elektropolymerace. 12. Aktivace povrchu sensorů. Kovalentní vazba biomolekul. 13. Miniaturizace a 
masová produkce biosensorů. Sítotisk, litografie, biosensory jako součást integrovaných analytických 
systémů, biočipy. 14. Komerční biosensory. Perspektivy biosensorů, oblasti uplatnění v medicíně, 
potravinářství, ochraně životního prostředí, vojenství. 

Výukové metody: přednáškový kurz  
Metody hodnocení: přednášky, ústní zkouška nebo kolokvium  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. - Pratt, Charlotte W. Fundamentals of biochemistry :life at the 
molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930. 
info  

C9220 Seminář k diplomové práci I 

Vyučující: doc. Ing. Martin Mandl CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni sepsat svou diplomovou praci, začínajíc od studia 
literatury až po přípravu její teoretické i praktické části. Hlavní cíle kurzu jsou: zvládnutí rešeše a metodiky a e-
prezentace výsledků tohoto studia v souvislosti s obsahem diplomové práce.  
Osnova:  

 Úvod k diplomové práci, literatura. Struktura a forma diplomové práce. 
 Souhrnné referáty studentů o získané rešerši a metodách použitých v diplomové práci. 

Výukové metody: Prezentace diplomantů z úvodu problematiky práce a metodických přístupech.  
Metody hodnocení: Seminář je určen zejména pro studenty 5.ročníku. Referát o výsledcích diplomové práce je 
nezbytnou podmínkou obhajoby.  
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Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha : Victoria 
Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

C9300 Diplomová práce I (BC) 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 0/0/5. 5 kr. Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul 
v rozpisech.  
Osnova:  

Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů pod vedením školitele. Studium odborné literatury, experimentální 
práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004. xv, 
1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C9310 Diplomová práce III (BC) 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 0/0/10. 10 kr. Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul 
v rozpisech.  
Osnova:  

Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů pod vedením školitele. Studium odborné literatury, experimentální 
práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004. xv, 
1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C9320 Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc., doc. RNDr. Michaela Wimmerová Ph.D., doc. Ing. Martin Mandl 
CSc.  
Rozsah: 0/0/6. 6 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Absolvováním předmětu se studenti formou laboratorního cvičení seznámí s praktickými 
aspekty a základními aplikacemi metod uvedených v osnově předmětu.  
'Osnova' 
Výukové metody: Individuálně vedené laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Je třeba absolvovat 12 úloh dle rozpisu. Ukončení zápočtem na základě účasti a zpracování 
protokolů.  
Literatura:  

 Anzenbacher, Pavel - Kovář, Jan. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha : 
Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info  
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C9530 Strukturní biochemie 

Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Žídek Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je poskytnout základní informace o určování struktury biomakromolekul 
(zejména proteinů a nukleových kyselin). Je koncipována jako obecný přehled určený studentům, kteří se 
nechtějí v tomto oboru specializovat, ale může posloužit i jako úvod k pokročilým kurzům strukturní analýzy. 
Studenti, kteří úspěšně ukončí kurz budou schopni aplikovat metody prohledávání databází struktur, analyzovat 
strukturní modely, rozhodovat, která metoda určování struktury je vhodná pro daný případ a pochopit základní 
principy určování struktur a analýzy výchozích dat.  
Osnova:  

1-4. Pojem struktury makromolekul, základní strukturní motivy proteinů, nukleových kyselin, struktura 
sacharidů a membrán. 5. Výpočetní metody, molekulová mechanika a dynamika, simulované žíhání. 6. 
Příprava vzorku, sekvenace nukleových kyselin, proteinů a sacharidů. 7. Optické metody charakterizace 
biomakromolekul: cirkulární dichroismus, infračervená spektroskopie. 8-9. Rentgenová strukturní analýza. 
Příprava krystalů, difrakční experiment, metody řešení fázového problému, mapy elektronové hustoty, 
výstavba strukturního modelu. 10-11. Nukleární magnetická rezonance. Izotopové značení, NMR 
experiment, přiřazení frekvencí ve spektrech, určení geometrie (NOE, interakční konstanty), dynamika 
proteinů. 12. Databáze struktur, bioinformatika, počítačové předpovídání a modelování. 

Výukové metody: Základní principy jsou vysvětleny v přednáškách doplněných prezentací modelových 
příkladů a otevřených diskusi. Všechny přednášky jsou shrnuty a rozšířeny o další příklady v elektronické 
učebnici, poskytované studentům zdarma.  
Metody hodnocení: "Ústní" zkouška se skládá ze dvou částí, praktických úkolů (řešených formou testu) a 
bezprostředně navazující ústní diskuse se zkoušejícím. Hodnocení vychází zejména (z 80 %) z praktické části. 
Během řešení praktických úloh a přípravy na diskusi je povoleno používat přinesenou literaturu, poznámky, 
informace z internetu, je však vyžadováno samostatné řešení. K přípravě na praktickou část slouží cvičení 
C9531.  
Literatura:  

 Lesk, Arthur M. Introduction to protein architecture :the structural biology of proteins. New York : 
Oxford University Press, 2001. xii, 347 s. ISBN 0-19-850474-8. info  

 Finkelstein, Alexei V. - Ptitsyn, O. B. Protein physics :a course of lectures. Amsterdam : Academic 
Press, 2002. xix, 354 s. ISBN 0-12-256781-1. info  

 Daune, Michel. Molecular biophysics : structures in motion. Oxford : Oxford University Press, 1999. 
xxii, 499. ISBN 0-19-857783-4. info  

 Marek, Jaromír - Trávníček, Z. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. první. Olomouc : 
Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. 169 s. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2. info  

 Rhodes, Gale. Crystallography made crystal clear :a guide for users of macromolecular models. 2nd 
ed. San Diego, Calif. : Academic Press, 2000. xix, 269 s. ISBN 0-12-587072-8. info  

 Protein NMR spectroscopy :principles and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Amsterdam : 
Elsevier, 2007. xxv, 885 s. ISBN 978-0-12-164491. info  

 Attwood, Teresa K. - Parry-Smith, David J. Introduction to bioinformatics. 1st pub. Essex : Longman, 
1999. xx, 218 s. ISBN 0-582-32788-1. info  

F8310 Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Šponer DrSc.  
Rozsah: 2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Předmětu objasňuje moderní pohled na úlohu molekolových interakcí v chemii a biologii. 
Bodou vysvětleny zákládní molekulové interakce (kovalentní struktura, van der Waalsova interakce, 
elektrostatické interakce, vodíkové vazby, a další možné doplňkové interakce.). Podrobně bude diskutován vliv 
solvatace a entropie. Bodou vysvětleny základní možnosti jejich popisu, tj. klasická aproximace pomocí 
empirických potenciálů, a plný kvantově-chemický popis. Budou uvedeny zakladní experimentální techniky 
(fyzikálně-chemické metody a rentgenostrukturní analýza) Vše bude rozsáhle ilustrováno na příkladech, zejméne 
se bude jednat o moderní poznatky o struktuře, dynamice a funkci molekul RNA, s rozsáhlou analýzou funkce 
ribosomu během syntézy bílkovin. Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům - popsat a vysvětlit úlohu 
molekulových interakcí v chemii a biologii (jak v rámci klasické aproximace tak v kvantově-chemického popisu) 
- popsat a vysvětlit základní vztahující se experimenty a experimentální techniky.  
Osnova:  
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 Úloha molekulových interakci a proč jsou duležité 
 Kovalentní struktura 
 Van der Waalsovy síly 
 Elektrostatické síly 
 Vodíkové vazby 
 Neaditivita interakcí, indukce a charge transfer 
 Empirický potenciál, molekulová mechanika, molekulová dynamika 
 Kvantově-chemický popis 
 báze atomových orbitalů 
 Elektronová korelace 
 fyzikálně chemické metody 
 rentgenostrukturní analýza 
 vliv solventu a entropie 
 Supramolekulární systémy v chemii 
 Struktura bílkovin 
 Struktura DNA 
 protein-DNA komplexy 
 revoluce v biologii, struktura, dynamika a funkce RNA 
 principy molekulových interakcí v RNA 
 Struktura a funkce velké ribosomální podjednotky 
 Struktura a funkce malé ribosomální podjednotky 
 elongační cyklus ribosomu 
 úloha molekulových interací v voluci ribosomální RNA 
 základní principy funkce biomolekulárních strojů a jak se liší od makroskopických strojů 

Výukové metody: Přednášky s mnoha ilustračními příklady, diskuze, praktické ukázky.  
Metody hodnocení: diskuze, ústní zkouška na kolokvium.  
Literatura:  

 Computational studies of RNA and DNA. Edited by Jiří Šponer - Filip Lankaš. Dordrecht : Springer, 
2006. xi, 636 s. ISBN 1-4020-4794-0. info  

JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška 

Vyučující: Mgr. Andrea Rozkošná , PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/0. 2 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 
ERR - odborný jazyk porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat 
hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu shrnout náročnější odborný text klasifikovat, 
porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat prezentovat odborný text vztahující se ke 
studovanému oboru za použití pokročilých prezentačních technik diskutovat o obecných a odborných tématech 
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru argumentovat  
Osnova:  

1.Písemná část 
a)Akademická část - gramatika odborného textu viz 
http://www.sci.muni.cz/main.php?stranka=Jazyky&podtext=A2 
b) Odborný text - slovník k dispozici (porozumění textu, shrnutí) 
2. Ústní část 

Prezentace odborného textu vztahujícího se ke studovanému oboru - téma dle vlastního výběru, ale obsah 
srozumitelný i pro posluchače jiných oborů, v rozsahu 10 minut s využitím veškerých prezentačních technik, 
popř. názorných pomůcek. Je třeba prokázat i schopnost reagovat na otázky publika. 

Výukové metody: Zkouška  
Metody hodnocení: Písemný test, ústní zkouška  
Literatura:  

 Jeremy Comfort. Effective Presentations.OUP 2000.  
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 Douglas Bell: Passport to Academic Presentations.Garnet 2008.  
 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  
 Keith Kelly: Science.Macmillan 2008  
 Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. 

London : Harper Collins Publishers, 1997. xii, 210 s. ISBN 0-00-375098-1. info  
 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex : Longman, 1999. 

160 s. ISBN 0-582-40019-8. info  
 English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989  
 Donovan, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford : University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-

457180-7. info  
 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info  
 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000  
 Plummer, Charles C. - McGeary, David. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque 

: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info  
 Strahler, Alan H. - Strahler, Arthur Newell. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J. : J. 

Wiley, 2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. info  
 Murphy, Raymond. English grammar in use :a self-study reference and practice book for intermediate 

students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. x, 379 s. 
ISBN 0-521-53762-2. info  

 Cunningham, Sarah - Bowler, Bill. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford : Oxford 
University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN -19-433968-8. info  

 +Any materials aimed at preparation for B2 level examinations(e.g. FCE, TOEFL)  

XV004 Výzkum a vývoj v praxi 

Vyučující: RNDr. Eva Janouškovcová Ph.D.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Předmět je v nabídce od jarního semestru 2008. Vychází ze zkušeností s pořádáním podobně 
zaměřených kurzů „Uplatnění inovací v podnikatelské praxi“ (jaro 2006), „Vědec - podnikatel“ (jaro 2007) a 
především stávající aktuální poptávky studentů MU po získání inormací a vzdělání v této oblasti. Předmět je 
určen především studentům magisterských a doktorských studijních programů PřF, LF a FI, nabízen je však 
napříč celou univerzitou. Hlavním cílem předmětu je vnést do povědomí studentů reálný náhled na řízení, 
organizaci i finanční zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti a poukázat na nezbytné aspekty, které dnešní 
výzkum obnáší, a to včetně přesahů do jiných oborů a s použitím různých přístupů. Základní tematické okruhy 
předmětu tvoří: (1.) komplexní řízení a správa projektů, (2.) zdroje financování výzkumu a vývoje (dostupnost, 
úskalí při získávání, veřejná X soukromá sféra), (3.) ochrana duševního vlastnictví, (4.) nakládání s výstupy 
výzkumu a vývoje (transfer technologií a znalostí, spolupráce univerzit s podniky, smluvní vztahy), (5.) 
podnikání v akademickém prostředí (strategie univerzit, vznik spin-off, převedení výzkumného projektu do 
podoby podnikatelského plánu) a (6.) podnikání v neakademickém prostředí (proč začít podnikat + veškeré 
informace související s podnikáním). Předmět je koncipován jako interaktivní a má za úkol vybavit posluchače 
potřebnými znalostmi v netradiční ucelené podobě.  
Osnova:  

1. Řízení a správa projektů 
Praktické poznatky pro všechny řešitele jakýchkoliv projektů, např.: - co je to projekt (pohled 
univerzity/podnikatele, projekt jako takový/grant, výzkumný záměr aj.) - základní struktura projektu 
(akademické/neakademické prostředí) - role týmu, řízení lidských zdrojů a týmů - ekonomická hlediska 
projektu, evidence a administrativní náležitosti - odpovědnost za projekt, efektivita, plnění cílů, nakládání 
s výstupy. 
2. Financování výzkumu 
Úvod do problematiky financování vědy a výzkumu na institucích, které je provozují (univerzity, akademie 
věd, resortní ústavy), zaměřuje se např. na otázky: - proč, za jakých podmínek a v jaké formě financovat 
výzkum - co a jak financovat (institucionální peníze/konkrétní projekty, veřejné/soukromé zdroje) - 
dostupnost finančních zdrojů, úskalí v jejich získávání, efektivita při jejich vynakládání - kde a jak 
v současnosti žádat o finanční prostředky (zdroje ČR, EU a jiné) - rozdíly ve financování základního a 
aplikovaného výzkumu. 
3. Ochrana duševního vlastnictví 
Okruh seznamuje s některými aspekty duševního vlastnictví a jeho ochrany, zejména: - co je to duševní 
vlastnictví - proč a jak duševní vlastnictví chránit - vztah k vědeckovýzkumným výsledkům – nakládání 

85 
 



86 
 

s duševním vlastnictvím - současný přístup a možnosti univerzit v ochraně duševního vlastnictví - základní 
právní předpisy. 
4. Nakládání s výstupy výzkumu a vývoje 
Tematický okruh je zaměřen na význam a různé možnosti uplatnění výsledků výzkumu: - současné 
legislativní podmínky pro uplatnění vědeckovýzkumných výstupů - co je transfer technologií a znalostí a 
jaké jsou jeho možnosti - role původců a pracovišť v procesu transferu technologií - formy podpory a 
spolupráce s podniky v celém procesu nakládání s výsledky výzkumu - poskytování výsledků (podmínky, 
smluvní zajištění vztahů – typové smlouvy aj.). 
5. Inovační podnikání v neakademickém prostředí 
Tematický okruh seznámí posluchače se základy inovačního podnikání: - než se začne podnikat (proč 
podnikat, uplatnění nápadů, zhodnocení schopností, cíle) - o čem přemýšlet na začátku podnikání (produkt 
nebo služba, trh, čas, tým) - faktory prostředí, konkurence, analýza silných a slabých stránek – SWOT - 
podnikatelský plán (mise, vize, identifikace cílů, definice strategie, kritické faktory úspěchu) kde získat 
prostředky pro financování podnikání (co zajímá investora, fáze financování, tržní 
6. Podnikání v akademickém prostředí 
Otázky zahrnující aktuální problematiku, např.: - nová role a strategie univerzit v oblasti akademického 
podnikání - podnikatelská univerzita – kdo a jak může podnikat - vlastní výzkumný projekt jako 
podnikatelský záměr - co je to spin-off – možnosti jeho vzniku a význam - inkubátory pro začínající 
podnikatele.nástroje, banky, podpůrné nástroje – půjčky, fondy, dotační programy EU). 
Tematické bloky 5 a 6 spolu souvisejí. Výstupem z těchto bloků bude vytvoření vlastního podnikatelského 
plánu ve stručné verzi, jeho kontrola a zpětná vazba každému posluchači. 

Výukové metody: Interaktivni přístup k výuce spočívající v průběžné kombinaci přednášek vysvětlujících 
principy a podávajících přehled faktů s diskusemi a vlastní prací studentů.  
Metody hodnocení: Výuka probíhá formou přednášek a navazujících praktických cvičení. Předmět je ukončen 
klasifikovaným zápočtem, rozhodující pro jeho udělení je aktivní účast na přednáškách a cvičeních, úspěšné 
absolvování písemného testu a úspěšné hodnocení ústních nebo písemných výstupů požadovaných v rámci 
výuky.  
Literatura:  

 Rosenau, Milton D. Řízení projektů. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2000. xiv, 344 s. ISBN 80-7226-
218-1. info  

 Švejda, Pavel. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha : Asociace inovačního podnikání, 2007. 348 s. 
ISBN 978-80-903153-6-5. info  

 Němec, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 182 s. ISBN 80-247-0392-0. 
info  

 Svozilová, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5. 
info  
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