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

řízení 
 

Forma studia prezenční     KKOV 
Názvy studijních oborů Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách  ano  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Adresa www stránky  jméno a heslo k přístupu na www  
Schváleno VR /UR /AR VR PřF MU podpis 

rektora 
 datum 

Dne 28.5.2014  
Kontaktní osoba PřF MU prof.RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. e-mail glatz@chemi.muni.cz 
Kontaktní osoba LF MU doc.MUDr.Milan Dastych,CSc.,MBA e-mail mdast@fnbrno.cz 
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Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se 
na obory člení 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy  Přírodovědecká fakulta  
Název studijního programu Biochemie  
Název studijního oboru Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách 
Garant studijního oboru prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. 
Místo uskutečňování studijního oboru Brno 
Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného 
povolání 

Ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
 
Specifikem připravovaného navazujícího magisterského studia Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách 
je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci 
předmětů a organizaci studia.  
 
Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném  vyhl. č.39/2004 Sb. (klinická 
biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství,  kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie)  
budou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic. K praktické výuce 
klinicko-laboratorních oborů bude maximálně využita velmi dobře vybavená výuková laboratoř Katedry laboratorních 
metod LF MU v kombinaci s rutinními laboratorními provozy FN Brno.  
 
Přírodovědně-analytická témata včetně mol. biologie a genetiky, jejichž perfektní znalost je druhou určující podmínkou pro 
kvalitní, kreativní a konkurenceschopné uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia budou obsažena 
v předmětech garantovaných  týmem akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké fakulty MU.  
Důraz bude kladen na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-
biochemických metod, metod molekulární biologie včetně separačních metod a oblast hmotnostní spektrometrie. 
 
Odůvodnění potřeby studijního programu / oboru 
Ve složení pracovních týmů klinických laboratoří (zdravotní laborant–bioanalytik–lékař) zaujímají vysokoškolsky erudovaní 
bioanalytici v laboratorním provozu klíčové místo. Jejich znalosti a praktické dovednosti jsou určující pro zajištění 
požadované kvality všech výstupů laboratorní činnosti pracoviště. 
 
Akreditované bakalářské studium oboru Zdravotní laborant na Katedře laboratorních metod LF MU pojaté, jako profesní 
příprava polyfunkčního zdravotního laboranta, představuje svými výstupy z učení velmi dobrou přípravu pro bezproblémové 
zapojení absolventů studia do praktické činnosti klinických laboratorních provozů i velmi dobrý základ pro vyšší stupeň 
vysokoškolského vzdělání formou navazujícího magisterského studia. 
Ze strany studentů existuje poptávka po možnosti pokračovat ve studiu formou navazujícího magisterského studia.  
 
Pro absolventy přírodovědně zaměřeného bakalářského studia, např. oboru Aplikovaná biochemie představuje toto 
navazující magisterské studium dosud chybějící možnost jejich přímého vstupu do aplikační sféry zdravotnických 
laboratorních provozů. Tento handicap je dlouhodobě vnímán studenty/absolventy  velmi negativně. 
 
Vysokoškolsky vzdělaný bioanalytik nachází uplatnění v medicínsky i přírodovědně zaměřených laboratorních provozech. 
Kombinace předmětů s medicínsko-laboratorní a přírodovědně-analytickou tématikou předurčuje výhodu spolupráce PřF a 
LF MU.   
 
Předpoklady pro realizaci navazujícího magisterského studia Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních 
metodách v rámci Masarykovy univerzity. 
LF a PřF MU je příjemcem podpory v rámci OPVK; prioritní osa: terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; partnerství a sítě. 
OPVK projekt  (2009-2013) „Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů MU a VUT Brno s účastí aplikační 
sféry“; reg.č.:CZ1.07/2.4.00/12.0054;(www.pes.med.muni.cz) 
a OPVK projekt v rámci výzvy partnerství a sítě (2012-2014)  „BiochemNet“ Vytvoření sítě pro podporu spolupráce 
biomedicínských pracovišť  a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi; 
reg.č.:CZ.107/2.4.00/31.0133 
 
Cíl a záměr projektů:  

http://www.pes.med.muni.cz/
akubena
Přeškrtnutí
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 Navázání účinných forem formální i neformální komunikace a výměny informací za účelem zkvalitnění 
vysokoškolské výuky v biomedicínských oborech LF MU, PřF MU a VUT.  

 Zapojení praktické aplikační sféry do výuky s cílem zvýšit připravenost, tvůrčí schopnosti, kreativitu a 
konkurenceschopnost absolventů při jejich uplatnění v praktickém životě se znalostí současné reality a požadavků 
praxe.  

Oba řešené OPVK projekty vytvářejí plněním vytyčených klíčových aktivit optimální prostředí pro navázání účinné 
mezifakultní spolupráce nejen v rámci MU, ale i s funkčně propojenou zdravotnickou aplikační sférou  brněnských 
fakultních nemocnic. 
 
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 
 
Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních. 
 
 Všeobecné znalosti a dovednosti 
a) Absolvent magisterského studijního oboru Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách bude schopen 

zastávat tvůrčí práci s analytickou, instrumentální a výpočetní technikou ve všech typech medicínských laboratoří.   
b) Získá orientaci v nových preanalytických, analytických a postanalytických procesech jednotlivých laboratorních oborů, 

včetně znalosti kritických míst a zásad správné laboratorní praxe (SLP). 
c) Bude ovládat požadavky akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky 

norem ISO 9001:2008 a 15189:2013 a bude schopen je implementovat v praxi.  
 
 Odborné vědomosti a dovednosti 
a) Absolvent bude schopen prakticky využívat všechny formy oboustranné elektronické komunikace s klinickými 

pracovišti včetně progresivních forem identifikace biologického materiálu a přípravy analytických vzorků.       
b) Bude schopen ovládat analytickou a instrumentální techniku v souladu se standardními operačními postupy, včetně 

jejího efektivního funkčního a ekonomického využití. 
c) Bude vybaven pro pracovní zařazení v konsolidovaných a konsolidujících se laboratorních provozech bez oborového 

omezení. 
 
 Speciální vědomosti a dovednosti 
a) Bude schopen provádět vysoce specializovaná laboratorní vyšetření, zavádět nové analytické metod a postupy včetně 

optimální organizace programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního srovnání.  
b) Bude schopen podílet se na zpracování dat jak pro ekonomické účely, tak i v rámci shromažďování a vyhodnocování 

dat výzkumné činnosti pracoviště. 
 
 
Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe. 
Absolvent bude připraven pro kvalifikovanou činnost bioanalytika v perspektivní konsolidované medicínské laboratoři se 
schopností rychlé, efektivní adaptace na nové analytické, instrumentální a provozně-organizační postupy bez oborového 
omezení. 
 
Uplatnění absolventů: 
Široká síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR vytváří trvalou poptávku po erudovaných bioanalyticích 
s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídajícími zvyšujícím se nárokům laboratorní medicíny i 
v kontextu naplňování Evidence Based Medicine. Absolventi mají předpoklad širokého uplatnění ve všech typech 
medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i univerzitních ústavech, jakož i 
v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů. 
 
Přijetí do navazujícího magisterského studia Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách předpokládá 
znalosti uchazeče v rozsahu bakalářského studia oboru Zdravotní laborant. 
 
Cíle studia studijního oboru    
a) Připravit absolventy na vysoce kvalifikovanou, iniciativní a tvůrčí činnost v pracovních týmech konsolidovaných  

medicínských laboratorních provozů, zvláště v oborech: 
• Klinická biochemie 
• Klinická hematologie 
• Imunohematologie a transfuzní služba 
• Lékařská imunologie 
• Patologická anatomie 
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b) Zvýšit teoretickou připravenost a startovací praktické dovednosti multidisciplinárně vzdělaného bioanalytika, 
přizpůsobit se nárokům jednotlivých oborů a jejich rozvoji, zvláště s ohledem na proces konsolidace oborů laboratorní 
medicíny. 

c) Získat profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění 
v rámci EU. 

Poskytnout získání kvalifikace zájemcům o profesní uplatnění v medicínských laboratorních provozech   
 
Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe. 
Absolvent bude připraven pro kvalifikovanou činnost bioanalytika – odborného pracovníka v laboratorních metodách 
v perspektivní konsolidované medicínské laboratoři se schopností rychlé, efektivní adaptace na nové analytické, 
instrumentální a provozně-organizační postupy bez oborového omezení. 
 
Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 
 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu v 
akademickém roce  

 

Je plánováno každoročně přijímat 20 uchazečů. 

Bb- Prostorové zabezpečení studijního programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy  Přírodovědecká fakulta  
Název studijního programu Biochemie  
Název studijního oboru Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách 
Místo uskutečňování studijního oboru Brno 

 

Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  
Informační zabezpečení studijního programu 
Posluchárny a seminární místnosti univerzitního kampusu MU jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou umožňující 
jednoduchou i vícenásobnou projekci, vizualizaci, on-line napojení a projekci internetových zdrojů, videozáznamy 
přednášek formou videokonferencí i videozáznamů ukládaných do studijních materiálů a opor. K dispozici jsou počítačové 
učebny s možností využití síťových verzí softwarů (statistické a simulační programy, diagnostické algoritmy apod.) včetně 
ověřování znalostí studentů formou elektronických testů.  
Ve výukové laboratoři je k dispozici síťová verze laboratorního informačního systému s tiskárnou čárových kódů a on-line 
napojeným automatickým biochemickým analyzátorem a software pro vyhodnocování spektrofotometrických analýz.  
Učebna mikroskopických technik disponuje elektronickým zpracováním a projekcí mikroskopického obrazu. Software 
LUCIA Karyo slouží pro automatizované karyotypování lidských chromozomů.  
Univerzitní knihovna poskytuje dokonalý servis a dostupnost literárních zdrojů v on-line elektronické formě i s využitím 
mobilních elektronických zařízení (elektronické čtečky a tablety). 
Studijní program využívá všechny aplikace informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU).  
Všichni studenti mají přístup do zapsaných předmětů (vystavené učební opory – ppt prezentace, učební texty, komentovaná 
videa, e-learningové kurzy, internetové zdroje). Oboustranná komunikace studenta i učitele, využití cvičných a zkušebních 
testů, administrativa předmětů, zkoušení-termíny; hodnocení.  
V rámci sítě MEFANET přístup k portálu LF s uloženými komentovanými videozáznamy, atlasy a ostatními učebními 
oporami. 
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  asopisů 603 79 
Jsou součástí fondu kompaktní disky? ano ano 
Jsou součástí fondů videokazety? ano ano 
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Otevírací hodiny knihovny/studovny v týdnu 42 hod týdně 47 hod týdně 
Provozuje knihovna počítačové inform. služby? ano ano 
Zajišťuje knihovna rešerše   databáz ? ne, uživatelé samoobslužně ano 
Je napojena 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 Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách 
Název předmětu rozsah způsob zák. druh 

před. 
přednášející dop. 

roč. 
Doporučené studijní plány a popisy jednotlivých předmětů jsou uvedeny v příloze. 
 
Obsah a rozsah SZZk  
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která zahrnuje: 

• obhajobu diplomové práce 
• ústní zkoušku skládající se ze 3 předmětů s tématy  medicínských laboratorních oborů   

  
 Bioanalytické metody 
 Laboratorní instrumentální a analytická technika 
 Laboratorní diagnostika – Klinická biochemie a hematologie 

 
Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Bioanalytické metody 
Místo laboratorní medicíny v léčebně preventivní zdravotnické péči.  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, fosfáty. 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. Radiální 
imunodifúze, nefelometrie, imunoelektroforéza, imunofixace, western-blot, imunofluorescence,chemiluminiscence. 
Imunoenzymatické reakce. ELISA. Imunochromatografie, 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 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.  Praktické příklady vyhodnocení získaných dat k 
diagnostice onemocnění. 
Preanalytická fáze v klinické hematologii (odběr biologického materiálu na speciální hematologická vyšetření, transport, 
příjem, identifikace, uchovávání vzorků) 
Práce s automatickými hematologickými analyzátory (obsluha, kalibrace, kontrolní analýzy, údržba). 
Speciální morfologie buněk bílé řady (zhotovení a hodnocení krevních nátěrů periferní krve, kostní dřeně a dalších 
punktátů), laboratorní klasifikace hemoblastóz (cytochemická vyšetření, imunofenotypizace a cytogenetika), metody 
vyšetření  hemoglobinopatií a jejich hodnocení, základní laboratorní diagnostika anémií.  
Metody ke zjištění krvácivých stavů,  inhibičních systémů hemostázy,  funkce a biochemie krevní destičky,  aktivované 
fibrinolýzy. Markery trombogeneze, Zásady správné laboratorní práce. Interpretace hematologických výsledků 
 
Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Laboratorní instrumentální a analytická technika 
Spektrofotometrie; turbidimetrie, nefelometrie,fluorimetrie; chemiluminiscence,atomová emisní spektrofotometrie, atomová 
absorpční spektrofotometrie-plamenová atomizace; elektrotermická     atomizace, reflexní fotometrie; denzitometrie. 
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Osmometrie, elektroforéza, TLC, LC, HPLC, GC 
Laboratorní informační systémy. 
Automatické biochemické analyzátory, analyzátory ABR a krevních plynů,  
Iontově selektivní elektrody, laboratorní měřidla. 
Coulometrie, polarografie, konduktometrie, flow cytometrie, hmotnostní spektrometrie  
Principy měření na hematologických analyzátorech: impedanční a optická analýza 
Principy mikroskopie – světelná, elektronická. Speciální mikroskopické techniky  
Agregometrie  
Průtoková cytometrie v hematologii 
 
Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Laboratorní diagnostika-Klinická biochemie a hematologie 
 
Klinická biochemie 
Kardiovaskulární a plicní choroby,  
Diabetes mellitus 
Poruchy metabolismu lipidů 
Metabolismus kostí 
Poruchy metabolismu železa 
Poruchy vnitřního prostředí, ABR, voda, ionty, osmolalita 
Onemocnění ledvin a močových cest 
Urolytiáza 
Onemocnění zažívacího traktu, jater a pankreatu 
Nádorové choroby 
Endokrinní choroby 
Neurologické choroby 
Referenční meze a cut-off hodnoty laboratorních metod 
Indikace a interpretace laboratorních vyšetřovacích metod 
 
Klinická hematologie 
Anémie: klasifikace anémií, železo a jeho postavení ve struktuře hemoglobinu,nemoci z přebytku železa, struktura a funkce 
hemoglobinu (porfyrie), erytroidní a dyserytropoetické anémie, sideropenické anémie a sideroblastické anémie, talasemie, 
perniciozní a druhotné megaloblastové anémie, anémie z akutní a chronické ztráty krve, hemolytické anémie  (korpuskulární 
a extrakorpuskulární), anémie z kombinovaných příčin, 
sekundární polyglobulie. 
Reaktivní změny bílých krvinek (posun v počtu a rozpočtu leukocytů,leukocytární biologická křivka, eukemoidní 
reakce,infekční mononukleóza a akutní infekční lymfocytóza). 
Nádorové poruchy krvetvorných buněk ( akutní leukémie a jejich klasifikace, akutní myeloidní leukémie -labor. 
diagnostiky, základní charakteristika, akutní lymfatické leukémie - labor. diagnostika, základní charakteristika, 
myelodysplastický syndrom (labor. diagnostiky, klasifikace) 
Myeloproliferativní onemocnění ( chronická myeloidní leukemie , pravá polycytémie, myelofibróza (myeloskleróza), 
esenciální (primární) trombocytémie 
Lymfoproliferativní onemocnění ( maligní lymfogranulom (Hodkinova choroba), Nonhodginovské lymfomy, chronická 
lymfatická leukémie, leukémie z vlasatých buněk, hemostáza Burkitův (africký) lymfom, onemocnění plazmatických buněk: 
mnohočetný myelom a Waldenströmova makroglobulinémie 
Patofyziologie hemostázy  
Poruchy úlohy krevních destiček, endotelu, endotelových buněk a subendotelových strktur v primární hemostáze 
Poruchy plazmatického koagulačního systém: funkce a úloha jednotlivých složek systému, aktivace a inhibice 
fibrinolytický systém, funkce a úloha jednotlivých složek, způsoby aktivace a inhibice. 
 
 
Požadavky na přijímací řízení  
V základu vycházejí tyto požadavky z obecných požadavků na navazující magisterské studium v programu Bioanalytik – 
odborný pracovník v laboratorních metodách. Náplň přijímací zkoušky je identická s náplní státní závěrečné zkoušky 
akreditovaného bakalářského oboru Zdravotní laborant.  
Absolventi jiného bakalářského studijního oboru s přírodovědným zaměřením musí absolvovat předměty: 
Základy anatomie; Fyziologie; Zdravotnická etika; Ochrana veřejného zdraví; Řízení, ekonomie a právo; První pomoc 
Požadavky v sobě zahrnují pohled na specifické aspekty oboru a jsou z těchto okruhů:   
Biochemie, Instrumentální technika a Bioanalytické metody. 
Forma: písemná zkouška; 8 otázek z každého okruhu. 
Okruhy otázek: 
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Biochemie 
Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, biochemie hemoglobinu.  
Sacharidy, glykosidy, disacharidy, homopolysacharidy.  
Lipidy, mastné kyseliny.    
Nukleové kyseliny. Termodynamika enzymových reakcí, makroergické vazby. Reakční kinetika, enzymy jako 
biokatalyzátory.   
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, imunochemie. Hormony, mechanizmus jejich funkce. Xenobiochemie, cytochrom P450.  
 
Instrumentální technika 
Spektrofotometrie; turbidimetrie, nefelometrie, fluorimetrie; chemiluminiscence, atomová emisní spektrofotometrie, 
atomová absorpční spektrofotometrie-plamenová atomizace; elektrotermická atomizace, reflexní fotometrie; denzitometrie. 
Osmometrie, elektroforéza, TLC, LC, HPLC, GC. 
Laboratorní informační systémy. 
Automatické biochemické analyzátory, analyzátory ABR a krevních plynů.  
Iontově selektivní elektrody, laboratorní měřidla. 
Coulometrie, polarografie, konduktometrie, flow cytometrie. 
Preanalytická laboratorní fáze – manuální; robotizovaná.  
Mikroskopování, počítačová analýza obrazu – analýza chromosomů v cytogenetice, elektroforéza nukleových kyselin, 
genetický termocykler, genetický analyzátor. 
Techniky zpracování tkání pro histopatologické vyšetření,  aplikace (imuno)histochemických a cytologických metod. 
Principy měření na hematologických analyzátorech: impedanční a optická analýza. 
Principy mikroskopie – světelná, elektronická.  
Agregometrie, průtoková cytometrie v hematologii. 
 
Bioanalytické metody. 
Dusíkaté látky nebílkovinného charakteru; močovina, kreatinin, kys, močová, NH3 
Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu, Se. 
Žlučová barviva; hemoglobin. 
Celková bílkovina – sérum, moč, mozkomíšní mok. 
Specifické plazmatické bílkoviny. 
Glukóza, glykovaný hemoglobin. 
Cholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny. 
Enzymy; transaminázy, cholestatické enzymy, pankreatické enzymy. 
Kardiomarkery. 
Hladiny léků; drogy. 
Hormony, Tumormarkery. 
Chemické vyšetření moče. 
Morfologické vyšetření moče. 
Acidobazické parametry a krevní plyny. 
Imunoturbidimetrie. 
Homogenní a heterogenní imunoanalýza, ELISA. 
Interní kontrola kvality, Westgardova pravidla, externí kontrola kvality, analytické znaky metod, způsoby kalibrace 
analytických metod, chyby náhodné a systematické, interference. 
Polymerázová řetězová reakce, metody detekce genových mutací, odběr materiálu pro cytogenetické vyšetření, kultivace, 
zpracování suspenze, metody barvení a pruhování chromosomů. 
Vyšetření krevního obrazu na hematologických analyzátorech: jednotlivé parametry krevního obrazu, normální hodnoty, 
používané jednotky, souvislost měřených a počítaných parametrů erytrocytů a trombocytů s morfologií buněk. 
Barvení a hodnocení nátěrů periferní krve a kostní dřeně: metodika, způsob hodnocení jednotlivých preparátů.  
Morfologické abnormality červené krevní řady, leukocytů a trombocytů. 
Principy cytochemických vyšetření a pozitivita u jednotlivých krevních elementů: myeloperoxidáza, nespecifická esteráza, 
chloracetátesteráza, PAS reakce, kyselá fosfatáza, alkalická fosfatáza, barvení zásobního železa. 
Vyšetření anémií: retikulocyty, morfologické změny v nátěrech periferní krve, volný hemoglobin v plazmě, haptoglobin, 
feritin, elektroforéza hemoglobinu. 
Základní hemokoagulační vyšetření: PT, aPTT, fibrinogen, trombinový čas, reptilázový čas.  
 
Další povinnosti / odborná praxe  
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Odborná praxe  
Bloková odborná praxe na pracovištích klinických laboratoří uvedených laboratorních odborností ve FN Brno   
Cíle předmětu 
Odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru Klinická biochenie, Klinická hematologie, Imunohematologie a 
transfuzní služba, Lékařská mikrobiologie, Lékařská imunologie, Lékařská genetika a Patologická anatomie. Studenti se 
seznámí s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a 
činnosti.  
Studijní program klade důraz na zajištění kvalitní praktické výuky v maximální míře situované do rutinního prostředí 
klinických laboratoří. 
Umožní získání kvalitních praktických dovedností při používání současné analytické a instrumentální laboratorní techniky 
včetně rutinních logistických a provozně-organizačních postupů laboratorních pracovišť. 
Postihne hlavní prvky preanalytického, analytického a postanalytického procesu včetně poznání významu a praktického 
uplatnění týmové práce. 
  
Místem konání odborné praxe jsou: 
Fakultní nemocnice Brno – Oddělení klinické biochemie, Odd. klinické hematologie, Oddělení lékařské genetiky, Oddělení 
klinické mikrobiologie, Transfuzní oddělení a Patologicko anatomický ústav. 
Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mikrobiologický ústav, Imunologický ústav. 
Obsahová náplň odborné praxe v jednotlivých laboratorních oborech je dána vypracovaným sylabem. Její průběh, 
absolvování a hodnocení bude zaznamenáváno do jednoduchého logbooku. 
  
Obsahové zaměření předmětu 
Klinická biochemie 
• Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy 
• Příjem a identifikace biologického materiálu 
• Příprava analytických vzorků 
• Provoz automatického analyzátoru (vkládání vzorků, příprava reagencií, kalibrace, kontroly, kontrola výsledků analýz, 

údržba) 
• Stanovení glykémie z kapilární krve 
• Stanovení osmolality séra, moči 
• Stanovení parametrů AB metabolismu a krevních plynů 

 

Klinická hematologie 
• Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace BM, standardní operační postupy 
• Provoz automatických analyzátorů pro vyšetření parametrů krevního obrazu 
• Automatizované a manuální metody vyšetření parametrů hemostázy (trombocyty, plazmatické faktory) 
• Technika zhotovení a vyhodnocení krevního nátěru (periferní krev, kostní dřeň) 
• Lab. metody pro diagnostiku anémií a nádorových chorob krvetvorných buněk 
• Příklady interpretace hematologického laboratorního nálezu 
• Léčebné metody a techniky využívané v klinické hematologii (léčebné aferézy, transplantace kostní dřeně, registr dárců 

kostní dřeně) 

Imunohematologie a transfuzní služba 
• Organizace a řízení provozu zařízení transfuzní služby (ZTS) 
• Povinná legislativa 
• Systémy managementu jakosti, správná výrobní praxe 
• Práce s informačními systémy v ZTS (on-line přenosy předepsaných dat) 
• Dokumentace v ZTS 
• Nábor a registry dárců krve 
• Práce na odběrovém sále 
• Výroba transfuzních přípravků  
• Transfuzní přípravky, plazma pro frakcionaci, krevní deriváty 
• Výdej a expedice transfuzních přípravků 
• Provoz laboratoří transfuzního oddělení (laboratoř hematologická, virologická, imunohematologická, HLA, kontrolní) 
• Problematika autologních odběrů krve a výroba autotransfuzních přípravků 
• Problematika HLA, transplantologie (kmenové buňky a solidní orgány) 
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• Bezpečná hemoterapie, indikace a kompatibilita transfuzních přípravků 

Lékařská mikrobiologie 
• Příjem materiálu a jeho rozdělení do příslušných laboratoří 
• Základy přípravy médií pro kultivaci bakterií 
• Zpracování vzorků na bakteriologická vyšetření (moč, výtěr z krku, poševní výtěr, sputum, hnis, hemokultura) 
• Stanovení citlivosti na antibiotika difuzní metodou 
• Základní sérologické metody (Paul-Bunnell v mikromodifikacích  OCH a AKE, komplementfixační reakce, ASLO, 

latexfixační test) 
• Použití metod ELISA a PCR  

Lékařská imunologie 
• Organizace provozu pracoviště, odběry BM, příjem BM, laboratorní protokoly 
• Stanovení specifických proteinů (imunoglobuliny, složky komplementu, bílkoviny akutní fáze) 
• Imunofenotypizace lymfocytů a monocytů (flow cytometrie) 
• Funkční testy lymfocytů 
• Laboratorní diagnostika alergických chorob 
• Laboratorní diagnostika autoimunních chorob 

Klinická genetika 
• Odběr periferní krve pro kultivaci, uchování odebraných vzorků 
• Založení kultury pro hodnocení vrozených chromosomálních aberací 
• Založení kultury pro hodnocení získaných chromosomálních aberací 
• Zpracováni buněčné kultury 
• Příprava preparátů pro VCA, ZCA 
• Hodnocení mitotických preparátů v mikroskopu a s použitím počítačové analýzy obrazu 
• Ukázka výsledků interfázní a metafázní FISH 
• Ukázka spektrálního karyotypování 
• Prenatální cytogenetická diagnostika – specifika 
• Odběr periferní krve, různé metody izolace DNA-„vysolovací“ metoda (prakticky) 
• Kontrola kvality DNA (agarózová elektroforéza) a stanovení koncentrace DNA 
• (Izolace RNA z různých materiálů) 
• Amplifikace metodou PCR 
• Detekce PCR produktu (elektroforéza v polyakrylamidu) 
• Metody detekce mutací v klinické genetice (DGGE, SSCP, Real time PCR, fragmentační analýza, sekvenování) 
 
Patologická anatomie 
Histopatologické diagnostické metody 
• Provoz příjmové kanceláře na patologii, administrativa diagnostického provozu 
• Provoz příjmové laboratoře pro bioptická vyšetření, peroperační biopsie 
• Provoz laboratoře s tkáňovými procesory, blokování, zalévání tkání do pevných medií  
• Provoz standardní histopatologické laboratoře 
• Provoz specálních histopatologických laboratoří I a II 
• Provoz autoptických sálů, zacházení s nekroptickými odběry  
• Provoz imunohistochemické laboratoře I 
• Provoz histochemické laboratoře 
• Provoz laboratoře molekulární patologie I 
• Provoz laboratoře molekulární patologie II 

 
Návrh témat prací a obhájené práce  
Témata diplomových prací vypisuje rada Ústavu biochemie 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 
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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Zadání diplomové práce 
 
Magisterský studijní program: Biochemie 
Studijní obor: Bioanalytik 
Student(ka): Bc. Andrea Celá 
Název tématu: Nové strategie diagnostiky epilepsie způsobené poruchami v metabolismu pyridoxinu 
Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. 
Odborný konzultant: Mgr. Marta Zeisbergerová, PhD. 
Datum zadání diplomové práce: září 2011 
Datum odevzdání diplomové práce: květen 2013 
V Brně, dne 30. 9. 2011 
 
Zásady pro vypracování: 
V současnosti je pro diagnostiku pyridoxin-dependentních záchvatů (PDS) nutné biochemické a genetické vyšetření. 
Provádí se molekulárně genetické vyšetření genů, které kódují enzymy účastnící se metabolismu lysinu, prolinu a vitamínu 
B6. Z biochemických markerů je charakteristické zvýšení semialdehydu kyseliny alfa-aminoadipové, kyseliny pipekolové a 
piperidin-6-karboxylátu v krvi a likvoru. Doplňujícím vyšetřením je stanovení aminokyselin v plasmě a moči, kde bývá 
zvýšena koncentrace prolinu, hydroxyprolinu a glycinu.  
Cílem diplomové práce bude vypracování bioanalytické metody pro stanovení charakteristických markerů PDS a tak 
doplnění ostatních biochemických metod, které se uplatňují v diagnostice onemocnění. 
 
Seznam odborné literatury: 
 
1. Sadilkova, K., Gospe Jr., S.M., Hahn, S.H. J. Neurosci. Meth. 2009, 184, 136-141. 
2. Cook, P., Walker, V., J. Clin. Pathol. 2011, 64, 181-191. 
3. Rusnakova, Š., Fajkusová, L., Jansová, E., Šultesová, P., Elstnerová, L., et al. Neurol. pro praxi 2010, 11, 327-330. 
4. Mills, P.B., Struys, E., Jakobs, C., Plecko, B., Baxter, P. et al. Nat. Med. 2006, 12, 307-309. 
Návaznost na předchozí studijní program (podmínky 
z hlediska příbuznosti oborů) 

 

Magisterský studijní obor Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách představuje navazující magisterské 
studium na akreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant (LF MU) i na přírodovědně orientovaný bakalářský 
studijní obor Aplikovaná biochemie (PřF MU).  
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 Biochemie, obor Genomika a proteomika.  
 

 
 

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 Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách jsou povinné předměty 
Odborná praxe I, II, III, Klinická biochemie II-p,cv; Lékařská genetika-p,cv; Klinická mikrobiologie II-p,cv; 
Klinická imunologie II-p,cv; Transfuzní služba-p,cv; Klinická hematologie II-p,cv; Patologie-p,cv. 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 
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předmětů stejného nebo většího rozsahu. Povinně volitelné předměty jsou uvedeny v Doporučeném studijním 
plánu, dále jsou to 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 zkouškou 
povinné předměty: MBKB071p,c; MBLG071p,c; MBKM071p,c; MBKI081p,c; MBTS081p,c; 
MBKH081p,c; MBPA091p,c; MBPX0731,08220933; C7880.  

• Získat 4 kredity za Seminář k diplomové práci I a II.  
• Získat za celé studium absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů 

nejméně 120 kreditů.  
• Za absolvování volitelných předmětů musí student získat minimálně 18 kreditů.  
• Zpracovat diplomovou práci na zadané téma. Kreditová hodnota diplomové práce je 50.  
• 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. 

 

 

Doporučený studijní plán 
1. ročník 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

MBKB071c  Klinická biochemie II - cvičení  2  2  z  Beňovská,Dastych,Soška 
MBKB071p  Klinická biochemie II - přednáška  5  3  zk  Beňovská,Dastych,Soška 
MBKM071c  Klinická mikrobiologie II - cvičení  1  1  z  Ševčíková,Juránková 
MBKM071p  Klinická mikrobiologie II - přednáška  4  2  zk  Juránková,Ševčíková 
MBLG071c  Lékařská genetika - cvičení  1  /1  z  Gaillyová,Hanáková 
MBLG071p  Lékařská genetika - přednáška  4  2  zk  Gaillyová,Hanáková 
MBPX0731  Odborná praxe I  2     z  Dastych 

Povinně volitelné předměty 
C9300  Diplomová práce I (BC)  5  0/0/5  kz  Janiczek 

Z výběru doporučených volitelných předmětů 6 kreditů. 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
MBKH081c  Klinická hematologie II - cvičení  1  1  z  Penka,Bourková,Smejkal 
MBKH081p  Klinická hematologie II - přednáška  4  2  zk  Penka,Bourková,Smejkal 
MBKI081c  Klinická imunologie II - cvičení  1  1  z  Litzman 

http://www.sci.muni.cz/php/akreditace2014/ListObor/?OborNo=371#Formular_34422
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MBKI081p  Klinická imunologie II - přednáška  4  2  zk  Litzman 

MBPX0822  Odborná praxe II  2  2 týdny  z  Dastych 

MBTS081c  Transfuzní služba - cvičení  2  2  z  Tesařová 

MBTS081p  Transfuzní služba - přednáška  4  2  zk  Tesařová 

Povinně volitelné předměty 
C8210  Diplomová práce II (BC)  10  0/0/10  kz  Janiczek 

Z výběru doporučených volitelných předmětů 2 kredity. 

2. ročník 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

C7880  Nové směry v bioanalytické chemii  2+2  2/0  zk  Glatz,Janiczek 
MBPA091c  Patologie - cvičení  1  1  z  Kyclová 

MBPA091p  Patologie - přednáška  2  1  k  Kyclová 

MBPX0933  Odborná praxe III  2     z  Dastych 

Povinně volitelné předměty 
C9220  Seminář k diplomové práci I  2  0/2  z  Mandl 

C9310  Diplomová práce III (BC)  10  0/0/10  kz  Janiczek 

Z výběru doporučených volitelných předmětů 9 kreditů. 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
JA002  Pokročilá odborná angličtina - zkouška  2     zk  Dlabolová 

Povinně volitelné předměty 
CA220  Seminář k diplomové práci II  2  0/2  z  Mandl 

CA340  Diplomová práce IV (BC)  25  0/0/25  kz  Janiczek 

Z výběru doporučených volitelných předmětů 1 kredit. 

Doporučené volitelné předměty 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Bi5220  Imunologie  2+2  2/0  zk  Lojek,Kubala 

BLAT051  
Aplikované analytické a 
instrumentální techniky v laboratorní 
medicíně  

5  3  zk  Dastych 

C5920  Správná laboratorní praxe  1+2  1/0  zk  Bláha,Vrana 
C7010  Oborový seminář z biochemie I  2  0/2  z  Skládal 

C7073  Bioanalytika I - Biomakromolekuly  2+2  2/0  zk  Havliš 

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 

http://www.sci.muni.cz/php/akreditace2014/ListObor/?OborNo=371#Predmet_C7777
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C7188  Úvod do molekulární medicíny  2+2  2/0  zk  Slabý 

C7195  Pokročilé praktikum z biochemie  5  0/0/5  kz  Lochman,Kašparovský,Bouchal 
C7870  Biometrika  2+2  2/0  zk  Mandl 

C7895  Hmotnostní spektrometrie 
biomolekul  2+2  2/0  zk  Preisler 

C9100  Biosenzory  2+2  2/0  zk  Skládal 

Jarní semestr 

Bi6400  Metody molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Šmarda,Pantůček 

Bi6405  Metody molekulární biologie - 
cvičení  3  0/3  z  Beneš 

Bi7250 Lékařská genetika a genetické 
poradenství 2+2  2/0  zk  Gaillyová 

Bi8090  Genové inženýrství  2+2  2/0  zk  Doškař 

BLSM041  Statistické metody a postupy v 
laboratorní praxi  5  2/1  zk  Dastych 

C4840  Metody značení a imobilizace 
biomolekul  2+2  2/0  zk  Skládal 

C6140  Optimalizace a hodnocení 
analytických metod  2+2  2/0  zk  Farková 

C6270  Metody separace proteinů - cvičení  3  0/0/3  z  Janiczek 

C7072  Bioanalytika II - Analytické metody 
v klinické praxi  2+2  2/0  zk  Havliš 

C7175  DNA diagnostika  4  2/0  zk  Šerý 

C8010  Oborový seminář z biochemie II  2  0/2  z  Pavelka 

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 

C8202  Základy proteomiky  1+2  1/0  zk  Hejátko 

 

 

¨ 
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Porovnání požadavků vyhlášky č. 39/2005 sb. 
a 

 materiálů pro žádost o akreditaci studijního programu 
BIOCHEMIE   

navazující magisterský studijní obor 
BIOANALYTIK-odborný pracovník v laboratorních metodách 

 

Požadavek vyhlášky č. 39/2005 
sb. 

Název předmětu(ů), v němž 
(nichž) je obsažena 

problematika uvedená v levém 
sloupci tabulky  

§ 3, Ods. (2) 
Etika zdravotnického povolání v oboru Bc-Zdravotnická etika  
Administrativní činnosti ve zdravotnictví 
(vedení dokumentace včetně elektronické 
podoby této dokumentace) 

Bc-Klinická biochemie;Mgr-Klin.biochemie II  
Bc-Imunohematologie a transfuzní služba 
Mgr-Transfuzní služba  

Organizace a řízení zdravotní péče Bc-Řízení, ekonomie a právo  
Základy podpory a ochrany veřejného zdraví 
včetně prevence nozokomiálních nákaz 

Bc-Ochrana veřejného zdraví  
Bc-Hygiena laboratorních provozů  
Mgr-Klinickí mikrobiologie II 

První pomoc a zajišťování zdravotní péče 
v mimořádných krizových situacích 

Bc-První pomoc  

Právní souvislosti poskytování zdravotní péče 
v oboru 

Bc-Řízení, ekonomie a právo  

  
§ 8, Odst. (2) 
3 roky studia Bc-3 roky studia;        Mgr-2 roky studia   
1000 hod praktického vyučování  1202 hod. ;                  400 hod.      
  
§ 8, Odst. (3) – a)  - teoretická výuka 
1. Obory, tvořící základ potřebný pro poskytování laboratorní zdravotní péče 
Anatomie Bc-Základy anatomie  
Fyziologie Bc-Fyziologie  
Patologie BcMorfologická a funkční patologie  

Mgr-Patologie 
Biologie Bc-Molekulární a buněčná biologie  
Biofyzika Bc-Fyzika 

Mgr-Aplik.analytické a instrumentální 
techniky  

Chemie Bc-Lékařská chemie  
Biochemie Bc-Biochemie 

Mgr-Bioanalytika II  
Základy radiační ochrany Bc-Fyzika  
2. Laboratorní a klinické obory 
Histologie Bc-Histologie  
Histologické techniky Bc-Histopatologické vyš. metody   

Mgr-Patologie 
Genetika Bc-Klinická genetika  

Mgr-Klinická genetika   
Molekulární biologie Bc-Molekulární a buněčná biologie  

Bc-Techniky molekulární biol. a genetiky  
Mgr-Metody molekulární biologie 
Mgr-DNA diagnostika 

Hematologie Bc-Klinická hematologie  
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Mgr-Klinická hematologie II 
Transfuzní lékařství Bc-Imunohematologie a transfuzní služba  

Mgr-Transfuzní služba 
Mikrobiologie Bc-Klinická mikrobiologie  

Mgr-Klinická mikrobiologie II 
Imunologie Bc-Klinická imunologie  

Mgr-Klinická imunologie II 
Epidemiologie Bc-Ochrana veř. zdraví , Bc-

Klin.mikrobiologie 
Vyšetřovací metody v ochraně veřej. zdraví Bc-Ochrana veřejného zdraví  

Bc-Analytická chemie živ.prostředí 
Toxikolgie Bc-Vyšetřovací metody v toxikologii  
Klinická biochemie Bc-Klinická biochemie  

Mgr-Klinická biochemie II 
Instrumentální analýza (analytická chemie) Bc-Instrumentální technika  

Mgr-Aplik. Analytická a instrumentální 
technika 

Zdrav. prostředky-lab.zdrav. přístroje Bc-Instrumentální technika  
Mgr-Aplik. Analytická a instrumentální 
technika 

  
  
3. Sociální a další související obory 
Základy psychologie a komunikace Bc-Vybrané kapitoly z psychologie  
Základy informatiky Bc-Zdravotnická informatika  
Základy statistiky Bc-Biostatistika  

Mgr-Statistické metody a postupy 
v laboratorní praxi 

Základy metodologie vědeckého výzkumu Bc-Biostatistika  
Základy systému managementu jakosti 
v laboratoři 

Bc-Klinická biochemie ;Mgr-Klinická 
biochemie II 
Bc-Imunohematologie a transfuzní služba 
Mgr-Správná laboratorní praxe   

  
  
  
§ 8, Odst.(3) - b) praktická výuka 
Praktické vyučování poskytující dovednosti 
v základních laboratorních postupech 
v souladu se zásadami SLP v oborech 

 

Histologie Bc-Histopatologické vyšetřovací metody 
Mgr-Patologie 

Genetika a molekulární biologie Bc-Techniky molekulární biologie a genetiky 
Mgr-Lékařská genetika 

Hematologie a transfuzní služba Bc-Klinická hematologie;Mgr-Klin. 
hematologie II 
Bc-Imunohematologie a transfuzní služba 
Mgr-Transfuzní služba 

Mikrobiologie Bc-Klinická mikrobiologie 
Mgr-Klinická mikrobiologie II 

Imunologie Bc-Klinická imunologie 
Mgr-Klinická imunologie II 

Klinická biochemie včetně toxikologie Bc-Klinická biochemie 
Mgr-Klinická biochemie II 
Bc-Vyšetřovací metody v toxikologii 

Vyš.metody v ochraně veřejného zdraví a 
epidemiologiii 

Bc-Ochrana veř.zdraví, Klinická 
mikrobiologie 
Bc-Analytická chemie živ.prostředí 
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Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k oprávění vykonávat zdravotnické 
povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě 

léčivých přípravků 
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D – Personální zabezpečení studijního programu – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Biochemie 
Název studijního oboru Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách 
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  př.f. 36 3 2,500 6 5,375 2 2 1 0 1 23 
Katedra laboratorních metod LF 13 3 3,00 1 1,00 9 3 0 0 0 0,5 
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E – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Biochemie 
Název studijního oboru Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  

 
Ústav biochemie př.f (UB) a Katedra laboratorních metod LF (KLM) 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 1 projekty OPVK Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve VaV Vytvoření multidisciplinárního výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických 
technologií (CZ.1.07/2.3.00/20.0182). 
 
LF a PřF MU je příjemcem podpory v rámci OPVK; prioritní osa: terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; partnerství a sítě. 
OPVK projekt  (2009-2013) „Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry“; 
reg.č.:CZ1.07/2.4.00/12.0054;(www.pes.med.muni.cz) 
a OPVK projekt v rámci výzvy partnerství a sítě (2012-2014)  „BiochemNet“ Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť  a zvýšení uplatnitelnosti 
absolventů biochemických oborů v praxi; reg.č.:CZ.107/2.4.00/31.0133 
 
 
Mimo výše uvedené se na daných pracovištích řeší 5projektů GAČR, projekty MŠMT (NPV II, 1 Kontakt, INGO, FRVŠ), projekty Ministerstva zdravotnictví  a 
1 projekt 7.RP EU. Na výzkumu fakulty se podílí akademičtí pracovníci včetně školitelů, studentů doktorského i magisterského studia. Obě pracoviště úzce spolupracují s 
odbornými pracovišti ostatních vysokých škol i ústavy akademie věd.  
 
Evidence aktuálních projektů a projektů z předchozích období je přístupná na adrese : 
http://www.muni.cz/sci/313050/projects?from_record=1 
 
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 Centrum pokročilých bioanalytických technologiíGAP206/12/G014 GAČR 2012-2018 
ÚB Capillary electrophoresis as a member of the metabolomic analytical toolbox 

(GAP206/11/0009) 
GAČR 2011-2015 

UB Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby (NT11152-6/2010) MZ 2010-2015 
KLM Vliv zánětlivé reakce na rozvoj vazospazmů u pac. po SAK (NT 14590-3) IGA  2013-2015  

http://www.pes.med.muni.cz/
http://www.muni.cz/sci/313050/projects?from_record=1
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F – 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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G-Charakteristika studijních předmětů 

MBKB071c Klinická biochemie II - cvičení 
Vyučující: RNDr. Miroslava Beňovská Ph.D., doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA, prof. 
MUDr. Vladimír Soška, CSc..  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace 
o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního 
použití nových postupů a technologií. Základy indikace a interpretace laboratorních metod 
vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám. V praktické části přípravy získat praktické 
dovednosti takového rozsahu, který umožní snadné zařazení absolventa do pracovních týmů 
klinických laboratoří.; Po absolvování předmětu bude student schopen: aktivně posoudit 
správnost indikace a interpretace biochemického laboratorního vyšetření; spolehlivě 
rozpoznat případy interference a správně na ně reagovat; vhodně komunikovat s klinickými 
pracovníky; správně reagovat na nález odlehlých výsledků; orientovat se v používaných 
analytických principech a znát jejich zákonitosti; řídit se standardními analytickými, 
technickými a logistickými operačními postupy.  
Osnova:  

• Příjem a identifikace biologického materiálu – papírová a elektronická žádanka, 
čarové kódy, čtečky a tiskárny čarových kódů 

• Laboratorní informační systém – jednotlivé moduly LIS, způsoby on-line a of-line 
komunikace, pipetovací listy, tiskové sestavy a výstupy, systém kontroly, supervize, 
vykazování výkonů, sledování ekonomiky 

• Příprava analytických vzorků – odběrové nádobky, centrifugace, rozpipetován, třídění 
• Práce s automatickými biochemickými analyzátory – chemické parametry metod, 

lineární a nelineární kalibrace, příprava reagencií, sledování průběhu reakce, lag-fáze, 
linearita, vyčerpání substrátu 

• Instalace end-point metody, monochromatické a bichromatické měření, kalibrace 
• Instalace kinetické metody pro stanovení katalytické aktivity enzymu 
• Chemické a morfologické vyšetření moče – manuální a automatizovaný provoz 
• Měření osmolality séra a moče, roztoků iontů, glukózy a močoviny – výpočty 

osmolality 
• Měření parametrů AB metabolismu a krevních plynů (pH,pCO2,pO2), vliv 

vzduchových bublin na měřené parametry 
• Elektroforéza bílkovin na agaróze, denzitometrie, imunofixace 
• HPLC – příprava vzorků, kys. vanylmandlová, HIOK 
• Atomová absorpční spektrofotometrie – stanovení Mg, Ca, Zn plamenovou technikou, 

stanovení Cu elektrotermickou atomizací 
• Morfologické vyšetření mozkomíšního moku – kvantitativní cytologie v komůrce, 

zhotovení cytospinového preparátu 
• Biochemické vyšetření mozkomíšního moku, spektrofotometrická křivka 
• Systém interní a externí kontroly kvality – Westgardova pravidla, provádění, 

hodnocení 
• Srovnání dvou metod, korelace, Passing-Bablock 
• Dokumenty správné laboratorní práce a systému řízení kvality podle norem ISO 
•  
• Praktická cvičení jsou organizována ve skupinách po 6 studentech, kdy každý pracuje 

individuálně se zápisem a zpracováním naměřených dat do laboratorního protokolu. 
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Cvičení probíhají ve výukové laboratoři katedry laboratorních metod (automatické 
biochemické analyzátory: MODULAR ISE-P on-line spojený s LIS-Infolab vč. 
tiskány čarových kódů, HITACHI 911, Cobas Mira plus; registrační spektrofotometr 
s vyhřívanou kyvetou řízený PC; plamenový fotometr FLM-3 Radiometer; Atomový 
absorpční spektrofotometr-plamenová technika; Osmometr; Elektroforéza BioRad; 
pH-metr; analytické váhy a předvážka Mettler; tenkovrstvená chromatografie 
TOXILAB-Merck; cytofuga; 10ks mikroskopů pro individuální práci; multidiskusní 
zařízení pro sledování mikroskopického obrazu 9-ti studenty současně; mikroskop 
s HD kamerou a projekčním zařízením; Některá praktická cvičení probíhají 
v laboratořích OKB FN Brno (Imunochemické analyzátory, ELISA, RIA, 
automatizovaná močová analýza, HPLC, AAS-elektrotermická atomizace, 
acidobazické analyzátory+krevní plyny. 

Výukové metody: samostatné řešení úloh z analytické části předmětu za použití analyzátorů, 
přístrojů a laboratorních zařízení ve výukové laboratoři i v rutinním provozu klinické 
laboratoře; Vypracování protokolu s naměřenými hodnotami, jejich vyhodnocením a 
závěrem; Průběžné sledování plnění zadaných úkolů, případné korekce, opravy a 
vyhodnocení lektorem;  
Metody hodnocení: zápočet na základě aktivní účasti na praktických cvičeních, 
vypracovaných protokolů a ověření získaných znalostí a praktických dovedností;  

MBKB071p Klinická biochemie II - přednáška 
Vyučující: RNDr. Miroslava Beňovská Ph.D., doc. MUDr.Dastych CSc., MBA prof. MUDr. 
Vladimír Soška, CSc. 
Rozsah: 3/0. 5 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace 
o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního 
použití nových postupů a technologií. Základy indikace a interpretace laboratorních metod 
vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám. V praktické části přípravy získat praktické 
dovednosti takového rozsahu, který umožní snadné zařazení absolventa do pracovních týmů 
klinických laboratoří.; Po absolvování předmětu bude student schopen: aktivně posoudit 
správnost indikace a interpretace biochemického laboratorního vyšetření; spolehlivě 
rozpoznat případy interference a správně na ně reagovat; vhodně komunikovat s klinickými 
pracovníky; správně reagovat na nález odlehlých výsledků; orientovat se v používaných 
analytických principech a znát jejich zákonitosti; řídit se standardními analytickými, 
technickými a logistickými operačními postupy.  
Osnova:  

• Teoretická část metodická 
• Mimolaboratorní a laboratorní preanalytická fáze 
• Plazmatické bílkoviny; albumin a specifické proteiny 
• Glukóza a glykovaný hemoglobin 
• Cholestrol a jeho frakce, triacylglyceroly, lipoproteiny 
• linická enzymologie; specifické analytické znaky a projevy 
• Laboratorní diagnostika poruch štítné žlázy; TSH, fT3,4,anti TPO 
• Laboratorní diagnostika poruch osy hypofýza-nadledviny 
• Reprodukční hormony; 
• Parametry acidobazického a elektrolytového metabolismu; ISE, osmolalita; 

acidobazické analyzátory 
• Parametry metabolismu kyslíku; 
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• Markery srdečních chorob; ischemie, kardiální insuficience 
• Metody vyšetření renálních funkcí a metabolismu dusíku; 

glom.filtrace,konc.schopnost, proteinurie 
• Metody vyšetření jaterních funkcí a poruch 
• Kalcium, magnezium, fosfor 
• Stopové prvky (Fe,Zn,Cu,Se…) a vitamíny (A,D,E,K…C,B12,kys.listová…) 
• Toxikologické analýzy v klin.biochemii 
• Monitorování hladin léků 
• Vrozené poruchy metabolismu; metody novorozeneckého screeningu 
• Metody vyšetření moče, pleurálního výpotku a ascitu 
• Nádorové markery; senzitivita, specificita, cut-off. hodnota 
• Metody vyšetření mozkomíšního moku; biochemická a cytomorfologická diagnostika, 

intrathekální systéza 
• Markery poruch kostního metabolismu 
• Zásady správné laboratorní práce a základy systému řízení jakosti; norma ISO 

15189:2013 
• Interní a externí kntrola kvality; Westgardova pravidla 
• Postanalytická fáze – sdělování nálezů, archivace dat 
• Laboratorní informační systémy 
•  
• Teoretická část klinická 
• Srdeční choroby 
• Diabetes mellitus; diagnostika, monitorování léčby, inzulin, C-peptid, o-GTT, 

mikroalbuminurie 
• Poruchy metabolismu lipidů; riziko aterosklerózy, cílové hodnoty 
• Metabolismus kostí, osteoporóza 
• Poruchy metabolismu železa, anemické stavy 
• Poruchy vnitřního prostředí, voda, ionty, osmolalita, ABR-metabolické a respirační 

poruchy 
• Onemocnění ledvin a močových cest, odhad GF, koncentrační schopnost, 
• Urolitiáza 
• Onemocnění zažívacího traktu 
• Nádorové choroby 
• Endokrinní choroby 
• Neurologické choroby, zánětlivé a degenerativní onemocnění CNS 
• Referenční meze a cut-off hodnoty laboratorních metod 
• Zásady správné indikace a interpretace laboratorních vyšetřovacích metod 

Výukové metody: přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, 
komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;  
Metody hodnocení: dva psané testy, závěrečná ústní zkouška s otázkami z klinické a 
analytické části předmětu;  
Literatura:  

• DASTYCH, Milan, Miroslava BEŇOVSKÁ, Petr BREINEK, Dana BUČKOVÁ, 
Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír SOŠKA, Jana TŮMOVÁ, Jaroslava VÁVROVÁ, 
Miroslav VERNER a Hana VINOHRADSKÁ. Klinická biochemie - bakalářský obor 
Zdravotní laborant. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. 252 
s. ISBN 978-80-87192-18-4. info  
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• Tietz fundamentals of clinical chemistry. Edited by Carl A. Burtis - Edward R. 
Ashwood - David E. Bruns - Barbara G. Sawye. 6th ed. St. Louis, Mo.: 
Saunders/Elsevier, 2008. xx, 952 p. ISBN 978-0-7216-3865-2. info  

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

MBKH081c Klinická hematologie II - cvičení 
Vyučující: prof. MUDr. Miroslav Penka CSc., MUDr. Bourková, MUDr. Smejkal, Ph.D.,  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: V praktické části přípravy získat praktické dovednosti takového rozsahu, 
který umožní zařazení absolventa do pracovních týmů klinických hematologických laboratoří 
včetně obsazení vedoucích pozic. Tento předmět shrnuje informace o původu, vývoji, 
struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního 
srážení. Oba jsou popisovány jak ve zdraví, tak v průběhu různých vrozených a získaných 
nemocí. Po absolvování předmětu budou studenti detailně informováni o patofyziologických 
mechanizmech, rámcově o klinických, ale detailně především o laboratorních nálezech 
u hematologických onemocnění. Budou schopni indikovat, interpretovat a taktéž zavádět 
laboratorní metody, které slouží k diagnostice, monitorování a sledování léčby u širokého 
spektra onemocnění, a to jak primárně hematologických, tak i stavů, kdy se postižení 
jakéhokoli orgánu či systému odrazí ve změně procesů hematopoézy a/nebo hemostázy. 
Budou schopni interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického 
vyšetření pro stanovení diagnózy či diferenciální diagnózy. Speciální pozornost bude 
v průběhu studia věnována informacím o principech laboratorní diagnostiky v hematologii, 
přístrojovému zařízení a laboratorním diagnostikám (reagenciím), včetně zásad detekce jejich 
spolehlivosti a principů cost/benefitu. Studenti budou seznámeni se systémem správné 
laboratorní praxe, včetně interních a externích kontrol kvality, procesům návaznosti, testování 
reprodukovatelnosti a spolehlivosti a v neposlední řadě i principům certifikace a akreditace na 
hematologické laboratoři.  
Osnova:  

• Preanalytická fáze v klinické hematologii (odběr biologického materiálu na rutinní i 
speciální hematologická vyšetření, transport, příjem, identifikace, uchovávání vzorků, 
podmínky odběru, limitace interpretace u předem definovaných klinických situací ) 

• Práce s automatickými hematologickými analyzátory (obsluha, kalibrace, kontrolní 
analýzy, údržba, definování požadavků pro nákup přístrojů, laboratorních diagnostik i 
údržby, kalkulace cost/benefitu jednotlivých postupů) 

• Speciální morfologie buněk bílé řady (zhotovení a hodnocení krevních nátěrů periferní 
krve, kostní dřeně a dalších punktátů včetně diferenciální diagnostiky a stanovení 
principů ), 

• Požadavky na vyšetření kostní dřeně (cytologická morfologie, doporučení na 
kategorizaci buněk, přínos a limitace imunofenotypizační diagnostiky, přínos a 
limitace histologického vyšetření, přínos a limitace cytogenetiky a molekulární 
genetiky). 

• Laboratorní klasifikace hemoblastóz (vyšetření periferní krve, kostní dřeně, 
cytochemická vyšetření, imunofenotypizace a cytogenetika resp. molekulární 
diagnostika), 

• Laboratorní metody vyšetření anémií a jejich hodnocení, včetně návrhů metod 
k diferenciální diagnostice 

• Metody ke zjištění procesů plazmatické koagulace, 
• Metody ke zjištění nastavení inhibičních systémů hemostázy, 
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• Metody ke zjištění funkce a biochemie krevní destičky, 
• Metody ke zjištění stavu systému fibrinolýzy, 
• zásady správné laboratorní práce 
• interpretace hematologických výsledků 

Výukové metody: Studenti jsou nejprve seznámeni s principy laboratorní práce podle 
jednotlivých metod. Následuje jejich praktické provedení a interpretace nálezů. K provedené 
praktické činnosti je vypracován laboratorní protokol.  

MBKH081p Klinická hematologie II - přednáška 
Vyučující: prof. MUDr. Miroslav Penka CSc., MUDr. Bourková, MUDrMUDr. Petr 
Smejkal, Ph.D.. Smejkal, Ph.D. 
Rozsah: 2/0. 4 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace 
o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního 
použití součaných postupů a technologií. Podrobné znalosti indikace a interpretace 
laboratorních diagnostických hematologických metod vzhledem ke klinickým jednotkám a 
diagnózám. Tento předmět shrnuje informace o původu, vývoji, struktuře a funkci systému 
hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního srážení. Oba jsou popisovány 
jak ve zdraví, tak v průběhu různých vrozených a získaných nemocí. Po absolvování 
předmětu budou studenti detailně informováni o patofyziologických mechanizmech, rámcově 
o klinických, ale detailně především o laboratorních nálezech u hematologických 
onemocnění. Budou schopni indikovat, interpretovat a taktéž zavádět laboratorní metody, 
které slouží k diagnostice, monitorování a sledování léčby u širokého spektra onemocnění, a 
to jak primárně hematologických, tak i stavů, kdy se postižení jakéhokoli orgánu či systému 
odrazí ve změně procesů hematopoézy a/nebo hemostázy. Budou schopni interpretovat 
výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro stanovení diagnózy 
či diferenciální diagnózy. Speciální pozornost bude v průběhu studia věnována informacím 
o principech laboratorní diagnostiky v hematologii, přístrojovému zařízení a laboratorním 
diagnostikám (reagenciím), včetně zásad detekce jejich spolehlivosti a principů cost/benefitu. 
Studenti budou seznámeni se systémem správné laboratorní praxe, včetně interních a 
externích kontrol kvality, procesům návaznosti, testování reprodukovatelnosti a spolehlivosti 
a v neposlední řadě i principům certifikace a akreditace na hematologické laboratoři.  
Osnova:  

• Krvetvorba ve zdraví a nemoci, principy jejího řízení. Metody detekce tohoto procesu 
(tkáňové kultivace, detekce interleukinů a růstových faktorů, cytogenetika a 
molekulární genetika k odhalení vrozených procesů). 

• Poruchy červené krevní řady: 
• Diferenciální diagnostika anémií a principy jejich detekce: stanovení parametrů 

krevního obrazu, retikulocytů, morfologie erytrocytů, nálezy v kostní dřeni včetně 
nezbytné cytochemie, elektrofozéza hemoglobinu a/neboglobinových retězců, 
izoelektrická fokuzace, HLPC, průtoková cytometrie pro dif. dg. anemických stavů, 
metody cytogetiky a molekulární geneticky v dif. dg. anemických syndromů. 

• Polycytémie a sekundární polyglobulie: základní laboratorní parametry, orientačně 
histopatologické nálezy, diagnostika na základě růstu EEC, molekulární diagnostika a 
dif. diagnostika vrozených a získaných situací. 

• Poruchy počtu a funkce leukocytů: základní laboratorní parametry, možnosti 
laboratorní diagnostiky – morfologie krevního obrazu, průtoková cytometrie, 
molekulární diagnostické metody. Základní dif. dg. nádorového postižení krvetvorby. 
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• Poruchy počtu a funkce trombocytů: základní laboratorní metody, 
pseudotrombocytopenie a metody její detekce; morfologie trombocytů, stanovení 
poruch primární hemostázy orientačně (PFA), detailně – doba krvácení a její limitace, 
agregace trombocytů včetně modalit, průtoková cytometrie, molekulární diagnostika, 
metody k detekci HIT, TTC (ADAMST 13 + inhibitor). 

• Diagnostika a diferenciální diagnostika hematologických malignit včetně 
myelodysplastického syndromu: WHO klasifikace a její principy: Možné nálezy 
v krevním obraze, nátěru na sklo. Principy diagnostiky a diferenciální diagnostiky 
periferních nátěrů a nátěrů kostní dřeně a jejich interpretace, limitace. Cytochemie 
periferní krve a kostní dřeně, přínosy a limitace. Průtoková cytometrie a její možnosti, 
přednosti a limitace, cytogenetika a molekulární genetika, možnosti a limitace. 

• Vyšetřování poruch primární hemostázy: Základní nosologické jednotky, vrozené a 
získané, frekvence výskytu. Počet trombocytů včetně modalit, jejich morfologie. 
Funkční vyšetření trombocytů včetně modalit, PFA, retrakce, průtoková cytometrie. 
Metody k diagnostice a diferenciální diagnostice von Willebrandovy choroby a von 
Willebrandova syndromu, dig. diagnostika a metody sledování terapie. Monitorování 
protidestičkové léčby. 

• Vyšetřování poruch plazmatických faktorů a inhibitorů: Základní nosologické 
jednotky (vrozené a získané), diferenciální diagnostika. Metody detekce 
aktivity/antigenu plazmatických faktorů či inhibitorů. Diferenciální diagnostika 
vrozených a získaných příčin resp. arteficiálních „laboratorních odchylek“. 
Interpretace nálezů způsobených léčbou (heparin, LMWH, kumariny, pentasacharidy, 
xabany, dabigatran). 

• Vyšetřování procesů fibrinolýzy: Základní a speciální vyšetření, jejich interpretace a 
možné nálezy u různých klinických situací. 

• Globální testy k posouzení procesů krevního srážení: Testy generace trombinu, 
detekce komplexů trombin-antitrombin, viskoelastické metody (TEG, ROTEM, volná 
oscilační reometrie). Jejich intepretace a přínos pro klinickou interpretaci 
v konkrétních situacích. POCT, přínosy a limitace. 

• Správná laboratorní praxe: Laboratorní příručka, standartní operační postupy 
analytické a přístrojové, systém vnitřních a externích kontrol kvality, metodika jejich 
neshod. Možné certifikace a akreditace v hematologické laboratoři, doporučení 
laboratorní sekce ČHS JEP, jejich up-grade a zveřejnění. Sdělování laboratorních 
nálezů, právní aspekty. 

• Monitorace antitrombotické medikace. Základní testy a jejich ovlivnění u různých 
antitrombotik. Specifické testy a jejich interpretace. Možnosti ovlivnění dalších 
stanovení rutinních či speciálních hemokoagulačních nálezů v důsledku podávání 
antitrombotické medikace. 

• Informační technologie: Jejich podmínky, možnosti a limitace, napojení na 
nemocniční informační systém, možnosti komunikace a potencionální problémy, 
řešení neshod. 

Výukové metody: přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, 
komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

• Adam Z., Vorlíček J. a kol.: Hematologie II, Přehled maligních hematologických 
nemocí. Grada Publishing Praha, 2001, 21 – 677  
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• Penka M., Buliková A., Matýšková M., Zavřelová J.: Hematologie I,. Neonkologická 
hematologie. Grada Publishing Praha, 2001, 11 – 201  

• Penka M.,Tesařová E. a kolektiv. Hematologie a transfuzní lékařství I, Hematologie. 
Grada, Praha, 2011: 5-421  

• PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu :fyziologie a patofyziologie 
krevní buňky. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2006. 304 s. ISBN 80-86682-02-1. info  

• Laboratorní hematologie v přehledu :fyziologie a patofyziologie hemostázy. Edited by 
Miroslav Pecka. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2004. 237 s., ba. ISBN 80-86682-03-
X. info 

MBKI081c Klinická imunologie II - cvičení 
Vyučující: prof. MUDr. Jiří Litzman CSc.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktická výuka ve cvičeních je zaměřena na metody používané 
v imunologické laboratorní diagnostice imunopatologických stavů, na indikaci a interpretaci 
laboratorních imunologických laboratorních vyšetření a na vyšetřovací algoritmy při 
diagnostice imunopatologických stavů. Po absolvování předmětu bude student schopen 
provádět a interpretovat základní i speciální laboratorní imunologické metodiky. Student musí 
zvládnout přípravu laboratorních protokolů o prováděných laboratorních testech.  
Osnova:  

• Odběr, příjem, základní zpracování a uchování biologického materiálu před vlastním 
vyšetřením. 

• Laboratorní informační systém v imunologické laboratoři.Vykazování výkonů, 
sledování ekonomiky. 

• Vedení laboratorních protokolů. 
• Kvalitativní a kvantitativní stanovení imunoglobulinů v séru a jiných biologických 

materiálech. 
• Kvalitativní a kvantitativní stanovení paraproteinů a kryoglobulinů. 
• Průkaz přirozených a postvakcinačních protilátek. 
• Stanovení proteinů akutní fáze. 
• Stanovení složek a funkční aktivity komplementového systému. 
• Imunofenotypizace lymfocytů, monocytů příp. dalších buněk na průtokovém 

cytometru. 
• Funkční testy lymfocytů ( proliferace po stimulaci mitogeny a antigeny, průkaz tvorby 

cytokinů, cytotoxicita). 
• Funkční vyšetření profesionálních fagocytů ( chemotaxe, ingesce, respirační 

vzplanutí). 
• Laboratorní diagnostika alergických chorob: stanovení celkového a specifického IgE, 

precipitiny u extrinsních alveolitid. 
• Laboratorní diagnostika autoimunitních chorob: vyšetření autoprotilátek 

imunofluorescenčními a imunoenzymatickými technikami. 
• Vybrané molekulárně-genetické metody pro diagnostiku imunologických chorob. 
• Imunizace a odběr krve u experimentálních zvířat. 
• Využití PC k získávání, zpracování a prezentaci dat z laboratorní imunologie. 

Výukové metody: Provedení, zápis a vyhodnocení laboratorního úkolu. Konzultace 
dosažených výsledků s lektorem.  
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MBKI081p Klinická imunologie II - přednáška 
Vyučující: prof. MUDr. Jiří Litzman CSc.  
Rozsah: 2/0. 4 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem je poskytnout vyčerpávající informaci o strukturální a funkční 
charakteristice imunitního systému člověka, o fyziologii a patologii imunity, o imunologické 
léčbě a prevenci, o možnostech a způsobech laboratorního posuzování stavu imunity ve zdraví 
a nemoci. Po absolvování tohoto předmětu bude student rozumět základním mechanismům 
imunitní odpovědi tak, aby mohl pochopit jak rozvoj poruch imunitního systému vede 
k různým formám imunopatologických chorob, stejně jako možnosti laboratorní 
imunologické diagnostiky. Studen bude schopen udělat rozhodnutí o vhodnosti 
imunologických testů v konkrétnch situacích.  
Osnova:  

• Imunologie a medicína. Obor alergologie a klinická imunologie. Fyziologie a 
patologie imunity. Imunologické pojetí "vlastního", "cizího", "škodlivého". Antigen. 
Anatomie imunitního systému. Buněčný základ imunitního systému. Centrální a 
periferní lymfoidní orgány. • Vrozená imunita. Komplementový systém. Fagocytární 
systém. Zánět. Buňky NK. Cytokiny. • Hlavní histokompatibilitní komplex a jeho 
úloha v imunitní reaktivitě. Prezentace antigenů. Specifická imunitní reakce. • 
Lymfocyty B a tvorba protilátek, biologické vlastnosti imunoglobulinů. Monoklonální 
protilátky, využití v laboratorní diagnostice i klinické praxi. • Lymfocyty T, 
cytotoxicita, lymfokiny. Polarizace lymfocytů T (T1,T2, Th17). Regulace imunitních 
reakcí. Vztah imunitního a neuroendokrinního systému. Ovlivnění imunity zevními 
zásahy. Imunosuprese. Imunostimulace. • Kompartmentalizace imunitní reaktivity. 
Společný slizniční imunitní systém. Antiinfekční imunita. Vakcíny a vakcinace. Účast 
imunologických mechanismů v reprodukci. Věkový faktor a imunitní systém. • 
Patogeneza, diagnostika a terapie primárních imunodeficiencí. Problematika 
substituční terapie gamaglobulinovými preparáty. Pasivní imunizace. • Sekundární 
imunodeficience. Nemocný s podlomenou imunitou. AIDS - aspekty imunologické, 
všeobecně medicínské a společenské. • Imunitní reakce vedoucí k poškození 
organismu. Atopie a atopické choroby. Anafylaktický šok. • Imunologická tolerance. 
Autoimunita a autoimunitní choroby. Klinicky významné orgánově specifické i 
orgánově nespecifické autoprotilátky. Imunosupresivní terapie. • Imunologické 
aspekty krevní transfúze, transplantace orgánů a kostní dřeně. • Nádorová imunologie. 
Nádorové antigeny. Imunitní reakce na nádory. Imunodiagnostika nádorů. Nádory 
z buněk imunitního systému. Klinický význam nálezu paraproteinémie. 

Výukové metody: Výuka je prováděna přednáškami.  

MBKM071c Klinická mikrobiologie II - cvičení 
Vyučující: MUDr. Alena Ševčíková , MUDr. Jana Juránková Ph.D.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kursu budou studenti prakticky provádět jednotlivé metody 
lékařské mikrobiologie: • mikroskopie (barvení, práce s mikroskopem) • kultivace (očkování, 
použití jednotlivých médií) • identifikace bakterií a kvasinek • metody testování 
citlivosti/rezistence bakterií na antibiotika • pokus na zvířeti (jen stručně) • precipitace, 
aglutinace, aglutinace na nosičích, komplementfixace, neutralizace, imunofluorescence, 
radioimunoesej, ELISA, Western blotting  
Osnova:  
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• 1. Bezp. a ochrana zdraví v mikrobiol. laboratoři. Mikroskopie – nativní preparát, 
jednoduché barvení • 2. Diagnostické barvení dle Grama • 3. Barvení pouzder, 
opakování • 4. Kultivační půdy, příprava krevního agaru • 5. Podmínky kultivace, 
očkování krevního agaru, bujonu, růst bakterií na kultivačních půdách • 6. Hodnocení 
kultur, biochemické identifikační testy • 7. Stanovení citlivosti na antibiotika – 
diskové testy, demonstrace MIC, ukázka E-testu • 8. Pokus na zvířeti • 9. Úvod do 
serologie – reakce, ředění séra, výpočet titrů, pipetování • 10. Aglutinace na sklíčku a 
na nosičích • 11. Aglutinace ve zkumavkách, Widalova reakce • 12. Serologické 
reakce – AKE, RRR • 13. Komplementfixační reakce • 14. Neutralizace – ASLO • 15. 
ELISA • (16.–30. viz BLLM0322c) 

Výukové metody: praktické cvičení  

MBKM071p Klinická mikrobiologie II - přednáška 
Vyučující: MUDr. Jana Juránková Ph.D., MUDr. Alena Ševčíková  
Rozsah: 2/0. 4 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Výuka předmětu Lékařská mikrobiologie staví na základech, které získali 
studenti absolvováním bakalářského studia. Cílem teoretické části přípravy je poskytnout 
rozšířené informace o vlastnostech lékařsky významných mikroorganismů a o patogenezi, 
klinice, epidemiologii a terapii infekčních onemocnění a podrobné informace 
o mikrobiologických vyšetřovacích postupech vč. zásad indikace mikrobiologických 
vyšetření, správného odběru a zasílání infekčního materiálu a správné interpretace výsledků 
vzhledem ke klinickému stavu pacienta včetně možností antibiotické terapie. V praktické části 
přípravy je cílem získat praktické zkušenosti a dovednosti v analýze biochemických 
vlastností, v analýze antigenní, proteomické a molekulárně biologické. Po absolvování 
předmětu bude student orientován v detailní diagnostice jednotlivých etiologických agens 
infekčních chorob: bakterií, virů, parazitů a kvasinek a plísní. Bude moci provádět diagnostika 
jednotlivých etiologických agens na základě detailních znalostí biochemie, antigenní 
struktury, složení bílkovin a molekulárně biologických vlastností mikroorganismů. Bude 
seznámen se základními i specializovanými mikrobiologickými postup, včetně znalosti práce 
na přístrojích, dostupných v současné laboratorní mikrobiologické praxi. Bude schopen 
interpretovat výsledek laboratorního vyšetření. Bude cvičen ve schopnostech kombinačních, 
chápání širších souvislostí infekčních onemocnění. Bude se schopen orientovat 
v problematice nozokomiálních nákaz. Bude znát zásady racionální antibiotické terapie a 
antibiotické politiky na národní i mezinárodní úrovni. Bude seznámen se zásady 
managementu kvality v lékařské mikrobiologii.  
Osnova:  

• Teoretická část obecná: 
• Úvod do klinické mikrobiologie, historie mikrobiologie 
• Metody mikroskopie, barvící postupy v mikrobiologii 
• Kultivační metody, příprava kultivačních půd 
• Biochemické metody druhové identifikace bakterií 
• Imunologické metody identifikace mikroorganizmů 
• Proteomické metody identifikace bakterií 
• Molekulárně biologické metody identifikace mikroogranizmů 
• Imunologie (specifika antimikrobiální imunity) 
• Epidemiologie jednotlivých infekcí (šíření infekčního agens, cesty přenosu, 

epidemické šetření a protiepidemická opatření) 
• Nozokomiální infekce, jejich prevence a profylaxe 
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• Zásady antibiotické terapie, antibiotická politika 
• Výpočetní technika v mikrobiologické laboratoří 
•  
• Teoretická část speciální: 
• Druhová identifikace jednotlivých mikroorganizmů nebo jejich skupin za použití 

specifických metod biochemických, imunologických, proteomických a molekulárně 
biologických: 

• Enterobakterie (salmonely, shigely, escherichie a další), vibria a kampylobaktery 
• Gramnegativní nefermentující tyčinky a kokobacily (pseudomonády, burkholderie, 

acinetobaktery, legionely.) 
• Kultivačně náročné gramnegativní tyčinky (hemofily, bordetely, francisely, brucely 

aj.) 
• Gramnegativní koky (neisserie, moraxelly, branhamelly aj.) 
• Grampozitivní koky (stafylokoky, streptokoky, enterokoky aj.) 
• Grampozitivní tyčinky aerobní (bacily, listerie, korynebakteria, nokardie) 
• Anaerobní mikroby (klostridia, aktinomycety, peptostreptokoky, bakteroidy aj.) 
• Mykobakteria 
• Spirochety 
• Mykoplasmata 
• Rickettsie, ehrlichie, chlamydie aj. 
• Kvasinky (kandidy, kryptokoky, pneumocysty) a plísně (aspergily, dermatofyta) 
• RNA-viry (pikornaviry, rotaviry, orthomyxoviry, paramyxoviry, rhabdoviry, retroviry, 

togaviry) 
• DNA-viry (papilomaviry, adenoviry, hepadnaviry. herpesviry, poxviry) a priony 
• Patogenní prvoci (trichomonády, lamblie, toxoplasmy, plasmodia, leishmanie, 

trypanosomy), mnohobuněční endoparaziti (motolice, tasemnice, hlístice) a 
ektoparaziti (vši, blechy, zákožky aj.) 

• Klinické mikrobiologie (běžná mikroflóra jednotlivých orgánových soustav, 
nejběžnější patogeny v jednotlivých lokalizacích), souvislostí mezi mikrobiologickým 
nálezem a klinickým stavem pacienta. 

•  
• Teoretická část metodická: 
• Principy mikroskopických technik 
• Principy barvicích technik 
• Kultivační techniky: použití jednotlivých kultivačních půd, využití různého složení 

atmosféry pro kultivaci, využití různých růstových teplot 
• Metody biochemické identifikace bakterií 
• Metody imunologické identifikace mikroorganizmů 
• Metody proteomické identifikace bakterií 
• Metody molekulárně biologické identifikace mikroorganizmů 
• Průkaz metabolitů mikroorganizmů 
• Provedení testů ciltivosti na antibiotika: diskové difúzní testy, metody stanovení 

minimální inhibiční koncentrace 
• Stanovení produkce betalaktamáz 
• Stanovení hladiny antibiotik v tělních tekutinách 
• Nepřímý průkaz mikrobů (serologické postupy obecně, jednotlivé serologické reakce a 

interpretace serologických nálezů) 

Výukové metody: přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, 
komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;  
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Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

• JURÁNKOVÁ, Jana. Klinická mikrobiologie v laboratorní praxi. Bakalářský obor 
Zdravotní laborant. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 73 s. ISBN 978-80-
210-5657-2. info  

• VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka 
ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ 
HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská 
mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-
86850-04-7. info  

MBLG071c Lékařská genetika - cvičení 
Vyučující: MUDr. Renata Gaillyová Ph.D., Mgr. Hanáková  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět seznamuje s poznatky v oblasti klinické genetiky Cílem je získat 
přehled o oboru klinická genetika, naučit se pravidla dědičnosti znaků a chorob, nastínit 
základy aplikované genetiky v medicíně. Získat přehled o metodách klinické cytogenetiky a 
molekulární cytogenetiky Získat přehled o metodách DNA diagnostiky závažných dědičných 
onemocnění. Získat přehled o možnostech genetického poradenství. Po absolvování předmětu 
se bude student schopen zařadit do pracovních týmu laboratorních provozů Klinické genetiky. 
Získané znalosti a praktické dovednosti bude schopen uplatnit při provádění laboratorních 
postupů v cytogenetice a molekulární cytogenetice včetně postupů DNA analýzy.  
Osnova:  

• Příprava a hodnocení cytogenetických preparátů pro prenatální cytogenetickou 
diagnostiku, zpracování choria, amniové tekutiny 

• Příprava a hodnocení preparátů pro postnatální cytogenetickou diagnostiku – 
lymfocyty periferní a fetální krve 

• Využití molekulárně cytogenetických metod v klinické cytogenetice ( FISH, M-FISH, 
SKY, CGH, array-CGH) 

• Dlouhodobá kultivace pro cytogenetické vyšetření 
• Izolace, zpracování a uchování DNA/RNA v diagnostice dědičných onemocnění 
• Přímá a nepřímá DNA analýza 
• PCR, elektroforéza, screenovací metody v DNA diagnostice, fragmentační analýza, 

sekvenování lidské DNA v diagnostice dědičných onemocnění 
• Využití DNA analýzy v prenatální diagnostice závažných dědičných onemocnění 
• DNA/RNA diagnostika v onkologii 
• Základní principy genetického poradenství 

Výukové metody: Provedení, zápis a vyhodnocení laboratorního úkolu. Konzultace 
dosažených výsledků s lektorem.  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za aktivní přístup, účast ve výuce a vypracování 
kvalitních protokolů z jednotlivých úloh  

MBLG071p Lékařská genetika - přednáška 
Vyučující: MUDr. Renata Gaillyová Ph.D., Mgr. Hanáková  
Rozsah: 2/0. 4 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět seznamuje s poznatky v oblasti klinické genetiky Cílem je získat 
přehled o oboru klinická genetika, naučit se pravidla dědičnosti znaků a chorob, nastínit 
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základy aplikované genetiky v medicíně. Získat dokonalý přehled o metodách klinické 
cytogenetiky a molekulární cytogenetiky. Získat přehled o metodách DNA diagnostiky 
závažných dědičných onemocnění. Získat základní přehled o možnostech genetického 
poradenství. Po absolvování předmětu se bude student schopen zařadit do pracovních týmu 
laboratorních provozů Klinické genetiky. Získané znalosti a praktické dovednosti bude 
schopen uplatnit při provádění laboratorních postupů v cytogenetice a molekulární 
cytogenetice včetně postupů DNA analýzy.  
Osnova:  

• Teoretická část obecná, speciální 
• Úvod do genetiky, obecná genetika, historie 
• Primární a sekundární genetická prevence, možnosti genetických vyšetření, spektrum 

pacientů genetických poraden, 
• Mendelovská dědičnost 
• Struktura genu, genetický kód, poruchy v genech, typy mutací, genová vazba, mapa, 

asociace znaků 
• RNA diagnostika, molekulární genetika a terapie 
• Přímá a nepřímá DNA diagnostika, informativnost rodin, prenatální diagnostika na 

molekulární úrovni 
• Monogenně podmíněná onemocnění 
• Postnatální cytogenetika 
• Prenatální cytogenetika 
• Molekulární cytogenetika 
• Vrozené chromosomové aberace autosomů 
• Vrozené chromosomové aberace gonosomů 
• Prenatální diagnostika, reprodukční genetika 
• Syndrom, symptom 
• Polygenní a multifaktoriální (komplexní) dědičnost, vrozené vývojové vady 
• Dědičné poruchy metabolismu 
• Klinická genetika – genetické poradenství, genetická prognostika, presymptomatické a 

prediktivní testování 
• Etika, právní normy v lékařské genetice 
•  
• Teoretická část metodická 
• Základy laboratorní práce v cytogenetické laboratoři, biologický materiál pro 

cytogenetické vyšetření 
• Základy molekulárně cytogenetických metod 
• Zpracování cytogenetických preparátů pro prenatální, postnatální cytogenetickou 

diagnostiku 
• Zpracování cytogenetických preparátů pro molekulárně-cytogenetická vyšetření 
• Dlouhodobá kultivace v cytogenetice 
• Metody CGH, SKY, FISH, M-FISH, array-CGH 
• Základy laboratorní práce v DNA diagnostické laboratoři 
• Základní metody používané v laboratoři DNA diagnostiky 
• Zásady správné laboratorní práce 
• Systém interní a exkterní kontroly kvality 
• DNA banka 
• Registry pacientů na oddělení lékařské genetiky 
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Výukové metody: přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, 
komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

• D.J.Pritchard, B.R. Korf: Základy klinické genetiky, Galén 2007  
• Nussbaum, Mc Illnes :Thompson & Thompson: Klinická genetika, 2004  
• Hájek, Z., Kulovaný.E., Macek.M. : Základy prenatální diagnostiky, GRADA 

Publishing, spol.s.r.o., 2000  
• SRŠEŇ, Štefan a Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna 

podstata. 4., přepr. a rozš. vyd. Martin: Osveta, 2005. 445 s. ISBN 80-8063-185-9. 
info  

MBPA091c Patologie - cvičení 
Vyučující: MUDr. Jitka Kyclová  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování předmětu bude student prakticky ovládat histopatologické 
techniky prováděné na současných patologických pracovištích, bude se orientovat v aplikaci 
nejvhodnějšího laboratorního postupu vzhledem k charakteru a kvalitě biologického materiálu 
a diagnostickému účelu. Bude student schopen: obsluhovat většinu zařízení histologické 
laboratoře; prakticky provést zpracování materiálu pro histologické vyšetření ve světelném 
mikroskopu (odběr materiálu, fixace, zalití do různých typů zalévacích médií, krájení 
histologických řezů na různých typech mikrotomů včetně zmrazovacího, barvení 
histologických řezů přehlednými i některými speciálními metodami, montování řezů); 
vysvětlit princip a prakticky zvládnout provedení některých metod histochemických a 
imunohistochemických; základy zpracování tkání pro elektronovou mikroskopii transmisní i 
rastrovací.  
Osnova:  

• Příjem a identifikace tkáňového materiálu – laboratorní informační systém , způsoby 
on-line a of-line komunikace, systém kontroly, supervize, vykazování výkonů, 
pravidla hygieny v histopatologickém provozu. 

• Příprava histologických preparátů, práce s mikrotomy 
• Výstupní hodnocení kvality diagnostických preparátů. 
• Praxe pod vedením patologa s pomocí diskusního mikroskopu. 
• Praxe zaměřená na výuku výsledků standardních barvicích metod ke znázornění 

jednotlivých tkáňových komponent v různých barvicích metodách. 
• Metody komplexního vyšetření orgánových punkčních biopsií jater, prsní žlázy, 

prostaty. 
• Metody bioptického vyšetřování endoskopických odběrů. 
• Cytodiagnostický skríning. 
• Aplikace imunohistochemie v histopatologické diagnostice. 
• Imunohistochemická diagnostika epitelových a neuroektodermálních nádorů. 
• Aplikace molekulární patologie v bioptické diagnostice. 
• FISH metody v biopsii, diagnostika translokací. 
• Praktické hodnocení metod FISH mikroskopickým souborem LEICA . 

Výukové metody: Výuka probíhá v laboratořích patologického ústavu formou demonstrací a 
praktického provedení vybraných histopatologických vyšetřovacích metod.  



 
 

36 
 

Metody hodnocení: Zápočet se udílí za aktivní přístup, účast ve výuce a úspěšný nácvik 
vybraných histopatologických postupů  

MBPA091p Patologie - přednáška 
Vyučující: MUDr. Jitka Kyclová  
Rozsah: 1/0. 2 kr. Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Předmět je věnován aplikaci histologických metodik v praktické 
patomorfologické diagnostice (bioptické a nekroptické). Student se seznámí s praktickým 
provozem histopatologické laboratoře a získá praktické dovednosti pro znázornění 
jednotlivých tkáňových komponent pomocí histologických, histochemických a 
imunohistochemických metod i některých molekulárně biologických postupů. V rámci 
předmětu se student seznámí s moderními metodami histopatologické diagnostiky nádorů a 
dalších patomorfologických jednotek. Po absolvování předmětu bude student prakticky 
ovládat histopatologické techniky prováděné na současných patologických pracovištích, bude 
se orientovat v aplikaci nejvhodnějšího laboratorního postupu vzhledem k charakteru a kvalitě 
biologického materiálu a diagnostickému účelu. Bude student schopen: obsluhovat většinu 
zařízení histologické laboratoře; prakticky provést zpracování materiálu pro histologické 
vyšetření ve světelném mikroskopu (odběr materiálu, fixace, zalití do různých typů zalévacích 
médií, krájení histologických řezů na různých typech mikrotomů včetně zmrazovacího, 
barvení histologických řezů přehlednými i některými speciálními metodami, montování řezů); 
vysvětlit princip a prakticky zvládnout provedení některých metod histochemických a 
imunohistochemických; základy zpracování tkání pro elektronovou mikroskopii transmisní i 
rastrovací.  
Osnova:  

• Struktura a práce ústavu patologie. 
• Druhy bioptických odběrů, transport bioptického materiálu, bioptická průvodka. 
• Autopsie, struktura a pracovní náplň autoptického úseku patologie. 
• Fixace, fyzikální a chemické prostředky fixace, hlavní druhy fixačních tekutin. 
• Barvicí metody: hematoxylin-eozin, Azan, zelený trichrom, impregnace, barvení 

Weigert van Gieson. 
• Cytodiagnostika , druhy cytologických odběrů, zhotovování cytologických preparátů. 

Cytologická diagnostika děložního čípku, cytologický skríning. Histochemie, základní 
typy reakcí. 

• Hluboké zmrazení, kryostatové řezy pro histochemické reakce (enzymy, lipidy, 
glycidy). 

• Příprava a krájení tkáňových bločků na sáňkovém a rotačním mikrotomu, využití 
automatických a poloautomatických mikrotomů. 

• Histochemické znázornění enzymů, základní typy reakcí. Průkaz enzymů 
u malabsorpčního syndromu a v myopatologii. 

• Klasifikace a histochemie lipidů, extrakční metody. Aplikace – steatóza, střádací 
choroby. 

• Klasifikace a histochemie glycidů, aplikace na biopsie gastrointestinálního traktu, 
glykogenózy. Histochemické znázornění amyloidu, Cu, a Fe. 

• Princip a základy imunohistochemických reakcí, mono- a polyklonální protilátky. 
Intermediární filamenta (cytokeratiny, vimentin, desmin, GFAP, neurofilamenta), 
význam pro určení základních typů tkání a jejich nádorových derivátů. 

• Kroky diagnostického postupu v imunohistochemické diagnostice nádorů. CD 
antigeny a protilátky, aplikace v hematologii a při diagnostice maligních lymfomů. 
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• Molekulárně patologické metody v diagnostice. Princip fluorescenční in situ 
hybridizace (FISH), využití této metodiky. Princip PCR. Hlavní výhody a nevýhody 
této metody. Rozdíly (v provedení a v informacích, které poskytují) mezi 
imunohistochemickou analýzou a imunoblotingem. 

Výukové metody: přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, 
komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

• HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Základy histologické techniky pro zdravotní 
laboranty. První. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity, 2007. 55 s. ISBN 978-
80-210-4467-8. info  

• Theory and practice of histological techniques. Edited by John D. Bancroft - Marilyn 
Gamble. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. xiii, 796. ISBN 0-443-
06435-0. info  

• VACEK, Zdeněk. Histologie a histologická technika. 1. vyd. Brno: Institut pro další 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 184 s. ISBN 80-7013-202-7. info  

MBPX0731 Odborná praxe I 
Vyučující: doc. MUDr. Milan Dastych CSc., MBA  
Rozsah: 2 týdny celkem. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem odborné praxe je umožnit studentům kontakt s rutinním prostředím 
laboratorních pracovišť medicínských laboratorních oborů. Seznámit se s praktickou realizací 
systému řízení kvality v každodenních laboratorních činnostech (SOP-
analytické,technické,logistické; směrnice; pracovní instrukce), interní a externí kontrolou 
kvality a koordinací součinnost všech členů pracovního týmu (zdravotní laborantka, 
bioanalytik, lékař). Absolvování odborné praxe doplní znalosti získané teoretickou a 
praktickou formou výuky odborných předmětů ve smyslu propojení analytických, 
instrumentálně-technických a klinických znalostí a informací do komplexního výstupu pro 
diagnosticko-léčebný postup ve prospěch pacienta.  
Osnova:  

• Klinická biochemie: 
• Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy 
• Příjem a identifikace biologického materiálu 
• Příprava analytických vzorků 
• Provoz automatického analyzátoru (vkládání vzorků, příprava reagencií, kalibrace, 

kontroly, kontrola výsledků analýz, údržba) 
• Stanovení glykémie z kapilární krve 
• Stanovení osmolality séra, moči 
• Stanovení parametrů AB metabolismu a krevních plynů, AAS, ELFO, HPLC 
•  
• Klinická hematologie: 
• Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace BM, standardní operační postupy 
• Provoz automatických analyzátorů pro vyšetření parametrů krevního obrazu 
• Automatizované a manuální metody vyšetření parametrů hemostázy (trombocyty, 

plazmatické faktory) 
• Technika zhotovení a vyhodnocení krevního nátěru (periferní krev, kostní dřeň) 
• Lab. metody pro diagnostiku anémií a nádorových chorob krvetvorných buněk 
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• Příklady interpretace hematologického laboratorního nálezu 

Výukové metody: Celodenní přítomnost v procesu laboratorní práce příslušného oboru.  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za aktivní přístup během odborné praxe  
Literatura:  

• norma ISO 15189:2013  

MBPX0822 Odborná praxe II 
Vyučující: doc. MUDr. Milan Dastych CSc., MBA  
Rozsah: 2 týdny. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem odborné praxe je umožnit studentům kontakt s rutinním prostředím 
laboratorních pracovišť medicínských laboratorních oborů. Seznámit se s praktickou realizací 
systému řízení kvality v každodenních laboratorních činnostech (SOP-
analytické,technické,logistické; směrnice; pracovní instrukce), interní a externí kontrolou 
kvality a koordinací součinnost všech členů pracovního týmu (zdravotní laborantka, 
bioanalytik, lékař). Absolvování odborné praxe doplní znalosti získané teoretickou a 
praktickou formou výuky odborných předmětů ve smyslu propojení analytických, 
instrumentálně-technických a klinických znalostí a informací do komplexního výstupu pro 
diagnosticko-léčebný postup ve prospěch pacienta.  
Osnova:  

• Imunohematologie a TS: 
• Organizace a řízení provozu zařízení transfuzní služby (ZTS); Povinná legislativa; 

Systémy managementu jakosti, správná výrobní praxe; Práce s informačními systémy 
v ZTS (on-line přenosy; předepsaných dat) Dokumentace v ZTS 

• Nábor a registry dárců krve; Práce na odběrovém sále 
• Výroba transfuzních přípravků ; Transfuzní přípravky, plazma pro frakcionaci, krevní 

deriváty; Výdej a expedice transfuzních přípravků 
• Provoz laboratoří transfuzního oddělení (laboratoř hematologická, virologická, 

imunohematologická, HLA, kontrolní) 
• Problematika autologních odběrů krve a výroba autotransfuzních přípravků 
• Problematika HLA, transplantologie (kmenové buňky a solidní orgány) 
• Bezpečná hemoterapie, indikace a kompatibilita transfuzních přípravků 
•  
• Klinická mikrobiologie: 
• Příjem materiálu a jeho rozdělení do příslušných laboratoří 
• Základy přípravy médií pro kultivaci bakterií 
• Zpracování gynekologických vzorků na kultivační vyšetření (včetně pohlavních nákaz 

a mykologie) 
• Zpracování stolic na bakteriologické, mykologické a parazitologické vyšetření 
• Zpracování vzorků na bakteriologická vyšetření včetně stanovení citlivosti na 

antibiotika 
• Základní sérologické metody 
• Základní virologické metody 
•  
• Klinická imunologie: 
• Organizace provozu pracoviště, odběry BM, příjem BM, laboratorní protokoly 
• Stanovení specifických proteinů (imunoglobuliny, složky komplementu, bílkoviny 

akutní fáze) 



 
 

39 
 

• Imunofenotypizace lymfocytů a monocytů (flowcytometrie) 
• Funkční testy lymfocytů 
• Laboratorní diagnostika alergických chorob 
• Laboratorní diagnostika autoimunních chorob 

Výukové metody: Celodenní přítomnost v procesu laboratorní práce příslušného oboru.  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za aktivní přístup během odborné praxe  
Literatura:  

• norma ISO 15189:2013  

MBPX0933 Odborná praxe III 
Vyučující: doc. MUDr. Milan Dastych CSc., MBA  
Rozsah: 2 týdny celkem. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem odborné praxe je umožnit studentům kontakt s rutinním prostředím 
laboratorních pracovišť medicínských laboratorních oborů. Seznámit se s praktickou realizací 
systému řízení kvality v každodenních laboratorních činnostech (SOP-
analytické,technické,logistické; směrnice; pracovní instrukce), interní a externí kontrolou 
kvality a koordinací součinnost všech členů pracovního týmu (zdravotní laborantka, 
bioanalytik, lékař). Absolvování odborné praxe doplní znalosti získané teoretickou a 
praktickou formou výuky odborných předmětů ve smyslu propojení analytických, 
instrumentálně-technických a klinických znalostí a informací do komplexního výstupu pro 
diagnosticko-léčebný postup ve prospěch pacienta.  
Osnova:  

• Klinická genetika 
• Odběr a kultivace periferní krve, zpracování suspenze, příprava chromosomových 

preparátů pro klasickou cytogenetickou analýzu. Odlišnosti postupu při získávání 
preparátů pro hodnocení vrozených a získaných chromosomových aberací. Uchování 
zhodnocených preparátů. 

• Odběr a kultivace plodové vody, choriových klků a kůže, zpracování suspenze, 
příprava chromosomových preparátů pro klasickou cytogenetickou analýzu. Uchování 
zhodnocených preparátů. 

• Odběr a kultivace kostní dřeně a solidních nádorů, zpracování suspenze, příprava 
chromosomových preparátů pro klasickou cytogenetickou analýzu. Uchování 
zhodnocených preparátů. 

• Hodnocení chromosomových preparátů ve světelném mikroskopu, hodnocení 
karyotypu a ZCA. Odstranění imerze ze zhodnocených sklíček. 

• Hodnocení chromosomových preparátů pomocí počítačové analýzy obrazu. Spektrální 
karyotypování. 

• Metody molekulární cytogenetiky, hodnocení preparátů ve fluorescenčním 
mikroskopu.Ukázka výsledků interfázní a metafázní FISH. Metoda CGH. 

• Vyšetření pacientů v genetické ambulanci. 
• Odběr periferní krve, různé metody izolace DNA, „vysolovací“metoda (prakticky). 

Kontrola kvality DNA (agarózová elektroforéza) a stanovení koncentrace DNA. 
(Izolace RNA z různých materiálů.) 

• Amplifikace metodou PCR. Detekce PCR produktu (elektroforéza v polyakrylamidu). 
• Metoda detekce mutací v klinické genetice (DGGE, SSCP, Real time PCR, 

fragmentační analýza, sekvenování) 
•  
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• Patologie: 
• Provoz příjmové kanceláře, administrativa diagnostického provozu. 
• Provoz příjmové laboratoře pro bioptická vyšetření, peroperační biopsie. 
• Tkáňovými procesory, blokování , zalévání tkání do pevných medií . 
• standardní a speciální histopatologické metody 
• Zpracování nekroptických odběrů 
• Imunochemické a histochemické metody 
• Metody molekulární patologie 

Výukové metody: Celodenní přítomnost v procesu laboratorní práce příslušného oboru.  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za aktivní přístup během odborné praxe  
Literatura:  

• norma ISO 15189:2013  

MBTS081c Transfuzní služba - cvičení 
Vyučující: MUDr. Eva Tesařová  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: V praktické části přípravy je cílem získat praktické dovednosti takového 
rozsahu, který umožní snadné zařazení absolventa do pracovních týmů laboratoří, ve kterých 
jsou prováděny imunohematologické laboratorní výkony a/nebo do pracovních týmů v ZTS, 
ve kterých je prováděna výroba transfuzních přípravků (auto i allogenních). Důraz je kladen 
na získání schopností soustředěné pozornosti a preciznosti a uvědomění si zodpovědnosti za 
svou práci. Je cílem, aby absolventi zvládli základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
s biologickými materiály a osvojili si etiku pracovníka ve zdravotnictví. Po absolvování 
předmětu bude student schopen prakticky provádět, kontrolovat a uvolňovat výsledky 
imunohematologických vyšetření, včetně vyšetření HLA, vyhodnotit kvalitu analytického 
vzorku, používat laboratorní informační systémy, znát a dodržovat zásady správné laboratorní 
práce a správné výrobní praxe, podílet se na tvorbě dokumentů řízení jakosti, komunikovat 
s pracovníky klinických oborů.  
Osnova:  

• Vyšetření krevní skupiny v systému AB0, vyšetření slabých krevních skupin a 
abnormalit, vylučovatelství, vyšetření krevní skupiny v systému Rh, vyšetření slabých 
a variantních D antigenů, význam interpretace u pacientů a dárců krve, 
imunoprofylaxe, vyšetření antierytrocytárních protilátek, metody průkazu, screening, 
určení specifity antierytrocytárních protilátek, rozlišení směsí, kvantitativní stanovení, 
význam pro kliniku, předtransfuzní vyšetření, povinná laboratorní stanovení a procesy, 
laboratorní zajištění kompatibilní transfuze, fenotypizace, laboratorní stanovení 
antigenů erytrocytů pomocí různých typů IVD a různých metod, imunohematologické 
vyšetření pacientů s AIHA a laboratorní zajištění transfuze, vyšetření přímého 
antiglobulinového testu, kvantitativní stanovení PAT, použití polyspecifických a 
monospecifických antiglobulinum humanum (AGH) sér, doplňující testy, 
imunohematologické vyšetření novorozence, krevní skupina, PAT, volné protilátky, 
imunohematologické vyšetření pacientů s HON a laboratorní zajištění transfuze, 
laboratorní vyšetření potransfuzní reakce, rozlišení antierytrocytárních IgG a IgM 
protilátek pomocí imunohematologických testů 

• Laboratorní diagnostika HLA, metody průkazu antigenů HLA I. a II. třídy, průkaz 
protilátek, organizace práce při detekci HLA znaků dárců kadaverozních orgánů a 
příbuzných kandidátů transplantací, práce s registry 
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• Preanalytická, analytická a postanalytická fáze v laboratoři, zajištění identifikace a 
návaznosti v průběhu celého laboratorního procesu, příprava vzorků k analýze, 
centrifugace, třídění 

• Laboratorní informační systémy, informační systémy pro výrobu v ZTS, způsoby on-
line a off-line komunikace, tiskové sestavy a výstupy, systém kontrol, práce 
s čárovými kódy 

• Práce s automatickými analyzátory, parametry metod, příprava reagencií, sledování 
průběhu reakce a zpracování výsledků 

• Systémy interních a externích kontrol kvality 
• Ekonomika provozu laboratoří a ZTS, systém účtování výkonů a transfuzních 

přípravků zdravotním pojišťovnám, tvorba cen transfuzních přípravků 
• Řídicí dokumentace systémů managementů kvality v laboratoři a v ZTS 
• Výroba transfuzních přípravků, práce s registry dárců krve, posouzení způsobilosti 

dárce krve, běžný odběr krve, aferetické odběry, povinná laboratorní stanovení, 
standard značení transfuzních přípravků, skladování transfuzních přípravků, výdej a 
transport transfuzních přípravků, kontroly jakosti 

• Autologní transfuzní přípravky, zásady práce s pacientem – dárcem, způsoby odběru a 
zpracování 

Výukové metody: samostatné řešení úloh z analytické části předmětu za použití analyzátorů, 
přístrojů a laboratorních zařízení ve výukové laboratoři, vyhodnocení a správná interpretace 
prováděných vyšetření, průběžné sledování plnění zadaných úkolů, případné korekce, opravy 
a vyhodnocení lektorem.  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za aktivní přístup, účast ve výuce a vypracování 
kvalitních protokolů z jednotlivých úloh  

MBTS081p Transfuzní služba - přednáška 
Vyučující: MUDr. Eva Tesařová  
Rozsah: 2/0. 2 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Absolvování předmětu poskytne teoretické i praktické znalosti komplexního 
charakteru oboru transfuzního lékařství teoretický přehled o problematikách, které s oborem 
transfuzního lékařství úzce souvisejí a kterými jsou transplantace tkání, buněk a solidních 
orgánů, péče o těhotné, hemoterapie, léčebné hemaferézy, průmyslové zpracování krevní 
plazmy, výroba krevních derivátů a léčiv moderní terapie, správa dárcovských registrů Po 
absolvování předmětu bude student schopen: - orientovat se v legislativě pro zařízení 
transfuzní služby, - respektovat podmínky správné výrobní praxe v zařízení transfuzní služby. 
- znát zásady hemovigilance a hemoterapie, - posoudit správnost indikace a interpretace 
imunohematologických výsledků vyšetření, - rozpoznat případy, jejichž laboratorní vyšetření 
je třeba rozšířit, - orientovat se v používaných analytických metodách.  
Osnova:  

• Teoretická část metodická 
• Laboratorní diagnostika (zásady správné laboratorní práce, systémy interních a 

externích kontrol kvality, preanalytická, analytická a postanalytická fáze laboratorní 
diagnostiky, skupinové systémy erytrocytů, protilátky, základy dědičnosti krevních 
skupin, AB0 skupinový systém, vývoj, historie objevů krevních skupin, současné 
znalosti a možnosti detekce, význam, skupinový systém Lewis a sekretorský status, 
Rh skupinový systém, ostatní skupinové systémy erytrocytů, Antierytrocytární 
protilátky, rozdělení, metody průkazu, určení specifity, klinický význam, antigeny 
leukocytů a trombocytů, tvorba protilátek a jejich význam pro kliniku, možnosti 
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detekce, HLA systém, význam HLA antigenů a HLA protilátek pro kliniku, metody 
laboratorní diagnostiky v HLA, HLA systém ve vztahu k transplantologii) 

• Správná výrobní praxe v zařízení transfuzní služby (transfuzní přípravky, krevní 
deriváty, indikace pro klinické použití, plazma pro frakcionaci, výroba transfuzních 
přípravků, práce s registry dárců krve, posouzení způsobilosti dárce krve, běžné 
odběry plné krve, aferetické odběry, povinná laboratorní stanovení, standard značení 
transfuzních přípravků, skladování transfuzních přípravků, výdej a transport 
transfuzních přípravků, kontroly jakosti, autologní transfuzní přípravky) 

• Legislativa pro zařízení transfuzní služby (organizace transfuzní služby v ČR, systém 
dozoru státních autorit, zpracovatelská centra, odběrová střediska, krizová krevní 
politika ČR, systémy hemovigilance, akreditace zdravotnické laboratoře, systémy 
řízení kvality) 

• Informační systémy (laboratorní, výrobní, komunikační, zásady on-line a off-line 
komunikace, vykazování zdravotních služeb, DRG systémy) 

• Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s biologickým materiálem, etika 
zdravotnického pracovníka 

•  
• Teoretická část klinická 
• Bezpečná hemoterapie 
• Hemolytické onemocnění novorozence 
• Autoimunitní hemolytické anémie 
• Potransfuzní reakce 
• Principy a využití speciálních testů v imunohematologii 
• Transplantace kostní dřeně 
• Přenos krví přenosných chorob 

Výukové metody: přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace), 
exkurze do výrobních prostor zařízení transfuzní služby, diskuze se studenty.  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

• Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů ČR 
2007, částka 115 v platném znění  

• Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 15th ed. 
Strasburg: Council of Europe, 2010, 271 s.  

• Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro 
potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech 
postižených osob při mimořádných událostech, vydaná dne 30.5.2008 ve Věstníku MZ 
ČR, čás  

• Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské 
krve a jejích složek, Sbírka zákonů Česká republika 2008, částka 45: 1803–1838 v 
platném znění  

• PENKA, Miroslav. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012. 
ISBN 9788024734606. info  

• PENKA, Miroslav, Eva TESAŘOVÁ, Jan BLATNÝ, Ludmila BOURKOVÁ, Alena 
BULIKOVÁ, Zbyněk ČECH, Magdalena JELÍNKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Zdeněk 
KOŘÍSTEK, Lucie KOVÁŘOVÁ, Petr KUGLÍK, Miroslava MATÝŠKOVÁ, Jan 
NOVOTNÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Markéta SLÁNSKÁ, Petr SMEJKAL, Irena 
TRNAVSKÁ, Ondřej ZAPLETAL a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Hematologie a transfuzní 
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lékařství I. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 488 s. Neuveden. ISBN 978-80-247-3459-0. 
info  

Bi5220 Imunologie 
Vyučující: doc. RNDr. Antonín Lojek CSc., Mgr. Lukáš Kubala Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
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) 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:  
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• HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. 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 a Otakar KOPECKÝ. Klinická imunologie. 1. vyd. Hradec Králové: 
NUCLEUS HK, 2004. 941 s. ISBN 80-86225-50-X. 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. 
• 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:  



 
 

45 
 

• ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a 
Jana KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1. 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 koncentrované plazmidové DNA z bakterií, jejich 
enzymatická fragmentace, úpravy konců a ligace s jinými molekulami. Navíc si studenti 
osvojují elektroforetické techniky (DNA, proteiny), způsoby eluce DNA z gelu, 
immunoblotting, metody přenosu plazmidové DNA do eukaryotických buněk. 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). 10. Transfekce rekombinantních plazmidů do savčích buněk. 
11. Příprava buněčného lyzátu, elektroforéza proteinů a immunobloting. 

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

• GREEN, Michael R. a Joseph SAMBROOK. Molecular cloning :a laboratory 
manual. 4th ed. New York [N.Y.]: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012. xxxiii, 
s. ISBN 9781936113422. info  

Bi7250 Lékařská genetika a genetické poradenství 
Vyučující: MUDr. Renata Gaillyová 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 genetika a genetické poradenství. Pacienti genetických poraden. Etické a 
právní aspekty v klinické genetice, informovaný souhlas. Vrozené a získané aberace 
chromosomů u člověka a syndromy s nimi spojené. Metody array-CGH a MLPA. 
Genetika mentální retardace. Preventivní přístupy lékařské genetiky, primární a 
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sekundární prevence. Asistovaná reprodukce, prenatální a preimplantační genetická 
diagnostika. Polyfaktoriální (multifaktoriální) dědičnost u člověka. Komplexní 
onemocnění. Teratogeny, karcinogeny, mutageny. Struktura lidského genomu a typy 
sekvencí v něm obsažených. Polymorfismy DNA. Mutace a instabilita lidské DNA. 
Genetická onemocnění daná amplifikací tripletů. Monogenně dědičné choroby. Přímá 
DNA diagnostika monogenně dědičných chorob. Nepřímá DNA diagnostika 
monogenně dědičných chorob. RNA diagnostika a její využití v onkogenetice, 
expresní analýza, nové metody v molekulární biologii člověka. Metody profilování 
DNA. Určování paternity. Identifikace osob. Genetické poradenství v reprodukční 
genetice. Genetické příčiny infertility. Metabolické vady u člověka. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

• SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří 
FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana 
ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2. URL info  

• NUSSBAUM, Robert L., Roderick R. MCINNES a Huntington F. WILLARD. 
Klinická genetika. Translated by Petr Goetz. 6. vyd. Praha: TRITON, 2004. 426 s. 
ISBN 80-7254-475-6. info  

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

doporučená literatura  

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

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

BLAT051 Aplikované analytické a instrumentální techniky v laboratorní 
medicíně 
Vyučující: doc. MUDr. Milan Dastych CSc., MBA  
Rozsah: 3/0. 4 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět je koncipován tak, aby poskytl studentům solidní ucelený pohled na 
rutinně používané analytické a instrumentální techniky v současných medicínských 
laboratořích. Podrobný teoretický základ fyzikálních principů je konfrontován s reálnými 
aplikacemi v praxi. Podrobně tak seznamuje studenty s aplikacemi různých fyzikálních 
principů v konkrétních přístrojích včetně existujících modifikací v aktuální výbavě 
medicínských laboratoří. V seminářích a demonstracích umožňuje na konkrétních případech 
sledovat různé varianty a modifikace s poznáním jejich účelu, výhod a kritických míst.; Po 
absolvování předmětu bude student schopen: Orientovat se v nových instrumentálních 
technologiích; Porozumět technickým parametrům laboratorních přístrojů a porovnat je 
navzájem; Posoudit výhody, nevýhody a omezení jednotlivých instrumentálních a 
analytických systémů; Aplikovat získané teoretické znalosti do praktické činnosti v laboratoři; 
Řídit se standardními technickými operačními postupy;  
Osnova:  

• Analytická a perianalytická automatizace a robotizace v klinických laboratořích: 
technická řešení,IT podpora,LIS/NIS,komunikační standardy, dálková správa 

• Point of Care Testing (POCT): uplatnění v akutní medicíně u lůžka nemocného; 
technické požadavky; systém zajištění kvality; supervizní činnost; dálková správa 

• Elektroforetické separační techniky a zařízení:agaroforéza,kapilární elektroforéza, 
isoelektrická fokusace,imunofixace, 2D elektroforéza 
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• Chromatografické techniky:TLC-drogy, LC, HPLC, glyk. Hb,CDT,GC, MS, MS/MS-
tandem 

• Atomová absorpční spektrometrie: plamenová a elektrotermická atomizace, principy 
korekce pozadí,optimalizace 

• ELISA: principy medicínské aplikace 
• Chemiluminiscence, elektrochemiluminiscence-imunochemické automatické 

analyzátory 
• FPIA, MEIA:imunochemické automatické analyzátory 
• Delfia: autodelfia, aplikace 
• Analyzátory acidobazických parametrů a krevních plynů 
• Iontově selektivní elektrody-aplikace; biosenzory-aplikace 
• Potenciometrie; konduktometrie;polarografie 
• Flow-cytometrie: aplikace v klinické hematologii a biochemii 
• Osmometrie: krysokopie; ebulioskopie-aplikace 
• Molekulárně-biologické techiky-aplikace 

Výukové metody: přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, 
komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;  
Metody hodnocení: ústní zkouška; test  
Literatura:  

• Clinical chemistry :techniques, principles, correlations. Edited by Michael L. Bishop - 
Edward P. Fody - Larry E. Schoeff. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2010. xx, 732 p. ISBN 9780781790451. info  

• Tietz fundamentals of clinical chemistry. Edited by Carl A. Burtis - Edward R. 
Ashwood. 5th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2000. xxv, 1091. ISBN 0-
7216-8634-6. info  

• DASTYCH, Milan. Instrumentální technika : Obor zdravotní laborant. 1. dotisk 1. 
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 131 s. ISBN 978-80-210-4226-1. info  

• KOMÁREK, Josef. Atomová absorpční spektrometrie. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2000. 85 s. ISBN 80-210-2500-X. info  

BLSM041 Statistické metody a postupy v laboratorní praxi 
Vyučující: doc. MUDr. Milan Dastych CSc., MBA  
Rozsah: 2/0. 4 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: V předmětu se student seznámí s praktickým použitím statistických postupů 
a metod v rutinním provozu klinickobiochemické laboratoře. Bude schopnen používat a 
vyhodnocovat statistické postupy interní kontroly kvality v odhalování systematické a 
náhodné chyby. Seznámí se a bude umět používat systémy kontroly automatických 
biochemických analytátorů, laboratorních informačních systémů i externích systémů kontroly 
kvality. Bude se schopen orientovat v systému externí kontroly kvality (SEKK). Pro klinickou 
interpretaci výsledků biochemických analýz bude schopen stanovit jejich celkovou nejistotu 
včetně schopnost vysvětlit využití tohoto parametru při interpretaci. Bude schopen ověřit 
platnost firemně stanovených referenčních mezí. Bude schopen posoudit diagnostickou 
specifitu a senzitivitu různých testů s optimálním určením cut-off hodnoty za použití ROC 
křivek a odvozených parametrů. Seznámí se s požadavky na validaci a verifikaci metod podle 
doporučení odborné společnosti (ČSKB) a bude je schopen provést.  
Osnova:  

• Chyby analytických metod 
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• Validace; verifikace analytických metod 
• Systém interní kontroly kvality 
• Delta check 
• Westgardova pravidla 
• Systém externí kontroly kvality 
• Nejistota 
• Specificita; senzitivita 
• Referenční meze 
• Cut-off hodnota 
• ROC křivka 
• Porovnání metod 

Výukové metody: Výuka bude probíhat formou přednášky s interaktivními prvky a 
praktickými ukázkami. Probraná témata budou doplněna praktickou aplikací statistických 
postů v počítačové učebně v rámci praktických cvičení  
Metody hodnocení: Předmět bude zakončen zkušebním testem  
Literatura:  

• Učební texty k jednotlivým tématům budou poskytnuty v rámci přednášek a cvičení  

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 a Judith G. VOET. 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.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.  
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Literatura:  

• VOET, Donald a Judith G. VOET. 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:  

doporučená literatura  

• HERMANSON, Greg T. Bioconjugate techniques. San Diego: Academic Press, 1995. 
xxv, 785 s. ISBN 0-12-342336-8. info  
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C5920 Správná laboratorní praxe 
Vyučující: prof. RNDr. Luděk Bláha Ph.D., Ing. Branislav Vrana  
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: Studenti jsou hodnoceni v písemném testu (30 otevřených otázek, 50% 
úspěšnost je vyžadována jako minimum pro další hodnocení konkrétní známky 15-30 bodů - 
známkování E-A).  
Literatura:  

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

• MESTEK, O. a L. NONDEK. Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního 
prostředí. Praha: Eurachem - ČR, 1995. Kvalimetrie, 4. ISBN 80-901868-0-7. 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: Na konci tohoto kurzu bude student schopen hodnotit a optimalizovat 
analytické metody.  
Osnova:  
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• 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. 
Splnění na 70 %.  
Literatura:  

• PYTELA, Oldřich. Optimalizace. 1. vyd. Pardubice: Vysoká škola chemicko-
technologická, 1982. 115 s. 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: Cílem předmětu je zvýšení základních znalostí studentů v oblasti separačních 
metod v biochemii a molekulární biologii vhodných pro purifikaci proteinů. První část 
zahrnuje základní manipulaci s biologickým vzorkem - extrakci, precipitaci, ultrafiltraci a 
lyofilizaci. Druhá část je orientovaná na chromatografické metody a poslední část je věnována 
elektromigračním metodám.  
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 a Jan KOVÁŘ. 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  
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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 a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley 
& Sons, 2004. xv, 1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C7072 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 
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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-X. info  

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

C7073 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) 
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• 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:  

• 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 978-1-58829-571-2. info  

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

• MIKKELSEN, Susan R. a Eduardo CORTÓN. Bioanalytical chemistry. Hoboken, 
N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xvii, 361. ISBN 0-471-54447-7. 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  

• 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  

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 úrovni celého organismu; - reprodukovat a prezentovat své rozšířené 
znalosti z oblasti funkční biochemie a enzymologie; - demonstrovat nově nabyté informace 
o biomedicínských aspektech biochemie.  
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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., J.L. TYMOCZKO a L. STRYER. Biochemistry. 5th. New York: W.H. 
Freeman and Company, 2002. 974 s. ISBN 0-7167-4684-0. info  

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

• GARRETT, R.H. a C.M. GRISHAM. Biochemistry, 2nd ed. Fort Worth, Orlando: 
Saunders College Publ., 1999. 1127 s. info  

• Ca. 200 blan k dispozici u přednášejícího.  
• Compensatory contents: Ca. 200 slides/foils available at the lecturer  

C7175 DNA diagnostika 
Vyučující: doc. RNDr. Omar Šerý Ph.D.  
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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 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. 
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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, organizační záležitosti a požadavky ke zkoušce (Dr. Bouchal). 
Spolupráce a kariéra ve vědě (Dr. Vojtěšek). 18.9. 

• 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. 25.9. 

• 3. Úvod do biologie nádorové buňky (Dr. Hrstka). Mechanismy maligní transformace. 
Angiogeneze, tvorba metastáz. Významné signální dráhy nádorové buňky; 
Epidemiologie nádorů. Protein p53, možnosti predikce, potenciální možnosti využití 
při terapii. 9.10. 

• 4. Metody experimentální onkologie (Dr. Hrstka). Mapování lidského genomu, 
funkční genomika, epigenetika Metody založené na PCR. Možnosti čipových analýz. 
Nová generace sekvencování. Genové inženýrství. Modelové systémy v aplikovaném 
výzkumu. 16.10. 

• 5. 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. 23.10. 

• 6. Molekulární patologie a koncept personalizované medicíny (Dr. Hrstka). Klinicky 
využitelné biomarkery, laboratorní techniky, ko-alterace a dysregulace signálních 
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drah, „decision making“, pre-analytické výzvy, biomarkery v klinických studiích. 
30.10. 

• 7. Proteomické přístupy v experimentální onkologii (Dr. Bouchal). Necílená a cílená 
proteomika, používané kvantifikační přístupy. Funkční studie v onkologickém 
výzkumu, analýza interakcí protein-protein, vyhledávání biomarkerů, jejich verifikace 
a validace. Volba biologického materiálu a metod, design studie, statistické 
vyhodnocení, validace a interpretace dat. Praktické příklady výstupů z proteomických 
experimentů. 6.11. 

• ZMĚNA POŘADÍ PŘEDNÁŠEK 9. 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. 13.11. 

• 10. Proteinové inženýrství (Dr. Müller). Studium protein-protein interakcí. „Phage 
display“ pro hledání protein-protein interakcí. Analýza aktivity. „Protein engineering“. 
20.11. 

• 11. 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. 27.11. 

• 8. Databázové zdroje a algoritmy v experimentální onkologii (Dr. Bouchal): Praktické 
použití algoritmů a databází na příkladech – práce s počítačem: NCBI, ExPASy, 
UniProt, BLAST, predikce sekundární struktury a posttranslačních modifikací 
proteinů. Human Protein atlas. Oncomine. Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR 
(SVOD). 4.12. 

• 12. 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. 
11.12. 

• 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. 18.12. 

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:  

doporučená 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: doc. RNDr. Ondřej Slabý Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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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 

• 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  
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Literatura:  

• Laboratorní diagnostika. Edited by Tomáš Zima. 2., doplněné a přepracova. Praha: 
Karolinum, 2007. xxxviii, 9. ISBN 978-80-246-1423-6. info  

C7195 Pokročilé praktikum z biochemie 
Vyučující: Mgr. Jan Lochman Ph.D., Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D., Mgr. Pavel Bouchal 
Ph.D.  
Rozsah: 0/0/5. 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:  

• Úloha č.1: Identifikace jednotlivých druhů Václavek ze vzorku půdy Úloha č.2: Vliv 
polymorfismu v genu pro alkoholdehydrogenázu na její aktivitu Úloha č.3: Klonování 
PCR produktu do plasmidu Úloha č.4: Studium změn proteomu bakterie Paracoccus 
denitrificans při přechodu z aerobních do anaerobních růstových podmínek pomocí 
dvourozměrné elektroforézy Úloha č.5: Detekce aktivity askorbát peroxidasy 
v polyakrylamidovém gelu Úloha č.6: Stanovení změny exprese genů pro 
pathogenesis related (PR) proteiny u rostlin tabáku Úloha č.7: Exprese a purifikace 
rekombinantních proteinů Úloha č.8: Využití bioluminiscence v přípravě bakteriálních 
vakcín. 

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

• Návody ke cvičením - viz Studijní materiály  

C7777 Zacházení s chemickými látkami 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 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 
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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:  

• http://www.rect.muni.cz/nso/  
• 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  

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 na vyhodnocení parametrů vybraných procesů 

v biochemii, fyziologii a biotechnologii. 

Výukové metody: Přednáška se stručnou teorií a dále založená na praktických řešených 
příkladech z biochemie, chemie a biologie.  
Metody hodnocení: Zkouška je písemná, založena na vyhodnocení příkladů a úvah za použití 
materiálů z přednášky nebo jiných učebních textů. Minimálně polovina odpovědí musí být 
správná.  
Literatura:  
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• MICHÁLEK, Jaroslav. Biometrika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1982. 404 s. info  

• ECKSCHLAGER, Karel, Ivan HORSÁK a Zdeněk KODEJŠ. 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 Nové směry v bioanalytické chemii 
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 
• 8. 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:  

• SNYDER, Lloyd R., Joseph Jack KIRKLAND a Joseph L. GLAJCH. Practical HPLC 
method development [Snyder, 1997]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. 
xxvi, 765. ISBN 0-471-00703-X. info  

• KITSON, F. G., B. S. LARSEN a C. N. MCEWEN. Gas Chromatography and Mass 
Spectrometry, A Practical Guide. San Diego: Academic Press, 1996. ISBN 0-12-
483385-3. info  
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• WEISS, Joachim. Ion chromatography. 2nd ed. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 
1995. 465 s. ISBN 3-527-28698-5. info  

• ROTHE, Gunter M. Electrophoresis of enzymes :laboratory methods. Berlin: 
Springer-Verlag, 1994. 307 s. ISBN 3-540-58114-6. info  

• Handbook of capillary electrophoresis. Boca Raton: CRC Press, 1994. 649 s. ISBN 0-
8493-8690-X. 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 a Sabrina HOFFSTETTER-KUHN. Capillary electrophoresis : 
principles and practice. Berlin: Springer-Verlag, 1993. x, 375 s. ISBN 3-540-56434-
9-. info  

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

• FORET, František, Ludmila KŘIVÁNKOVÁ a Petr BOČEK. Capillary zone 
electrophoresis. Weinheim: VCH Publishers, 1993. 346 s. ISBN 3-527-30019-8. info  

• LINDSAY, Sandie. High performance liquid chromatography. 2nd ed. Chichester: 
John Wiley & Sons, 1992. xxii, 337. ISBN 0-471-93180-2. 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  

• 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  

• 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  

C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul 
Vyučující: prof. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Student porozumí základům hmotnostní spektrometrie včetně ionizačních 
technik, hmotnostních analyzátorů, iontových detektorů a vybraných aplikací, např. ionizační 
metody MALDI a ESI, moderní hmotnostní analyzátory time-of-flight, iontové pasti a 
orbitrap, identifikace a kvantifikace proteinů.  
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 
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(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 diskuse na závěr kurzu. Návštěva laboratoře hmotnostní 
spektrometrie, praktické ukázky hardware.  
Metody hodnocení: Závěrečná ústní zkouška (česky nebo anglicky). Zkouška se sestává ze 3 
otázek z oblastí: 1. ionizační techniky, 2. hmotnostní analyzátory, 3. aplikace. K absolvování 
je nutné zodpovědět správně dotazy na 50%.  
Literatura:  

doporučená 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  

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, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of 
biochemistry :life at the molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 
2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930-2. 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 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 základní biochemické regulační mechanismy na molekulární 
úrovni; - vysvětlit podstatu hlavních typů signálních drah vyskytujících se u živočišných 



 
 

66 
 

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 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:  

povinná literatura  

• Ca. 200 blan k dispozici u přednášejícího.  

doporučená 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  



 
 

67 
 

neurčeno  

• 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., J.L. TYMOCZKO a L. STRYER. Biochemistry. 5th. New York: W.H. 
Freeman and Company, 2002. 974 s. ISBN 0-7167-4684-0. info  

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

• GARRETT, R.H. a C.M. GRISHAM. Biochemistry, 2nd ed. Fort Worth, Orlando: 
Saunders College Publ., 1999. 1127 s. info  

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:  

• ) Úvodní informace o enzymech Historie enzymologie. Stavba enzymů, pojmy 
holoenzym, apoenzym, kofaktor, koenzym, kosubstrát, prostetická skupina. 
Charakteristické rysy enzymové katalysy. Možnosti 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 
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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 a Jaroslav HORÁK. 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.  
Cíle předmětu: Studenti absolvují praktické procvičování poznatků z enzymologie. Naučí se 
tvořit systémové názvy enzymů. Vypočítají enzymové aktivity a určí typ a parametry 
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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  

C8202 Základy proteomiky 
Vyučující: doc. 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: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět zákadům 
proteomiky vysvětlit principy základních proteomických metod, které jsou náplní následného 
kurzu (C8302) navrhnout vhodný postup pro různé druhy proteomických experimentů 
porozumět interpretaci vybraných typů proteomických dat  
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 2 hodiny týdně a ukončen zkouškou. Řádná 
zkouška proběhne formou písemného testu ve dvou termínech, 14.4. a 28.4., opravný termín 
pak 5.5., vždy ve 12.00 (205/A11). Případné dalsi opravné termíny budou vypsány dle 
potřeby. Upozorňujeme na podmínku absolvování zkoušky pro možnost absolvování 
navazujících cvičení (C8302).  
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  
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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 a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley 
& Sons, 2004. xv, 1591 s. ISBN 0-471-41761-0. 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. 
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Výukové metody: přednáškový kurz  
Metody hodnocení: přednášky, ústní zkouška nebo kolokvium  
Literatura:  

• VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of 
biochemistry :life at the molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 
2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930-2. 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 pro studenty závěrečného ročníku magisterského 
studia. Referát o výsledcích diplomové práce je nezbytnou podmínkou obhajoby.  
Literatura:  

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

http://www.sci.muni.cz/php/akreditace2014/ListObor/?OborNo=371#Formular_2578
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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 a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley 
& Sons, 2004. xv, 1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška 
Vyučující: Mgr. Daniela Dlabolová  
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/cz/CJV/JA002 
• 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: písemná a ústní zkouška  
Metody hodnocení: písemný test, ústní zkouška - 60% správných odpovědí  
Literatura:  

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

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. 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  
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• 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. a David MCGEARY. 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. a Arthur Newell STRAHLER. 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 a Bill BOWLER. Headway : intermediate : pronunciation. 1. 
vyd. Oxford: Oxford University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN 1-943396-88-4. info  
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