
M A S A R Y K O V A  U N I V E R Z I T A   
 

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á  F A K U L T A  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ž Á D O S T  O  A K R E D I T A C I  
 

Bakalářského studijního programu 
 

E x p e r i m e n t á l n í  b i o l o g i e  
 

Obor 
 

M o l e k u l á r n í  b i o l o g i e  a  g e n e t i k a  
 

 

 
B r n o ,  ř í j e n  2 0 1 1  



 OBSAH 
OBSAH................................................................................................................................................................... 1 
A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského stud. programu...... 3 
Obor: Molekulární biologie a genetika ................................................................................................................... 4 

B – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení................................................ 4 
C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací ...................................................... 6 
C1- Doporučený studijní plán ........................................................................................................................... 10 

E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje........................................ 17 
F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost .................................................. 18 
I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy ...................................................... 19 
D – Charakteristika studijních předmětů............................................................................................................... 20 

Bi0952 Bioetika - seminář ................................................................................................................................ 20 
Bi1010 Systém a evoluce rostlin....................................................................................................................... 20 
Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin................................................................................................................. 21 
Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení ................................................................................................ 22 
Bi1066 Úvod do studia MBG ........................................................................................................................... 23 
Bi1301 Botanická mikrotechnika...................................................................................................................... 23 
Bi1700 Buněčná biologie.................................................................................................................................. 24 
Bi1700c Buněčná biologie - cvičení ................................................................................................................. 25 
Bi2000 Systém a evoluce živočichů.................................................................................................................. 26 
Bi2080 Histologie a organologie....................................................................................................................... 26 
Bi2080c Histologie a organologie - cvičení ...................................................................................................... 27 
Bi2302 Zoologická mikrotechnika.................................................................................................................... 28 
Bi2401 Zaměření a zpracování bakalářské práce.............................................................................................. 28 
Bi2900 Duševní vlastnictví ............................................................................................................................... 29 
Bi3030 Fyziologie živočichů ............................................................................................................................ 30 
Bi3030c Fyziologie živočichů - cvičení............................................................................................................ 31 
Bi3060 Obecná genetika ................................................................................................................................... 31 
Bi3061 Praktikum z obecné genetiky................................................................................................................ 32 
Bi4020 Molekulární biologie ............................................................................................................................ 32 
Bi4035 Praktikum z molekulární biologie ........................................................................................................ 33 
Bi4060 Fyziologie rostlin.................................................................................................................................. 34 
Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení ................................................................................................................. 34 
Bi4070 Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii........................................................................................ 35 
Bi4090 Obecná mikrobiologie .......................................................................................................................... 35 
Bi4090c Obecná mikrobiologie - cvičení.......................................................................................................... 36 
Bi4340 Biologie člověka................................................................................................................................... 37 
Bi4340c Biologie člověka - cvičení .................................................................................................................. 38 
Bi5000 Bioinformatika I - nukleové kyseliny................................................................................................... 38 
Bi5040 Biostatistika - základní kurz ................................................................................................................. 39 
Bi5121 Anatomie člověka................................................................................................................................. 40 
Bi5121c Anatomie člověka - cvičení ................................................................................................................ 41 
Bi5122 Bakalářská práce AG I.......................................................................................................................... 41 
Bi5123 Základní antropologická metodika I..................................................................................................... 42 
Bi5124 Antropogenetika v praxi ....................................................................................................................... 44 
Bi5180 Genetika kvantitativních znaků ............................................................................................................ 44 
Bi5220 Imunologie ........................................................................................................................................... 45 
Bi5220c Imunologie - cvičení ........................................................................................................................... 45 
Bi5311 Bakalářský seminář MBG/AG I ........................................................................................................... 46 
Bi5401 Bakalářská práce MBG I ...................................................................................................................... 46 
Bi5402 Dermatoglyfika..................................................................................................................................... 47 
Bi5520 Kvalita potravin rostlinného původu .................................................................................................... 47 
Bi6121 Základní antropologická metodika II ................................................................................................... 48 
Bi6122 Bakalářská práce AG II ........................................................................................................................ 48 
Bi6123 Auxologie ............................................................................................................................................. 48 
Bi6124 Laboratorní praxe v historické antropologii I ....................................................................................... 49 
Bi6125 Základy antropometrie ......................................................................................................................... 50 
Bi6126 Odběry vzorků v terénu pro analýzu aDNA......................................................................................... 51 
Bi6170 Genetika II............................................................................................................................................ 51 

 1



 2

Bi6270 Cytogenetika......................................................................................................................................... 52 
Bi6270c Cytogenetika - cvičení ........................................................................................................................ 53 
Bi6290 Paleogenetika člověka .......................................................................................................................... 53 
Bi6312 Bakalářský seminář MBG/AG II.......................................................................................................... 54 
Bi6400 Metody molekulární biologie ............................................................................................................... 54 
Bi6401 Bakalářská práce MBG II..................................................................................................................... 55 
Bi6405 Metody molekulární biologie - cvičení ................................................................................................ 55 
Bi7070 Fyziologie buněčných systémů............................................................................................................. 56 
Bi7201 Základy genomiky................................................................................................................................ 57 
Bi7201c Základy genomiky - cvičení ............................................................................................................... 57 
Bi8150 Evoluční biologie ................................................................................................................................. 58 
Bi8202 Základy proteomiky ............................................................................................................................. 59 
Bi8202c Základy proteomiky - cvičení ............................................................................................................. 59 
Bi8620 Evoluce člověka ................................................................................................................................... 59 
Bi8790 Molekulární embryologie ..................................................................................................................... 61 
Bi8920 Fluorescenční mikroskopie................................................................................................................... 61 
Bi9060 Bioinformatika II - proteiny ................................................................................................................. 62 
Bi9061 Bioinformatika - cvičení....................................................................................................................... 62 
Bi9310 Úvod do kvantitativní RT-PCR ............................................................................................................ 63 
Bi9310c Úvod do kvantitativní RT-PCR - cvičení............................................................................................ 63 
Bi9410 Strukturní biologie................................................................................................................................ 64 
Bi9410c Strukturní biologie - cvičení ............................................................................................................... 64 
Bi9950 Úvod do bioetiky .................................................................................................................................. 65 
C1300 Základní výpočty v chemii .................................................................................................................... 66 
C1600 Základní praktikum z chemie ................................................................................................................ 66 
C1601 Základy obecné a anorganické chemie .................................................................................................. 67 
C1635 Analytická chemie - laboratorní cvičení................................................................................................ 68 
C1660 Základy analytické chemie .................................................................................................................... 68 
C2700 Základy organické chemie..................................................................................................................... 70 
C2701 Základy org. chemie - seminář .............................................................................................................. 71 
C3150 Základy fyzikální chemie - seminář ...................................................................................................... 72 
C3580 Biochemie.............................................................................................................................................. 72 
C3600 Biochemie - laboratorní cvičení............................................................................................................. 73 
C4660 Základy fyzikální chemie ...................................................................................................................... 73 
C4680 Fyzikální chemie - laboratorní cvičení .................................................................................................. 74 
C5920 Správná laboratorní praxe...................................................................................................................... 75 
C6210 Biotechnologie....................................................................................................................................... 76 
C6260 Metody separace proteinů...................................................................................................................... 76 
C6270 Metody separace proteinů - cvičení....................................................................................................... 77 
C7777 Zacházení s chemickými látkami........................................................................................................... 77 
JAB01 Angličtina pro biology I ........................................................................................................................ 78 
JAB02 Angličtina pro biology II....................................................................................................................... 79 
JA001 Odborná angličtina - zkouška ................................................................................................................ 80 
M1030 Matematika pro biology........................................................................................................................ 81 



 

A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského stud. programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta STUDPROG st. doba titul 
Název studijního programu Experimentální biologie   3 roky Bc. 
Původní název SP Biologie platnost předchozí akreditace 15. 8. 2012  
Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  
Typ studijního programu bakalářský    
Forma studia prezenční   

rigorózní 
řízení KKOV 

Obor v tomto dokumentu Molekulární biologie a genetika– prodloužení akreditace  1515R007 
    

Matematická biologie – prodloužení akreditace  1501R006 
Speciální biologie – prodloužení akreditace  1501R008 
   
   
   
   
   
   
   
   

Obory v jiných dokumentech 

   
Adresa www stránky http://www.sci.muni.cz/akreditace2011  jméno a heslo k přístupu na www jméno: kom, heslo: akred2011 
Schváleno VR /UR /AR VR datum 
Dne 5. 10. 2011 

podpis 
rektora 

 
 

Kontaktní osoba doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. e-mail veselska@sci.muni.cz 
Garant studijního programu prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.   

 3



 

Obor: Molekulární biologie a genetika 

B – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Experimentální biologie  
Název studijního oboru Molekulární biologie a genetika  
Údaje o garantovi studijního oboru prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
 
Bakalářský studijní obor "Molekulární biologie a genetika" je zaměřen na získání teoretických a praktických 
znalostí z moderní biologie, které jsou rozšířeny o vědomosti z oblasti molekulární a buněčné biologie, obecné a 
speciální genetiky, antropobiologie a antropogenetiky. Základem prvních dvou let studia oboru je popis struktury 
a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a populační úrovni; součástí vzdělání jsou 
rovněž předměty poskytující studentům plnohodnotný základ chemie. Na začátku 3. semestru si studenti volí 
jeden ze dvou směrů, kterými se profilují v rámci tohoto studia a současně vyjadřují svůj zájem o směr budoucího 
navazujícího magisterského programu: 

 Molekulární biologie a genetika 
 Antropogenetika 

 
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 
 
Absolventi bakalářského studijního oboru "Molekulární biologie a genetika" jsou vybaveni jednak znalostmi 
širokého základu disciplín moderní experimentální biologie (buněčná a molekulární biologie, genetika, anatomie 
a histologie, fyziologie, mikrobiologie, imunologie), a dále specializovanými poznatky zvoleného směru studia 
(Molekulární biologie a genetika; Antropogenetika). Nedílnou součástí vzdělání absolventa jsou také podpůrné 
biologické obory (systém a evoluce rostlin; systém a evoluce živočichů), dále chemické disciplíny včetně 
praktických cvičení (anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie, biochemie) a matematika.  
I když se předpokládá, že většina studentů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu zvoleného směru, 
absolventi tohoto studia se v praxi uplatní především v oblastech zdravotnictví, zemědělství, veterinární medicíny 
a potravinářství, a to na úrovni výzkumu i praktických aplikací. Jejich kvalifikace jim umožní podílet se na řešení 
vědeckovýzkumných úkolů i na běžné laboratorní činnosti, zejména v oblastech zavádění, inovací i rutinního 
využívání molekulárně genetických přístupů a metod včetně kvalifikovaného hodnocení výsledků. 
Cílem studia tohoto oboru je získání znalostí a dovedností potřebných pro praktickou činnost v tomto odvětví 
moderní experimentální biologie, resp. vytvoření základů znalostí molekulární biologie a genetiky, které jsou 
nezbytné k dalšímu vzdělání v tomto oboru.  
 
Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 
 
Změny oproti předchozím akreditacím se týkají zejména začlenění oboru pod nový program ("Experimentální 
biologie") a rozdělení oboru na dva nové směry:  
Původní program "Biologie" je v předkládaných akreditačních materiálech rozdělen na dva nové 
programy -  "Ekologická a evoluční biologie" a "Experimentální biologie", - a to jak bakalářském studiu, tak 
v navazujícím magisterském studiu.  
Druhou významnou změnou je rozdělení oboru na dva nové směry – "Molekulární biologie a genetika" a 
"Antropogenetika". Směr "Molekulární biologie a genetika" je koncepčně totožný s původním oborem 
"Molekulární biologie a genetika"; nově zaváděný směr "Antropogenetika" pak reflektuje rostoucí zájem a 
poptávku pro praktických aplikacích metod molekulární biologie a genetiky v oblastech antropologie, 
archeologie, forenzní medicíny i komerčních genetických analýz lidské DNA. Ve srovnání se směrem 
"Molekulární biologie a genetika", který je koncipován univerzálně z hlediska molekulárně genetických přístupů 
v různých oblastech moderní experimentální biologie, je v novém směru "Antropogenetika"kladen důraz na 
znalosti z oblasti biologie člověka a antropologie a na využívání metod molekulární biologie a genetiky v tomto 
kontextu. 
Ve srovnání s podmínkami, při kterých byly přiděleny předchozí akreditace, došlo k podstatným změnám v 
kvalitě technického zázemí nutného pro zajištění výuky. Díky přesunu výukových kapacit biologických oborů do 
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nově budovaného Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích (UKB) se výrazně zkvalitnily výukové prostory. 
Přednášky se nyní mohou realizovat v posluchárnách s nejmodernější audiovizuální technikou. Výuka 
laboratorních cvičení byla z velké části rovněž přesunuta do UKB, kde jsou k dispozici plně vybavené vědecké 
laboratoře Ústavu experimentální biologie.  
Kvalita pedagogického sboru (9 profesorů, 20 docentů, 14 odborných asistentů, 5 lektorů) se ve srovnání s 
předchozí akreditací zvýšila, a to především díky zvýšení počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků  - docentů a 
profesorů. Profesorům, kteří dosáhli důchodového věku (např. prof. Relichová, prof. J. Gloser, prof. Šimek) se 
postupně snižují úvazky a jejich práci přebírají profesoři mladší, jejichž jmenovací řízení proběhlo v posledních 
letech (např. prof. Doškař, prof. Šmarda, prof. Šmardová, prof. Kozubík, prof. Fajkus, prof. Damborský, prof. 
Barták). Další profesorké řízení (doc. Hofmanová) v současné době probíhá. Na úspěšném rozvoji biologických 
oborů se podílejí i nově habilitovaní docenti (např. doc. V. Gloser, doc. Vácha, doc. Sedláček). Je 
pravděpodobné, že v průběhu příštích let se alespoň několik docentů středního věku bude ucházet o jmenování 
profesorem (např. doc. Veselská, doc. Pantůček, doc. Kuglík), čímž bude zajištěna dlouhodobá stabilita 
pedagogického sboru a garance výuky stěžejních předmětů. 
Ve srovnání s obdobím předchozí akreditace došlo rovněž k akceleraci vědeckého výkonu Ústavu experimentální 
biologie vyjádřeného počtem řešených projektů (2010: 83 projektů; 2003: 20 projektů) a z nich vzešlých 
publikačních výstupů (2010: 524; 2003: 97). Úzké spojení vědeckovýzkumné a pedagogické práce je jedním ze 
základních principů, o které chce Ústav experimentální biologie opírat svou výukovou a vědecko-výchovnou 
činnost v budoucnosti.   
Změny oproti minulé akreditaci se týkají rovněž inovací obsahu stávajících kursů, ale především rozšíření 
nabídky zejména doporučených volitelných a ostatních volitelných předmětů, které odrážejí nové poznatky oboru 
a které byly postupně zaváděny už v současné výuce. Rozšíření nabídky předmětů i inovace předmětů stávajících 
probíhá již od roku 2009 v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/07.0429 "Modulární struktura studia 
experimentální biologie (MOSSEB)", jehož hlavním řešitelem je garant studijního programu "Experimentální 
biologie" prof. Jan Šmarda. 
 
Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ  Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  
Informační zabezpečení studijního programu 
 
Informační zdroje jsou zabezpečeny dvěma samostatnými knihovnami: 

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

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

 
 Ústřední knihovna PřF MU Knihovna univerzitního  

kampusu MU 
Celkový počet svazků  357 310 31 741 
Roční přírůstek knižních jednotek 5 070 798 
Počet odebíraných titulů časopisů 603 79 
Jsou součástí fondu kompaktní disky? ano ano 
Jsou součástí fondů videokazety? ano ano 
Otevírací hodiny knihovny/studovny v týdnu 42 hod týdně 47 hod týdně 
Provozuje knihovna počítačové inform. služby? ano ano 
Zajišťuje knihovna rešerše z databází? ne, uživatelé samoobslužně ano 
Je zapojena na CESNET/INTERNET? ano ano 
Počet stanic na CESNETu/INTERNETu 90 110 
Počet počítačů v knihovně/studovně 79 91 
Z toho počítačů zapojených v síti 79 91 

 
 
 

 5



 

C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Experimentální biologie  
Název studijního oboru Molekulární biologie a genetika 
Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. 
 
Skladba studijních plánů oborů PřF MU se řídí Opatřením děkana č.3/2008 (OP 3/2010) "Výuka a tvorba 
studijních programů", které uvádí, že studijní předměty v daném studijním oboru se dělí na povinné, povinně 
volitelné, doporučené volitelné, volitelné z širšího vědního oboru a ostatní volitelné předměty. Součástí bloku 
povinných předmětů je i příprava a vypracování bakalářské práce, blok předmětů sportovních aktivit a skupina 
jazykových předmětů, jejichž povinným uzavřením je zkouška z odborné angličtiny.  
Seznam předmětů je uveden v doporučeném studijním plánu, viz část C1. 
 
Obsah a rozsah SZZk  
 
Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých 
předmětech po dobu bakalářského studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je ústní obhajoba bakalářské práce; 
státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé směry studia jsou tvořeny vždy dvěma předměty (podrobnosti viz níže) 
dle zvoleného směru: 
 
směr "Molekulární biologie a genetika": 

 Obecná genetika  
 Molekulární biologie  

 
směr "Antropogenetika": 

 Molekulární biologie a genetika  
 Biologická antropologie  

 
 
Předmět OBECNÁ GENETIKA (součást SZZk pro studijní směr "Molekulární biologie a genetika") shrnuje 
poznatky z různých oblastí genetiky získané v průběhu tříletého bakalářského studia. Obsah tohoto předmětu 
pokrývají zejména přednášky Obecná genetika, Genetika II a Cytogenetika.  
 
Okruhy otázek: 

 Gregor Mendel a jeho objevy. Princip segregace a kombinace. Podstata genetické variability. Zobecnění 
Mendelových principů. Chromozomová podstata základních principů genetiky - meióza. 

 Analýza hybridizačních pokusů. Analýza rodokmenů. 
 Interakce alel téhož genu a interakce více genů. Vliv prostředí na expresi genů. 
 Chromozomové určení pohlaví. Genotypové určení pohlaví. Dědičnost genů vázaných na pohlavních 

chromozomech. Dědičné změny ve vývoji pohlaví. Genetické mozaiky. 
 Vazba genů. Rekombinační mapování. Genetické a cytologické mapy. 
 Mikrostruktura jaderných chromozomů. Pruhovací techniky a jejich význam. Sestavování karyotypů a 

idiogramů. Charakteristika lidského karyotypu. Metody molekulární cytogenetiky. 
 Euploidie, vznik, projevy a využití. Aneuploidie, vznik, projevy a využití. Chromozomové aberace, 

vznik, projev a využití. Klasifikace a detekce genových mutací. Mutageny. 
 Genetické založení kvantitativních znaků. Analýza kvantitativních znaků, heritabilita. 
 Genetická struktura populací a její charakteristiky. Hardyho - Weinbergův zákon, testování jeho platnosti 

a využití.  
 Genetické poradenství. Geneticky podmíněné patologické stavy u člověka, jejich příčiny a metody 

studia. 
 Genetika a cytogenetika nádorových buněk. 

 
 

Předmět MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (součást SZZk pro studijní směr "Molekulární biologie a genetika") 
shrnuje poznatky z různých oblastí molekulární biologie získané v průběhu tříletého bakalářského studia. Obsah 
tohoto předmětu pokrývají zejména přednášky Molekulární biologie, Metody molekulární biologie, Buněčná 
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biologie a Úvod do bioinformatiky. 
 
Okruhy otázek: 

 Předmět studia molekulární biologie. Základní etapy ve vývoji molekulární biologie.  
 Informační makromolekuly. Nukleové kyseliny, jejich struktura, biologické funkce a vzájemné interakce 

s proteiny. Gen, genetická informace, genetický kód. 
 Prokaryotický genom – struktura genomu a jeho složky, informační obsah. Replikace, transkripce, 

translace.  
 Eukaryotický genom – struktura, replikace, transkripce, posttranskripční úpravy, translace, posttranslační 

úpravy. 
 Regulace genové exprese. Základní úrovně regulace a jejich principy. Regulace na transkripční a 

posttranskripční úrovni. Regulace na translační a posttranslační úrovni, RNA interference, miRNA. 
 Molekulární mechanismy signalizace. Obecné principy buněčné signalizace. Typy receptorů pro příjem 

signálů. Signální kaskády. 
 Molekulární podstata získané imunity. Genetický základ tvorby protilátek. Mechanismy podmiňující 

rozmanitost protilátek. 
 Molekulární podstata změn genetické informace a struktury genomů. Molekulární základ mutací. 

Reparace mutačně poškozené DNA. Molekulární základ rekombinace. Transpozice. Základní typy 
mobilních elementů a mechanismy jejich přemisťování. 

 Základní metody studia genomu. Enzymové úpravy nukleových kyselin in vitro. Metody separace 
nukleových kyselin a proteinů. Sekvenování DNA. Konstrukce fyzikální a genetické mapy genomu. 
Polymerázová řetězová reakce. Hybridizace nukleových kyselin. 

 Klonování DNA. Základní typy klonovacích vektorů. Genomové a genové knihovny. Selekce a 
vyhledávání rekombinantních klonů. Způsoby přenosu genů. 

 Metody analýzy proteinů. Imunoprecipitace, izoelektrická fokusace, elektroforéza, průtoková cytometrie. 
Monoklonální a polyklonální protilátky. 

 Základy bioinformatiky. Databáze sekvencí nukleových kyselin, proteinů a 3D struktur. Manipulace se 
sekvenčními daty, vyhledávání v databázích a srovnávání sekvencí. Vyhledávání genů a anotace 
genomových sekvencí. 

 Molekulární diagnostika genetických poruch, molekulární identifikace patogenních organismů. Metody 
pro stanovení polymorfismu v genomech: metody bez amplifikace, metody využívající hybridizaci, 
metody PCR. Využití repetitivních sekvencí, genů pro rRNA. Molekulární diagnostika významných 
bakteriálních a virových patogenů. 

 
 
Předmět MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA (součást SZZk pro studijní směr "Antropogenetika") 
shrnuje základní poznatky z různých oblastí molekulární biologie a genetiky získané v průběhu tříletého 
bakalářského studia. Obsah tohoto předmětu pokrývají zejména přednášky Molekulární biologie, Obecná 
genetika, Cytogenetika, Buněčná biologie a Úvod do bioinformatiky. 
 
Okruhy otázek: 

 Informační makromolekuly. Nukleové kyseliny, jejich struktura, biologické funkce a vzájemné interakce 
s proteiny. Gen, genetická informace, genetický kód. Prokaryotický a eukaryotický genom. 

 Replikace, transkripce, translace. Posttranskripční a posttranslační úpravy u eukaryot. Regulace genové 
exprese. Základní úrovně regulace a jejich principy.  

 Molekulární mechanismy signalizace. Obecné principy buněčné signalizace. Typy receptorů pro příjem 
signálů. Signální kaskády. 

 Molekulární podstata změn genetické informace a struktury genomů. Molekulární základ mutací. 
Reparace mutačně poškozené DNA. Molekulární základ rekombinace. Transpozice. Základní typy 
mobilních elementů a mechanismy jejich přemisťování. 

 Základní metody studia genomu. Enzymové úpravy nukleových kyselin in vitro. Metody separace 
nukleových kyselin a proteinů. Sekvenování DNA. Konstrukce fyzikální a genetické mapy genomu. 
Polymerázová řetězová reakce. Hybridizace nukleových kyselin. Metody pro stanovení polymorfismu v 
genomech: metody bez amplifikace, metody využívající hybridizaci, metody PCR. Využití repetitivních 
sekvencí, genů pro rRNA. Klonování DNA, základní typy klonovacích vektorů. Genomové a genové 
knihovny. Selekce a vyhledávání rekombinantních klonů. Způsoby přenosu genů. Základy 
bioinformatiky.  

 Mendelovy principy. Podstata genetické variability. Chromozomová podstata základních principů 
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genetiky - meióza. Interakce alel téhož genu a interakce více genů. Vliv prostředí na expresi genů. 
Analýza rodokmenů. 

 Chromozomové určení pohlaví. Genotypové určení pohlaví. Dědičnost genů vázaných na pohlavních 
chromozomech. Dědičné změny ve vývoji pohlaví. Genetické mozaiky. 

 Mikrostruktura jaderných chromozomů. Pruhovací techniky a jejich význam. Sestavování karyotypů a 
idiogramů. Charakteristika lidského karyotypu. Metody molekulární cytogenetiky. Euploidie, 
aneuploidie, chromozomové aberace, genové mutace. Mutageny.  

 Genetické založení kvantitativních znaků. Analýza kvantitativních znaků, heritabilita. 
 Genetická struktura populací a její charakteristiky. Hardyho - Weinbergův zákon, testování jeho platnosti 

a využití.  
 Genetické poradenství. Geneticky podmíněné patologické stavy u člověka, jejich příčiny a metody 

studia. Genetika a cytogenetika nádorových buněk 
 
 
Předmět BIOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE (součást SZZk pro studijní směr "Antropogenetika") shrnuje 
základní poznatky z různých oblastí biologické antropologie získané v průběhu tříletého bakalářského studia. 
Obsah tohoto předmětu pokrývají zejména přednášky Anatomie člověka, Základní antropologická metodika a 
Auxologie. 
 
Okruhy otázek: 

 Anatomie člověka – pravidla prostorové orientace, osy, roviny a směry. Základní anatomické postavení. 
Anatomická terminologie.  

 Stavba tkání lidského těla, základy embryonálního vývoje. Anatomie všech orgánových soustav člověka. 
Anatomie chrupu člověka. Variabilita. 

 Auxologie – obecné zákonitosti růstu, řízení a dědičnost růstu.  
 Principy skeletálního růstu a obecné teorie růstu. Dynamika růstu s ohledem na sílu genetické 

determinace znaku, vývoj proporcionality dítěte.  
 Ontogenetický vývoj, synchronizace vývojových procesů. Biologický věk a jeho koreláty. Nadměrná a 

nízká hmotnost. Klinické aplikace.  
 Problematika hodnocení a interpretace auxologických dat. Sekulární změny. Základní vyšetřovací 

metody. Osteometrické techniky, somatoskopie. 
 Metody historické antropologie. Primární, sekundární a terciární pohřby.  
 Základní principy zpracování kosterního materiálu (od preparace na nalezišti), určování pohlaví, věku a 

výšky postavy.  
 Techniky měření, frankfurtská horizontála. Aspekční hodnocení. Výpočet minimálního počtu jedinců. 

Principy rekonstrukce podoby. Studium epigenetických znaků.  
 Kremace a jejich zpracování, termické změny v kostní tkáni.  

 
Požadavky na přijímací řízení  
 
Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, která hodnotí obecné schopnosti uchazeče 
úspěšně studovat na MU; jedná se o tzv. Test studijních předpokladů (TSP), který připravuje a organizuje MU. 
Přijímací zkoušku lze prominout na základě písemné žádosti. 
O prominutí přijímacích zkoušek pro kterýkoli z bakalářských studijních programů může požádat uchazeč, který 
dosáhl průměrný prospěch z profilových předmětů nejvýše 1,5. (Podrobnější informace o výpočtu průměrného 
prospěchu jsou uvedeny v brožuře "Informace o přijímacím řízení na Přírodovědeckou fakultu" pro daný 
akademický rok.) 
Žadatel o prominutí písemné přijímací zkoušky pro jednooborové studium v programu Experimentální biologie 
musí být navíc řešitelem krajského nebo celostátního kola Olympiády nebo SOČ z biologie a bezprostředně 
souvisejících oborů, jako je chemie, ochrana přírody apod. 
 
Další povinnosti / odborná praxe  
 
Žádné. 
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Návrh témat prací a obhájené 
práce 

 

 
Supervizorem bakalářských prací vedených externími školiteli je doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. 
 
Vybraná témata bakalářských prací obhájená v akademickém roce 2010/2011 (v rámci původního oboru 
"Molekulární biologie a genetika", rozděleno dle navrhovaných nových směrů ) : 
 

 Molekulární problematika hyperfenylalaninémie. http://is.muni.cz/th/323444/prif_b/ 
 Wnt/beta-kateninová signalizace a nádorová kmenová buňka. http://is.muni.cz/th/324221/prif_b/ 
 DNA transposony a jejich role při vzniku chromosomových přestaveb. 

http://is.muni.cz/th/184557/prif_b/ 
 Úloha receptorových histidinkináz a jejich buněčné lokalizace v přenosu cytokininového signálu u 

Arabidopsis.  http://is.muni.cz/th/269465/prif_b/ 
 Mobilní genetické elementy bakterií a jejich význam v evoluci patogenních kmenů. 

http://is.muni.cz/th/324451/prif_b/ 
 Genetická variabilita populací člověka: principy a možnosti studia. http://is.muni.cz/th/269240/prif_b/ 
 Způsoby ověřování autenticity aDNA u výzkumů historického kosterního materiálu. 

http://is.muni.cz/th/262521/prif_b/ 
 Význam real time PCR pro studium historické DNA. http://is.muni.cz/th/222754/prif_b/ 
 Variabilita počtu kopií a jeji význam v lékařské genetice. http://is.muni.cz/th/323710/prif_b/ 
 Co nám říká neandertálská DNA o Homo sapiens neanderthalensis? Mitochondriální DNA versus 

jaderná DNA. http://is.muni.cz/th/268820/prif_b_b1/ 
 
Archiv závěrečných prací obhájených na Masarykově univerzitě od r. 2006 je dostupný na adrese: 
https://is.muni.cz/thesis/  
  
Návaznost na další stud. program  
 
Přímá návaznost bakalářského studia na studium magisterské je u všech uvedených studijních směrů oboru. 
Studenti však musí úspěšně složit přijímací zkoušku, která je obsahově totožná s bakalářskou zkouškou daného 
studijního směru. 
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C1- Doporučený studijní plán 
 

1. rok - směr Molekulární biologie a genetika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1010  Systém a evoluce rostlin  3+2  3/0  zk  Grulich,Hrouda,Uher 

Bi1066  Úvod do studia MBG  1  1/0  z  Lízal,učitelé ÚEB 

Bi1700  Buněčná biologie  2+2  2/0  zk  Veselská,Šmarda 

Bi1700c  Buněčná biologie - cvičení  1  0/1  z  Dušková,Neradil 

Bi2080  Histologie a organologie  2+2  2/0  zk  Dušková,Hodová 

Bi2080c  Histologie a organologie - cvičení  2  0/2  z  Dušková,Hodová,Nejezchlebová 

Bi3060  Obecná genetika  3+2  3/0  zk  Kuglík,Lízal 

Bi3061  Praktikum z obecné genetiky  2  0/2  z  Lízal,Řepková 

C1601  Základy obecné a anorganické chemie  2+2  2/0  zk  Nečas 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

C1300  Základní výpočty v chemii  1  0/1  z  Nečas 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi2000  Systém a evoluce živočichů  3+2  3/0  zk  Bartonička,Schenková,Schlaghamerský 

C1600  Základní praktikum z chemie  4  0/4  z  Pálková,Sotolářová,Ševčík 

C2700  Základy organické chemie  2+2  2/0  zk  Pazdera 

Doporučené volitelné předměty 

Bi2302  Zoologická mikrotechnika  3  0/2  k  Koubková 

Bi4340  Biologie člověka  2+2  2/0  zk  Drozdová 

Bi4340c  Biologie člověka - cvičení  2  0/2  z  Boberová,Drozdová 

C2701  Základy org. chemie - seminář  1  0/1  z  Pazdera 

C3150  Základy fyzikální chemie - seminář  1  0/1  z  Kubáček 

C4660  Základy fyzikální chemie  2+2  2/0  zk  Kubáček 

C4680  Fyzikální chemie - laboratorní cvičení  2  0/2  z  Sopoušek,Křivohlávek,Pavlů 

2. rok - směr Molekulární biologie a genetika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1060  Cytologie a anatomie rostlin  2+2  2/0  zk  Kummerová 

Bi1060c  
Cytologie a anatomie rostlin - 
cvičení  

2  0/2  z  Baláž,Gloser,Hájek 

Bi3030  Fyziologie živočichů  2+2  2/0  zk  Vácha 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi3030c  Fyziologie živočichů - cvičení  2  0/2  z  Vácha,Hyršl,Procházková 

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

C3600  Biochemie - laboratorní cvičení  5  0/5  z  Boublíková,Bouchal,Janiczek 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

C1635  
Analytická chemie - laboratorní 
cvičení  

3  0/3  z  Bittová,Lubal,Novotný 

C1660  Základy analytické chemie  2+2  2/0  zk  Komárek 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi2401  
Zaměření a zpracování bakalářské 
práce  

3  2/1  z  Lízal 

Bi4020  Molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Doškař 

Bi4035  Praktikum z molekulární biologie  2  0/2  z  Růžičková,Beneš,Fořtová 

Bi4060  Fyziologie rostlin  2+2  2/0  zk  Gloser 

Bi4060c  Fyziologie rostlin - cvičení  2  0/2  z  Baláž,Barták,Gloser 

Bi4090  Obecná mikrobiologie  3+2  3/0  zk  Tvrzová 

Bi4090c  Obecná mikrobiologie - cvičení  2  0/2  z  Krsek,Teshim,Kšicová 

Doporučené volitelné předměty 

C6210  Biotechnologie  2+2  2/0  zk  Mandl 

C6260  Metody separace proteinů  1+2  1/0  zk  Glatz 

Všichni studenti musí nejpozději ve 4. semestru, tedy před zadáním tématu bakalářské práce, povinně složit zkoušku z 
anglického jazyka (kurs JA001 Odborná angličtina, 2 kredity). 

3. rok - směr Molekulární biologie a genetika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi5000  Bioinformatika I - nukleové kyseliny  1+1  1/0  k  Pantůček 

Bi5040  Biostatistika - základní kurz  3+2  3/0  zk  Jarkovský 

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

Bi5311  Bakalářský seminář MBG/AG I  2  0/2  z  Lízal 

Bi5401  Bakalářská práce MBG I  4  0/4  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi6170  Genetika II  2+2  2/0  zk  Řepková,Kuglík,Veselská 

Bi9060  Bioinformatika II - proteiny  1+1  1/0  k  Damborský 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi1301  Botanická mikrotechnika  2  0/2  z  Dubová 

Bi9061  Bioinformatika - cvičení  2  0/2  z  Damborský,Pantůček 

M1030  Matematika pro biology  4  0/3  kz  Pospíšil 

Jarní semestr 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Povinné předměty 

Bi6270  Cytogenetika  2+2  2/0  zk  Kuglík 

Bi6312  Bakalářský seminář MBG/AG II  2  0/2  z  Lízal 

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

Bi6401  Bakalářská práce MBG II  8  0/8  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi6405  Metody molekulární biologie - cvičení  3  0/3  z  Beneš,Neradil,Knopfová 

Doporučené volitelné předměty 

Bi5220c  Imunologie - cvičení  3  0/3  z  Žákovská,Dušková,Vostal 

Bi6270c  Cytogenetika - cvičení  2  0/2  z  Vranová 

Bi6290  Paleogenetika člověka  2+2  2/0  zk  Lízal 

Další volitelné předměty - směr Molekulární biologie a genetika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 

Bi4070  Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii  2+1  2/0  k  Kadlec 

Bi5520  Kvalita potravin rostlinného původu  2+2  2/0  zk  Chloupek 

Bi7070  Fyziologie buněčných systémů  2+2  2/0  zk  Kozubík,Hofmanová 

Bi7201  Základy genomiky  1+2  1/0  zk  Hejátko,Konečná 

Bi7201c  Základy genomiky - cvičení  3  0/3  k  Hejátko,Nejedlá,Kuderová 

Bi9410  Strukturní biologie  2+2  2/0  zk  Damborský 

Bi9410c  Strukturní biologie - cvičení  2  0/2  z  Brezovský,Damborský 

Bi9950  Úvod do bioetiky  2+2  2/0  zk  Veselská,Kuře 

C5920  Správná laboratorní praxe  1+2  1/0  zk  Bláha,Klánová 

Jarní semestr 

Ostatní předměty 

Bi0952  Bioetika - seminář  2+1  0/2/1  k  Veselská,Kuře 

Bi2900  Duševní vlastnictví  2+1  2/0  kz  Janouškovcová 

Bi3010  Elektronová mikroskopie  3  0/2  k  Hodová 

Bi8150  Evoluční biologie  3+2  3/0  zk  Macholán 

Bi8202  Základy proteomiky  1+2  1/0  zk  Dopitová,Hejátko,Janda 

Bi8202c  Základy proteomiky - cvičení  3  0/3  z  Hejátko,Zdráhal,Nejedlá 

Bi8620  Evoluce člověka  2+2  2/0  zk  Drozdová 

Bi8920  Fluorescenční mikroskopie  2+2  1/1  zk  Neradil 

C6270  Metody separace proteinů - cvičení  3  0/0/3  z  Janiczek 
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1. rok - směr Antropogenetika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1010  Systém a evoluce rostlin  3+2  3/0  zk  Grulich,Hrouda,Uher 

Bi1066  Úvod do studia MBG  1  1/0  z  Lízal,učitelé ÚEB 

Bi1700  Buněčná biologie  2+2  2/0  zk  Veselská,Šmarda 

Bi1700c  Buněčná biologie - cvičení  1  0/1  z  Dušková,Neradil 

Bi2080  Histologie a organologie  2+2  2/0  zk  Dušková,Hodová 

Bi2080c  Histologie a organologie - cvičení  2  0/2  z  Dušková,Hodová,Nejezchlebová 

Bi3060  Obecná genetika  3+2  3/0  zk  Kuglík,Lízal 

Bi3061  Praktikum z obecné genetiky  2  0/2  z  Lízal,Řepková 

C1601  Základy obecné a anorganické chemie  2+2  2/0  zk  Nečas 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

C1300  Základní výpočty v chemii  1  0/1  z  Nečas 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi2000  Systém a evoluce živočichů  3+2  3/0  zk  Bartonička,Schenková,Schlaghamerský 

C1600  Základní praktikum z chemie  4  0/4  z  Pálková,Sotolářová,Ševčík 

C2700  Základy organické chemie  2+2  2/0  zk  Pazdera 

Doporučené volitelné předměty 

Bi2302  Zoologická mikrotechnika  3  0/2  k  Koubková 

Bi4340  Biologie člověka  2+2  2/0  zk  Drozdová 

Bi4340c  Biologie člověka - cvičení  2  0/2  z  Boberová,Drozdová 

C2701  Základy org. chemie - seminář  1  0/1  z  Pazdera 

C3150  Základy fyzikální chemie - seminář  1  0/1  z  Kubáček 

C4660  Základy fyzikální chemie  2+2  2/0  zk  Kubáček 

C4680  Fyzikální chemie - laboratorní cvičení  2  0/2  z  Sopoušek,Křivohlávek,Pavlů 

2. rok - směr Antropogenetika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1060  Cytologie a anatomie rostlin  2+2  2/0  zk  Kummerová 

Bi1060c  
Cytologie a anatomie rostlin - 
cvičení  

2  0/2  z  Baláž,Gloser,Hájek 

Bi3030  Fyziologie živočichů  2+2  2/0  zk  Vácha 

Bi3030c  Fyziologie živočichů - cvičení  2  0/2  z  Vácha,Hyršl,Procházková 

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

C3600  Biochemie - laboratorní cvičení  5  0/5  z  Boublíková,Bouchal,Janiczek 
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C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

C1635  
Analytická chemie - laboratorní 
cvičení  

3  0/3  z  Bittová,Lubal,Novotný 

C1660  Základy analytické chemie  2+2  2/0  zk  Komárek 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi2401  
Zaměření a zpracování bakalářské 
práce  

3  2/1  z  Lízal 

Bi4020  Molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Doškař 

Bi4035  Praktikum z molekulární biologie  2  0/2  z  Růžičková,Beneš,Fořtová 

Bi4060  Fyziologie rostlin  2+2  2/0  zk  Gloser 

Bi4060c  Fyziologie rostlin - cvičení  2  0/2  z  Baláž,Barták,Gloser 

Bi4090  Obecná mikrobiologie  3+2  3/0  zk  Tvrzová 

Bi4090c  Obecná mikrobiologie - cvičení  2  0/2  z  Krsek,Teshim,Kšicová 

Doporučené volitelné předměty 

Bi5124  Antropogenetika v praxi  1  1/0  z  Drozdová 

C6210  Biotechnologie  2+2  2/0  zk  Mandl 

Všichni studenti musí nejpozději ve 4. semestru, tedy před zadáním tématu bakalářské práce, povinně složit zkoušku z 
anglického jazyka (kurs JA001 Odborná angličtina, 2 kredity). 

3. rok - směr Antropogenetika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi5000  Bioinformatika I - nukleové kyseliny  1+1  1/0  k  Pantůček 

Bi5040  Biostatistika - základní kurz  3+2  3/0  zk  Jarkovský 

Bi5121  Anatomie člověka  3+2  3/0  zk  Křiváková 

Bi5121c  Anatomie člověka - cvičení  2  0/2  z  Křiváková 

Bi5122  Bakalářská práce AG I  6  0/6  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi5123  Základní antropologická metodika I  3+2  0/3  zk  Drozdová 

Bi5311  Bakalářský seminář MBG/AG I  2  0/2  z  Lízal 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi5402  Dermatoglyfika  2  0/2  z  Králík 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi6121  Základní antropologická metodika II  3+2  0/3  zk  Křiváková 

Bi6122  Bakalářská práce AG II  6  0/6  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi6123  Auxologie  2+2  2/0  zk  Sedlak 

Bi6312  Bakalářský seminář MBG/AG II  2  0/2  z  Lízal 

Bi6400  Metody molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Šmarda,Pantůček 
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Bi6405  Metody molekulární biologie - cvičení  3  0/3  z  Beneš,Neradil,Knopfová 

Doporučené volitelné předměty 

Bi6124  Laboratorní praxe v historické antropologii I  2  0/2  z  Drozdová 

Bi6126  Odběry vzorků v terénu pro analýzu aDNA  2  0/2  z  Boberová 

Další volitelné předměty - směr Antropogenetika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 

Bi6170  Genetika II  2+2  2/0  zk  Řepková,Kuglík,Veselská 

Bi7201  Základy genomiky  1+2  1/0  zk  Hejátko,Konečná 

Bi9060  Bioinformatika II - proteiny  1+1  1/0  k  Damborský 

Bi9061  Bioinformatika - cvičení  2  0/2  z  Damborský,Pantůček 

Bi9310  Úvod do kvantitativní RT-PCR  2+2  2/0  zk  Ševčíková 

Bi9310c  Úvod do kvantitativní RT-PCR - cvičení  2  0/2  z  Ševčíková 

Bi9410  Strukturní biologie  2+2  2/0  zk  Damborský 

C5920  Správná laboratorní praxe  1+2  1/0  zk  Bláha,Klánová 

M1030  Matematika pro biology  4  0/3  kz  Pospíšil 

Jarní semestr 

Ostatní předměty 

Bi2900  Duševní vlastnictví  2+1  2/0  kz  Janouškovcová 

Bi3010  Elektronová mikroskopie  3  0/2  k  Hodová 

Bi5180  Genetika kvantitativních znaků  2+2  2/0  zk  Urban 

Bi6125  Základy antropometrie  2+1  0/2  kz  Bláha 

Bi6270  Cytogenetika  2+2  2/0  zk  Kuglík 

Bi6270c  Cytogenetika - cvičení  2  0/2  z  Vranová 

Bi8790  Molekulární embryologie  2+2  2/0  zk  Matalová,Buchtová 

Bi8920  Fluorescenční mikroskopie  2+2  1/1  zk  Neradil 
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Jazyková příprava (pro oba směry) 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 

JAB01  Angličtina pro biology I  2  0/2  z  Ševečková,Němcová 

Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

JA001  
Odborná angličtina - 
zkouška  

2  0/0  zk  Ševečková,Čoupková,Hranáčová 

Ostatní předměty 

JAB02  Angličtina pro biology II  2  0/2  z  Ševečková,Němcová 

Všichni studenti musí nejpozději ve 4. semestru, tedy před zadáním tématu bakalářské práce, povinně složit zkoušku z 
anglického jazyka (kurs JA001 Odborná angličtina, 2 kredity). 
 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. 

Sportovní aktivity 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Povinné předměty 

   Sportovní aktivity  2  0/2  z  FSpS 

Student musí v průběhu studia získat dva zápočty z předmětu Sportovní aktivity. Předmět zajišťuje pro celou univerzitu 
Fakulta sportovních studií. 

 



 

E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Experimentální biologie  
Název studijního oboru Molekulární biologie a genetika 
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 matematiky a statistiky 70 8 7,500 15 13,400 11  6 1 11 18 
Ústav fyziky kondenz. látek 25 5 1,850 3 0,900 2  0 0 3 12 
Ústav fyzikální elektroniky 42 5 4,200 6 5,500 5  2 0 9 15 
Ústav teoretické fyziky a astr. 34 5 4,150 5 5,000 7  2 0 1 14 
Ústav chemie 73 10 7,775 12 10,100 5  6 0 4 36 
Ústav biochemie 36 2 1,500 7 5,375 2  1 0 1 23 
RECETOX 76 4 2,750 6 5,300 6  0 0 1 59 
Ústav experimentální biologie 146 9 5,575 20 16,300 14  5 0 12 86 
Ústav botaniky a zoologie 108 3 2,300 10 9,800 8  5 0 6 76 
Ústav antropologie 13 3 2,400 2 1,250 2  2 0 0 4 
Ústav geologických věd 40 4 3,550 11 8,300 1  2 0 1 21 
Geografický ústav 59 3 2,700 5 3,400 10  2 0 1 38 
NCBR 24 3 0,700 2 1,325 1  0 0 4 14 
Institut biostatistiky a analýz LF a 
PřF MU 

72 2 0,80 1 0,70 8  0 0 46 15 
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F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Experimentální biologie 
Název studijního oboru Molekulární biologie a genetika 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  

 
Garantním pracovištěm programu "Experimentální biologie" a jeho všech oborů včetně oboru "Molekulární biologie a genetika" je Ústav experimentální biologie. 
Studenti v rámci své bakalářské práce teoreticky zpracovávají tématiku, kterou zpravidla dále prakticky řeší ve své diplomové práci. Jsou tak připravováni na samostatnou 
tvůrčí činnost navázanou na výzkumné projekty svých školitelů.  
Úplné informace o projektech řešených na ÚEB lze nalézt na adrese: http://www.muni.cz/sci/314010/projects 
 
Konkrétní seznam řešených projektů je uveden u magisterského navazujícího studia tohoto oboru. 

 

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 
 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 



 

I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Experimentální biologie 
Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Program se neuskutečňuje mimo sídlo VŠ. 
Adresa  tel.  e-mail  
Názvy oborů uskutečňovaných mimo sídlo VŠ nebo fakulty forma typ SP 
   
   
   
   
   
Zajištění výuky ak. pracov. z VŠ v %  Externí vyučující v %  
z toho ak. prac. VŠ – prof.  docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  
z toho externisté - profesoři   docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  
Charakteristika organizačního zajištění výuky mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
 

Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo 
 

Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
 

Prostorové zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Smluvní zajištění budovy  doba platnosti nájmu   
Údaje o výukových prostorách  
 

Informační zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
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D – Charakteristika studijních předmětů 
 

Bi0952 Bioetika - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc., doc. Mgr. Josef Kuře Dr. phil.  
Rozsah: 0/2/1. online předmětová diskuse. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem kursu je rozvíjet základní teoretické poznatky z oblasti bioetiky. V průběhu výuky si 
studenti dle svého zájmu připraví prezentace kazuistik na zvolená témata včetně analýzy etické argumentace, 
tyto kazuistiky pak budou diskutovány na semináři v rámci studijní skupiny. Součástí kursu je i online 
předmětová diskuse, v níž budou studenti analyzovat modelové kazuistiky prezentované vyučujícími.  
Osnova:  

 1. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH (volba vhodného modelového objektu, dodržování principu 3R) 
 2. VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení 

léčiv, pozorovací a behaviorální studie, účast zranitelných skupin) 
 3. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA (odběr tkání a orgánů pro transplantační účely a pro výzkum, 

princip předpokládaného ne/souhlasu, principy alokace) 
 4. BIOBANKING (přístup k biologickému materiálu pro výzkumné účely, problematika 

informovaného souhlasu, banky biologického materiálu a vzorků DNA) 
 5. BUNĚČNÉ TECHNOLOGIE (výzkum na embryích, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování a 

koncept reprodukční svobody) 
 6. ASISTOVANÁ REPRODUKCE (dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, 

náhradní mateřství, věkové a sociální limity) 
 7. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PŘED NAROZENÍM (preimplantační diagnostika, prenatální 

diagnostika, problematika interrupcí z genetických indikací vs. péče o extrémně nezralé novorozence) 
 8. POSTNATÁLNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA (genetický screening, presymptomatické testování, 

testování genetických predispozic k onemocněním) 
 9. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ PRO NEMEDICÍNSKÉ ÚČELY (forenzní genetika, testování paternity, 

"rekreační" genetika) 
 10. GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (transgenoze pro výzkumné a komerční účely, 

GM potraviny a produkty) 
 11. EUGENIKA A ENHANCEMENT ČLOVĚKA (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový 

enhancement, negenetické vylepšování člověka) 
 12. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (autorství a duševní vlastnictví, zveřejňování výsledků, expertní 

činnost) 

Výukové metody: Výuka bude probíhat ve dvou formách: 1) diskusní semináře (2 h týdně), do nichž si studenti 
sami budou připravovat prezentace kazuistik k jednotlivým tématům (harmonogram bude upřesněn na začátku 
semestru; 2) online předmětová diskuse (1 h týdně), kde budou studenti diskutovat kazuistiky prezentované 
vyučujícím.  
Metody hodnocení: Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní participace studentů na diskusních 
seminářích i v online předmětové diskusi. Předmět je ukončen kolokviem.  
Literatura:  

 Murphy, Timothy F. Case studies in biomedical research ethics. 1st ed. Cambridge : MIT Press, 2004. 
xvii, 340. ISBN 0-262-13437-3.  

 Pence, Gregory E. Classic cases in medical ethics :accounts of cases that have shaped medical ethics, 
with philosophical, legal, and historical backgrounds. 4th ed. Boston : McGraw Hill, 2004. xviii, 470. 
ISBN 0-07-282935-4.  

Bi1010 Systém a evoluce rostlin 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc., Mgr. Petr Hrouda Ph.D., RNDr. Bohuslav Uher Ph.D.  
Rozsah: 3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Výstupy z učení. V případě úspěšného absolvování předmětu bude student schopen: zařadit a 
charakterizovat skupiny organismů historicky řazené mezi rostliny ("nižší" a "vyšší" rostliny"); vysvětlit 
endosymbiotický původ semiautonomních organel, mít přehled o odděleních sinic, řas, hub a "houbových 
organismů" s členěním do tříd a řádů, akceptovat současné názory na postavení v systému organismů 
(příslušnost k různým říším); mít přehled o jednotlivých odděleních cévnatých rostlin od mechorostů po 
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krytosemenné, znát nejvýznamnější řády a čeledi krytosemenných; znát a umět vysvětlit základy morfologie, 
způsoby klasifikace rostlin a základní mechanizmy evoluce rostlin; diskutovat diverzitu taxonů cévnatých rostlin 
s přihlédnutím ke středoevropskému prostoru.  
Osnova:  

 1. Úvod, literatura. Sinice, ruduchy, obrněnky, skrytěnky. 2. Heterokontophyta, Haptophyta, 
krásnoočka. 3. Zelené řasy. 4. Hlenky, nádorovky, Oomycota, Chytridiomycota, spájivé houby. 5. 
Vřeckaté houby, imperfektní houby. 6. Stopkovýtrusné houby, lišejníky. 7. Tělo cévnatých rostlin, 
morfologie, organologie. 8. Mechorosty, Rhyniophyta, plavuně. 9. Přesličky, kapradiny, nahosemenné: 
Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta. 10.-13. Krytosemenné rostliny: jedno- a dvouděložné, významné 
řády a čeledi. 

Výukové metody: Výuka každý týden, 2 hodiny přednášky (doplněné cvičením Bi1010c).  
Metody hodnocení: písemný test (50 otázek, v každé 4 možnosti, vždy jedna správná odpověď)  
Literatura:  

 Hendrych, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1986]. 2. upr. vyd. 
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s.  

 Kalina, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 80-7184-611-
2.  

 Smejkal, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. 
vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1.  

 Špaček, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 80-210-
2157-8.  

 Váňa, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. Praha : Karolinum, 1998. 164 s. ISBN 80-7184-
603-1.   

 Štys, Pavel. Zákonitosti evoluce organismů. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha : 
Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 643-689. ISBN 80-04-22815-1.  

 Judd, Walter S., Campbell, Christopher S., Kellogg, Elizabeth A., Stevens, Peter F., Donoghue, Michael 
J. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach, Third Edition, Sinauer Associates, Inc. , 2007. s 565.  

Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin 
Vyučující: doc. RNDr. Marie Kummerová CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu student bude umět: popsat strukturu a funkce rostlinných buněk, pletiv a orgánů; 
vysvětlit vztah mezi strukturou a funkcí buněk, pletiv a orgánů; interpretovat změny na úrovni buňky až orgánů 
způsobené environmentálními faktory.  
Osnova:  

 Cytologie: Prokaryotní a eukaryotní buňka. Rostlinná buňka, struktura a funkce. Kompartmentace 
buněčného metabolismu. Protoplazmatické a neprotoplazmatické komponenty rostlinné buňky. Jádro, 
plastidy, mitochondrie. Cytoplazma. Endomembránový systém: endoplazmatické retikulum, Golgiho 
aparát, lysozómy, mikrotělíska (glyoxizómy, peroxizómy), vakuola. Membrány, membránové 
komponenty rostlinné buňky. Vztah endomembrán. Semiautonomní organely: mitochondrie - místa 
respirace, chloroplasty - místa fotosyntézy. Vznik eukaryot: endosymbiotická hypotéza. Ribozómy. 
Cytoskelet: mikrotubuly, mikrofilamenta. Pohyb v buňce. Buněčný povrch: buněčná stěna, apoplastický 
volný prostor. Interceluláry. Plazmodezmy a symplast. Buněčný cyklus. Fáze mitózy a interfáze. Dělení 
buněčného jádra - amitóza, mitóza, fáze mitózy, dělící vřeténko, meióza, srovnání mitózy a meiózy. 
Buněčné dělení - cytokineze, kontrola buněčného dělení. Elongace a diferenciace buňky.  

 Histologie: Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, 
krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce.  

 Organologie: kořen, stonek, list. Primární pletiva kořene. Primární růst kořene, růstový vrchol a 
kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení. Primární pletiva stonku, 
primární růst stonku. Stavba vzrostného vrcholu. Transformace vodivého systému v hypokotylu. 
Anatomie listu. Srovnání dvou- a jednoděložných rostlin. Sekundární růst: laterální meristémy, 
kambium, felogén. Sekundární pletiva stonku, sekundární xylém a floém. Felogén, felém a feloderma. 
Sekundární pletiva kořene. Lokalizace primárního a sekundárního xylému.  
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Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Písemná zkouška ve formě testu.  
Literatura:  

 Bózner, Anton. Cytológia : učebnica pre prírodovedecké fakulty. 1. vyd. Martin: Osveta, 1986. 257 s.  
 Hudák, J. - a kol. Biológia rastlín. Bratislava: SPN, 1989.   
 Luxová, Marie - Lux, Alexander. Anatómia rastlín. Bratislava : PN, 1993.  
 Pazourek, Jaroslav. Atlas anatomické stavby rostlin. Praha : Karolinum, 1992.   
 Procházka, Stanislav - Šebánek, Jiří - Gloser, Jan - Sladký, Zdeněk. Morfologie a fyziologie rostlin. 

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. 242 s. 
 Kousalová, Ivana - Kummerová, Marie - Vicherková, Miroslava. Praktikum z cytologie a anatomie 

rostlin. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 121 s. ISBN 80-210-1982-4.   
 Kousalová, Ivanka - Kummerová, Marie - Lux, Alexander. Terminologický slovník z cytologie a 

anatomie rostlin. Brno : Masarykova univerzita, 2001.   
 Evert, Ray Franklin. Esau's plant anatomy :meristems, cells, and tissues of the plant body : their 

structure, function, and development. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. 601 s. ISBN 0-
471-73843-3.  

 Dickison, William C. Integrative plant anatomy. San Diego: Academic Press, 2000. xvii, 533. ISBN 0-
12-215170-4.   

Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D., doc. RNDr. Vít Gloser Ph.D., Mgr. Josef Hájek Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto základního kurzu je student schopen: používat rutinně a efektivně 
světelný mikroskop; zhotovovat nativní preparáty (ruční řezy) a jiné typy preparátů z rostlinného materiálu; 
dokumentovat výsledky svých pozorování formou vědecké kresby a mikrofotografie a tyto správně popsat; 
vysvětlit anatomickou stavbu rostlin od buněčné po orgánovou úroveň a uvést ji do spojitosti s podmínkami 
prostředí.  
Osnova:  

 Cytologie: Rostlinná buňka, struktura a funkce. Jádro, plastidy. Cytoplazma. Vakuola. Membrány, 
membránové komponenty rostlinné buňky. Chloroplasty - místa fotosyntézy. Pohyb v buňce. Buněčný 
povrch: buněčná stěna, apoplastický volný prostor. Interceluláry. Plazmodezmy a symplast. 

  
 Histologie: Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, 

krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce.  
 Organologie: kořen, stonek, list. Primární pletiva kořene. Primární růst kořene, růstový vrchol a 

kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení. Primární pletiva stonku, 
primární růst stonku. Anatomie listu. Monofaciální a bifaciální listy. Sekundární růst: laterální 
meristémy, kambium, felogén. Sekundární pletiva stonku, sekundární xylém a floém. Felogén, felém a 
feloderma. Sekundární pletiva kořene. Lokalizace primárního a sekundárního xylému.  

Výukové metody: Praktická cvičení s využitím mikroskopů Olympus CX-31.  
Metody hodnocení: Kontrola aktivní práce v průbehu kurzu (příprava preparátů, mikroskopování, obrazová 
dokumentace - protokoly). Na konci kurzu je písemně testována schopnost studentů popsat kterýkoli z objektů, 
které byly v průběhu kurzu pozorovány.  
Literatura:  

 Kousalová, Ivana - Kummerová, Marie - Vicherková, Miroslava. Praktikum z cytologie a anatomie 
rostlin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 121 s. ISBN 80-210-1982-4.  

 Dickison, William C. Integrative plant anatomy. San Diego: Academic Press, 2000. xvii, 533. ISBN 0-
12-215170-4.  

 Evert, Ray Franklin. Esau's plant anatomy :meristems, cells, and tissues of the plant body : their 
structure, function, and development. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. 601 s. ISBN 0-
471-73843-3.   

 Luxová, Marie - Lux, Alexander. Anatómia rastlín. Bratislava: PN, 1993.  
 Procházka, Stanislav - Šebánek, Jiří - Gloser, Jan - Sladký, Zdeněk. Morfologie a fyziologie rostlin. 

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. 242 s.  
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 Pazourek, Jaroslav. Atlas anatomické stavby rostlin. Praha : Karolinum, 1992.   
 Bózner, Anton. Cytológia : učebnica pre prírodovedecké fakulty. 1. vyd. Martin : Osveta, 1986. 257 s.  
 Kousalová, Ivanka - Kummerová, Marie - Lux, Alexander. Terminologický slovník z cytologie a 

anatomie rostlin. Brno : Masarykova univerzita, 2001.  
 Hudák, J. - a kol. Biológia rastlín. Bratislava : SPN, 1989.   

Bi1066 Úvod do studia MBG 
Vyučující: RNDr. Pavel Lízal Ph.D., učitelé ÚEB  
Rozsah: 1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s výzkumnou činností pracovišť a laboratoří 
zabývajících se molekulární biologií a genetikou. Na konci kurzu budou studenti schopni: - posoudit náplň 
vědecko-výzkumné činnosti oboru molekulární biologie a genetika - vybrat si téma bakalářské a diplomové 
práce  
Osnova:  

 Informace o studiu oboru Molekulární biologie a genetika na PřF MU 
 Výzkumná činnost jednotlivých laboratoří Ústavu experimentální biologie na PřF MU 
 Výzkumná činnost vybraných pracovišť na BFÚ AV ČR v Brně 
 Výzkumná činnost vybraných pracovišť na LF MU a FN Brno 

Výukové metody: přednášky hostů s následnou diskusí  
Metody hodnocení: zápočet za účast na přednáškách  
Literatura:  

 Literature will be recommended according to the students choice of the study branch  
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.  

Bi1301 Botanická mikrotechnika 
Vyučující: RNDr. Jaroslava Dubová CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto praktického kurzu by studenti měli být schopni: popsat konstrukci 
historického i současného světelného mikroskopu; využívat světelný mikroskop v různých módech a různými 
technikami; připravovat rozličné typy botanických mikroskopických preparátů; dokumentovat tyto preparáty 
pomocí mikrofotografie; zpracovat tyto mikrofotografie.  
Osnova:  

 Úvod, stavba mikroskopu, Olympus CX31, Laboval 3, Köhlerův princip. 
 Mikroreliéfová metoda, průduchy a jejich uspořádání, vedlejší a sousední buňky. 
 Projasňování rostlinného materiálu, vývoj embrya, optické řezy, šikmé osvětlení, rozlišovací schopnost, 

numerická apertura. 
 Roztlakové a roztěrové preparáty, buněčný cyklus, mitóza, barvení chromozómů. 
 Histologické techniky: fixace a fixační směsi, odvodňování, infiltrace a zalévání do parafínu, řezání na 

mikrotomu, barvení řezů, uzavírání. 
 Interferenční kontrasty: Fázový kontrast, Nomarského diferenciální interferenční kontrast. 
 Fluorescenční mikroskopie, primární a sekundární fluorescence, imunofluorescence. 
 Metody sledování viability a klíčivosti pylu. 
 Dokumentace mikroskopických objektů: měření, kreslení, analogová a digitální mikrofotografie, 

videozáznam. 

Výukové metody: Praktická laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Vypracování protokolů k jednotlivým testovaným metodám, závěrečný test, zápočet.  
Literatura:  

 Habrová, Věra. Mikroskopická technika. Praha: SPN, 1990.   
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 Knoz, Jan - Opravilová, Věra. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 
1992. 195 s. ISBN 80-210-0473-8.  

 Pazourková, Zdeňka. Botanická mikrotechnika. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1982. 166 s.   
 Staining procedures. Edited by George Clark. 4th ed. Baltimore : Williams and Wilkins, 1981. 512 s. 

ISBN 0-683-01707-1.  
 Erdelská, Olga. Embryológia krytosemenných rastlín. Bratislava: Veda, 1981. 200 s. ISBN 71-020-81 
 Pazourek, Jaroslav. Atlas anatomické stavby rostlin. Praha : Karolinum, 1992.  
 Kiernan, J. Histological and histochemical methods: Theory and practise. 1.Ed. Oxford: Pergamon 

Press, 1981. 344 s.  
 Braune, Wolfram - Leman, Alfred - Taubert, Hans. Pflanzenanatomisches Praktikum I. 4.Ed. Jena : 

VEB Gustav Fischer Verlag, 1983. 279 s. ISBN 261 700-38-83.  
 Braune, Wolfram - Leman, Alfred - Taubert, Hans. Pflanzenanatomisches Praktikum II. 2. vyd. Jena : 

VEB Gustav Fischer Verlag, 1982. 426 s. ISBN 261 700-36-82.  
 Sharma, A.P. Plant Embryology: Classical and Experimental. Alpha Science, 2009, 302 s. ISBN-10: 

1842655256 

Bi1700 Buněčná biologie 
Vyučující: doc. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc., prof. RNDr. Jan Šmarda CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu student porozumí základním životním pochodům na úrovni buněk, 
bude schopen vysvětlit jejich principy a vyjmenovat jejich základní strukturní komponenty. Dále bude schopen 
odůvodnit odlišnosti buněk prokaryotických od eukaryotických. Získané znalosti pak uplatní jako základ pro 
následné navazující biologické kurzy s různou specializací.  
Osnova:  

 1) CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUNĚK (atomy - molekuly - makromolekuly; prvky tvořící živé systémy; 
vazby atomů v molekulách; polární a nepolární molekuly; význam vodního prostředí pro chemii buněk; 
hlavní typy organických molekul; obecná charakteristika sacharidů, mastných kyselin, aminokyselin a 
nukleotidů; uspořádání stavebních jednotek v hlavních buněčných polymerech - nukleových kyselinách 
a proteinech). 

 2) BUNĚČNÉ A NEBUNĚČNÉ FORMY ŽIVOTA (historie a technické limity výzkumu buněk 
pomocí mikroskopu; světelná a elektronová mikroskopie; organizace živých soustav - buněčné a 
nebuněčné systémy; nebuněčné formy života; buněčné formy života - typy prokaryontních a 
eukaryontních buněk, rozdíly mezi nimi; základních vlastnosti prokaryontních a eukaryontních buněk; 
principy funkční organizace buněk) 

 3) BIOMEMBRÁNY A VNITŘNÍ ORGANIZACE BUŇKY (struktura a vlastnosti biomembrán; 
transportní funkce biomembrán; plazmatická membrána; osmotické jevy; biomembrány 
u prokaryontních buněk; kompartmentalizace eukaryontních buněk; organely eukaryontních buněk - 
stavba a funkce; fúze membrán; princip vezikulárního transportu; endocytóza a exocytóza) 

 4) UCHOVÁVÁNÍ A EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE (definice genu a genetické informace; 
hlavní funkce genetického materiálu; chemická povaha genetického materiálu; struktura DNA a RNA; 
replikace DNA;, princip genové exprese; transkripce u prokaryot a eukaryot; modifikace primárního 
transkriptu; sestřih RNA; translace a genetický kód) 

 5) CYTOSKELET (komponenty a základní funkce cytoskeletu; metody vizualizace cytoskeletu; 
mikrotubuly; aktinová filamenta; intermediární filamenta; jaderný a kortikální skelet; cytoskelet 
u prokaryot) 

 6) INTRACELULÁRNÍ TRANSPORT (kompartmentalizace buňky; skládání proteinů a 
chaperony/chaperoniny; třídění proteinů v buňce podle destinace; import proteinů do membránových 
organel; transport molekul do jádra; sekreční a endocytické dráhy; transportní váčky; význam 
endoplazmatického retikula a Golgiho aparátu pro nitrobuněčný transport) 

 7) BUNĚČNÝ CYKLUS (fáze a časové nároky buněčného cyklu; význam kvasinek pro studium 
buněčného cyklu; metodické přístupy k analýze buněčného cyklu; molekulární podstata buněčného 
cyklu; hlavní regulátory cyklu; druhy cyklinů; kontrolní body buněčného cyklu; proteiny p53 a Rb 
v regulaci cyklu) 

 8) BUNĚČNÉ DĚLENÍ (typy buněčného dělení; binární dělení u prokaryot; změny organizace 
chromatinu během buněčného dělení u eukaryot; stavba eukaryontních chromosomů; rozdíly mezi 
mitózou a meiózou; význam a průběh mitózy; význam a průběh meiózy; cytokineze u rostlinných a 
živočišných buněk) 
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 9) KOMUNIKACE MEZI BUŇKAMI (princip signalizace, typy signálních molekul; význam chemické 
povahy signálů; druhy receptorů; endokrinní a parakrinní signály; synapse; způsoby převodu 
mimobuněčného signálu na nitrobuněčný; sekundární přenašeče; proteiny G; dráha MAP; signalizace 
cytokiny; doména SH2; efektory signálních drah) 

 10) PATOLOGIE BUŇKY (fyziologické a patologické životní podmínky; reakce buňky na stres; typy 
stresových faktorů; fyzikální stresové faktory - změny teploty, viditelné světlo, UV záření, ionizující 
záření; chemické stresové faktory - nespecifické toxiny, specifické inhibitory; biologické stresové 
faktory - intracelulární parazitismus; typy buněčné smrti; katastrofická buněčná smrt - nekróza: 
indukce, příznaky, průběh; fyziologická buněčná smrt - autofagie, apoptóza: indukce, příznaky, průběh) 

 11) EVOLUCE BUŇKY (hypotézy o vzniku organických sloučenin a biopolymerů; Millerův pokus; 
ribozym a svět RNA; primitivní proteosyntéza; enkapsulace; vznik prvních buněk; evoluční vztahy 
mezi buňkami; vznik a vývoj eukaryontní buňky; endosymbiotická teorie) 

Výukové metody: teoretická příprava kombinovaná s následnými diskusemi  
Metody hodnocení: Písemná zkouška formou testu složeného z 30 otázek, y nichž kažá je hodnocena jedním 
bodem. Jako A budou hodnoceny testy s výsledkem 27 - 30 bodů, B: 24-26 bodů, C: 21-23 bodů, D: 18-20 bodů 
a E: 15-17 bodů.  
Literatura:  

 Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt 
Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 2006. 630 s. ISBN 80-902906-2-0.  

Bi1700c Buněčná biologie - cvičení 
Vyučující: Mgr. Monika Dušková PhD., Mgr. Jakub Neradil Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. každý druhý týden 2 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurs Buněčná biologie cvičení je sestaven ze šesti tematických bloků praktických úloh, 
navazuje na přednášku buněčné biologie v tematických okruzích transport látek přes membránu, pohyb a 
dráždivost buněk. mitóza, meióza, dvě témata jsou zaměřených na práci se světelným mikroskopem a základní 
laboratorní postupy používané v biologických laboratořích. Po absolvování budou studenti zvládat používání 
automatických pipet, přípravu roztoků, postupy správného mikroskopování, přípravu jednoduchých nativních 
preparátů živočišných a rostlinných tkání. Cvičení je koncipováno jako základní příprava na další více 
specializované kurzy a má také za cíl sjednotit dovednosti studentů ze středních škol na stejnou úroveň.  
Osnova:  

 1. Měření přesných objemů v biologii. Nácvik práce s automatickými pipetami a pipetovacími nástavci, 
případně skleněnými pipetami. 10 x napipetování přesného objemu, zvážení a statistické vyhodnocení 
přesnosti práce. Vzorové výpočty na přípravu roztoků. 

 2. Obsluha mikroskopu, nácvik práce s imerzním objektivem, měření biologických objektů 
v mikroskopu pomocí objektivového mikrometru a sklíčka s měřítkem. Preparáty např. nativní 
preparáty listového parenchymu vodního moru, trvalé preparáty krevních roztěrů- měření jednotlivých 
typů krevních buněk: erytrocytů, leukocytů, trombocytů člověka případně jiných tříd obratlovců. 

 3. Transport látek, osmotické děje. Plazmolýza a deplazmolýza na buňkách vnitřní epidermis cibule, 
vodního moru, závislost reverzibility procesu na koncentraci plasmolytika, pozorování pylových zrn 
v hypotonickém prostředí, reakce erytrocytů v hyper a hypotonickém prostředí. 

 4. Mitóza, modifikace mitózy (polyploidie, polytenie). Mitotické figury v buňkách kořínku cibule, 
trvalý nebo dočasný preparát barvení acetoorceinem, poruchy mitózy – kořínek cibule po působení 
hydrochinonu dočasný preparát po obarvení acetoorceinem, počítání mitotického indexu na trvalých 
preparátech z tkáňových kultur. Preparace slinných žláz larev pakomárů - dočasný preparát a srovnání 
s trvalým preparátem, polyploidní jádra larev bource morušového 

 5. Meioza. Trvalé preparáty ovarií a semenotvorných kanálků varlat, vaječné buňky skokanů, 
pozorování spermií (kanci) – živé a trvalé preparáty. 

 6. Pohyb a dráždivost buněk. Brownův pohyb na suspenzi částic oxidu železitého. Pozorování prvoků 
v senném nálevu – řasinkový, ameboidní a bičíkatý pohyb, chemotaxe prvoků z kapky obsahující NaCl 
do kapky bez NaCl přes tenký můstek z kapaliny, oxygenotaxe prvoků okolo vzduchové bubliny. 

Výukové metody: laboratorní cvičení, mikroskopování  
Metody hodnocení: ústní zkoušení, protokoly  
Literatura:  
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 Paleček, Jiří. Obecná zoologie :praktická cvičení. Vyd. 2. Praha : Univerzita Karlova, 1991. 223 s. 
ISBN 80-7066-493-2.   

 Biologie buňky :1. Základy mikroskopické cytologie. Edited by Jiří Paleček. 1. vyd. Praha : Univerzita 
Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1996. 120 s., ob. ISBN 80-7184-266-4.  

 Kopecká, Marie. Lékařská biologie. Praktická cvičení - část druhá: genetika. 1. vyd. Brno : 
Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 70 s. ISBN 80-210-1072.  

 Kopecká, Marie. Lékařská biologie :praktická cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 70 
s. ISBN 80-210-1072-X.   

Bi2000 Systém a evoluce živočichů 
Vyučující: Mgr. Tomáš Bartonička Ph.D., RNDr. Jana Schenková Ph.D., Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský Ph.D.  
Rozsah: 3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit principy zoologické 
systematiky; prokázat znalost hlavních taxonů bezobratlých a obratlovců (Vertebrata); v dalším studiu pak 
rozšiřovat získané informace o jejich fylogenezi, morfologii, ontogenezi.  
Osnova:  

 Principy zoologické systematiky - různé koncepce, základy fylogenetické systematiky. Archezoa, 
Protozoa (samostatné říše): stručný přehled hlavních skupin, otázka fylogenetické validity. Animalia 
(Metazoa) - fylogeneze a charakteristika hlavních taxonů na úrovni kmene a vybraných taxonů 
subordinovaných úrovní. "Bezobratlí": Porifera; Placozoa; Cnidaria; Ctenophora; Platyhelminthes; 
Bryozoa; Rotifera; Acanthocephala; Gastrotricha; Nemertea; Sipunculida; Annelida; Mollusca; 
Brachyozoa; Cephalorhyncha; Nematoda; Nematomorpha; Tardigrada; Onychophora; (Eu)Arthropoda; 
Echinodermata. Kmen Strunatci, charakteristika, původ a evoluce strunatců. Podkmen Pláštěnci, 
podkmen Bezlebeční - základní charakteristika a morfologie. Podkmen Obratlovci - charakteristika a 
systém. Nadtřída Bezčelistnatci - charakteristika, mihule a sliznatky. Nadtřída Čelistnatců - 
charakteristika; primárně vodní čelistnatci, paryby, ryby - morfologie, ekologie a systém. Obojživelníci, 
Plazi - morfologie, ekologie a systém, adaptace k suzochemskému způsobu života. Ptáci - morfologie a 
systém, adaptace k letu. Savci - morfologie, ekologie, etologie a systém. 

Výukové metody: 3-hodinová přenáška jednou týdně  
Metody hodnocení: Jedná se o přednášku, předmět je ukončen písemnou zkouškou (vyjímečně ústní).  
Literatura:  

 Zrzavý, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006. 255 s. ISBN 80-86960-08-0  
 Sedlák, Edmund. Zoologie bezobratlých. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. 337 s. 

Učebnice pro základní univerzitní kurs zoologie bezobratlých. ISBN 80-210-2892-0.  
 Sigmund, Leo - Hanák, Vladimír - Pravda, Oldřich. Zoologie strunatců. 1. vyd. Praha : Karolinum, 

1994. 501 s. ISBN 80-7066-531-9.   
 Gaisler, Jiří. Úvod do zoologie obratlovců. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 275 s. vyřadit z RIV. 

ISBN 80-210-1022-3.  

Bi2080 Histologie a organologie 
Vyučující: Mgr. Monika Dušková PhD., Mgr. Iveta Hodová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Absolvováním kursu studenti získají základní přehled o struktuře živých organismů, složení, 
funkcích a ontogenetickém vývoji tkání a orgánových soustav  
Osnova:  

 Anotace a sylabus předmětu Histologie a organologie Kurs histologie a organologie je koncipován jako 
12 teoretických přednášek a 12 praktických cvičení. Náplň předmětu je členěna na tři části: základní 
embryologii (1 přednáška), obecnou histologii (5 přednášek) a organologii - mikroskopickou anatomii 
obratlovců (6 přednášek). Obsahem praktického cvičení je mikroskopování trvalých preparátů 
příslušných tématických okruhů. Embryologie: Oplození, vznik zygoty, rýhování, vznik zárodečných 
listů ektodermu a entodermu, notogeneza. Organogeneza bude probírána u jednotlivých orgánových 
systémů. Obecná histologie: Epitelové tkáně: charakteristika epitelů, ontogenetický původ, 
mezibuněčné spoje v epitelech, modifikace apikální a bazální strany epitelových buněk, bazální lamina, 
klasifikace epitelů, jednotlivé typy dle struktury a funkce, žlázové buňky jako modifikace epitelových 

 26



buněk, typy sekrece, typy žláz. Pojivové tkáně: složky pojivových tkání, typy pojivových buněk fixních 
a volných a jejich ontogenetický původ, vlákna kolagenní, elastická a retikulární, složení amorfní 
hmoty, členění pojivových tkání a charakteristika jednotlivých skupin: vaziva řídká a hustá, oporné 
tkáně – chrupavka a kost, trofická pojiva. Tkáň svalová: kontraktilní proteiny aktin, myozin, troponin, 
tropomyozin, struktura myofibrily, typy svalové tkáně – hladká, žíhaná, srdeční, jejich struktura, výskyt 
a ontogeneze, vztah mezi mikroskopickou strukturou svalu a mechanismem svalového stahu, 
hierarchický princip výstavby žíhaného svalu, inervace svalové tkáně. Tkáň nervová:vývoj nervové 
tkáně, neurony (základní stavba, typy neuronů), dendrity, axony, synapse, neuroglie, nervová vlákna 
(myelinisovaná, nemyelinisovaná vlákna) Organologie: Kardiovaskulární systém, krev a imunitní 
systém: ontogenetický vývoj srdce a cév, stavba srdce, stavba krevních a lymfatických cév, složení 
krve, tkáňového moku a lymfy, další typy tělních tekutin, morfologická charakteristika krvinek, 
destiček a jejich ontogeneze, krvetvorná tkáň, imunitní orgány centrální a periferní jejich struktura, 
ontogenetický vývoj: thymus, lymfatické uzliny, slezina, neopouzdřená lymfoidní tkáň, tonsily Dýchací 
systém, vylučovací systém: ontogenetický vývoj dýchacího systému a struktura: dutina nosní, 
paranasální sinusy, nosohltan, hrtan, hlasové ústrojí, průdušnice, bronchiální strom, plicní alveoly 
Ontogenetický vývoj a struktura: ledviny (stavba ledviny, stavba nefronu, sběrací kanálky, 
juxtaglomerulární aparát, vývodné cesty močové (močovod, močový měchýř, močová trubice), Trávicí 
systém: ontogenetický vývoj a struktura trávicího ústrojí, dutina ústní, jazyk, zuby (sklovina, dentin, 
pulpa, závěsný aparát zubů, typy zubů a dentice), hltan, jícen, žaludek (typy), tenké střevo, tlusté střevo, 
přidružené žlázy gastrointestinálního traktu, (slinné žlázy, slinivka, játra) Reprodukční systém: 
ontogenetický vývoj a struktura: samčího reprodukčního systému – varle, nadvarle, vývodné cesty 
pohlavní, penis, přídatné pohlavní žlázy. Spermatogeneze a spermiohistogeneze; samičího 
reprodukčního systému – vaječník, oogeneza, typy folikulů, vejcovod, děloha, zevní pohlavní orgány, 
struktura a typy placent, mléčná žláza Nervový systém, smyslová ústrojí: ontogenetický vývoj a 
struktura mozku a míchy, centrální a periferní NS, obaly CNS, nervů, autonomní nervový systém. 
Specifická sensorická nervová zakončení kůže, chuť, čich, zrak (stavba oka, histologická stavba sítnice, 
přídatné struktury oka), sluch (zevní ucho, střední ucho, vnitřní ucho, blanitého labyrintu) Tělní povrch 
a endokrinní systém: ontogenetický vývoj a struktura: epidermis (vrstvy epidermis, melanocyty), 
dermis, podkožní vazivo, kožní deriváty- chlupy, nehty, kopyta, rohy, peří, šupiny, kožní žlázy 
(mazové, potní) Ontogenetický vývoj a struktura a základní funkce: neuroendokrinní hypotalamo-
hypofysární systém (adenohypofysa, neurohypofysa), nadledviny, Langerhansovy ostrůvky, štítná 
žláza, příštítná tělíska, epifysa 

Výukové metody: Přednášky, samostudium literatury na základě přednášek  
Metody hodnocení: ústní nebo písemná zkouška v závislosti na počtu studentů  
Literatura:  

 Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem 
: Espero, 1999. 630 s. ISBN 80-902906-0-4.  

 Junqueira, Luiz Carlos Uchôa - Carneiro, José - Kelley, Robert O. Základy histologie. 1. vyd. v ČR. 
Jinočany : H & H, 1997. vi, 502 s. ISBN 80-85787-37-7.   

Bi2080c Histologie a organologie - cvičení 
Vyučující: Mgr. Monika Dušková PhD., Mgr. Iveta Hodová Ph.D., RNDr. Helena Nejezchlebová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování kursu budou studenti schopni: pracovat se světelným mikroskopem, připravovat 
jednoduché nstivní preparáty, chápat a vysvětlit postup přípravy trvalých histologických preparátů, pochopit a 
vysvětlit strukturu základních živočišných tkání a orgánů, poznat v mikroskopu základní typy tkání.  
Osnova:  

 1.Základy mikroskopování, princip a funkce světelného mikroskopu, práce s imerzí, příprava preparátů 
2. Epitely 3. Výplňová pojiva 4. Oporná pojiva (kost, chrupavka) 5. Svalové tkáně 6. Nervové tkáně 7. 
Kardiovaskulární systém a lymfatické orgány 8. Dýchací a vylučivací soustava 9. Trávicí soustava 10. 
Integument 

Výukové metody: teoretická příprava, prezentace histologických řezů, samostatná práce se sadou trvalých 
preparátů a jejich dokumentace,  
Metody hodnocení: protokoly z jednotlivých cvičení, účast ve výuce, zápočtová písemka  
Literatura:  
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 Paleček, Jiří. Obecná zoologie :praktická cvičení. Vyd. 2. Praha : Univerzita Karlova, 1991. 141 s. 
ISBN 80-7066-492-4.  

 Gartner, Leslie P, Hiatt, James.L. Color textbook of Histology, Third edition. Saunders, 2006. 592 s. 
ISBN-10: 141602 

 Romanovský, A. - Nedvídek, Josef. Obecná zoologie : biologie buněk a tkání. 2. vyd. Praha: 
Karolinum, 1993. 231 s. ISBN 80-7066-357.  

 Klika, Eduard. Atlas cytologie, histologie a mikroskopické anatomie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 
1987. 220 s. 

Bi2302 Zoologická mikrotechnika 
Vyučující: RNDr. Božena Koubková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen: pracovat se světelným mikroskopem, seznámen 
s kontrastními optickými metodami, používanými v zoologii (temné pole, fázový kontrast, diferenciální 
interferenční kontrast, fluorescence, konfokální mikroskopie, měření, mikrofotografie, kreslení), připravit 
základní typy zoologických preparátů (fixace, barvení, uzavírání do médií, histologické preparáty).  
Osnova:  

 Základy světelné mikroskopie,temné pole, fázový kontrast, diferenciální interferenční kontrast, 
fluorescence, konfokální mikroskopie, měření, mikrofotografie, kreslení. Základy zoologické techniky - 
nativní preparát, vitální barvení (neutrální červeň, Kongo červeň, metylenová zeleň, Janusova zeleň B) 
trvalé preparáty, rámování, Du Noyerův tmel, fixace, barvení - karmínová barviva, hematoxylinová 
barviva; uzavírací média mísitelná s vodou - glycerol, glycerol-želatina, Liquido-Faure, PVA; uzavírací 
média nemísitelná - kanadský balsám, odvodňování, projasňování; histologické preparáty, postup při 
zalévání, řezání a barvení. 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: přednášky a praktická cvičení, písemná zkouška, kolokvium, Závěrečný písemný test se 
skládá obvykle z 20 otázek hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 15 
bodů.  
Literatura:  

 Murphy, Douglas B. Fundamentals of light microscopy and electronic imaging. New York : Wiley-
Liss, 2001. xii, 368 s. ISBN 0-471-25391.  

 Knoz, Jan - Opravilová, Věra. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 
1992. 195 s. ISBN 80-210-0473-8.  

 Handbook of biological confocal microscopy. Edited by James B. Pawley. 3rd ed. New York : Springer, 
2006. xxviii, 98. ISBN 0-387-25921-X.   

Bi2401 Zaměření a zpracování bakalářské práce 
Vyučující: RNDr. Pavel Lízal Ph.D.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky a cvičení je: - osvojení si dovedností zaměřených na vyhledávání odborných 
informací v biologii - osvojení si základních pravidel pro psaní odborného textu vedoucích k sepsání kvalitní 
bakalářské práce jak po obsahové, tak i formální stránce  
Osnova:  

 A) Zaměření bakalářské práce na Katedře genetiky a molekulární biologie - Seznámení s jednotlivými 
tematickými okruhy experimentální práce na Katedře genetiky a molekulární biologie 

 B) Vědecká komunikace - obecné zásady a charakteristiky správné vědecké komunikace - vědecká 
komunikace v éře internetu 

 C) Obsahová část bakalářské práce - literární prameny (zdroje, druhy a jejich struktura, zpracování) - 
technika psaní (jak na to - pravidla a doporučení) 

 D) Formální část bakalářské práce - členění bakalářské práce - zpracování textu - stavba, styl, jazyk, 
interpunkce, délka, srozumitelnost) - přehled literatury, citace v textu, přílohy - finální úprava 
bakalářské práce - grafická úprava, formát textu apod. 

 E) Desatero pravidel pro psaní Bakalářské práce 
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 F) Rozbor chyb ve vybrané bakalářské práci 
 Sylabus cvičení "Zaměření a zpracování bakalářské práce" - Systém vyhledávání odborných informací 

na internetu - Přehled základních elektronických zdrojů odborné literatury - Vyhledání článků ve 
zvolené databázi na základě konkrétních informací - Zpracování krátkého odborného textu na základě 
vyhledaných informací - Přečtení a zhodnocení vybrané bakalářské práce 

Výukové metody: Přednášky s powerpointovou prezentací, práce s informačními databázemi  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen zápočtem na základě vypracovaných úkolů v průběhu semestru. 
Nezbytným předpokladem je pravidelná docházka na přednášku a cvičení.  
Literatura:  

 Lízal, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. 
ISSN 1802-128X. 2008. 

 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-
200-0755-5.  

 Čmejrková, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice : 
LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.  

Bi2900 Duševní vlastnictví 
Vyučující: RNDr. Eva Janouškovcová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Předmět si klade za cíl v ucelené podobě vpravit posluchače do komplexní problematiky 
duševního vlastnictví nejen v oblasti univerzitního a vědeckovýzkumného prostředí, ale i obecně. Předmět 
seznamuje s různými typy duševního vlastnictví, jejich právní ochranou (patenty, autorská práva) a především 
s jejich konkrétní aplikací v praxi. Zaměřuje se také na využívání výsledků výzkumu a vývoje jakožto duševního 
vlastnictví, jejich členěním a možnou ochranou, a také např. pravidly pro studenty a univerzitní zaměstnance 
v této oblasti.  
Osnova:  

 Obecné aspekty související s duševním vlastnictvím, základní dělení. 
 Ochrana duševního vlastnictví (co je to duševní vlastnictví, proč a jak duševní vlastnictví chránit, vztah 

k vědeckovýzkumným výsledkům, nakládání s duševním vlastnictvím, současný přístup a možnosti 
univerzit v ochraně duševního vlastnictví, základní právní předpisy - patenty, užitné vzory, ochranné 
známky, autorská práva...). 

 Nakládání s výstupy výzkumu a vývoje (význam a různé možnosti uplatnění výsledků výzkumu, 
současné legislativní podmínky pro uplatnění vědeckovýzkumných výstupů, transfer technologií a 
znalostí a jeho možnosti, role původců a pracovišť v procesu transferu technologií, formy podpory a 
spolupráce s podniky v celém procesu nakládání s výsledky výzkumu, poskytování výsledků 
(podmínky, smluvní zajištění vztahů, typové smlouvy aj.). 

 Prosazování práv z duševního vlastnictví. 

Výukové metody: Interaktivni přístup k výuce spočívající v průběžné kombinaci přednášek a diskusí 
vysvětlujících principy a podávajících přehled faktů. Diskuse na základě zájmu a vlastní zkušenosti studentů.  

Metody hodnocení: Výuka probíhá formou přednášek. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, 
rozhodující pro jeho udělení je aktivní účast na přednáškách a úspěšné absolvování písemného testu.  
Literatura:  

 Telec, Ivo - Tůma, Pavel. Autorské právo. Průmyslová práva. Podle stavu k 19. 10. 2009. Ostrava : 
Nakladatelství Sagit, 2009. 224 s. Edice ÚZ č. 752. ISBN 978-80-7208-767-9.  

Bi3010 Elektronová mikroskopie 

Vyučující: Mgr. Iveta Hodová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit principy a využití elektronové 
mikroskopie a historii vývoje elektronových mikroskopů; popsat konstrukci transmisního elektronového 
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mikroskopu (TEM)a skanovacího elektronového mikroskopu (SEM); porozumět a vysvětlit mechanismus tvorby 
obrazu v TEM a SEM; osvojit si principy a zásady přípravy preparátů pro TEM a SEM; aplikovat poznatky na 
vybrané vzorky; vysvětlit a popsat ultrastruktury biologických objektů na elektronogramech; seznámit se s vlivy 
přípravy na vzhled ultrastruktur; osvojit si zásady pro samostatnou obsluhu a práci s elektronovým 
mikroskopem.  
Osnova:  

 Teoretická část: 
 úvod do elektronové mikroskopie 
 transmisní elektronový mikroskop 
 metody přípravy vzorků pro TEM 
 skanovací elektronový mikroskop 
 metody přípravy vzorků pro SEM 
 elektronmikroskopická cytologie 
 Praktická část: 
 příprava skleněných nožů 
 příprava sítěk pro ultratenké řezy 
 krájení a barvení polotenkých řezů 
 příprava vzorků pro SEM 
 samostatná běžná obsluha elektronového mikroskopu 

Výukové metody: teoretické přednášky, laboratorní cvičení, samostatná práce s elektronovým mikroskopem  
Metody hodnocení: kolokvium  
Literatura:  

 Kalina, Tomáš - Pokorný, Vladimír. Základy elektronové mikroskopie pro biology. 1. vyd. Praha : 
Univerzita Karlova, 1979. 206 s. 

 Mráz, Peter - Polónyi, Jozef. Metódy elektronovej mikroskopie živočíšnych tkanív. Bratislava, 1988.  
 Bozzola, J.J. Electron microscopy. Third edition, Jones & Bartlett Pub, 2011. 704 s. ISBN-10: 

0763700533     

Bi3030 Fyziologie živočichů 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Vácha Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -diskutovat problematiku 
fyziologických dějů ve srovnávacích souvislostech u různých živočišných skupin v různých ekologických 
prostředích -podat předhled současných znalostí o mechanismech fyziologických regulací v širším adaptivním a 
fylogenetickém kontextu -rozumět základům fyziologických mechanismů člověka -analyzovat spoupráci 
různých homeostatických systémů  
Osnova:  

 1. Postavení fyziologie mezi ostatními vědami 2. Fyziologické principy 3. Homeostáza, adaptace a 
regulace 4. Obecná neurofyziologie 5. Přeměna látek a energií - metabolizmus 6. Teplota, její vliv a 
udržování 7. Problém velikosti a proporcí těla 8. Fyziologie pohybu 9. Funkce tělních tekutin 10. 
Imunitní systém 11. Cirkulace 12. Fyziologie dýchacího systému 13. Fyziologie trávení a vstřebávání 
14. Exrece a osmoregulace 15. Hormonální řízení 16. Nervová soustava 17. Speciální fyziologie smyslů 
18. Biorytmy 

Výukové metody: Teoretická příprava pomocí učebnic, přednášek a webových aplikací.  
Metody hodnocení: Přednáška v rozsahu dvou hodin týdně zakončená písemnou zkouškou.  
Literatura:  

 Vácha, Martin - Bičík, Vítězslav - Petrásek, Richard - Šimek, Vladimír - Fellnerová, Ivana. Srovnávací 
fyziologie živočichů. 2. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2004. 165 s. ISBN 80-210-3379-7.  

 Silbernagl, Stefan - Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. vyd. Praha : Grada, 
2004. xiii, 435. ISBN 80-247-0630-X.  
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 Willmer, Pat - Stone, Graham - Johnston, Ian. Environmental physiology of animals. Oxford : 
Blackwell Science, 1999. x, 644 s. ISBN 0-632-03517-X.  

Bi3030c Fyziologie živočichů - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Vácha Ph.D., RNDr. Pavel Hyršl Ph.D., Mgr. Jiřina Procházková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: - ukázat základní praktické dovednosti 
práce ve fyziologické laboratoři. - demonstrovat znalost laboratorní práce na živém materiálu, včetně sběru a 
vyhodnocení dat - na základě výsledků formulovat relevantní závěry - diskutovat základní fyziologické principy 
probíraných dějů  
Osnova:  

 1. Kolorimetrické stanovení množství celkových bílkovin v séru a hemolymfě hmyzu. 2. Fyziologie 
svalového stahu - záznam činnosti kosterního svalu. 3. Fyziologie svalového stahu - záznam činnosti 
srdečního svalu. 4. Elektrokardiografie - záznam elektrické činnosti srdce člověka. 5. Metabolizmus - 
stanovení spotřeby kyslíku člověka a hmyzu. 6. Ventilace - stanovení funkčních parametrů ventilace 
člověka. 7. Regulace glykémie - glykemická křivka u člověka a myši. 8. Vazomotorické řízení a krevní 
tlak - pletysmografie prstu. 9. Krevní obraz. 10. Krevní skupiny. 11. Stanovení hladiny cholesterolu. 12. 
Reflexy. Stanovení reakční doby pomocí elektromyogramu. 13. Smysly. Zorné pole, spektrální citlivost 
lidského sluchu. 

Výukové metody: Teoretický úvod Individuálně nebo demonstračně prováděné experimenty  
Metody hodnocení: Cvičení v rozsahu dvou hodin týdně zakončené zápočtem. Účast je povinná.  
Literatura:  

 Šimek, Vladimír - Vácha, Martin - Benešová, Jana. Praktická cvičení z fyziologie živočichů a člověka. 
1. vyd. Brno, 1995. 52 s. ISBN 80-210-1213-7. 

Bi3060 Obecná genetika 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Kuglík CSc., RNDr. Pavel Lízal Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět základním principům genetiky na 
všech organizmálních úrovních, budou schopni vysvětlit aplikace genetiky a metody využívané v lékařství, 
šlechtění rostlin a živočichů a budou schopni absolvovat navazující specializované předměty.  
Osnova:  

 1. Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Princip segregace a kombinace. 2. Vztahy mezi alelami. 3. 
Genové interakce. 4. Chromozomové a genotypové určení pohlaví. 5. Dědičnost genů vázaných na 
pohlaví. 6. Vazba genů. 7. Rekombinační mapování u haploidních a diploidních organizmů. 8. 
Mitotická segregace a rekombinace. 9. Mikrostruktura chromozomů, karyotypy. 10.  Změny v počtu 
chromozomů. 11. Změny ve struktuře chromozomů. 12. Genové mutace a mutageny. 13. Genetické 
založení kvantitativních znaků a jejich analýza. 14. Základy genetiky populací. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Přednáška se koná každý týden, zkouška je písemná.  
Literatura:  

 Weaver, R.F. - Hedrick, P-W. Genetics. Third Edition. : Wm. C. Brown Publishers, 1997.  
 Snustad, D. Peter - Simmons, Michael J. - Relichová, Jiřina - Doškař, Jiří - Fajkus, Jiří - Hořín, Petr - 

Knoll, Aleš - Kuglík, Petr - Šmarda, Jan - Šmardová, Jana - Veselská, Renata - Vyskot, Boris. Genetika. 
1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. Český překlad učebnice. ISBN 978-80-
210-4852-2.  

 Snustad, D. Peter - Simmons, Michael J. Principles of genetics. 4th ed. New York, N.Y. : John Wiley & 
Sons, 2006. xx, 866 s. ISBN 0-471-69939-X. info  

 Nečásek, Jan - Cetl, Ivo. Obecná genetika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979.  
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Bi3061 Praktikum z obecné genetiky 
Vyučující: RNDr. Pavel Lízal Ph.D., doc. RNDr. Jana Řepková CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktikum je základním kurzem pro studenty biologie. Jeho cílem je praktické procvičení 
základních témat obecné genetiky a seznámení studentů se základními metodami klasické genetiky. Součástí 
jsou jednak praktické úlohy s modelovými objekty jako Arabidopsis thaliana a Drosophila melanogaster a také 
řešení genetických příkladů. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni: - aplikovat základní principy genetiky - 
analyzovat genetické problémy - formulovat a testovat genetické hypotézy - zhodnotit výsledky praktických 
pokusů  
Osnova:  

 Náplň praktika je zaměřena na praktické procvičení problematiky v návaznosti na předmět Obecná 
genetika (Bi3060). 

 1. Princip segregace vloh (charakteristika Arabidopsis thaliana, prohlídka mutantů a založení pokusu) 
 2. Chí-kvadrát 
 3. Princip kombinace vloh 
 4. Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi 
 5. Interakce vloh (dědičnost zbarvení vlasů a očí u člověka) 
 6. Rodokmeny – tvorba a čtení z rodokmenů, sestavení vlastního rodokmenu 
 7. Vazba na pohlaví (charakteristika Drosophila melanogaster, prohlídka mutantů a založení pokusu) 
 8. Sestavení lidského karyotypu 
 9. Vazba genů 
 10. Tříbodové mapování 
 11. Dědičnost kvantitativních znaků (pokus s Drosophila melanogaster) 

Výukové metody: teoretický úvod s powerpointovou prezentací, praktické experimentální úlohy, řešení 
genetických problémů na příkladech  
Metody hodnocení: Vypracování 5 protokolů, vyřešení 36 genetických příkladů a vypracování závěrečného 
testu s 20 otázkami, v nichž student vybírá ze 4 možností, při dosažení 75% úspěšnosti student získává zápočet.  
Literatura:  

 Lízal, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 
2008. 

 Lízal, Pavel - Řepková, Jana. Praktikum z obecné genetiky - řešené příklady. Elportál, Brno : 
Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.  

 Relichová, Jiřina. Praktická cvičení z genetiky. 2. vyd. Brno, 1997. 96 s. ISBN 80-210-1484-9.  

Bi4020 Molekulární biologie 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Doškař CSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit na molekulární ůrovni informace 
o struktuře a funkci genomů vztahují se k základním funkcím živých soustav (prokaryotické a eukaryotické 
organizmy a viry)a pochopit obecné principy procesů, jimiž se realizuje genetická informace probíhající ve 
všech živých soustavách, s ohledem na zvláštnosti hlavních skupin organizmů (bakterie, archea, rostliny, 
živočichové a viry).  
Osnova:  

 Stručná historie molekulární biologie 
 Nukleové kyseliny (primární, sekundární a terciární struktura DNA a RNA, různé konformace DNA a 

jejich význam v biologických systémech) 
 Vazebné interakce proteinů s DNA 
 Genetická informace a genetický kód 
 Molekulární struktura prokaryotického a eukaryotického genomu 
 Replikace prokaryotického a eukaryotického genomu 
 Transkripce prokaryotického a eukaryotického genomu 
 Posttranskripční úpravy a modifikace RNA, zvláště u eukaryot 
 Mechanizmy sestřihu a samosestřihu 

 32



 Translace prokaryotické a eukaryotické mRNA 
 Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Signální dráhy v eukaryotické buňce a jejich vztah 

k aktivaci transkripčních faktorů 
 Molekulární podstata získané imunity 
 Molekulární podstata kancerogeneze (onkogeny, protoonkogeny 
 Molekulární mechanizmy mutageneze a rekombinace. Transpozony 
 Mechanizmy oprav poškozené DNA 
 Základy genového inženýrství 

Výukové metody: Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle 
učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, jejich obsah je vysvětlen a doplněn 
komentářem vyučujícího. Předlohy jsou též k dispozici v IS MUNI.  
Metody hodnocení: Navštěvovat přednášky není povinné. Zkouška probíhá formou písemného testu formou 50 
otázek pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba 
zodpovědět správně alespoň 60% otázek. Doba trvání zkoušky je zhruba 60 minut.  
Literatura:  

 Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Čtvrté inovované vydání. Brno : Prof. RNDr. 
Stanislav Rosypal, DrSc., Brno, 2006. 290 s. Díl I. Molekulární biologie prokaryotické buňky. 
ISBN 80-902562-5-2. 

 Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1999. 300 s. Díl II. 
Molekulární biologie eukaryot. ISBN 80-902562-1-X.   

 Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 2000. 300 s. Díl III. 
Molekulární biologie virů. ISBN 80-902562-2-8.   

 Rosypal, Stanislav - Doškař, Jiří - Petrzik, Karel - Růžičková, Vladislava. Úvod do molekulární biologie 
IV. Molekulární biologie rostlinných virů, Priony, Molekulkární evoluce, Vznik života, Metody 
molekulární biologie, Genové inženýrství. Třetí inovované vydání. Brno : Rosypal S., Grafex, 2002. 300 
s. Díl čtvrtý. ISBN 80-902562-4-4.  

 Rosypal, Stanislav - Doškař, Jiří - Pantůček, Roman - Kailerová, Jana - Relichová, Jiřina - Růžičková, 
Vladislava - Šmarda, Jan - Šmarda, Jan - Štěpán, Jiří. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. 
České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno : Vydavatel Prof. RNDr. 
Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6.  

 Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky a : Essential cell 
biology (Orig.). Ústí nad Labem : Espero Publishing,. xxvi, 630. 

 Clark, David. Molecular biology. 1st ed. Burlington : Elsevier Academic Press, 2005. xviii, 784. 
ISBN 0-12-175551-7.  

 Molecular biology of the cell. Edited by Bruce Alberts. 5th ed. New York, N.Y. : Garland science, 
2008. xxxiii, 12. ISBN 978-0-8153-4106.   

Bi4035 Praktikum z molekulární biologie 
Vyučující: doc. RNDr. Vladislava Růžičková CSc., Mgr. Petr Beneš Ph.D., Mgr. Andrea Fořtová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je naučit studenty pracovat a manipulovat s genetickým materiálem tak, aby po 
ukončení výuky byli schopni analyzovat DNA chromozomální a plazmidovou bakteriálního původu.  
Osnova:  

 Předmět patří k základnímu praktickému kurzu Molekulární biologie pro studenty bakalářského 
programu Biologie. Obsahuje praktické úlohy, sloužící k osvojení si základních metodických postupů 
v molekulární biologii, především izolace a manipulace s nukleovými kyselinami.Příprava roztoků 
používaných v molekulární biologii. Úlohy: Izolace plazmidové DNA. Stanovení čistoty a koncentrace 
DNA. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami. Elektroforéza v agarózovém gelu. Izolace 
chromozomální DNA. Centrifugační metody. 

Výukové metody: Výuka probíhá formou praktického cvičení. Studenti provádějí laboratorní experimenty 
v jednotlivých úlohách, seřazených dle osnovy předmětu. Podklady a návody jsou pro studenty vyvěšeny ve 
studijních materiálech v Isu.  
Metody hodnocení: Pro získání zápočtu je nutné absolvování všech laboratorních úloh, zápočtového testu a 
odevzdání protokolů.  
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Literatura:  

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

 Sambrook, Joseph - Russel, David W. - Maniatis, Tom -  Fritsch, E.F.. Molecular Cloning. A laboratory 
Manual. Third Edition. Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001. 2344 s. 
ISBN-10: 0879695773 
   

Bi4060 Fyziologie rostlin 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Gloser Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu jsou posluchači schopni: vysvětlit fyzikální, fyzikálně-
chemické a biochemické principy transportních a metabolických procesů v rostlinných buňkách a orgánech; 
diskutovat procesy řídící růst a vývoj; popsat mechanismy reakcí rostlin na vnější stresové faktory; porozumět 
nejen základním fyziologickým mechanismům morfogeneze a fungování rostlinných buněk, pletiv a orgánů, ale i 
fungování celých rostlin v měnícím se prostředí.  
Osnova:  

 Obecné principy transportních procesů v rostlinách. Transport vody v xylému, transport rozpuštěných 
látek přes membrány, translokace v lýku, průduchová regulace výměny plynů. Světelné reakce 
fotosyntézy, regulace a strukturní změny fotosyntetického aparátu. Fotosyntetická redukce oxidu 
uhličitého, fotorespirace, koncentrační mechanismy C4 a CAM. Konverze primárních asimilátů, 
alokace uhlíkatých látek v rostlinných orgánech a jejich využití v růstových procesech. Asimilace 
dusíku a dalších minerálních živin. Specifické znaky růstových procesů u rostlin, embryogeneze a 
klíčení semen. Fytohormonální regulace růstu a vývoje, hlavní skupiny fytohormonů a mechanismus 
jejich účinku. Působení světelného a teplotního režimu na růst a vývoj. Obecná koncepce stresu 
u rostlin, reakce na extrémní vnější podmínky fyzikálního a chemického charakteru, mechanismy 
adaptace rostlin k působení stresorů. Interakce rostlin s jinými organismy a regulace těchto vztahů. 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Písemná zkouška.  
Literatura:  

 Gloser, Jan. Fyziologie rostlin. 2., rozš. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 157 s. ISBN 80-210-
1789-9.  

 Procházka, Stanislav. Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha : Academia, 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2.  
 Taiz, Lincoln - Zeiger, Eduardo. Plant physiology. 3rd ed. Sunderland, Massachusetts : Sinauer 

Associates, 2002. xxvi, 690. ISBN 0-87893-823-0.  
 Biochemistry & molecular biology of plants. Edited by Bob B. Buchanan - Wilhelm Gruissem - Russell 

L. Jones. Rockville, Md. : American Society of Plant Physiologists, 2000. xxxix, 136. ISBN 0-943088-
40-2.  

Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D., prof. Ing. Miloš Barták CSc., doc. RNDr. Vít Gloser Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po úspěšném absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni: měřit základní fyziologické 
charakteristiky vyšších rostlin s využitím moderních metod a přístrojů; naměřená data adekvátně statisticky 
zpracovat a vhodnou formou je prezentovat; interpretovat naměřené výsledky s ohledem na fyziologické 
fungování rostlin.  
Osnova:  

 Stanovení osmotického a vodního potenciálu rostlinných pletiv. 
 Stanovení rychlosti transpirace rostlin. 
 Kultivační experiment - vliv deficience vybraných živin na růstové charakteristiky rostlin - založení. 
 Výměna iontů mezi vnějším prostředím a rostlinou. 
 Stanovení respirace gazometricky. 
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 Test fytotoxicity těžkých kovů. 
 Stanovení světelné křivky fotosyntézy gazometricky. 
 Měření fotochemických procesů fotosyntézy pomocí fluorescence chlorofylu. 
 Stanovení obsahu chlorofylů a a b spektrofotometricky. 
 Příprava vzorků biomasy pro analýzy a typy analýz. 
 Působení růstových regulátorů na růst a vývoj rostlin v kulturách in vitro. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Podmínkou ukončení kurzu jsou vypracované protokoly ze všech úloh.  
Literatura:  

 Gloser, Jan. Fyziologie rostlin. 2., rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 157 s. skripta. 
ISBN 80-210-1789-9.   

 Minář, Jaroslav. Cvičení z fyziologie rostlin. 1. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 
123 s.  

 Vicherková, Miroslava. Cvičení z fyziologie rostlin. 2. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1985. 192 s.   

 Procházka, Stanislav. Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha : Academia, 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2.  
 Hess, Dieter. Fyziologie rostlin. Translated by A. Činčerová - J. Kerkule - M. Dvořák. 1. vyd. Praha : 

Academia, 1983. 341 s.  

Bi4070 Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii 
Vyučující: RNDr. Dušan Kadlec Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty biologických oborů s principy pořizování obrazových dat 
a využití analýzy obrazu v biologii; rozšíření a prohloubení znalostí mikroskopické techniky, světelné a 
fluorescenční mikroskopie; osvojení zákonitostí manuálního i automatického měření a hodnocení obrazových dat 
v biologických oborech. Kurs je orientován aplikačně, nevyžaduje speciální matematické znalosti.  
Osnova:  

 Současná dokumentační zařízení, digitální fotoaparáty, TV a digitální kamery, digitalizace signálu. 
 Pořizování a archivace obrazových dat, principy manuálního a automatického měření biologických 

objektů, popis objektů. 
 Předzpracování a prahování obrazu, binární editor. Základy klasifikace objektů. 
 Využití analýzy obrazu v patologii, toxikologii (Comet Assay) a cytogenetice (fluorescenční in situ 

hybridizace, komparativní genomová hybridizace, karyotypování chromozomů). 

Výukové metody: Teoretická příprava s praktickými ukázkami, diskuse  
Metody hodnocení: přednášky s doporučenou účastí, diskuze v hodině, dobrovolné návštěvy odborných 
pracovišť závěrečný test, kolokvium  
Literatura:  

 Purves, Dale - R.Beau Lotto. Why we see what we do: An Empirical Theory of Vision. : Sinauer 
Associates, Inc., 2003. 260 s. ISBN 0-87893-752-8.  

Bi4090 Obecná mikrobiologie 
Vyučující: RNDr. Ludmila Tvrzová Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přehled základních skupin mikroorganismů - viry, bakterie (včetně sinic), Archaea, houby. 
Struktura a funkce virionu. Struktura a funkce prokaryotické buňky. Rozdíly ve stavbě buňky sinic a archeí. 
Eukaryotické mikroorganismy. Růst a množení mikroorganismů. Výživa mikroorganismů. Energetický 
metabolismus chemoorganotrofů a chemolitotrofů. Fototrofní mikroorganismy. Základy genetiky a molekulární 
biologie mikroorganismů. Mikrobiální společenstva. Význam mikroorganismů v životním prostředí. Průmyslové 
využití mikroorganismů. Nejdůležitější taxonomické skupiny bakterií, archeí a hub. Mikroorganismy jako 
původci infekčních onemocnění. Po skončení kurzu bude student schopen - porozumět a vysvětlit odlišnosti 
mezi prokaryotickými a eukaryotickými organizmy - pochopit vzájemné vztahy mezi organizmy navzájem - 
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vysvětlit vztahy mezi mikroorganizmy a vnějším prostředím - dokladovat podíl mikroorganizmů na změnách 
vnějšího prostředí - využití mikroorganizmů v biotechnologiích  
Osnova:  

 Charakteristika základních skupin mikroorganismů, jejich postavení ve fylogenetickém stromu 
organismů. Prokaryotická a eukaryotická buňka, stavba buňky bakterií (i sinic) a archeí, dělení 
prokaryotické buňky, diferenciace - sporulace. Prokaryotické mikroorganismy - bakterie a archaea, 
struktura a funkce buňky, nejdůležitější zástupci, jejich výskyt a význam. Sinice. Archaea. Eukaryotické 
mikroorganismy - houby (mikroskopické vláknité houby, kvasinky) - struktura a funkce buňky, výskyt 
a význam. Viry - stavba virových částic, životní cyklus virů, nejvýznamnější zástupci a jejich význam. 
Růst a množení mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotické buňky, růstová křivka bakterií, kinetika 
bakteriálního růstu. Vliv faktorů vnějšího prostředí - teplota, tlak, pH, extrémní podmínky, přizpůsobení 
mikroorganismů, antimikrobní látky, antibiotika a chemoterapeutika, dezinfekce a sterilizace. 
Metabolismus mikroorganismů - obecné vlastnosti metabolických drah, metabolismus bakterií a archeí, 
výživa a energetický metabolismus, anabolismus. Fixace vzdušného dusíku, metanogeneze, produkce 
sekundárních metabolitů. Chemolitotrofie a fototrofie, bakteriální fotosyntéza. Dědičnost, proměnlivost 
a přenos znaků u prokaryotických mikroorganismů - základy genetiky bakterií, specifika molekulární 
biologie bakterií a archeí a jejich význam, přenos genetické informace u prokaryot (plazmidy, 
transformace, transdukce a konjugace), význam mikroorganismů v genovém inženýrství a 
biotechnologiích. Účelové chování bakteriální buňky - taxe a quorum sensing Výskyt a význam 
mikroorganismů v prostředí, vzájemné vztahy mezi mikroorganismy navzájem a mezi mikroorganismy 
a vyššími organismy, mikroflóra lidského těla. Mikroorganismy jako původci onemocnění. Faktory 
virulence a mechanismy překonání ochrany hostitelské buňky. Onemocnění způsobená 
mikroorganismy. Mikroorganismy v zemědělství a průmyslu - potravinářství, chemický průmysl, 
odpadové hospodářství. 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: Písemná nebo ústní zkouška.  
Literatura:  

 Kaprálek, František. Základy bakteriologie. Praha : Karolinum, 2000. 241 s. ISBN 80-7184-811-5.   
 Mikrobiologie :pro potravináře a biotechnology. Edited by Ludmila Šilhánková. 2. vyd. Praha : 

Victoria Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-71-6.  
 Němec, Miroslav - Horáková, Dana. Základy mikrobiologie pro učitelské studium. 2. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita, fakulta přírodovědecká, 1993. 233 s. ISBN 80-210-0817-2.   
 Jandová, Božena - Kotoučková, Ludmila. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno : Vydavatelství MU, 

1996. 67 s. Učební text. ISBN 80-210-1374-5.  
 Nester, Eugene W. Microbiology :a human perspective [Nester, 1998]. 2nd ed. Boston : McGraw-Hill, 

1998. xxxi, 848. ISBN 0-697-28602-9.  
 McKane, Larry - Kandel, Judy. Microbiology :essentials and applications. 2nd ed. New York : 

McGraw-Hill, 1995. 843 s. ISBN 0-07-045154-0.   
 Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN, Březová 18, 637 00 

Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  
 Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-

902896-2-2.  

Bi4090c Obecná mikrobiologie - cvičení 
Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc., Mgr. Andrea Teshim , RNDr. Kateřina Kšicová  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce 
v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava 
mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků, práce 
s bakteriofágem, kvasinkami a mikroskopickými houbami).  
Osnova:  

 1.Úvod, organizace cvičení, bezpečnost práce 2.Příprava živných medií a jejich sterilizace 3.Izolace, 
očkování a uchovávání mikroorganismů 4.Mikroskopické pozorování bakterií (fixovaný preparát, 
Gramovo barvení, práce s mikroskopem a analýzou obrazu) 5.Stanovení celkového počtu 
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životaschopných bakteriálních buněk plotnovou metodou 6.Bakterie ve vodě - základní 
mikrobiologický rozbor vody 7.Rozbor vody - hodnocení Stanovení koncentrace vitamínů a antibiotik 
mikrobiologickými metodami Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům 8.Základy identifikace 
bakterií, využití biochemických testů a standardizovaných identifikačních systémů 9. Stanovení počtu 
virionů ve fágovém lyzátu 10. Kvasinky, nativní preparát, vitální test, sklíčkové kultury, měření 
velikosti buněk 11. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů (celulolytických,Azotobacter, 
Clostridium ),očkování mikroskopických vláknitých hub 12. Hodnocení zastoupení mikroorganismů 
v půdě. Negativní barvení. Barvení pouzder Azotobacter sp. Pozorování spor - nativní preparát, fázový 
a Nomarského kontrast 13. Mikroskopické vláknité houby - pozorování v polotrvalém a nativním 
preparátu 14. Zápočtový preparát, PROTOKOLY, závěrečný test 

Výukové metody: Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a 
názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.  
Metody hodnocení: Aktivní účast na praktických cvičeních, protokoly, zápočtovy preparat a pisemný test.  
Literatura:  

 Jandová, Božena - Kotoučková, Ludmila. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno : Vydavatelství MU, 
1996. 67 s. Učební text. ISBN 80-210-1374-5.  

Bi4340 Biologie člověka 
Vyučující: doc. RNDr. Eva Drozdová Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět Biologie člověka by měl posluchače seznámit s komplexním pohledem na lidský rod, 
počínaje jeho evolucí přez jeho anatomii, variabilitu lidské populace až po růst a vývoj jedince. Hlavním cílem 
kurzu je studenty seznámit s problematikou biologie člověka do té míry, aby měli znalosti pro výuku tohoto 
předmětu na středních školách.  
Osnova:  

 1. Co je antropologie Antropologie. Charakteristika. Náplň. Rozdělení. Využití. Problémy 
 2. Evoluce člověka I Charakteristika podčeledi homininae. Charakteristika významnějších nálezů. 

Paleoekologické podmínky. Charakteristické anatomické a morfologické znaky australopitéků a 
ardipitéka. Jednotlivé druhy (A. afarensis, africanus, robustus, boisei, aethiopicus, Ardipithecus 
ramidus). Materiální kultura a teorie. Výživa hominidů. Původ hominidů. Byli předkové rodu Homo? 

 3. Evoluce člověka II Rod Homo a jeho příslušníci. Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo 
heidelbergensis, Homo sapiens neandethalensis, Homo sapiens sapiens. Významné nálezy, materiální 
kultura a způsob života. Osídlení Ameriky a Austrálie. 

 4. Lidské tělo a jeho organizace Tkáně. Orgánové systémy. Homeostáze. 
 5. Trávení a výživa Trávicí systém. Výživa. 
 6. Oběh tělních tekutin Vnitřní a zevní prostředí. Kardiovaskulární systém. Lymfatický systém. 

Fyziologické projevy. Poruchy oběhového systému. 
 7. Dýchání Dýchací cesty. Mechanismus dýchání. Vnitřní a vnější dýchání. Dýchání a zdraví. 
 8. Vylučování Vylučované látky. Orgány podílející se na exkreci. Močopohlavní systém. 
 9. Nervový systém Neurony a přenos vzruchu. Periferní nervový systém. CNS. Léková a drogová 

závislost. 
 10. Soustava kosterní a svalová Kostní tkáň. Lebka a poskraniální skelet. Spojení kostí. Svalstvo. 

Stavba a funkce. Komplexy svalů. 
 11. Smysly Receptory. Kůže. Svaly a klouby. Speciální čidla. Zrak. Sluch. 
 12. Rozmnožování Muž a žena. Pohlavní dimorfismus. Monogamie, polyandrie. Rodina jako sociální 

instituce. 
 13. Individuální vývoj Růst a vývoj lidského organismu. Prenatální vývoj (změny v embryonálním a 

fetálím období). Postnatální vývoj (změny v růstu a vývoji dítěte i změny v oblasti psychické). Období 
plné výkonnosti. 

 14. Variabilita a adaptabilita Příčiny variability a její projevy. Adaptace individuální (fyziologická) a 
evoluční (genetická). Modely a příklady. 

 15. Současné lidstvo a jeho budoucnost Populační růst. Dětská úmrtnost. Hlavní příčiny smrti. 
Epidemické choroby a přírodní výběr. Měnící se prostředí a přírodní výběr. Pokračující evoluce: důkazy 
z prehistorie. 
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Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Výuka se koná formou přednášek. Zkouška probíhá formou písemného testu.  
Literatura:  

 Beneš, Jan. Člověk. In Člověk. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0460-0.   
 Mader, Sylvia S. Biology [Mader, 1998]. 6th ed. Boston : McGraw-Hill, 1998. xxii, 944. ISBN 0-697-

34080-5.  
 Vančata, Václav - Malina, Jaroslav. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 13: 

Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : 
Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 212 s. 
Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a 
"příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3049-6. 

 Biologie člověka pro speciální pedagogy. Edited by Jitka Machová. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1993. 263 s. ISBN 80-04-23795-9.   

 Machová, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1994. 263 s. 
ISBN 80-7066-980-2.  

 Klemera, Josef. Somatologie a antropologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 
502 s. 

Bi4340c Biologie člověka - cvičení 
Vyučující: Mgr. Kateřina Boberová , doc. RNDr. Eva Drozdová Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu se studenti budou orientovat v metodách studia lidských kosterních 
pozůstatků a především v metodice studia živého člověka.  
Osnova:  

 Kosterní systém. Typy kostí lidského skeletu. Rozlišení jednotlivých kostí a zubů dočasného a trvalého 
chrupu. 

 Určování pohlaví a věku z kosterního materiálu. Morfoskopické a morfometrické metody. 
 Homo floresiensis. 
 Dermatoglyfika. Snímání otisků prstů a dlaní. Vyhodnocování otisků. Útvary na prstech ruky. Útvary 

na dlani. Dermatoglyfy a chromozomální aberace. 
 Antropometrie. Měření základních tělesných rozměrů, počítání indexů. Celostátní antropologické 

výzkumy. 
 Složení lidského těla. Metody odhadu tělesného složení. Hodnocení optimální hmotnosti (BMI, FMI, 

Rohrerův index, WHR index). 
 Typologie tělesné stavby. Historie typologie. Variabilita tělesné stavby člověka. 
 Somatoskopie. Popisné znaky na hlavě (krajina čelní, krajina nosní, krajina rtů a brady, krajina očí, ušní 

boltec, vlasy a vousy, oči). Popisné znaky na těle (hrudník, horní končetina, dolní končetina). 

Výukové metody: praktická cvičení  
Metody hodnocení: Zápočet. Podmínky k udělení zápočtu: povinná účast na cvičeních, odevzdané protokoly.  
Literatura:  

 
 Ember, Carol R - Ember, Melvin - Peregrine, P.N. Anthropology, 13th edition, Prentice Hall, 2010. 656 

s. ISBN-10: 0205738826 
 Antropologie :příručka pro studium kostry. Edited by Milan Stloukal. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, 

1999. 510 s. ISBN 80-7036-101-8.   
 Riegerová, Jarmila - Přidalová, Miroslava - Ulbrichová, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné 

výchově a sportu :(příručka funkční antropologie). 3. vyd. Olomouc : Hanex, 2006. 262 s. ISBN 80-
85783-52-5.  

Bi5000 Bioinformatika I - nukleové kyseliny 
Vyučující: doc. RNDr. Roman Pantůček Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je zvládnutí běžných aplikací potřebných pro zpracování a analýzu sekvencí 
nukleových kyselin a proteinů, především seznámení posluchačů s informačními službami pro molekulární 
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biologii dostupnými na internetu jako jsou molekulárně biologické databáze a nástroje pro jejich využití. Na 
konci kurzu jsou studenti schopni provádět návrh primerů, párové a mnohonásobné přiložení sekvencí a 
fylogenetické studie, anotaci nově stanovených sekvencí a přípravu sekvencí pro deponování v databázi.  
Osnova:  

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

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

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

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

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

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

Bi5040 Biostatistika - základní kurz 
Vyučující: RNDr. Jiří Jarkovský Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: V závěru kurzu jsou studenti schopni: Definovat strukturu datového souboru pro statistickou 
analýzu; Vizualizovat vstupní data pro analýzu a tyto vizualizace interpretovat; Identifikovat vhodné metody 
popisné analýzy dat; Fomulovat hypotézy statistické analýzy dat; Vybrat korektní statistické testy pro 
potvrzení/vyvrácení položených hypotéz; Interpretovat výsledky statistického hodnocení dat (jak vlastní, tak 
v odborné literatuře); Posoudit vhodnost aplikace různých statistických metod na různé typy dat  
Osnova:  

 1. Úvod do statistiky, testování hypotéz. Stochastická rozložení, distribuční funkce, frekvenční tabulky, 
kvantily. Tabulky modelových rozložení. Výběry z biologických populací, zpracování dat. Úvod do 
plánování výběrů. 2. Spojitá, ordinální a nominální data v biologii. Odhady výběrových parametrů. 
Procenta a indexy jako odvozená biologická data. 3. Rozložení spojitých proměnných - testování 
hypotéz, grafické metody. Rozložení binárních proměnných - testování hypotéz, grafické metody. 4. 
Jednovýběrové testy. Testování hypotéz o parametrech výběrových populací: výběrový průměr, 
medián, směrodatná odchylka, rozptyl. Výběrové a experimentální plány pro testování parametrů 
výběrových populací. 5. Aplikace binomického a Poissonova rozložení v biologii, modelování pomocí 
binomického rozložení. Jednovýběrové testy o binomickém parametru p a Poissonově konstantě. 6. 
Srovnávání parametrů dvou výběrových populací. Experimentální plány - zcela znáhodněný a párový. 
Parametrické a neparametrické metody. Formální prezentace srovnání dvou výběrových populací 
v literatuře. Grafické metody. 7. Analýza binárních a ordinálních dat. Test dobré shody: genetika, 
molekulární biologie, ekologie. Analýza R x C kontingenčních tabulek, diskriminace kategoriálních dat. 
Binomický test a test homogenity binomických četností. 8. Korelační analýza. Parametrická a pořadová 
korelace. Míry podobnosti v ekologii (kovariance, korelační koeficienty, koeficienty podobnosti). 
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Korelační a kovarianční matice. Parciální korelace. 9. Analýza rozptylu (ANOVA): modely 
jednoduchého třídění pro experimentální a ekologická data. Neparametrické metody analýzy rozptylu. 
10. ANOVA dvojného třídění, testování interakcí jednoho nebo více pokusných zásahů, formální 
prezentace výsledků analýzy rozptylu. Stručný přehled experimentálních plánů: jednoduché a dvojné 
třídění, faktoriální plány a plány zcela znáhodněných bloků. Laboratorní a terénní pokusy. Hierarchická 
analýza rozptylu v genetice a ekologii. 11. Úvod do regresní analýzy. Regresní analýza přímky. 
Analýza rozptylu v regresní analýze přímky. Lineární regrese. polynomy vyššího řádu. Analýza 
rozptylu u těchto regresních analýz. Polynomiální regrese v návaznosti na ANOVA testy. Analýza 
reziduí regresních modelů. Úvod do vícerozměrné lineární regrese. 

Výukové metody: Teoretické přednášky doplněné komentovanými příklady, studenti jsou podporováni 
v kladení otázek týkajících se probírané látky.  
Metody hodnocení: Předmět biostatistika je uzavřen písemnou zkouškou testující uchopení principů, správnou 
aplikaci a základní výpočetní dovednosti studentů. Zkouška pokrývá celý rozsah kurzu od popisné statistiky, 
předpokladů statistického testovní až po aplikaci konkrétních testů na konkrétních reálných příkladech.  
Literatura:  

 Petrie, A., Watson, P. (2006) Statistics for Veterinary and Animal Science, Wiley-Blackwell; 2nd ed  
 Zar, J.H. (1998) Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed.  
 Sokal, R.R., Rohlf, F.J. (1994) Biometry, W. H. Freeman, 3th ed.  

Bi5121 Anatomie člověka 
Vyučující: RNDr. Marcela Křiváková Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je studenty seznámit s anatomií člověka v rozsahu menším než je vyučována na 
lékařské fakultě, ale v rozsahu dostatečném pro antropologické a genetické studium recentní i historické 
populace. Na konci kurzu by se měl student orientovat v anatomii člověka tak aby byl schopen výzkumu a 
odběru vzorků.  
Osnova:  

 Úvod - základní anatomické názvosloví, základy orientace na lidském těle, základní anatomické 
postavení. 

 Přehled tkání lidského těla 
 Kosti 
 Spojení kostí, klouby a vazy 
 Svaly 
 Systém trávicí 
 Systém dýchací 
 Systém urogenitální 
 Žlázy s vnitřní sekrecí 
 Systém oběhový 
 Systém nervový 
 Smyslové orgány 
 Kůže 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Přiouštěcí písemný test, ústní zkouška  
Literatura:  

 McKinley, Michael - O´Loughlin, Valerie Dean. Human Anatomy, 2nd edition. McGraw-Hill Science, 
2007. 874 s. ISBN-10: 0077213408  

 Čihák, Radomír. Anatomie. 2., upr. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2002. 470 s. ISBN 80-247-0143-X.  
 Anatomie. Edited by Radomír Čihák. 1. vyd. Praha : Grada, 1997. 655 s. ISBN 80-7169-140-2.   
 Čihák, Radomír. Anatomie 1. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1987. 456 s.  
 Anatomie. Edited by Radomír Čihák. 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-

970-5.  
 Čihák, Radomír. Anatomie 2 : Splanchnologia. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1988. 387 s.  
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 Čihák, Radomír. Anatomie. 2. 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. [xx], 470. ISBN 80-
247-0143-.  

Bi5121c Anatomie člověka - cvičení 
Vyučující: RNDr. Marcela Křiváková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je důkladné procvičení anatomie člověka prakticky na anatomických 
preparátech, obrazech a modelech. Absolvent kurzu by měl mít znalosti anatomie člověka v takovém rozsahu, 
aby byl schopen antropologického výzkumu recentní a historické populace.  
Osnova:  

 Úvod - základní anatomické názvosloví, základy orientace na lidském těle, základní anatomické 
postavení. 

 Přehled tkání lidského těla 
 Kosti 
 Spojení kostí, klouby a vazy 
 Svaly 
 Systém trávicí 
 Systém dýchací 
 Systém urogenitální 
 Žlázy s vnitřní sekrecí 
 Systém oběhový 
 Systém nervový 
 Smyslové orgány 
 Kůže 

Výukové metody: Praktické cvičení  
Metody hodnocení: Písmený zápočtový test + praktická zkouška  
Literatura:  

 Anatomie. Edited by Radomír Čihák. 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-
970-5.  

 Anatomický obrazový slovník. Edited by Heinz Feneis - Wolfgang Dauber. 2. vyd. Praha : Grada, 1996. 
455 s., il. ISBN 80-7169-197-6.   

 McKinley, Michael - O´Loughlin, Valerie Dean. Human Anatomy, 2nd edition. McGraw-Hill Science, 
2007. 874 s. ISBN-10: 0077213408  

 Čihák, Radomír. Anatomie 1. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1987. 456 s.   
 Čihák, Radomír. Anatomie 2 : Splanchnologia. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1988. 387 s.   
 Anatomie. Edited by Radomír Čihák. 1. vyd. Praha : Grada, 1997. 655 s. ISBN 80-7169-140-2.   
 Sinělnikov, R.D. Atlas anatomie člověka III : Nauka o nervové soustavě, o ústrojích smyslových a o 

žlázách s vnitřní sekrecí. Translated by R. Čihák. 2. přeprac. a dopl. vyd., 3. Praha : Avicenum,. 399 s.  
 Čihák, Radomír. Anatomie. 2., upr. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2002. 470 s. ISBN 80-247-0143-X.   
 Feneis, Heinz. Anatomický obrazový slovník. Illustrated by Gerhard Spitzer. Praha : Avicenum, 1981.  
 Anatomie. Edited by Radomír Čihák. 2. uprav. a dopl. vyd. Praha : Grada-Avicenum, 2004. 673 s. 

ISBN 80-247-1132-X.  

Bi5122 Bakalářská práce AG I 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je, formou konzultací, vést studenty při činnosti na jejich bakalářské práci. Kurz je 
dvousemestrový a na konci student odevzdá bakalářskou práci.  
Osnova:  

 Sběr literatury, experimenty, sepsání bakalářské práce. 

Výukové metody: teoretická připrava, konzultace.  
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Metody hodnocení: zápočet, hodnocení podle postupu bakalářské práce.  
Literatura: 0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.  

Bi5123 Základní antropologická metodika I 
Vyučující: doc. RNDr. Eva Drozdová Ph.D.  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními postupy při studiu kosterního materiálu 
v historické antropologii. Na konci kurzu by studenti měli být schopni určit základní antropologické 
charakteristiky u kosterního materiálu.  
Osnova:  

 1. Úvod do antropologické práce 
 1.1. Pohřby 
 1.1.1. Primární 
 1.1.2. Sekundární 
 1.1.3. Terciální 
 1.2. Dokumentace, vyzvedávání, preparace 
 1.2.1. Vyzvedávání 
 1.2.2. Dokumentace 
 1.2.3. Vyzvedávání a transport 
 1.2.4. Odběr vzorků 
 1.3. Půdní podmínky a jejich vliv na zachování kosterního materiálu 
 Úkol: Zpracování sekundárního pohřbu a vypracování protokolu Roztřídění kostí a výpočet MNI 

(Maximum number of individuals) 
 2. Zpracování kosterního materiálu v laboratoři 
 2.1. Preparace a čištění a konzervace 
 2.2. Rekonstrukce 
 2.3. Dokumentace, popis zpracovávaného kosterního materiálu 
 Úkol: Ošetření kosterního materiálu v laboratoři (umytí a rekonstrukce) a vypracování podrobného 

anatomického popisu 
 3. Popisné znaky na kostře 
 1.1. Popisné znaky na lebce 
 1.1.1. Švy 
 1.1.2. Norma verticalis 
 1.1.3. Norma occipitalis 
 1.1.4. Norma lateralis 
 1.1.5. Norma basalis 
 1.1.6. Norma frontalis 
 1.1.7. Mandibula 
 1.1.8. Chrup 
 1.2. Popisné znaky na kostech poskraniálního skeletu 
 1.2.1. Páteř 
 1.2.2. Hrudník 
 1.2.3. Pletenec lopatkový 
 1.2.4. Horní kočetina (paže, předloktí, kostra ruky) 
 1.2.5. Pánev 
 1.2.6. Dolní končetina (stehno, bérec, kostra nohy) 
 Úkol: Vypracovat popis 1 kostry 
 4. Osteometrie 
 4.1. Orientace, osy a roviny 
 4.2. Antropologické míry, způsoby měření 
 4.2.1. Absolutní míry 
 4.2.1.1. Přímé míry 
 4.2.1.2. Projektivní míry 
 4.2.1.3. Vypočítané míry 
 4.2.1.4. Odhadnuté míry 
 4.2.2. Relativní míry 
 4.2.3. Výběr měr 
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 4.2.4. Technika měření 
 4.2.5 Chyby měření 
 4.2.6. Kontrola 
 4.2.7. Antropologické instrumentárium´ 
 4.3. Základy kraniometrie 
 4.3.1. Kraniometrické body 
 4.3.2. Míry na lebce 
 4.4. Základy měření postkraniálního skeletu 
 4.4.1. Míry na postkraniálním skeletu 
 Úkol: Metricky zpracovat jednu kostru 
 5. Určování pohlaví na kostře 
 5.1. Sexuální dimorfismus 
 5.2. Vliv stáří 
 5.3. Spolehlivost metod 
 5.4. Druhy metod 
 5.4.1. Morfometrické a morfoskopické metody na pánvi 
 5.4.2. Morfometrické a morfoskopické metody na lebce 
 5.4.3. Určování pohlaví na dalších kostech postkraniálního skeletu 
 5.4.4. Určování pohlaví na zubech 
 5.5.5. Genetické určování pohlaví 
 Úkol: Určit pohlaví na kosterním materiálu morfometricky a morfoskopicky (lebka, pánev, talus a další) 
 6. Určování věku 
 6.1. Určování věku podle prořezávání zubů 
 6.1.1. Mineralizace a dentice 
 6.1.2. Obrus zubů 
 6.2. Určení věku na základě osifikace skeletu 
 6.2.1. U dětí a mládeže 
 6.2.2. U dospělých 
 6.3. Kombinovaná metoda 
 6.4. Další metody 
 Úkol: určit stáří na kostře dítěte a dospělého několika metodami 
 7. Rekonstrukce výšky postavy 
 7.1. Metody a jejich použití 
 Úkol: Odhadnout výšku postavy na kosterním materiálu, několika metodami 
 8. Rekonstrukce podoby na základě lebky 
 8.1. Historie 
 8.2. Gerasimovova metoda 
 8.3. Základy práce s dioptrografem a diagrafem 
 Úkol: vypracovat dioptrografickou kresbu obrysu lebky a pokusit se o rekonstrukci podoby 
 9. Studium žárových pohřbů 
 7.1. Historie 
 7.2. Teorie a definice žárového pohřbu 
 7.3. Vyzvedávání a preparace žárových hrobů 
 7.4. Metody studia 
 Úkol: Rozebrat jeden žárový hrob a pokusit se určit pohlaví a věk 
 Základy dentální antropologie 
 10.1. Druhy zubů a způsoby jejich značení 
 10.2. Chrup trvalý 
 10.2.1. Variabilita jednotlivých zubů 
 10.2.2. Metody popisu 
 10.2 3. Měření 
 10.3. Chrupu mléčný 
 10.3.1. Variabilita mléčného chrupu, prořezávání a resorbce 
 10.4. Projevy chorob na zubech, dentální patologie 
 Úkol: Na zubním materiálu vypracovat popis chrupu 

Výukové metody: teoretická příprava, praktické cvičení  
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Metody hodnocení: praktická zkouška  
Literatura:  

 Anatomie zubů a chrupu. Edited by Milan Dokládal. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita-Lékařská 
fakulta, 1994. 121 s. ISBN 80-210-0999-3.   

 Antropologie :příručka pro studium kostry. Edited by Milan Stloukal. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, 
1999. 510 s. ISBN 80-7036-101-8.  

 Drozdová, Eva. Základy osteometrie. 1. vyd. Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 2005. 196 s. 
Panoráma biol. a sociokulturní antropologie 18. ISBN 80-7204-291-2.  

Bi5124 Antropogenetika v praxi 
Vyučující: doc. RNDr. Eva Drozdová Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou antropogenetiky v jejím praktickém využití. 
Po absolvování kurzu by se měli studenti orientovat v problematice a meli by mít přehled o tom jaké je uplatnění 
tohoto oboru v praxi.  
Osnova:  

 Osnova bude každoročne aktualizována. Budu zváni k přednáškám odborníci z praxe, aby studentům 
přiblížili oblast své činnosti a ukázali jim uplatnění antropogenetického vzdělání v praxi. 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: zápočet za účast  
Literatura: 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Bi5180 Genetika kvantitativních znaků 
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Urban Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen rozumět a vysvětlit problematiku genetiky 
kvantitativních znaků, povahu dědičnosti kvantitativních znaků, genetické mechanismy na úrovni populací a 
hodnocení jejich genetické variability. ; Student získá přehled a dovednosti v praktických odhadech genetických 
parametrů, zejména heritability a jejich praktické aplikaci ve šlechtění - odhady plemenné hodnoty. ; 
Interpretovat tyto poznatky a konkrétně je využívat jako základ pro cílené šlechtění hospodářských zvířat. ; 
Propojit znalosti klasické kvantitativní genetiky s přístupy molekulární genetiky v moderních šlechtitelských 
postupech - MAS a genomická selekce.  
Osnova:  

 Význam genetiky kvantitativních znaků 
 Diverzita fenotypová a variance genetická – popis genetické struktury populace – koncept H.-W. 
 Vliv selekce a mutace na genetickou strukturu populace. 
 Vliv migrace, genetického driftu na genetickou strukturu populace 
 Vliv inbridingu na genetickou strukturu populace 
 Základy genetiky kvantitativních znaků – kontinuální variance a kvantitativní znaky, ANOVA. 
 Genetické parametry, vlastnosti a jejich odhady - genetická variance, koeficient dědivosti a 

opakovatelnosti, genetické korelace a korelované vlastnosti. 
 Lineární modely pro odhad genetických parametrů, BLUP – Animal Model 
 Kvantitativní genetika ve šlechtění – principy a postupy 
 Genetická hlediska odhadu plemenné hodnot 
 Genetické markery a QTL – mapování QTL 
 Základní principy aplikace genetických markerů – MAS, MAI, genomická selekce 

Výukové metody: Přednášky, diskuze, domácí práce  
Metody hodnocení: esej, ústní zkouška  
Literatura:  

 Urban T. (2008) Virtuální svět genetiky 3 - principy genetiky populací a kvantitativních znaků. [online] 
MENDELU, URL  

 44



Bi5220 Imunologie 
Vyučující: doc. RNDr. Antonín Lojek CSc., RNDr. Milan Číž Ph.D., Mgr. Lukáš Kubala Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním principům imunologie.  
Osnova:  

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

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

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

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

 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.  

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

Bi5220c Imunologie - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Alena Žákovská Ph.D., Mgr. Monika Dušková PhD., Mgr. Karel Vostal  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cvičení navazuje na základní přednášku Imunologie, hlavní náplní je teoretické a praktické 
seznámení s metodikami používanými v imunologickém výzkumu i klinické laboratorní praxi. Vyučované 
matodiky patří k základním, důraz je kladen na vlastní praktickou činnost studentů a osvojení správné 
laboratorní praxe.  
Osnova:  
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 1. Histologie imunitních orgánů 2. Buňky imunitního systému 3. Stanovení mikrobicidní aktivity 
lysozymu metodou radiální difúze 4. Fagocytární aktivita: test ingesce MSH částic 5. Fagocytární 
aktivita: metoda chemiluminiscenčního stanovení 6. Izolace lymfocytů metodou gradientové 
sedimentace. 7. Stanovení aktivity komplementu metodou chemiluminiscence. 8. Stanovení protilátek: 
imunodifúzní a turbidimetrické stanovení 9. Stanovení aktivity komplementu chemiluminiscenční 
metodou 10. Imunoelektroforéza bílkovin krevního séra 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Povinná účast ve cvičeních protokoly, písemný zápočtový test  
Literatura:  

 Procházková, Jitka - John, Ctirad. Vybrané diagnostické metody lékařské imunologie. 1. vyd. Praha : 
Avicenum - zdravotnické nakladatelství, 1986. 367 s. ISBN 08-043-86.  

 Hořejší, Václav - Bartůňková, Jiřina. Základy imunologie. 1. vyd. Praha : Triton, 1998. 219 s. ISBN 80-
85875-73-X.  

Bi5311 Bakalářský seminář MBG/AG I 
Vyučující: RNDr. Pavel Lízal Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - formulovat hlavní cíle své diplomové práce - 
interpretovat a prezentovat své výsledky - formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse 
v oblasti molekulární biologie a genetiky  
Osnova:  

 Program semináře je vypracován na začátku semestru podle témat diplomových prací a podle možností 
externich přednášejících. 

Výukové metody: přednášky studentů a zvaných hostů, po kterých následuje diskuse k danému tématu  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za přípravu ústních sdělení a aktivní účast v diskusích po odeznění 
přednášek.  
Literatura:  

 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-
200-0755-5.  

Bi5401 Bakalářská práce MBG I 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět bakalářská práce MBG I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání 
bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) 
zajistí, že studenti odevzdají rešeršní práci dle zadaného tématu s problematikou z oblasti molekulární biologie a 
genetiky člověka, živočichů, rostlin, bezobratlých, virů a prokaryot. Cílem předmětu je shrnout, reprodukovat a 
analyzovat poznatky shromážděné ke konkrétnímu tématu. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzu následujícího) 
by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.  
Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce 

Výukové metody: Práce s odbornou literaturou, s internetovými literárními databázemi, konzultace s učitelem 
každé tři týdny.  
Metody hodnocení: Písemné sestavení osnovy bakalářské práce a dalších částí jak je stanoveno učitelem. 
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.  
Literatura:  

 Matthews, Janice R. - Matthews, Robert W. Successful scientific writing :a step-by-step guide for the 
biological and medical sciences. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. xii, 240 p. 
ISBN 978-0-521-69927.  
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 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-
200-0755-5.  

Bi5402 Dermatoglyfika 
Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Králík Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět si klade za cíl na příkladu dermatoglyfiky, jako oboru, který prošel všemi fázemi 
vývoje vědní disciplíny, demonstrovat možnosti a omezení přírodních věd. Po ukončení kurzu by student měl být 
schopen: popsat vlastnosti epidermálních lišt a dermatoglyfů; definovat a použít metody záznamu otisků prstů; 
vysvětlit ontogenezi, fylogenezi a funkci papilárního terénu. Měl by být schopen analyzovat vztahy 
dermatoglyfických znaků k dalším biologickým vlastnostem organismu a specifikovat způsoby využití otisků 
prstů v medicíně, forenzní oblasti, biometrii a paleodermatoglyfice.  
Osnova:  

 1. Dermatoglyfika jako modelový příklad vědního oboru prismatem Kuhnovy Teorie vědeckých 
revolucí. 2. Vlastnosti epidermálních lišt a dermatoglyfů. 3. Dermatoglyfické metody záznamu otisků 
prstů. 4. Ontogeneze papilárního terénu. 5. Funkce papilárního terénu. 6. Fylogeneze papilárního terénu. 
7. Dermatoglyfické vzory. 8. Ostatní dermatoglyfické znaky (minucie, vmezeřené linie, přerušované 
linie, bílé linie, flexní rýhy). Vztah dermatoglyfických znaků k jiným biologickým vlastnostem 
organismu. 9. Využití otisků prst v medicíně a forenzní oblasti (chromozomální vady, 
dědičnost/paternita). Daktyloskopie (principy identifikace, AFIS, biometrie). 10. Paleodermatoglyfika 
(historie, specifika, omezení). 11. Souhrn kurzu, referáty studentů. 

Výukové metody: Výuka v kurzu probíhá formou praktické přípravy s komentářem a supervizí vyučujícího.  
Metody hodnocení: Kurz je ukončen zápočtem udělovaným za prokázání praktických znalostí v rámci 
protokolů z cvičení. Závěrečné hodnocení je prováděno na základě hodnocení těchto protokolů a referátu.  
Literatura:  

 Neubauer, Z. (1994): Přímluvce postmoderny. Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 
Praha.  

 Kuhn,T. S. (1982): Štruktúra vedeckých revolucií. Pravda, Bratislava.  
 Pospíšil M.F. (1974): Základy dermatoglyfiky. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 

Bratislava.  
 Králík M., Novotný V. (2003): Epidermal ridge breadth: an indicator of age and sex in 

paleodermatoglyphics. Variability and Evolution, 11: 530.  

Bi5520 Kvalita potravin rostlinného původu 
Vyučující: prof. Ing. Oldřich Chloupek DrSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po úspěšném absolvování tohoto předmětu posluchač dovede kriticky posoudit kvalitu potravin 
rostlinného původu, genetické a negenetické vlivy, které ji ovlivňují a získá odolnost vůči nepodložené reklamě. 
Orientuje se v označování potravin, např. odrůd brambor v obchodě. Ochutnáním si uvědomí jak se liší kvalita 
pečiva a brambor jednotlivých odrůd a ocení přínos šlechtění.  
Osnova:  

 Human nutrients, natural toxins and pollutants. Quality and safety of food raw materials. Genetic and 
environmental factors of the food quality. Consumers´ value and food from cereals. Quality of wheat, 
rye, triticale, barley, oat, maize and pseudocereals (buckwheat etc). Consumers´ value and products 
made from legumes, oil crops, potato and sugar beet. Quality of vegetables and fruits, beer and wine. 
Organic agriculture. Identification of seeds of food crops, technological evaluation of samples (seeds 
and flour). Tasting of bread and potato from different varieties and of oil from different crops. 

Výukové metody: Přednášky, jednodenní praktikum na Mendelu.  
Metody hodnocení: Zkouška.  
Literatura:  
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 Chloupek O., Procházková B., Hrudová E. 2005: Pěstování a kvalita rostlin. Skriptum. MZLU v Brně, 
176 s.   

 Smolin LA, Grosvenor MB 2010: Nutrition: Science and application. 2nd ed., Wiley, 785 p.  

Bi6121 Základní antropologická metodika II 
Vyučující: RNDr. Marcela Křiváková Ph.D.  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Prakticky zvládnout somatometrické měření. Seznámit se s metodami měření, umět odebrat 
potřebnou anamnézu, použít antropometrické nástroje, určit jednotlivé antropometrické body, provést měření 
výškových, šířkových délkových, váhových a obvodových rozměrů. Zhodnotit složení lidského těla a výpočty 
významných tělových indexů.  
Osnova:  

 1. Úvod do předmětu -pojem, historie a současný pohled na vývoj metod 
 2. Dělení metod biologické antropologie: vyšetření smysly vyšetření fyzikálními přístroji funkční 

zkoušky (fyziologické, biochemické, chemické) 
 3. Anamnéza význam a postavení ve výzkumu, 
 4. Somatometrie, základní aspekty, unifikace metod, význam somatometrická laboratoř 

instrumentarium (antropometrické nástroje) postup měření, podmínky, přípustná chyba 
 5. Antropometrické body na těle na hlavě na uchu 
 6. Měření výškových rozměrů a rozpětí paží 
 7. Měření šířkových a hloubkových rozměrů trupu 
 8. Měření délkových a šířkových rozměrů na horní končetině 
 9. Měření délkových a šířkových rozměrů na dolní končetině 
 10. Měření obvodů těla 
 11. Měření váhy, kožních řas, analýza hmoty lidského těla 
 12. Indexy a jejich definice 

Výukové metody: přednášky s cvičením  
Metody hodnocení: písemná a praktická zkouška  
Literatura:  

 Ember, Carol R - Ember, Melvin - Peregrine, P.N. Anthropology, 13th edition, Prentice Hall, 2010. 656 
s. ISBN-10: 0205738826 

 Riegerová, Jarmila - Přidalová, Miroslava - Ulbrichová, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné 
výchově a sportu: (příručka funkční antropologie). 3. vyd. Olomouc : Hanex, 2006. 262 s. ISBN 80-
85783-52-5.  

Bi6122 Bakalářská práce AG II 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je, formou konzultací, vést studenty při činnosti na jejich bakalářské práci. Kurz je 
dvousemestrový a na konci student odevzdá bakalářskou práci.  
Osnova:  

 Sběr literatury, případně experimentální práce, sepsání bakalářské práce. 

Výukové metody: Teoretická připrava, konzultace.  
Metody hodnocení: Zápočet za odevzdání bakalářské práce.  
Literatura:  

 Literatura bude zadána na základě tématu bakalářské práce každému studentovi individuálně.  

Bi6123 Auxologie 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Sedlak Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Cílem přednášky je vysvětlit studentům obecné zákonitosti růstu, řízení a dědičnost růstu. 
Principy skeletálního růstu a obecné teorie růstu. Dynamika růstu s ohledem na sílu genetické determinace 
znaku, vývoj proporcionality dítěte. Ontogenetický vývoj, synchronizace vývojových procesů. Biologický věk a 
jeho koreláty. Nadměrná a nízká hmotnost. Klinické aplikace. Problematika hodnocení a interpretace 
auxologických dat. Sekulární změny.  
Osnova:  

 1) růst a jeho determinanty, interindividuální a intersexuální variabilita růstu 
 2) primární aspekty růstu – osifikace a růst kostí postkraniálního skeletu, skeletální morfogeneze 
 3) obecné teorie růstu, utah paradigma 
 4) hormonální regulace růstu 
 5) genetická podmíněnost růstu, heritabilita, genetický růstový potenciál, konstituční varianty růstu, 

prediktivní postupy 
 6) hodnocení a interpretace auxologických dat, růstové křivky – typy, konstrukce, popis, růstové spurty 
 7) dynamika růstu, alometrický a izometrický růst, růstové vztahy somatických parametrů, změny 

tělesné proporcionality 
 8) biologický věk, koreláty skeletálního věku 
 9) ontogenetický vývoj dítěte, synchronizace vývojových procesů 
 10) vývoj hmotnostních parametrů, specifika hodnocení v dětském věku, vývojové koreláty hmotnosti a 

stupně adipozity, adiposity reboud, prevalence nadváhy, obezity a nízké hmotnosti 
 11) klinické aplikace auxologických principů, norma – patologie, růstová/vývojová 

akcelerace/retardace, adaptivní růst 
 12) metody sběru, zpracování a interpretace auxologických dat – růstové normativy, referenční soubory, 

sekulární změny. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Riegerová, Jarmila - Přidalová, Miroslava - Ulbrichová, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné 
výchově a sportu :(příručka funkční antropologie). 3. vyd. Olomouc : Hanex, 2006. 262 s. ISBN 80-
85783-52-5. 

 Riegerová, Jarmila. Study of children somatotype changes at the age of puberty: a longitudinal 
observation. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. ISBN 80-7067-433-4.   

Bi6124 Laboratorní praxe v historické antropologii I 
Vyučující: doc. RNDr. Eva Drozdová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickou částí základního zpracování kosterního 
materiálu v laboratoři po vyzvednutí na nalezišti a před vlastním antropologickým výzkumem. Po jeho 
absolvování budou studenti umět čistit, rekonstruovat, popisovat a ukládat kosterní materiál do depozitáře. Pro 
studenty je tento předmět první příležitostí se seznámit s kosterním materiálem.  
Osnova:  

 Předmět je vyučován formou cvičení v laboratoři, kdy studenti dostanou vyzvednutý kosterní materiál 
k laboratornímu zpracování. Po počáteční instruktáži pracují samostatně, to znamená, že kosterní 
materiál umyjí, zrekonstruují a popíší kódem a uloží do boxu v depozitáři. 

Výukové metody: Blokové laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: zápočet za účast  
Literatura:  

 The human bone manual. Edited by T. D. White - Pieter A. Folkens. Boston : Elsevier Academic, 2005. 
xx, 464 p. ISBN 9780120884674.  

 Human osteology :a laboratory and field manual. Edited by William M. Bass. 5th ed. Columbia, Mo. : 
Missouri Archaeological Society, 2005. xviii, 365. ISBN 978-0-943414-96.  
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Bi6125 Základy antropometrie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Bláha CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Definice fyzické antropologie, hlavní směry, historie vývoje antropologie, základní zákonitosti 
vývoje lidského organizmu, základní instrumentář pro somatometrické vyšetření, pro somatoskopické vyšetření, 
práce s probandem ve vyšetřovně, v terénu, základní metody antropologických výzkumů, definice somatometrie 
a základní metody práce, definice somatoskopie a základní metody práce, podmínky objektivního vyšetření, 
metody určování množství tělesného tuku, metody stanovení komponent složení těla, typologické metody. 
Organizace antropologických výzkumů, referenční standardy, norma, patologie, sekulární trend, akcelerace, 
stabilita a prediktabilita vývoje, metody predikce tělesné výšky, vybrané metody typologie, vybrané metody 
somatoskopie, metody odhadu hmotnosti segmentů těla, automatické zpracování antropologických dat.  
Osnova:  

 1. Definice fyzické antropologie, hlavní směry - stručný popis náplně činnosti Auxologie a růstová 
antropologie, evoluční antropologie, paleoantropologie a historická antropologie, klinická antropologie, 
funkční a sportovní antropologie, soudení a kriminalistická antropologie, ergonomická antropologie, 
populační antropologie a genetika člověka, antropologie mateřství, gerontologie. 

 2. Základní instrumentář antropologického vyšetření v rámci fyzické antropologie a) pro 
antropometrické vyšetření, b) pro somatoskopické vyšetření (např. vzorníky atd.), c) modernější 
vybavení, práce s probandem, nutné podmínky dodržení etického a odborného postupu práce, měření ve 
vyšetřovně - vybavení, měření v terénu, zvláštnosti, somatometrická laboratoř. 

 3.Základní metody antropologických výzkumů 
 Transverzální, longitudinální, semilongitudinální, populační, profesní atd., typy výzkumů podle počtu 

probandů, kdo provádí výzkumy (pracovníci), referenční standardy - podmínky jejich 
reprezentativnosti, základní statistické charakteristiky souboru (průměr, SD, rozptyl, variační koeficient 
atd. - o čem nás informují), percentilové hodnoty, medián, modus, norma, patologie, normalizace 
znaků, požadavky na objektivnost souboru v rámci statistického zpracování, výhody, nevýhody výše 
uvedených typů výzkumů, růstová rychlost. 

 4.Základní metody 
 Somatometrické, somatoskopické - definice, možnosti objektivního hodnocení. 
 5.Somatometrie 
 a) kraniometrické body, b) somatometrické body na těle - definice nejdůležitějších, c) kraniometrické 

rozměry hlavy - použitá měřidla, d) tělesné rozměry přímé, projektivní rozměry - použitá měřidla, e) 
základní hlavové indexy, kategorizace, její objektivnost v dětském a dospělém věku, e) základní indexy 
tělesné, kategorizace - její objektivnost v dětském a dospělém věku. 

- praktická cvičení 
 6.Somatoskopie 
 Základní somatoskopická hodnocení a) popisné znaky na hlavě, b) ušní boltec, vlasy (barva, tvar, směr 

růstu, vlasová hranice atd.), oko (barva duhovky, bělimy atd.), c) popisné znaky na těle (kůže, stav 
výživy, vyvinutí svalstva, délka krku, sklon ramen, hrudník, obrys břicha, kontura páteře, tvar prsů 
u žen, horní končetiny, prsty, nehty, dolní končetina, atd.), antropologická fotografie - uplatnění 
v kriminalistice. 

 - Obecně faktory, které ovlivňují objektivnost výsledků, nutné podmínky pro somatoskopická 
pozorování. 

 - praktická cvičení 
 7. Metody určování množství tělesného tuku 
 Kaliperování, typy kaliperů (Best, Harpenden, Lange, Somet, SK typ), charakteristika, radiografie, 

ultrazvuk, hydrostatické vážení, hydrometrie, neutronová aktivační analýza, kreatinurie a další. Měřené 
kožní řasy - místa, způsob měření, metody výpočtu procenta tuku, rozložení podkožního tuku na těle - 
sexuální rozdíly, věkové rozdíly, bioimpedanční metody. 

 - praktická cvičení 
 8. Určování komponent složení těla 
 Somatometrické a jiné metody, Matiegkovy rovnice, výpočet jednotlivých komponent, uplatnění, odhad 

hmotnosti segmentů metodou ATOHS, výchozí předpoklady , rozměry vstupující do výpočtu, metoda 
výpočtu,. Indexy tělesné hmotnosti. 

 - praktická cvičení 
 9. Typologie 
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 Historie typologie, metody - Kretschmer, Tanner, Škerlj, Blažek, Seldon, Heath-Carter - podrobnější 
seznámení, objektivita, uplatnění. 

 - praktická cvičení 
 10.Somatický vývoj, základní etapy lidské ontogeneze 
 Dětství - předškolní a školní věk a pod., hodnocení růstu (norm. indexy /SD skore, Z-score/, Perkalovy 

přirozené indexy, McCallovo kriterium, indexy), růstové křivky, růstová rychlost. 
 - praktické cvičení 
 11.Sekulární trend, akcelerace 
 Faktory tyto trendy ovlivňující, současný stav těchto trendů v naší populaci na základě výsledků 

výzkumů provedených v posledních desetiletích. 
 12.Stabilita a prediktabilita vývoje 
 Prediktabilita rozvoje tělesných parametrů, predikce tělesné výšky - metody (jejich výhody a 

nevýhody). 
 - praktické cvičení 

Výukové metody: Teoretická příprava + cvičení  
Metody hodnocení: zápočet - ústní pohovor a praktická zkouška  
Literatura: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.  

Bi6126 Odběry vzorků v terénu pro analýzu aDNA 
Vyučující: Mgr. Kateřina Boberová  
Rozsah: 0/2/0. 1 týden práce v terénu. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Student získá praktické zkušenosti se sterilním odběrem vzorků aDNA z historického 
kosterního materiálu přímo v terénu. Po absolvování předmětu bude student schopen samostatně vzorky aDNA 
odebírat přímo na archeologické lokalitě, a tyto vzorky sterilně uchovávat pro následující laboratorní analýzy.  
Osnova:  

 preparation of sterile tools, terrain sterile aDNA sampling 

Výukové metody: terénní cvičení  
Metody hodnocení: aktivní účast  
Literatura:  

 terénní cvičení bez doporučené literatury  

Bi6170 Genetika II 
Vyučující: doc. RNDr. Jana Řepková CSc., doc. RNDr. Petr Kuglík CSc., doc. RNDr. Renata Veselská Ph.D., 
M.Sc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je rozšířit znalosti obecné genetiky (kurz Bi3060). Součástí kurzu jsou 
ucelené přednášky základní genetiky, které se neprobíraly v Bi3060, speciální přednášky z oblasti genetiky a 
nové poznatky, například: Historie genetiky. J.G. Mendel a jeho odkaz. Mimojaderná dědičnost - chloroplastová, 
mitochondriální a jiné případy. Speciální případy rekombinačního mapování. Mutace a jejich význam v genetice. 
Genetická variabilita odpovědi na mutagenní působení. Genetika chování - metody studia. Genetika chování a 
člověk.  
Osnova:  

 1. J. G. Mendel – zakladatel genetiky. Rozvoj přírodních věd v 1. pol. 19. století. Biografie G. J. 
Mendela. Předpoklady Mendelova objevu. 2. Znovuobjevení Mendelových principů dědičnosti. Péče 
o odkaz G. Mendela u nás. 3. Mimojaderná dědičnost. Srovnání mimojaderné genetické informace 
různých organismů. Principy dědičnosti. Mitochondriální genom a příklady mitochondriální dědičnosti. 
Mutace mitochondriálních genů a vzácné choroby člověka. 4. Chloroplastový genom a příklady 
chloroplastové dědičnosti. Chloroplastové inženýrství. Infekční částice eukaryotických buněk. 5. 
Speciální případy rekombinačního mapování. 6. Mutace a jejich význam v genetice. Pojem mutace a 
jejich význam v genetice. Historie studia mutací. Klasifikace mutací. Individuální genetické odchylky: 
mutace a polymorfizmy. Genetické důsledky genových mutací a chromozomových mutací. Příklady 
vrozených mutací u člověka. 7. Základy radiobiologie. Fyzikální mutageny. Mutagenní účinky UV 
záření. Mutagenní účinky ionizujícího záření. 8. Chemická mutageneze. Molekulární mechanismus 
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působení chemických mutagenů. Promutageny. Metabolická přeměna promutagenů na mutageny. 
Specifické rostlinné promutageny a jejich význam. Genotoxické látky kontaminující životní prostředí. 
9. Genetická variabilita odpovědi na mutagenní působení. Antimutageny a jejich význam. Mechanismy 
inhibice mutageneze a karcinogeneze. 10. Genetika chování - metody studia. 11. Genetika chování a 
člověk. 

Výukové metody: Přednášky každý týden. Studenti mají k dispozici prezentace v powerpointu.  
Metody hodnocení: Zkouška ústní - desetiminutový plynulý projev. Prokázání znalostí předmětu a širších 
souvislostí v návaznosti na další genetické předměty. Pochopit a vysvětlit vybrané téma. Hodnocení učitele.  
Literatura:  

 Relichová, Jiřina - Malina, Jaroslav. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 2: Genetika. 
Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a 
vydavatelství Nauma v Brně, 2000. 89 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební 
texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2473-9.   

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

 Snustad, D. Peter. Genetika. 5th ed. Brno : Masarykova univerzita, 2009. xxi, 871 s. ISBN 978-80-210-
4852.  

Bi6270 Cytogenetika 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Kuglík CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cytogenetika je specializovaná vědní disciplína, která rozvíjí poznatky z genetiky a molekulární 
biologie. Předmět sleduje především tyto cíle: Seznámit studenty s teoretickými základy klasické i molekulární 
cytogenetiky, využitím cytogenetiky a se základními laboratorními technikami a postupy používanými 
v cytogenetických laboratořích. Na konci tohoto kurzu bude student schopen používat moderní cytogenetické 
techniky a pracovat v laboratořích klinické i nádorové cytogenetiky.  
Osnova:  

 1.Historie cytogenetiky. Základy mikroskopické techniky. 2. Základní techniky zhotovování 
cytogenetických preparátů z rostlinných i živočišných buněk. 3. Buněčný cyklus v buňkách eukaryot a 
jeho význam z hlediska cytogenetiky. 4. Mitóza, meióza a jejich poruchy. 5. Submikroskopická a 
mikroskopická struktura chromozómů. Morfometrie chromozómů, sestavování karyotypů a idiogramů. 
6. Proužkovací techniky a jejich význam: Q-, G-, R-, C-, N-proužkování, speciální proužkovací 
techniky. 7. Poškození DNA a změny ve struktuře chromozómů. Indukce poškození chromozómů 
fyzikálními, chemickými a biologickými klastogeny. 8. Strukturní chromozomální aberace jako 
důsledek poškození DNA. 9. Mechanismy vzniku strukturních chromozomálních aberací. 10. Využití 
chromozomálních poruch při studiu genotoxicity látek zevního prostředí. Chromozomální aberace, 
mikrojaderný test, sesterské chromatidové výměny (SCE). Principy a význam jednotlivých 
cytogenetických testů. 11. Cytogenetika člověka. Nejčastější vrozené i získané poruchy lidských 
chromozómů. 12. Cytogenetika nádorových buněk. Specifické změny chromozómů u hematologických 
nádorů, u solidních nádorů. 13. Molekulární cytogenetika. Technika fluorescenční hybridizace in situ 
(FISH) a její využití v oblastech prenatální, postnatální a nádorové cytogenetiky. Technika 
komparativní genomové hybridizace. Spektrální karyotypováná. Technologie array-CGH. 14. 
Mezinárodní systém nomenklatury lidských chromozómů (ISCN). 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: Přednáška. Zkouška: písemná,ústní.  
Literatura:  

 Michalová, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně : Institut pro další vzdělávání 
pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. ISBN 80-7013-281-7.  

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

 Kuglík, P.: Základy molekulární cytogenetiky člověka. Skriptum - elektronická forma.IS MU, 2006.  
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 Nussbaum, Robert L. - McInnes, Roderick R. - Willard, Huntington F. Klinická genetika. Translated by 
Petr Goetz. 6. vyd. Praha : TRITON, 2004. 426 s. ISBN 80-7254-475-6.   

 Kuglík, P.: Vybrané kapitoly z cytogenetiky. Skriptum, Masarykova univerzita, Brno, 2000.  

Bi6270c Cytogenetika - cvičení 
Vyučující: RNDr. Vladimíra Vranová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cytogenetika je specializovaná vědní disciplína, která rozvíjí poznatky z genetiky a molekulární 
biologie. Předmět sleduje tyto cíle: seznámit studenty s hlavními aspekty biologie chromozomů a se základními 
laboratorními technikami a postupy používanými v cytogenetických laboratořích. Na konci kurzu budou studenti 
schopni připravit preparáty chromozomů a obarvit ich základními barvícími technikami pro klasickou 
cytogenetiku. Budou vědet interpretovat karyotyp člověka získaný G-pruhovaním. Budou ovládat principy 
techniky FISH a přípavu preparátů pro tuto techniku, jako i posudzovat výsledky získané pomocí počítačové 
analýzy obrazu. Budou prakticky obeznámeni s dalšími technikami molekulární cytogenetiky, jako jsou MFISH, 
SKY, CGH a array-CGH a jejich využitím v klinické genetice i onkologii.  
Osnova:  

 1.Základy mikroskopické techniky. Světelná mikroskopie, mikroskopie v temném poli, fázový kontrast, 
fluorescenční mikroskopie. 2. Základní techniky zhotovování cytogenetických preparátů z rostlinných i 
živočišných buněk. Předpůsobení, hypotonizace, fixace, macerace, barvení preparátů, uzavírání 
preparátů. Parafínová technika, roztlakové preparáty. 3. Cytogenetika člověka. Identifikace 
chromozomů. Morfometrie chromozómů, sestavování karyotypů a idiogramů. Proužkovací techniky a 
jejich význam: Q-, G-, R-, C-, N-proužkování. Nejčastější vrozené i získané poruchy lidských 
chromozómů. Cytogenetika nádorových buněk. Specifické změny chromozómů u hematologických 
nádorů, u solidních nádorů. Mezinárodní systém nomenklatury lidských chromozómů (ISCN). 4. 
Molekulární cytogenetika. Technika fluorescenční hybridizace in situ (FISH) a její využití v oblastech 
prenatální, postnatální a nádorové cytogenetiky. 5. Základy využití počítačové analýzy obrazu 
v cytogenetice. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení. Jsou používány prezentace v Powerpointu, jako i praktické úlohy a 
ukázky jednotlivých specifických techník přímo v klinických laboratořích.  
Metody hodnocení: Zápočet, který obdrží studenti za aktivní účast ve cvičeních.  
Literatura:  

 Kuglík, P.: Vybrané kapitoly z cytogenetiky. Skriptum, Masarykova univerzita, Brno, 2000.  
 Michalová, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků 

ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. ISBN 80-7013-281-7.   
 Chromosome analysis protocols. Edited by John R. Gosden. Totowa : Humana Press, 1994. xi, 508 s. 

ISBN 0-89603-243-4.  

Bi6290 Paleogenetika člověka 
Vyučující: RNDr. Pavel Lízal Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je: - seznámení se s poznatky o evoluci člověka, které byly získány studiem 
současných a archaických populací člověka propojením antropologických, populačně-genetických a 
molekulárně-biologických přístupů - odpovědět na otázky: Kdo jsme a odkud pocházíme? Kdo byl náš předek? 
Kdy a kde žil? Jak velká byla zakladatelská populace moderního člověka? Jak jsme osídlili svět?  
Osnova:  

 1) Genetika a antropologie, paleogenetika. 
 2) Metody studia historie populací. Mechanizmy evoluce – mutace, přírodní výběr, genetický drift a 

genový tok. Dva příklady studia historie populací - historie irské populace, odštěpení člověka od 
lidoopů. 

 3) Evoluce člověka a modely původu moderního člověka z pohledu evoluce. 
 4) Hledání našeho společného předka - mitochondriální Eva, kdy a kde žila, analýza chromozomu Y - 

praotec Adam. Analýza jaderné DNA. 
 5) Genetická rozmanitost uvnitř populací člověka - geografická distribuce genetické rozmanitosti. 
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 6) Genetické rozmanitost mezi lidskými populacemi - Genetická vzdálenost a její stanovení. Proč jsou 
subsaharské africké populace geneticky vzdálenější od populací ostatních? Genetická vzdálenost jako 
důsledek rozdílů v genovém toku (Out of Africa + multiregionální model). Představy o dávné migraci. 

 7) Kolik jsme měli předků? Velikost populace - celková, reprodukční, efektivní. Ekologické a genetické 
odhady velikosti dávných populací. Pleistocénní populační exploze. 

 8) Neandrtálská DNA - Analýza aDNA člověka - nástrahy, problémy, řešení. Analýza první a druhé 
neandrtálské DNA. Byli Neandrtálci odděleným druhem nebo jen odlišným poddruhem? Křížili jsme se 
s Neandrtálci? Další nálezy a izolace neandrtálské DNA. Analýza jaderných sekvencí a sekvencování 
genomu Neandrtálce. 

 9) Hledání původu moderního člověka - shrnutí, aneb co z toho vyplývá? "Out of Africa" vs. 
Multiregionální model. Nový model "Mostly out of Africa" 

Výukové metody: Přednášky s powerpointovou prezentací  
Metody hodnocení: Předmět je zakončen ústní zkouškou, pro jejíž úspěšné zvládnutí je nezbytným 
předpokladem pravidelná docházka na přednášky.  
Literatura:  

 Mielke, James H. - Konigsberg, Lyle W. - Relethford, John H. Human biological variation. New York, 
N.Y. : Oxford University Press, 2006. xiv, 418 s. ISBN 0-19-518871-3.  

 Relethford, John. Reflections of our past :how human history is revealed in our genes. Pbk. ed. Boulder, 
Colo. : Westview Press, 2004. xi, 257 s. ISBN 0-8133-3958-8.  

 J. H. Relethford: Genetics and the search for modern human origins. Wiley-Liss, Inc., 2001  

Bi6312 Bakalářský seminář MBG/AG II 
Vyučující: RNDr. Pavel Lízal Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - formulovat hlavní cíle své diplomové práce - 
interpretovat a prezentovat své výsledky - formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse 
v oblasti molekulární biologie a genetiky  
Osnova:  

 Program semináře je vypracován na začátku semestru podle témat diplomových prací a podle možností 
externich přednášejících. 

Výukové metody: přednášky studentů a zvaných hostů následované diskusí k danému tématu  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za přípravu ústních sdělení a aktivní účast v diskusích po odeznění 
přednášek.  
Literatura:  

 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-
200-0755-5.  

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. 
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 5. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování. 
 6. Charakteristika základních typů vektorů a jejich aplikace. 
 7. Klonovací strategie: přenos DNA do bakteriálních a eukaryotických buněk, stanovení přítomnosti 

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

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

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

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

Bi6401 Bakalářská práce MBG II 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět bakalářská práce MBG II je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání 
bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student 
odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. Studenti vypracují rešeršní práci dle zadaného tématu 
s problematikou z oblasti molekulární biologie a genetiky člověka, živočichů, rostlin, bezobratlých, virů a 
prokaryot. Cílem předmětu je připravit studenta k úspěšné obhajobě práce.  
Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce. 

Výukové metody: Ústní konzultace s učitelem, práce s odbornou literaturou a internetovými literárními 
databázemi.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za odevzdání písemné, v pevné vazbě svázané, práce se souhlasem 
vedoucího.  
Literatura:  

 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-
200-0755-5.   

 Matthews, Janice R. - Matthews, Robert W. Successful scientific writing :a step-by-step guide for the 
biological and medical sciences. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. xii, 240 p. 
ISBN 978-0-521-69927.   

Bi6405 Metody molekulární biologie - cvičení 
Vyučující: Mgr. Petr Beneš Ph.D., Mgr. Jakub Neradil Ph.D., Mgr. Lucia Knopfová  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti v rámci tohoto kurzu získávají zkušenosti s manipulacemi s molekulami DNA in vitro, 
které jsou nutné pro přípravu jejich rekombinantích variant. Smyslem kurzu je výuka izolace čisté a velmi 
koncentrované plazmidové DNA z bakterií, jejich enzymatická fragmentace, úpravy konců a ligace s jinými 
molekulami. Navíc si studenti osvojují elektroforetické techniky a způsoby eluce DNA z gelu. Po absolvování 
tohoto kurzu budou studenti schopni provádět výše zmíněné postupy samostatně a správně je aplikovat při studiu 
různých biologických procesů.  
Osnova:  
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 1. Inokulace a kultivace bakteriálních buněk, nesoucích příslušné plazmidy. 2. Izolace plazmidové 
DNA z bakteriálních buněk na kolonách Qiagen. 3. Restrikční štěpení plazmidové DNA a úprava 5 
přečnívajících konců DNA polymerázou. 4. Agarózová elektroforéza molekul DNA. 5. Eluce 
požadovaných fragmentů DNA z gelu a jejich přečištění 6. Spojení příslušných fragmentů DNA ligací. 
7. Transformace kompetentních bakteriálních buněk. 8. Selekce transformantů. 9. Kontrola přítomnosti 
rekombinantních molekul v tranformantech (minipreparace plazmidu, restrikční analýza, elektroforéza). 

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

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

Bi7070 Fyziologie buněčných systémů 
Vyučující: prof. RNDr. Alois Kozubík CSc., doc. RNDr. Jiřina Hofmanová CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět buněčným funkcím, otázkám vývoje, 
kontrole cytokinetiky (dělení buněk, diferenciace a apoptózy), mechanizmům účinku hormonů, cytokinů a 
tkáňových mediátorů s důrazem na speciální úlohu látek lipidové povahy a jejich metabolizmu; využít získané 
znalosti k popisu dějů odehrávajících se na úrovni plasmatické membrány, cytosolu a jádra, tj. přenos signálů 
regulátorů buněčných funkcí na molekulové úrovni a jejich uplatnění v reakcích jako je stres, zánět či 
v procesech vedoucích k nádorovému bujení; vysvětlit zpětnovazebné vztahy a následně samostatně odvodit 
důsledky odchylek v buněčných regulacích pro fyziologii a patofyziologii celého organizmu orientovat se ve 
vzájemných souvislostech na jednotlivých úrovních regulací savčího organizmu (molekulové až systémové).  
Osnova:  

 1. Úvod do teorie systémů 2. Typy buněčných populací 3. Cytokinetika a její regulace Buněčný cyklus 
a jeho regulace Stimulátory a inhibitory růstu 4. Struktura a funkce plasmatické membrány Lipidové 
mediátory a cytokiny Transdukce signálů růst modulujících molekul a exprese genetické informace 5. 
Krvetvorný systém a jeho funkce Membránové rozpoznávací systémy a imunitní soustava 6. 
Homeostáza, zdraví a nemoc Organismus jako hierarchický systém Spolupůsobení nervové, endokrinní 
a humorální soustavy Systémové reakce (stres, zánět) 7. Škodlivé faktory vnějšího prostředí a jejich 
vliv na zdraví lidské populace 

Výukové metody: Přednášky a diskuse v hodinách  
Metody hodnocení: Závěrečná písemná zkouška  
Literatura:  

 Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt 
Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 2006. xxvi, 630. ISBN 80-902906-2-0.  

 Alberts, Bruce - Johnson, Alexander - Lewis, Julian - Raff, Martin - Roberts, Keith - Walter, Peter. 
Molecular biology of the cell. 5th ed. New York : Garland Science, 2007. 1392 s. ISBN-10: 
0815341059 

 Cell Physiology Source Book, ed. N. Sperelakis, Academic Press Inc., 1995  
 Trojan, Stanislav. Lékařská fyziologie. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Grada-Avicenum, 1999. 612 s. 

ISBN 80-7169-788-5.  
 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha : Victoria 

Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9.   
 The cytokine handbook, ed. A. W. Thompson, Academic Press New York, 1994  
 Functional metabolism, Regulation and Adaptation, ed. K. B. Storey, Wiley-Liss, Inc., Hoboken, New 

Jersey, 2004  
 Handbook of cell signaling, Vol. 1, 2, 3, eds. R. A. Bradshaw, E. A. Dennis, Academic Press, Elsevier 

Science 2004  
 Šterzl, Jaroslav. Imunitní systém a jeho fyziologické funkce. Praha : Česká imunologická společnost, 

1993. 480 s.  
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 Struktura a funkce biomembrán. Edited by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita-
Přírodovědecká fakulta, 1996. 173 s. ISBN 80-210-1316-8.   

 + doporučené speciální separáty a schemata z přednášek  

Bi7201 Základy genomiky 
Vyučující: RNDr. Jan Hejátko Ph.D., RNDr. Hana Konečná  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Studenti získají teoretický přehled základních přístupů současné funkční genomiky: Teorie 
základních bioinformatických nástrojů, základy práce s genomovými databázemi, identifikace genové funkce in 
silico, cíleným umlčováním genů a přístupy získané funkce, fenotypové profilováni (DNA, RNA a proteinové 
čipy), metody identifikace a analýzy sekvenčně specifických mutantů, fragmentační analýza a poziční klonování, 
atd.. Přednáška je koncipována jako rozšířený úvod do navazujících praktických cvičení (Bi7201c), v jejichž 
rámci si budou moci studenti většinu z teoretických poznatků vyzkoušet v praxi. Na konci přednášky získají 
studenti přehled o moderních přístupech funkční genomiky. Studenti budou schopni použít a interpretovat 
informace uložené v genomových databázích, orientovat se v přístupech a problémech moderní biologie a 
tvůrčím způsobem se spolúčastnit jejího dalšího rozvoje.  
Osnova:  

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

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

 In silico predikce genové funkce. 
 Přístupy přímé a revezní genetiky(metody získávání a identifikace sekvenčně specifických mutantů, 

sbírky mutantů a jejich analýza, fyzikální a chemická mutageneze, metody cíleného umlčování genů 
pomocí RNA interference). 

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

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

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

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

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

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

 Hunt, S.P. - Livesey, F.J. (Editors). Functional Genomics : A Practical Approach. Practical Approach 
Series, vol 235. Oxford University Press, 2000. s 272.  ISBN10: 0199637741  

 Starkey, M.P -, Elaswarapu R. (Editors). Genomics Protocols. Methods in Molecular Biology, Vol 175 . 
Humana Press, 2001. s. 231. ISBN 0-89603-774-6.  
 

Bi7201c Základy genomiky - cvičení 
Vyučující: RNDr. Jan Hejátko Ph.D., RNDr. Eliška Nejedlá CSc., RNDr. Alena Kuderová CSc.  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti získají praktické zkušenosti se základními metodami funkční genomiky, t.j. především 
metody identifikace inzerčních mutantů pomocí PCR: Od navržení primeru, jejich přípravy pomocí syntézy 
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DNA, provedení vlastní PCR reakce, identifikace PCR produktů na gelu a potvrzení specificitry produktů 
pomocí Southern blot a hybridizace se značenou sondou až po fragmentační analýzu na automatickém 
sekvenátoru. Práce probíhá ve skupinách po 2 a každý si tak může prakticky vyzkoušet samostatný přístup jak 
k plánování experimentu, tak i jeho provedení. Na konci tohoto kurzu získají studenti přehled o základních 
přístupech funkční genomiky, které budou schopni využít při řešení problémů vlastní odborné praxe.  
Osnova:  

 Design sekvence oligonukleotidů 
 Syntéza oligonukleotidů 
 Analýza genové exprese pomocí transkripční fůze 
 Izolace rostlinné genomové DNA 
 Identifikace inzerčního mutanta pomocí PCR 
 Práce s databázemi molekulárně-biologických informací 
 Přenos DNA na membránu, příprava značené sondy a hybridizace 
 Detekce hybridizované sondy 
 Fragmentační analýza 

Výukové metody: Praktické řešení problémů demonstrujících využití základních nástrojů funkční genomiky.  
Metody hodnocení: Ukončení kurzu formou kolokvia. Úspěšné zakončení je podmíněno včasným dodáním 
všech požadovaných protokolů a absolvováním závěrečného pohovoru.  
Literatura:  

 Plant functional genomics. Edited by Erich Grotewold. Totowa, N.J. : Humana Press, 2003. xv, 449 s. 
ISBN 1588291456.  

 Functional genomics :methods and protocols. Edited by Michael J. Brownstein - Arkady B. Khodursky. 
Totowa, N.J. : Humana Press, 2003. xii, 258 s. ISBN 1-58829-291-6.   

Bi8150 Evoluční biologie 
Vyučující: prof. RNDr. Miloš Macholán CSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní pojmy 
mikroevolučních procesů a mechanismů, evoluce na molekulární úrovni, adaptace, behaviorální a ekologické 
aspekty evoluce, vznik života na Zemi, vznik a vývoj pohlavního rozmnožování, vznik druhů (speciace), 
makoevoluční trendy, klasifikace organismů a rekonstrukce fylogeneze, evoluce člověka a kulturní evoluce; měl 
by být schopen interpretovat zoologické a botanické jevy z hlediska evoluční teorie a navrhovat testovatelné 
hypotézy pro řešení širokého spektra biologických otázek.  
Osnova:  

 1. Evoluce a evoluční biologie 
 2. Genetická a fenotypová proměnlivost 
 3. Vznik genetické proměnlivosti 
 4. Přírodní výběr (selekce) 
 5. Náhodné procesy v populacích 
 6. Molekulární evoluce 
 7. Adaptace a přírodní výběr 
 8. Evoluce chování 
 9. Vznik života na Zemi 
 10. Evoluce pohlaví 
 11. Druh a speciace 
 12. Makroevoluce 
 13. Klasifikace a rekonstrukce fylogeneze 
 14. Evoluční ekologie 
 15. Evoluce člověka a kulturní evoluce 

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: přednášky; ústní zkouška  
Literatura:  
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 Flegr, Jaroslav. Evoluční biologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. 559 s. ISBN 80-200-1270-2.  

Bi8202 Základy proteomiky 
Vyučující: Mgr. Radka Dopitová Ph.D., RNDr. Jan Hejátko Ph.D., RNDr. Lubomír Janda Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět zákadům proteomiky vysvětlit principy 
základních proteomických metod, které jsou náplní následného kurzu (Bi8202c) navrhnout vhodný postup pro 
různé druhy proteomických experimentů porozumět interpretaci vybraných typů proteomických dat  
Osnova:  

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

Výukové metody: Hlavní výukovou metodou jsou přednášky, obsahující konkrétní příklady vlastní vědecké 
praxe jednotlivých přednášejících a demonstrace řešení konkrétních problémů spojených s využitím jednotlivých 
nástrojů současné proteomiky.  
Metody hodnocení: Předmět bude vyučován blokově (3 bloky) a ukončen zkouškou. Upozorňujeme na 
podmínku absolvování zkoušky pro možnost absolvování navazujících cvičení (Bi8202c).  
Literatura:  

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

 Kinter M., Sherman N.E. Protein Sequencing and Identification Using Tandem Mass Spectrometry 
Wiley-Interscience, 2000, ISBN 0471322490  

Bi8202c Základy proteomiky - cvičení 
Vyučující: RNDr. Jan Hejátko Ph.D., doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal Dr., RNDr. Eliška Nejedlá CSc.  
Rozsah: 0/3. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou porozumění základním přístupům proteomiky, t.j. strukturní a funkční 
studium proteinů pomocí technologie rekombinatních proteinů, separace proteinů pomocí různých technik, 
zejména dvourozměrné elektroforézy a kapalinové chromatografie, a porozumění základním technikám 
hmotnostní spektrometrie proteinů. Studenti budou schopni praktické aplikace těchto přístupů při řešení 
současných problémů základního i aplikovaného výzkumu proteinů.  
Osnova:  

 Dvourozměrná elektroforéza proteinů 
 Hmotnostní spektrometrie proteinů (MALDI-TOF, LC-MS/MS, příprava a analýza vzorků, identifikace 

proteinů) 
 Příprava, izolace a sekvencae rekombinatní DNA 
 Exprese rekombinantní DNA v E. coli 
 Jedno- a vícekroková purifikace rekombinantních proteinů 
 Určení čistoty a analýza rekombinantních proteinů 
 Western bloting 

Výukové metody: Praktické řešení úloh demonstrujících využití základních nástrojů současné proteomiky.  
Metody hodnocení: Ukončení kurzu formou kolokvia. Úspěšné zakončení je podmíněno včasným dodáním 
všech požadovaných protokolů a absolvováním závěrečného pohovoru.  
Literatura:  

 Plant proteomics :methods and protocols. Edited by Herve Thiellement. Totowa, N.J. : Humana Press, 
2007. xiii, 399. ISBN 978-1-59745-227.   

 Liebler, Daniel C. Introduction to proteomics : tools for the new biology. Totowa, NJ : Humana Press, 
2002. ix, 198 s. ISBN 0-89603-991-9.  

Bi8620 Evoluce člověka 
Vyučující: doc. RNDr. Eva Drozdová Ph.D.  
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Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je seznámit studenty s evolucí druhu Homo sapiens sapiens od jeho nejstarších 
předků až po mladopaleolitického člověka. V jednotlivých přednáškách jsou popisovány biologické znaky 
ajejich proměna v evoluci člověka. Jako doplňující informace jsou přednášky o datovacích metodách a 
taxonomii. Na konci kurzu by se měl student orientovat v evoluci člověka a metodice, která 
s paleoantropologickým výzkumem souvisí.  
Osnova:  

 1. Úvod do paleoantropologie. Co je paleoantropologie, historie fosilních nálezů člověka ve světě a 
u nás, teorie vzniku člověka. Zařazení člověka zoologického sytému. 

 2. Základy taxonomie. Kladistika, fenetika, evoluční taxonomie. Taxony, Linnéův hierarchický systém. 
Vědecké názvy. Definice druhu. Morfospecies, chronospecies, paleospecies. Homologie (synapomorfní, 
synplesiomorfní a autapomorfní znaky), konvergence, homoplasie. Morfoklina. Monofyletické, 
polyfyletické a parafyletické taxony. 

 3. Datovací metody. Relativní datování: geochronologické metody, geostratigrafie, biostratigrafie, 
absolutní datování, fyzikálně chemické metody Radioaktivní uhlík C14, Kalcium Ca41, Berylium 10 
Be10, Uran thoriová metoda, Draslík /argon, termoluminiscence, Elektrospinová rezonance, 
Paleomagnetické datování, Metoda racemizace aminokyselin, Datování kostí na základě obsahu fluoru, 
uranu a dusíku, Metoda hydratace obsidiánu Paleoekologie, tafonomie. 

 4. Miocenní homioidi Paleocenní primáti (rody purgatorius, altiatlasius, plesiadapis), klimatická a 
geologická situace v paleocénu. Eocenní primáti (čeledi omomyidae a adapidae). Oligocenní primáti 
(podřády Parapithecoidea a Propliopithecoidea tzv. fayumští primáti). Miocenní primáti (Dryomorfové, 
Ramamorfové a Pliomorfové), klimatická a geologická situace v miocénu. Původ moderních hominidů, 
úvahy o jejich předku. 

 5. a 6. rody Ardipithecus a Australopithecus I a II Charakteristika podčeledi homininae. Jiho (Taung, 
Swartkrans, Makapanova jeskyně, Kromdraai, Sterkfontein) a východoafrická naleziště (Olduwaiská 
rokle, Laetoli, jezero Turkana, jezero Baringo, Afar, Hadar a řeka Omo). Charakteristika významnějších 
nálezů. Paleoekologické podmínky. Charakteristické anatomické a morfologické znaky australopitéků a 
ardipitéka. Jednotlivé druhy (A. anamensis, afarensis, africanus, bahlerghazali, garhi, robustus, boisei, 
aethiopicus, Ardipithecus ramidus). Materiální kultura a teorie. Výživa hominidů. Původ hominidů. 
Předkové rodu Homo – teorie. 

 7. Evoluce zubů, mozku a dvounohé chůze Encefalizace, mozková kůra a lymbický systém. Evoluce 
mozku a řeč.Zubní vzorce primátů, síla skloviny, megadonti, přizpůsobení se stravě. Bipedalita, 
unikátní znak rodu Homo, teorie na její vznik (teorie většího dosahu, teorie bezbranného dítěte, teorie 
zvýšené agresivity, výživové teorie). Anatomické změny. 

 8. Homo habilis První příslušník rodu Homo. Chronologické zařazení. Základní morfologická a 
anatomická charakteristika rodu. Místo H. habilis v evoluci člověka. H. rudolfensis. Přehled 
významných nalezišť a nálezů. Materiální kultura. Paleoekologie. 

 9. skupina Homo erectus Chronologické zařazení. Základní morfologická a anatomická charakteristika 
rodu. H. ergaster. Místo H. erectus v evoluci člověka. H. heidelbergensis. H. ancestor. Přehled 
významných nalezišť a nálezů. Materiální kultura. Paleoekologie. 

 10.Archaický Homo sapiens Chronologické zařazení. Základní morfologická a anatomická 
charakteristika rodu. Místo H. sapiens v evoluci člověka. Přehled významných nalezišť a nálezů. 
Materiální kultura. Paleoekologie. Dva modely vzniku a rozšíření H. sapiens (multiregionální a 
Noemovy archy). 

 11.Homo sapiens neanderthalensis Poddruhu nebo samostatný druh. Časové zařazení výskytu. 
Významná naleziště v Evropě a mimo Evropu. Na území ČR. Anatomická charakteristika neandertálců. 
Paleoekologie. Materiální kultura. Duševní kultura, rituály, pohřby apod. Role neandertálců ve 
vývojovém schématu moderního člověka presapientní hypotéza, preneandertálská hypotéza a hypotéza 
neandertálské fáze vývoje. 

 12.Homo sapiens sapiens ve stř. paleolitu a ml. paleolitu Kromagnonský člověk. Charakteristika našeho 
druhu H. sapiens sapiens. Naleziště u nás i v cizině. Osídlení a nálezy v Americe a v Austrálii. 
Paleoekologie, materiální kultura. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Ústní zkouška.  
Literatura:  
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 Henke, Winfried - Tattersall, Ian. Handbook of Paleoanthropology. 1. vyd. Berlin : Spronger Verlag, 
2007. 2173 s. ISBN 978-3-540-32474-4.  

 Vančata, Václav - Malina, Jaroslav. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 13: 
Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : 
Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 212 s. 
Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a 
"příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3049-6.   

Bi8790 Molekulární embryologie 
Vyučující: doc. RNDr. Eva Matalová Ph.D., RNDr. Marcela Buchtová Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu studenti získají základní přehled o molekulárních mechanismech časného 
a pozdního embryonálního vývoje, nejčastěji používaných experimentálních modelech a metodách a také 
o biomedicínských aplikacích aktuálních poznatků. Zaměření vzdělávání je koncipováno v souladu s dalšími 
disciplinami a přispívá tak k vytvoření kvalitní sítě vědomostí pro další vzdělávání a praxi v oblasti molekulární 
biologie.  
Osnova:  

 1) Molekulární embryologie v kontextu dalších disciplin 2) Metody studia embryonálního vývoje na 
molekulární úrovni I 3) Metody studia embryonálního vývoje na molekulární úrovni II 4) Intercelulární 
a intracelulární molekulární signalizace během embryogeneze 5) Homeoboxové geny v embryonálním 
vývoji 6) Molekulární mechanismy během časného embryonálního vývoje 7) Molekulární mechanismy 
migrace buněk 8) Molekulární mechanismy během pozdního embryonálního vývoje 9) Morfogenetické 
procesy – embryogeneze kraniofaciální oblasti 10) Morfogenetické procesy – vývoj a digitalizace 
končetin 11) Embryonální kmenové buňky vs. adultní a nádorové 12) Aktuální poznatky z molekulární 
embryologie 13) Molekulární embryologie a biomedicína 14) Medicínské aplikace s využitím 
kmenových buněk a přístupů experimentální embryologie 

Výukové metody: Výuka je založena na přednáškách. Některé z nich budou vedeny seminární formou a také 
přímo v laboratoři molekulární embryologie s demonstracemi a možností praktických zkušeností.  
Metody hodnocení: Hodnocení bude založeno na výkonu studenta při zkoušení formou testu složeného ze 30 
otázek. Pro složení zkoušky je třeba zodpovědět správně alespoň 50% otázek.  
Literatura:  

 Müller, Werner A. Developmental biology. New York : Springer-Verlag, 1996. ix, 382 s. ISBN 0-387-
94718-3.   

 Principles of development. Edited by Lewis Wolpert. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2007. 
xxiii, 551. ISBN 978-0-19-927536.   

Bi8920 Fluorescenční mikroskopie 
Vyučující: Mgr. Jakub Neradil Ph.D.  
Rozsah: 1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kursu budou studenti schopni: vysvětlit princip a použití základních metod 
fluorescenční mikroskopie, popsat konstrukci fluorescenčního a konfokálního mikroskopu, zvládat základní 
metody přípravy preparátů pro fluorescenční mikroskopii, použít vhodnou metodu k detekci vybraných 
buněčných struktur nebo molekul.  
Osnova:  

 Teoretická část: Úvod do fluorescenční mikroskopie, principy imunofluorescenčního značení, 
fluorescenční značení živých buněk, princip konfokální mikroskopie, zpracování obrazu, fluorescenční 
in situ hybridizace a spektrální karyotypování. Praktická část: příprava preparátů pro fluorescenční 
mokroskopii. 

Výukové metody: teoretická příprava, laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: závěrečný písemný test  
Literatura:  
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 Life cell imaging: a laboratory manual, Edited by R.D. Goldman, D.L. Spector, Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, 2005.  

 Cell imaging techniques: methods and protokols. Edited by D:J. Taatjes, B.T. Mossman. Humana Press, 
2006.  

Bi9060 Bioinformatika II - proteiny 
Vyučující: prof. Mgr. Jiří Damborský Dr.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: The aim of this course is to give an introduction to Bioinformatics. Bioinformatics covers 
different computer applications in biological sciences and in its broadest sense the Bioinformatics means 
information technology applied to the management and analysis of biological data. The course will consist of 
theoretical part followed by practical training using computers and Internet. An introduction will be given to the 
theory of genome and protein information resources, to the DNA and protein sequence analysis, to the 
organization and searching of primary and secondary databases, etc.  
Osnova:  

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

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

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

Bi9061 Bioinformatika - cvičení 
Vyučující: prof. Mgr. Jiří Damborský Dr., doc. RNDr. Roman Pantůček Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: In practical part of the Bioinformatics course we will demonstrate a number of the programs on 
the Internet that are used most commonly in DNA and proteomic research.  
Osnova:  

 I. INTRODUCTION 
 II. INFORMATION NETWORKS 
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 III. PROTEIN INFORMATION RESOURCES 
 IV. GENOME INFORMATION RESOURCES 
 V. DNA SEQUENCE ANALYSIS 
 VI. PAIRWISE SEQUENCE ALIGNMENT 
 VII. MULTIPLE SEQUENCE ALIGNMENT 
 VIII. SECONDARY DATABASE SEARCHING 
 IX. ANALYSIS PACKAGES 
 X. PROTEIN STRUCTURE MODELLING 

Výukové metody: class discussion, group projects  
Metody hodnocení: Written test: 50 questions Oral examination: practical  
Literatura:  

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

Bi9310 Úvod do kvantitativní RT-PCR 
Vyučující: Mgr. Sabina Ševčíková Ph.D.  
Rozsah: 2/0. v týdenním bloku. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: 
k.  
Cíle předmětu: Cíle kurzu: porozumět principům PCR a real-time PCR navrhnout a provést úplný real-time 
PCR experiment porozumět struktuře fluoroforů a sond využívaných v real-time PCR analyzovat a vyhodnotit 
data pocházející z absolutní i relativní kvantifikace, SNP analýzy i High Resolution Melting Analýzy  
Osnova:  

 Teorie PCR 
 Semikvantitativní a real-time PCR 
 Průběh reakce, end-point vs. real-time přístup 
 Absolutní a relativní kvantifikace a jejich modifikace 
 Vstupní materiál a jeho kvalita, reverzní transkripce 
 Faktory ovlivňují PCR, normalizace experimentálního designu a dat, kalibrační křivky, účinnost PCR, 

návrh vlastních kontrolních experimentů 
 Principy detekce 
 Reportérové fluorochromy, zhášeče, struktura sond 
 Design primerů a sond 
 Obecné aplikace real-time PCR 
 Návrh experimentu, kontroly, endogenní kontroly, správná laboratorní praxe v PCR (RNA) laboratoři 
 Interpretace dat získaných z absolutní a relativní kvantifikace, SNP, +/- analýz. 
 Standardy MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments 

(MIQE) guidelines) 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: Přednášky Ukončení: závěrečný test  
Literatura:  

 Real-time PCR. Edited by M. Tevfik Dorak. New York, N.Y. : Taylor & Francis, 2006. xxvi, 333. 
ISBN 0-415-37734-X.  

 A-Z of quantitative PCR. Edited by Stephen A. Bustin. La Jolla, CA : International University Line, 
2004. xxix, 882. ISBN 0-9636817-8-8.   

Bi9310c Úvod do kvantitativní RT-PCR - cvičení 
Vyučující: Mgr. Sabina Ševčíková Ph.D.  
Rozsah: 0/2. v týdenním bloku. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Návrh a provedení úplného real-time PCR experimentu, včetně správné manipulace 
s instrumentací a analýzy získaných dat  
Osnova:  
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 Absolutní (AQ) a relativní (RQ) kvantifikace 
 Příprava materiálu; izolace celkové a poly(A)RNA; reverzní transkripce a její varianty; RT-PCR - 

5'nukleázová assay, SYBR green 
 Analýza primárních dat, výstupy, statistické zpracování 
 Porozumění standardům MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR 

Experiments) 

Výukové metody: cvičení  
Metody hodnocení: aktivní účast, protokol  
Literatura:  

 Real-time PCR. Edited by M. Tevfik Dorak. New York, N.Y. : Taylor & Francis, 2006. xxvi, 333. 
ISBN 0-415-37734-X.  

 A-Z of quantitative PCR. Edited by Stephen A. Bustin. La Jolla, CA : International University Line, 
2004. xxix, 882. ISBN 0-9636817-8-8.   

Bi9410 Strukturní biologie 
Vyučující: prof. Mgr. Jiří Damborský Dr.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Seznámit studenty s pohledem na biologické systémy z hlediska struktury biologických 
makromolekul. Strukturní biologie je vědní disciplína odvozená z molekulární biologie, biochemie a biofyziky. 
Zabývá se molekulární strukturou biologických makromolekul, především proteinů a nukleových kyselin, které 
jsou nezbytnými komponentami všech živých organismů. Umožňuje určovat tuto strukturu a studovat jak souvisí 
s biologickou funkcí. Studenti se naučí, jak se struktury určují, kde je lze získat, jak je zobrazit a následně 
analyzovat za účelem získání informací o jejich funkci. Dále budou představeny důležité fenomény strukturní 
biologie – dynamika proteinů, protein-proteinové, protein-DNA a protein-ligandové interakce. V závěr předmětu 
budou diskutovány aplikace strukturní biologie při studiu důležitých biologických fenoménů na molekulární 
úrovni, design nových léčiv a biokatalyzátorů.  
Osnova:  

 1. Struktura biologických makromolekul – složení, metody stanovení, využití v biologii. 
 2. Databáze experimentálních struktur – depozice, získání a hodnocení struktur makromolekul, 

strukturní databáze PDB, PDBsum, EDS, NDB. 
 3. Vizualizace struktur – možnosti zobrazení, dostupné programy. 
 4. Modely struktur – databáze modelů, metody hodnoceni kvality modelů, příprava modelů. 
 5. Predikce struktury makromolekulárních komplexů. 
 6. Analýza struktury proteinu – identifikace důležitých regionů: vazebná/aktivní místa, transportní 

cesty, flexibilní regiony, katalytické aminokyseliny. 
 7. Dynamika makromolekul – analýza dynamiky a její databáze. 
 8. Komplexy protein-protein – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
 9. Komplexy protein-DNA – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
 10. Komplexy protein-ligand – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
 11. Modifikace struktury proteinu – stanovení vlivu mutace na strukturu a funkci proteinu. 
 12. Aplikace strukturní biologie – biologický výzkum, hledání nových léčiv, design biokatalyzátorů. 

Výukové metody: teoretická příprava fromou přednášky  
Metody hodnocení: písemný test  
Literatura:  

 Structural Bioinformatics, J. Gu &P. E. Bourne, Wiley-Blackwell, 2009  
 Computational Structural Biology: Methods and Applications, T. Schwede & M. C. Peitsch, World 

Scientific Publishing Company, 2008  
 Textbook Of Structural Biology, A. Liljas, L. Liljas, J. Piskur, G. Lindblom, P. Nissen, M. Kjeldgaard, 

World Scientific Publishing Company, 2009  

Bi9410c Strukturní biologie - cvičení 
Vyučující: Mgr. Jan Brezovský , prof. Mgr. Jiří Damborský Dr.  
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Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem cvičení je osvojit si praktické využití volně dostupných webových serverů, programů a 
databází ke studiu struktury, dynamiky a funkce proteinů, interakcí proteinů s proteiny, nukleovými kyselinami a 
malými organickými molekulami.  
Osnova:  

 1. Struktura biologických makromolekul – složení, metody stanovení, využití v biologii. 
 2. Databáze experimentálních struktur – depozice, získání a hodnocení struktur makromolekul, 

strukturní databáze PDB, PDBsum, EDS, NDB. 
 3. Vizualizace struktur – možnosti zobrazení, dostupné programy. 
 4. Modely struktur – databáze modelů, metody hodnoceni kvality modelů, příprava modelů. 
 5. Predikce struktury makromolekulárních komplexů. 
 6. Analýza struktury proteinu – identifikace důležitých regionů: vazebná/aktivní místa, transportní 

cesty, flexibilní regiony, katalytické aminokyseliny. 
 7. Dynamika makromolekul – analýza dynamiky a její databáze. 
 8. Komplexy protein-protein – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
 9. Komplexy protein-DNA – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
 10. Komplexy protein-ligand – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
 11. Modifikace struktury proteinu – stanovení vlivu mutace na strukturu a funkci proteinu. 
 12. Aplikace strukturní biologie – biologický výzkum, hledání nových léčiv, design biokatalyzátorů. 

Výukové metody: samostatné cvičení v počítačové učebně  
Metody hodnocení: písemný test  
Literatura:  

 Textbook Of Structural Biology, A. Liljas, L. Liljas, J. Piskur, G. Lindblom, P. Nissen, M. Kjeldgaard, 
World Scientific Publishing Company, 2009  

 Structural Bioinformatics, J. Gu &P. E. Bourne, Wiley-Blackwell, 2009  
 Computational Structural Biology: Methods and Applications, T. Schwede & M. C. Peitsch, World 

Scientific Publishing Company, 2008  

Bi9950 Úvod do bioetiky 
Vyučující: doc. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc., doc. Mgr. Josef Kuře Dr. phil.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurs "Úvod do bioetiky" reaguje na rostoucí důležitost etiky ve výzkumu. Cílem tohoto kursu je 
poskytnout všeobecné základy bioetiky, jejího vzniku, vývoje a metodiky a pojednat o jednotlivých etických 
aspektech experimentální biologie a některých souvisejících klinických aplikací. Metodicky nepůjde o stanovení 
(jediného) morálně správného přístupu, ale o pojmenování jednotlivých eticky relevantních momentů 
biomedicínského výzkumu a o kritické hodnocení různých morálních stanovisek. Dalším z cílů kursu je 
seznámení se s etickými standardy výzkumu - včetně etických a právních pravidel pro podávání grantů. Během 
celého kursu bude na konkrétních případech demonstrována etická argumentace a zdůvodňování.  
Osnova:  

 1. ÚVOD DO BIOETIKY (vznik, vývoj a předmět bioetiky, metodické přístupy) 
 2. ENHANCEMENT / VYLEPŠOVÁNÍ ČLOVĚKA (teorie vylepšování člověka a vylepšování lidstva, 

eugenika a dysgenika, genová terapie, genetický a negenetický enhancement) 
 3. INFORMOVANÝ SOUHLAS (vznik, koncept, místo v současné biomedicíně, lidská práva, práva 

pacienta) 
 4. POČÁTEK ŽIVOTA LIDSKÉ BYTOSTI (problém terminologie, koncept reprodukční svobody, 

potrat a sterilizace, principy a metody asistované reprodukce, dárcovství gamet a embryí, náhradní 
mateřství, věkové limity, výzkum na embryích) 

 5. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (preimplantační, prenatální a postnatální diagnostika, genetický 
screening, prediktivní a presymptomatické testování, diagnostika pro nemedicínské účely, rekreační 
genetika) 

 6. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH A VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (používání zvířat 
v biomedicínském výzkumu, pravidla práce s laboratorními zvířaty, princip 3R, alternativní metody, 
terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, princip informovaného souhlasu) 
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 7. SMRT A UMÍRÁNÍ (definice smrti, euthanasie, marná léčba, paliativní péče) 
 8. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA A POUŽITÍ LIDSKÉHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO 

VÝZKUMNÉ ÚČELY (zdroje biologického materiálu, identifikovatelnost/anonymita vzorků, 
transplantace - princip předpokládaného ne/souhlasu, práce s DNA, biobanking) 

 9. NOVÉ FORMY ŽIVOTA (transgenoze, geneticky modifikované organismy, tvorba chimér, 
kmenové buňky, klonování) 

 10. PŘÍSTUP K INFORMACÍM A OTÁZKY PATENTOVÁNÍ (informační databáze, ochrana 
soukromí, patentovatelnost biologického materiálu a živých organismů) 

 11. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (vědecká poctivost, autorství, zveřejňování výsledků, expertní činnost) 
 12. REGULATORNÍ MECHANISMY VÝZKUMU (bioetické směrnice, mezinárodně-právní regulace 

výzkumu, právní úprava výzkumu v EU, právní regulace výzkumu v ČR poradní orgány) 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Závěrečný písemný test.  
Literatura:  

 Rotter, Hans: Důstojnost lidského života. Vyšehrad, Praha, 1999.  
 Ricken, Friedo: Obecná etika. ISE, Praha, 1995.  
 Veselská, Renata, Kuře, Josef (ed.): Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k 

interdisciplinární konferenci). Masarykova univerzita, Brno, 2000.  
 Thomasma, David C., Kushnerová, Thomasine (ed.): Od narození do smrti. Mladá fronta, Praha, 2000.  
 Kohák, Erazim: Člověk, dobro a zlo: o smyslu života v zrcadle dějin (Kapitoly z dějin morální 

filosofie). Ježek, Praha, 1993.  
 Anzenbacher, Arno: Úvod do etiky. Academia, Praha, 2001.  
 Kleber, Karl-Heinz: Na hranicích etické únosnosti (Etické úvahy o problematice reprodukční medicíny 

a genové technologie). Síť, Praha, 1994.  
 Rotter, Hans: Osoba a etika. CDK, Brno, 1997.  
 Veatch, Robert M.: The Basics of Bioethics. Prentice Hall. 2002.  

C1300 Základní výpočty v chemii 
Vyučující: doc. Mgr. Marek Nečas Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: V rámci kurzu jsou opakovány a doplněny znalosti názvosloví anorganických sloučenin a 
základních chemických výpočtů. Po absolvování kurzu by měl student umět pojmenovat běžné anorganické 
sloučeniny. Měl by ovládat stechiometrické výpočty z chemických rovnic, výpočty a převody různých typů 
koncentrací, ředění roztoků, výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad a rozpustnosti sloučenin.  
Osnova:  

 Názvosloví anorganických sloučenin. 
 Stechiometrické výpočty z chemických rovnic. 
 Výpočty a převody různých typů koncentrací. Ředění roztoků. 
 Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad. 
 Rozpustnost sloučenin. 

Výukové metody: Seminář, v němž jsou rozebírány a diskutovány vzorové příklady.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělen na základě úspěšného vypracování 2 písemných testů v průběhu 
semestru.  
Literatura:  

 Růžička, Antonín - Toužín, Jiří. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických 
sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5.  

C1600 Základní praktikum z chemie 
Vyučující: Ing. Alena Pálková , Mgr. Marie Sotolářová Ph.D., RNDr. Richard Ševčík Ph.D.  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
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Cíle předmětu: Po absolvování kurzu by měl student umět: používat základní laboratorní operace (filtrace, 
krystalizace, destilace, rektifikace, sublimace, titační metody); používat základní metody určování fyzikálně-
chemických konstant látek; využít znalosti chemických výpočtů v laboratorní praxi.  
Osnova:  

 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře. Organizace práce ve cvičení - 
laboratorní řád, pokyny pro vypracování protokolů. Bezpečnost práce v chemické laboratoři. Požadavky 
pro udělení zápočtu.Váhy a vážení. 2. Sklofoukačské práce, ukázka práce kvalifikovaného skláře, 
vlastní práce na sklářském kahanu, práce se sklem na Bunsenově kahanu. Ukázky aparatur a jejich 
předvedení. 3. Sestavování aparatur a procvičování jednoduchých operací. Vysvětlení obtížnějších 
partií úloh. 4. Příprava KAl(SO4)2.12H2O a pěstování jeho krystalu. 5. Dělení směsi 
KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3. 6. Extrakce PbI2 ze směsi PbI2 a PbCrO4.PbO. 
Stanovení faktoru 0,5 M roztoku NaOH. 7. Sublimace 1-acetamidoadamantanu a stanovení jeho teploty 
tání. Příprava přibližně 0,5 M roztoku H2SO4 a stanovení jeho koncentrace. 8. Extrakce rostlinných 
barviv na Soxhletově extraktoru Izolace trimyristinu z muškátového oříšku 9. Příprava paracetamolu 
Acetylace glukosy 10. Ethylbromid terc-butylchlorid 11. Kyselina 2-chlorbenzoová Redukce ketonické 
funkční skupiny tetrahydridoboritanem sodným 

Výukové metody: Laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Průběžné testy kontrolující znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a 
zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací. Vypracování protokolů k jednotlivým úlohám.  
Literatura:  

 Mareček, Aleš - Růžička, Antonín. Laboratorní technika pro nechemické obory. 1. vyd. Brno : 
Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1997. 44 s. ISBN 80-210-1653-1.  

 Nováček, Eduard - Potáček, Milan - Janků, Slávka. Laboratorní technika :ke cvičení z metod organické 
chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 80-210-1500-4.  

C1601 Základy obecné a anorganické chemie 
Vyučující: doc. Mgr. Marek Nečas Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování kurzu by student měl být schopen vysvětlit základní chemické pojmy a 
zákonitosti o stavbě atomu, chemické vazbě, chemických reakcích a jejich energetice a o skupenských stavech 
látek. Měl by umět charakterizovat prvky periodického systému a jejich běžné sloučeniny.  
Osnova:  

 1. Hmota, sloučeniny a směsi. Základní chemické zákony. Atomová hmotnostní jednotka, hmotnost 
atomů a molekul. Avogadrova konstanta. Relativní atomová a molekulová hmotnost. Látkové množství, 
mol, molární hmotnost. Atomy, molekuly, ionty, prvky, nuklidy, izotopy. Atomové jádro, hmotnostní 
defekt, stabilita jader, alfa-, beta-, gama-záření, přirozená a umělá radioaktivita, Fajans-Soddyho 
posunová pravidla, jaderné reakce a jejich symbolika. Využití izotopů. 2. Atomová struktura, 
elektromagnetické záření. Částice a vlny, dualismus hmoty. Atomové orbitaly, kvantová čísla, 
energetické hladiny, konfigurace elektronů v atomech, valenční elektrony. Periodický systém prvků a 
periodicita vlastností prvků. 3. Struktura molekul. Chemická vazba a její parametry, vazebné interakce 
včetně van der Waalsových sil a vodíkové vazby. Geometrie molekul. 4. Vlastnosti plynů, ideální plyn, 
reálné plyny, směsi plynů. Stavová rovnice a ostatní jednoduché zákony pro ideální plyn. Obecné 
vlastnosti kapalin, tenze páry kapaliny, bod varu. Struktura a vlastnosti pevných látek, základní typy 
krystalových uspořádání. Fázové přeměny. Fázový diagram vody. 5. Roztoky, rozpustnost, způsob 
vyjadřování koncentrace roztoků, výpočet koncentrace roztoků. Rozpouštědla polární a nepolární. 
Dvousložkové fázové diagramy. Metody dělení směsí. 6. Termodynamika a kinetika chemických 
reakcí. Základní termodynamické pojmy a zákony, termochemie. Chemická rovnováha, Gibbsova volná 
energie, spontánnost chemických dějů. Rychlost chemických reakcí a katalyzátory. 7. Kyseliny a báze. 
Voda, disociace vody. Acidita a bazicita vodných roztoků. Síla kyselin a bází. Výpočet pH, hydrolýza 
solí, tlumivé roztoky. 8. Oxidace a redukce. Elektrochemie, elektrodový potenciál, galvanické a 
elektrolytické články, koroze materiálů. 9. Úvod do systematické anorganické chemie. Obecná 
charakteristika přechodných a nepřechodných kovů, polokovů a nekovů, daltonidy a berthollidy. Vodík. 
Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Bór a hliník. 10. Uhlík a jeho allotropy, karbidy, oxidy, soli a 
deriváty kyseliny uhličité. Křemík, oxid křemičitý a křemičitany a jejich význam. 11. Elementární dusík 
a fosfor. Amoniak a Haber-Boschův proces, azidy, oxidy, a oxokyseliny dusíku. Oxidy a oxokyseliny 
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fosforu, výroba kyseliny fosforečné. Kyslík, typy oxidů, voda, peroxid vodíku. Síra, Fraschův proces, 
oxidy, oxo-kyseliny, řetězení síry. Výroba kyseliny sírové. 12. Halogeny, halogenovodíky a halogenidy, 
oxo-kyseliny halogenů. 13. Charakteristika d prvků. Koordinační sloučeniny, typy ligandů a jejich 
klasifikace, koordinační čísla, cheláty, izomerie koordinačních sloučenin. Význam d prvků. 

Výukové metody: Přednáška.  
Metody hodnocení: Závěrečná písemná zkouška s dotazy pokrývajícími probíraná témata.  
Literatura:  

 Vacík, Jiří. Obecná chemie. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 303 s.  
 Atkins P.W., Beran J. A.: General Chemistry, Scientific American Books, New York 1992  
 Růžička A., Toužín J.: Příklady a problémy z obecné chemie, Brno 2000  
 Toužín J.: Stručný přehled chemie prvků, MU Brno 2001  
 Klikorka, Jiří - Hájek, Bohumil - Votinský, Jiří. Obecná a anorganická chemie. 2. nezměn. vyd. Praha : 

SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s.  

C1635 Analytická chemie - laboratorní cvičení 
Vyučující: Mgr. Miroslava Bittová Ph.D., doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D., Mgr. Karel Novotný Ph.D.  
Rozsah: 0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Základní cvičení z analytické chemie seznámí studenty s prací v analytické laboratoři. Hlavním 
cílem cvičení je seznámit studenty s prováděním těchto metod: Kvalitativní analýza, gravimetrie, odměrné 
metody acidobazické, redoxní a komplexometrické. Cvičení by mělo studentům pomoci lépe porozumět 
základům instrumentální analýzy a vyhodnocení měření. Studenti by si měli osvojit základní návyky práce 
v analytické laboratoři, využitelné v jejich dalším studiu i v jiných předmětech.  
Osnova:  

 Seznam úloh: Blok I. 1) Selektivní reakce kationů a anionů I (Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, SO42-, 
PO43-, Cl-, NO3-) 2) Selektivní reakce kationů II (Pb2+, Cu2+, Al3+, Fe3+, Mn2+, Zn2+, Co2+, Ni2+) 
3) Kvantitativní analýza - základní operace 4) Gravimetrie - stanovení železa v pigmentu jako Fe2O3 5) 
Odměrná analýza - Jodometrická titrace - stanovení vitamínu C v ovoci, vitamínovém preparátu 6) 
Odměrná analýza - Chelatometrická titrace - stanovení Ca a Mg ve vodách a vápenatých schránkách 
živočichů Blok II. 7) Statistické zpracování dat - argentometrické stanovení obsahu chloridů v moči 8) 
Spektrofotometrie - stanovení obsahu Fe v přírodní vodě 9) Atomová absorpční a emisní spektrometrie 
- stanovení Zn a K v multivitamínovém přípravku 10) Potenciometrická a konduktometrická indikace 
bodu ekvivalence - stanovení kyseliny fosforečné v kolových nápojích 11) Stanovení obsahu beta-
karotenu v džusu extrakční spektrofotometrií 12) Exkurze - instrumentální metody analytické chemie 
(AAS, AFS, ICP-OES, ICP-MS, XRF, LIBS, MFS, MAS, HPLC, GC, CE, LIF, MALDI-MS aj.) 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení - zápočet. Požadavky pro udělení zápočtu - odevzdané a vyučujícím 
odsouhlasené protokoly ze všech absolvovaných úloh. Účast na výuce povinná, povolena 1 omluvená neúčast.  
Literatura:  

 Holzbecher, Záviš. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie. 3. přeprac. vyd. Praha : Vysoká 
škola chemicko-technologická, 1991. 160 s. ISBN 80-7080-090-9.  

 Fogl, Jaroslav. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie. 2. přeprac. vyd. Praha : Vysoká 
škola chemicko-technologická, 2000. 1 sv. (rů. ISBN 80-7080-393-2.  

 Krofta, Jiří. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie. 6. přeprac. vyd. Praha : Vysoká škola 
chemicko-technologická, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 80-7080-451-3.  

 Matějka, Pavel. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie. 1. vyd. Praha : Vysoká škola 
chemicko-technologická, 2002. 1 sv. (rů. ISBN 80-7080-466-1.   

C1660 Základy analytické chemie 
Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět použití analytických reakcí při 
analýze - zvolit způsob zpracování vzorků - charakterizovat parametry důležité u instrumentálních metod - 
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porovnat možnosti klasických, elektrochemických, spektrochemických a separačních metod - navrhnout 
vhodnou analytickou metodu pro praktické aplikace  
Osnova:  

 1. Definice analytické chemie, o čem pojednává, důkaz, stanovení, analytické metody a jejich rozdělení. 
Obecný postup chemické analýzy. Koncentrace a jejich jednotky. Odběr vzorků, vzorkovnice, suchý a 
mokrý rozklad. Hodnocení výsledků. Analytické reakce, chemická rovnováha, rovnovážná konstanta, 
aktivita, iontová síla. Reakce skupinové, selektivní, specifické. 

 2. Kvalitativní analýza anorganických látek. Postup při kvalitativní analýze, skupinové reakce kationtů 
a aniontů, emise v plameni, mikroskopické reakce Na+, K+, Ca2+, vybrané selektivní reakce iontů 
Ni2+, Mg2+, Al3+, Co2+, Fe3+, NH4+, PO43-. 

 3. Gravimetrie. Gravimetrický stechiometrický faktor, srážení, koprecipitace, srážení z homogenního 
prostředí, stanovení Fe3+. 

 4. Odměrná analýza, bod ekvivalence. Acidobazické titrace. Acidobazické reakce, stupnice pH, výpočty 
pH. Alkalimetrie, acidimetrie, distribuční a logaritmické diagramy , titrační křivky, indikátory, 
indikátorový exponent, standardizace odměrných roztoků, stanovení kyseliny octové, H3PO4 , 
stanovení aminokyselin, vyšších mastných kyselin, stanovení dusíku v organických sloučeninách, 
stanovení uhličitanu vedle hydroxidu alkalického kovu. 

 5. Srážecí titrace. Součin rozpustnosti, titrační křivka, argentometrie, Mohrova metoda, Fajansovy 
indikátory, stanovení Ag+. 

 6. Komplexometrické titrace. Komplex, chelát, ligand, konstanta stability. Chelatometrie. Odměrná 
činidla, EDTA- vzorec, struktura chelátu EDTA např. s Ca2+, titrační křivky, metalochromní 
indikátory, stanovení Ca a Mg vedle sebe, titrace zpětná a vytěsňovací. Merkurimetrie. Podstata 
metody, indikátory. 

 7. Oxidačně-redukční titrace. Pojmy oxidace a redukce, částečné redoxní reakce, oxidačně redukční 
potenciál, titrační křivka, Lutherův vztah, redoxní indikátory. Manganometrie, standardizace 
odměrného roztoku, stanovení železa, H2O2, Mn2+. Bichromatometrie, stanovení alkoholu. 
Jodometrie, indikátor, stanovení Cu2+, formaldehydu, SO32-. 

 8. Elektroanalytické metody. Potenciometrie. Elektrody referentní a měřící, nasycená kalomelová 
elektroda, schéma elektrody skleněné, měření pH, elektrody ISE. Potenciometrická titrace, derivační 
křivky. 

 9. Polarografie a voltametrie, elektrody, Ilkovičova rovnice, rozpouštěcí voltametrie, využití. 
Coulometrie, uspořádání. Konduktometrie. Vodivostní titrace. 

 10. Optické metody. Rozdělení oblastí záření. Molekulová spektroskopie, absorpční spektrofotometrie 
v oblasti UV/VIS, absorpční spektrum, Lambert-Beerův zákon, spekrometr, využití. Infračervená 
spektroskopie, zdroje záření, detektory, optické materiály, spektrum. 

 11. Fluorimetrie, fluorescenční spektrum, fluorimetr, kalibrační závislost, fosforimetrie, fosforimetr, 
použití. 

 12. Atomová spektroskopie, spektrální term, termový diagram, rezonanční čára. Atomová emisní 
spektrometrie, spektrometr, metoda vnitřního standardu, použití. Emisní spektrální analýza, elektrody, 
využití. ICP, plazmová hlavice, kalibrační křivka, využití. Atomová absorpční spektrometrie, pla-
menová atomizace, elektrotermická atomizace, zdroj záření, spektrometr, kalibrační křivka, využití. 

 13. Chromatografie. Elektromigrační metody. Principy a rozdělení chromatografických metod. Plynová 
chromatografie, chromatograf, stacionární fáze, detektory, použití. 

 14. Kapalinová chromatografie, vysokoúčinná, chromatograf, dávkovače, detektory, využití. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou přednášek s prezentací v PowerPointu a několika video snímky. 
Důraz je kladen na porozumění principům analytických metod, měření, vyhodnocení dat a využití v praktické 
analýze.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou písemné zkoušky. Nejedná 
se o test, ale o 30 otázek, z nichž řada vyžaduje popis, vysvětlení či schéma dotazovaného problému. Otázky 
mají různou bodovou hodnotu dle obtížnosti. Během semestru studenti musí splnit zadané výpočty a testy.  
Literatura:  

 Opekar, František - Jelínek, Ivan - Rychlovský, Petr - Plzák, Zbyněk. Základní analytická chemie. 
Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2002. ISBN 80-246-0553-8.  

 Holzbecher, Záviš - Churáček, Jaroslav. Analytická chemie. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství 
technické literatury, 1987. 663 s.  

 Sommer, Lumír. Teoretické základy analytické chemie. I. Brno : Vysoké učení technické, 1995. 
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 Pánek, Petr - Dombek, Václav. Základy analytické chemie pro studenty ekologie. 1. vyd. Ostrava : 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1994. 200 s. ISBN 80-7042-716-7.  

 Skoog, Douglas A. - West, Donald M. - Holler, James F. Analytical chemistry : an introduction. 6th ed. 
Philadelphia : Saunders College Publishing, 1994. 612 s. ISBN 0-03-097285.  

C2700 Základy organické chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu je porozumění základům organické chemie zejména a seznámení se 
s hlavními pojmy, názvoslovím, vztahy mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin, jakož i základy 
syntézy.  
Osnova:  

 Obsah předmětu a jeho vazby na ostatní chemické disciplíny. Principy organicko chemického 
názvosloví. Geometrie uhlíkatých sloučenin, jejich vyjádření chemickými vzorci. Typy vazeb, jejich 
polarita, polarizovatelnost, energie, délka. Distribuce elektronů na vazbách-indukční a mezomerní efekt. 
Chemické reakce jako redistribuce vazeb, homo- a heterolýza vazeb. Typy organických reakcí. Kyselost 
a bazicita H-X systémů. Reaktivní intermediáty (radikály, kationty, anionty, karbeny aj.), jejich vznik a 
stabilita. Měkkost a tvrdost reagentů, nábojově a orbitalově řízené reakce. Reakční cesta a její 
energetický profil. Kinetika a termodynamika reakcí. Chemo- a regioselektivita, kinetická a 
termodynamická kontrola průběhu reakce. Alkany a cykloalkany, jejich nomenklatura. Isomerie 
řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů se zvláštním zřetelem k cyklohexanovému kruhu, stabilita 
kruhů. Spojování cyklohexanových kruhů. Newmanova projekce. Stereoisomerie u cykloalkanů. 
Nomenklatura isomerů (cis-, trans-, E-, Z-), Cahnova-Ingoldova-Prelogova pravidla. SR jako typická 
reakce alkanů a jejich mechanismus. Alkeny, stereoisomerie. Radikálové a elektrofilní adiční reakce, 
jejich přehled, mechanismus a stereochemie adičních reakcí. 1,3-Dipolární cykloadice. Polymerace 
vinylových monomerů. Dieny a polyeny (kumulované, isolované, konjugované). Reakce probíhající na 
konjugovaných dienech (podmínky pro 1,2- a 1,4-adice a jejich průběh, vysvětlení). Dielsovy-Alderovy 
reakce. Isoprenoidy a terpenoidy. Principy elektronových spekter (UV – VIS spektrofotometrie) - 
barevnost. Alkyny a jejich struktura. Vlastnosti trojné vazby, adiční reakce (elektrofilní i nukleofilní), 
kyselost vodíku na koncovém ethynylu. Syntéza alkynů. Aromatický stav a jeho demonstrace 
(delokalizační energie). Benzoidní a nebenzoidní aromáty. Vlastnosti aromatických sloučenin, 
mechanismus elektrofilní aromatické substituce. Vliv substituce na jádře na vstup dalšího elektrofilu. 
Možnosti nukleofilních substitucí na aromatickém skeletu (SN1 – diazoniové soli, adičně-eliminační 
(SN2) - Jacksonův-Meisenheimerův komplex, eliminačně-adiční - aryny). Jednotlivé typy SEAr, 
generace elektrofilního reagentu. Využití rozkladu diazoniových solí pro přípravu jiných derivátů. 
Adiční a oxidační reakce aromátů a jejich podmínky. Reakce na kondensovaných aromatických 
sloučeninách (SEAr, adičně-eliminační reakce). Halogenderiváty a jejich strukturní typy, rozdělení 
z hlediska reaktivity. Mechanismus nukleofilních substitucí SN1 a SN2, vliv struktury a solventu, 
selektivita a stereochemie. Ambidentní nukleofily. Eliminační reakce jako konkurenční reakce SN, 
jejich průběh, selektivita a stereochemie, podmínky preference substituce versus eliminace. 
Halogenderiváty v životním prostředí. Hydroxysloučeniny, alkoholy a fenoly. Reaktivita hydroxylové 
skupiny, kyselost a vliv uhlíkatého zbytku na míru kyselosti. Způsob substituce a eliminace 
hydroxylové skupiny. Reakce na uhlíkatém zbytku hydroxysloučenin. Oxidace alkoholů. 
Polyhydroxyderiváty. Technicky důležité alkoholy a fenoly. Ethery - struktura a chemické názvosloví. 
Fyzikální vlastnosti ve srovnávání s alkoholy. Typické chemické vlastnosti, štěpení vazby C-O, tvorba 
peroxidických sloučenin. Epoxidy a cyklické ethery, jejich chemické vlastnosti. Crownethery a jejich 
použití, PTC. Epoxidové pryskyřice. Chinony, struktura a chemické vlastnosti. Syntéza chinonů. 
Thioly, disulfidy a sulfidy. Srovnání s kyslíkatými analogy. Produkty oxidace - sulfinové a sulfonové 
kyseliny, sulfoxidy a sulfony. Sulfonové kyseliny a jejich funkční deriváty (sulfochloridy, estery, 
sulfonamidy, sultony, sultamy), jejich reaktivita a užití. Vytváření a transformace vazeb C-S, C=S, S-S, 
S-O, S-N, S-Cl. Technicky a fyziologicky významné sloučeniny. Estery minerálních kyselin (sulfáty, 
nitráty, nitrity, fosfáty). Příprava a využití (syntetická činidla, anionaktivní tenzidy, výbušiny, 
fyziologicky aktivní látky). Organokovové a elementorganické (P, Si, B) sloučeniny, názvosloví. Vliv 
prvku (alkalické kovy, Mg, d-kovy, jejich elektronegativita) na chemické vlastnosti sloučeniny. 
Základní představitelé organokovových sloučenin, jejich příprava, reaktivita a využití v organické 
syntéze. Aminosloučeniny, typy, názvosloví. Základní reaktivita. Diazotace a využití diazonových solí. 
Aminoxidy a jejich využití. Enaminy. Kvarterní amoniové soli, Hoffmanova eliminace. Kvarterní 
amoniové soli jako kationaktivní tenzidy. Diazoalkany, diazoestery, diazoketony - jejich příprava a 
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reaktivita. Arndtův-Eistertův-Wolfův přesmyk. Azidy (Curtiovo a Schmidtovo odbourání). 
Nitrosloučeniny, struktura a chem. názvosloví. Vliv nitroskupiny na uhlíkatý zbytek. Redukce 
nitrosloučenin. Azosloučeniny, azoxysloučeniny a hydrazolátky. Technicky významné nitrolátky, 
výbušiny. Nitrily a isokyanidy, struktura, příprava a reakce. Karbonylové sloučeniny. Charakterizace 
karbonylu, nukleofilní adice, adičně eliminační reakce s kyslíkatými, uhlíkatými, dusíkatými a sirnými 
nukleofily. Základní jmenné reakce karbonylových sloučenin. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů. 
Konjugovaná (Michaelova) adice. Vytváření, aktivace a deaktivace C=O skupiny. Prakticky významné 
karbonylové sloučeniny. Karboxylové kyseliny, jejich struktura a chemické vlastnosti. Vliv uhlíkatého 
zbytku a substituce na kyselost. Funkční deriváty karboxylových kyselin (estery, halogenidy, 
anhydridy, amidy), jejich příprava a srovnání jejich vlastností a z toho vycházející využití v organické 
syntéze. Pyrolytické cis-eliminace. Prakticky významné sloučeniny. Tuky a jejich struktura, 
zmýdelnění. Substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny - laktony, laktidy, 
aminokyseliny - laktamy, halogenkyseliny, oxokyseliny Princip a použití IR spektroskopie. Deriváty 
kyseliny uhličité, jejich klasifikace a základní typy, jejich syntéza, reaktivita a syntetické aplikace. 
Fyziologická aktivita, fytoefektorické účinky, syntetické materiály. Heterocyklické sloučeniny. 
Struktura a systematické názvosloví heterocyklických sloučenin. Elektronová struktura a vliv na 
chemické vlastnosti. Tříčlenné kruhy s jedním heteroatomem, způsob jejich otevírání. Pyrrol, thiofen a 
furan, srovnání jejich chemických vlastností. Indol, indoxyl, indigo (struktura, princip barvení 
kypovými barvivy). Imidazol, pyrazol, thiazol, oxazol - jejich základní chemická charakteristika. 
Pyridin, struktura a chemické vlastnosti. Pyridiniové soli a pyridinium-1-oxid, struktura a reaktivita. 
Chinolin a isochinolin. Pyrazin, pyrimin (báze nukleových kyselin), pyridazin - struktura. Puriny 
(základní představitelé, báze nukleových kyselin). Princip a použití NMR spektroskopie jader 1H, 13C. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Přednáška. Písemný test a ústní zkouška.  
Literatura:  

 Svoboda, Jiří. Organická chemie. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2005. 310 s. ISBN 80-7080-
561-7.  

 Potáček, Milan. Organická chemie :pro biology. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 
1995. 208 s. ISBN 80-210-1125-4.   

  Virtual Textbook of Organic Chemistry: 
http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro1.htm  

  E-knihy na http://books.google.com/: klíčová slova pro vyhledávání: Organic Chemistry; 
Stereochemistry; Chemical nomenclature; apod.  

 Carey, Francis A. - Sundberg, Richard J. Advanced Organic Chemistry, Part B. New York : Plenum 
Press, 1990. 800 s.   

 Solomons, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York : John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 121. 
ISBN 0-471-01342-0.   

  Jmenné reakce: http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/; 
http://www.chempensoftware.com/organicreactions.htm.  

  SVOBODA, J., Organická chemie. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2005. 
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-561-7/pages-img/obsah.html.  

 Hrnčiar, Pavol. Organická chémia. 3., preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
1990. 708 s. ISBN 80-08-00028-7.  

 McMurry, John. Organic chemistry. 4th ed. Pacific Grove : Brooks/Cole publishing company, 1995. 
1243 s. +. ISBN 0-534-23832-7.  

 March, Jerry. Advanced organic chemistry :reactions, mechanisms and structure. 4th ed. New York : 
John Wiley & Sons, 1992. xv, 1495 s. ISBN 0-471-60180-2.  

 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. 

  Doporučené názvoslovné principy IUPAC (angl..): http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/; 
(české): http://www.imc.cas.cz/cz/umch/iupaccentre.htm.  

 Morrison, Robert Thornton - Boyd, Robert Neilson. Organic chemistry. 5th ed. Boston : Allyn and 
Bacon, 1987. 1413 s. ISBN 0-205-08453-2.  

C2701 Základy org. chemie - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
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Rozsah: 0/1. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu student pochopí základní souvislosti organické chemie.  
Osnova:  

 Jednotlivá probíraná témata kopírují obsah přednášky Základy organické chemie C2700. 

Výukové metody: Procvičování základních informací a znalostí získaných na přednášce C2700 Základy 
organické chemie na konkrétních příkladech.  
Metody hodnocení: Písemný test  
Literatura:  

 Potáček, Milan - Janků, Slávka - Nováček, Eduard. Organická chemie :příručka řešených příkladů. 1. 
vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 201 s. ISBN 80-210-1672-8.   

 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4.  

C3150 Základy fyzikální chemie - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Seminární cvičení, které doprovází předmět C4660 Základy fyzikální chemie. Úvod do 
základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, chemické termodynamiky, 
elektrochemie a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností. Po 
úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět základům a východiskům konceptů teoretické chemie.  
Osnova:  

 Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4660. Aktivní forma výuky v semináři 
směřuje k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům. Seminář je 
doprovázen volitelnou možností individuálně procvičovat probíranou látku formou elektronických testů 
v IS. 

Výukové metody: Studenti pracují ve skupinách po čtyřech (výjimečně +/-1) na každém z 12 (13) projektů, 
který je zadán na tištěném formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, 
poznámky, kalkulátory a přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné 
doplnit 12 nepovinnými elektronickými testy.  
Metody hodnocení: Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 (325) a 
je z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, 
relativní hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení 
semináře (160 a více bodů).  
Literatura:  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5.  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9.  

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

 http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh/  
 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York : Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3.   

C3580 Biochemie 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti biologických disciplín získali základní znalosti z obecné 
biochemie pro své další biologické vzdělání a byli tak schopni porozumet základním vlastnostem a funkci 
bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů, enzymologii, metabolismu a bioenergetice.  
Osnova:  
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 1. ÚVOD 2. BÍLKOVINY - Struktura, vlastnosti a funkce 3. NUKLEOVÉ KYSELINY - Struktura, 
vlastnosti a funkce 4. SACHARIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 5. LIPIDY - Struktura, vlastnosti a 
funkce 6. ENZYMOLOGIE 7. METABOLISMUS A BIOENERGETIKA 8. METABOLISMUS 
SACHARIDŮ 9. FOTOSYNTÉZA 10.METABOLISMUS LIPIDŮ 11.METABOLISMUS BÍLKOVIN 
12.REGULACE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ 

Výukové metody: Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních 
programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.  
Metody hodnocení: Zkoušky probíhají písemnou formou, student dostává test se třemi otázkami z oblasti 
statické biochemie, enzymologie a metabolismu a bioenergetiky a čtyri vzorce základních sloučenin, které má 
určit a uvést jejich funkci. Čas učený na test je 1 hodina. Každá otázka je klasifikována samostatně pro celkové 
hodnocení A-F.  
Literatura:  

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

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

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

 Glatz, Zdeněk Biochemie I-III. Podklady k přednáškám  
 Biochemie. Edited by Zdeněk Vodrážka. 2. opr. vyd. Praha : Academia, 1996. 191 s. ISBN 80-200-

0600-1.  
 Boyer, Rodney. Concepts in biochemistry. 2nd ed. New York : John Wiley & Sons, 2002. xxv, 626 s. 

ISBN 0-470-00377-4.   

C3600 Biochemie - laboratorní cvičení 
Vyučující: RNDr. Pavla Boublíková CSc., Mgr. Pavel Bouchal Ph.D., doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit - základní vlastnosti 
přírodních látek (aminokyseliny, lipidy, nukleové kyseliny, bílkoviny, enzymy a koenzymy, jejich vlastnosti a 
strukturu, aktivní místo), termodynamiku, enzymovou kinetiku, inhibici, alosterii, regulaci enzymové aktivity.  
Osnova:  

 Kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů. Kvalitativní a kvantitativní stanovení aminokyselin. 
Kvantitativní stanovení bílkovin. Izolace, analýza a stanovení nukleových kyselin. Separační metody. 
Stanovení enzymových aktivit. pH optimum enzymové reakce. Kinetika enzymové reakce. Inhibice 
enzymů. Analytické využití enzymů. Substrátová specifita enzymů. Imobilizace enzymů. Respirační 
řetězec aerobních organismů. 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: První cvičení je věnováno poučení o bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti 
rovněž píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším 
cvičením se písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu.  
Literatura:  

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

 Fundamentals of biochemistry. Edited by Daniel Voet - Judith G. Voet - Charlotte W. Pratt. [1st ed.]. 
New York : John Wiley & Sons, 1999. xxiii, 931. ISBN 0-471-58650-1.  

C4660 Základy fyzikální chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Úvod do základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, 
chemické termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a 
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makroskopických vlastností. Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět základům a východiskům 
konceptů teoretické chemie.  
Osnova:  

 (1) Kvantová chemie. Kvantová teorie, pozorovatelné veličiny a operátory, Schrödingerova rovnice, 
vlastní funkce a energie, orbitaly, elektronová struktura atomů a molekul, repulze elektronů, spin. (2) 
Struktura molekul. Jaderná a elektronová struktura molekul, PES, symetrie molekul, vibrace, rotace, 
translace, elektronová hustota, mezimolekulové síly. (3) Statistická termodynamika. Populace, 
konfigurace, váha, Boltzmannova statistika, partiční funkce. (4) Interakce molekul s fotony. 
Spektroskopie, výběrová pravidla, rotační, vibrační a elektronová spektra, fluorescence a fosforescence, 
magnetická resonance, difrakční techniky. (5) Fenomenologická termodynamika. Termodynamický 
systém a jeho popis, termodynamické děje, 0. a 1. věta, teplo a práce, stavové funkce, entalpie, tepelné 
kapacity, termochemie, reakční a slučovací entalpie, standardní stav. (6) Termodynamické kritérium 
samovolnosti. Entropie, 2. věta, Clausiova nerovnost, Gibbsova a Helmholtzova funkce, maximální 
práce, 3. věta, absolutní entropie. (7) Ideální a reálné systémy. Spojená formulace 1. a 2. věty, 
závislost Gibbsovy funkce na teplotě a na tlaku, chemický potenciál, fugacita, aktivita, roztoky, změna 
složení. (8) Fázová rovnováha. Podmínka fázové rovnováhy, Gibbsův zákon fází, fázové diagramy 
jedné a více složek. (9) Chemická rovnováha. Reakční a standardní reakční Gibbsova funkce, reakční 
kvocient, rovnovážná konstanta a její závislost na teplotě. (10) Elektrochemie. Ionty, meziiontové 
interakce, iontová síla, elektrody a jejich potenciály, elektrochemické články. (11) Chemická 
dynamika. Transport, difúze, kinetika jednoduchých reakcí, mechanismus, teorie aktivovaného 
komplexu, reakční koordináta, aktivační energie. (12) Disperzní systémy. Fázové rozhraní, adsorpce, 
makromolekuly, polyelektrolyty, koloidy, micely. 

Výukové metody: Předmět tvoří 12 nepovinných přednášek. Průběžné studium je možné doplnit 12 
nepovinnými elektronickými testy.  
Metody hodnocení: Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu e-testu v trvání 100 minut. Test tvoří 
38 otázek s volbou jedné odpovědi ze čtyř nabízených; maximální počet bodů je 50 (A: 50-44; B: 43-39; C: 38-
34; D: 33-29; E: 28-24; F: 23-0 bodů; P: 50-19; N: 18-0 bodů).  
Literatura:  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5.  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info   

 Atkins, P. W. Fyzikálna chémia. 6. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 
308 s. ISBN 80-227-1238-8. info  

 Kubáček, Pavel. Základy fyzikální chemie. Hypertext, MU 2004; 
 http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh  
 Moore, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha : Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s.  
 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York : Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3.  

C4680 Fyzikální chemie - laboratorní cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Sopoušek CSc., Mgr. Jiří Křivohlávek , Mgr. Jana Pavlů Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit problémy týkající se 
iontovýchrovnováh, elektrochemických článků,chemické kinetiky, fázových rovnováh, UV-VIS spektroskopie, 
měření pH, vodivosti, kalorimetrie, refraktometrie a určování molárních hmotností.  
Osnova:  

 Seznam úloh: 
 Stanovení molární hmotnosti naftalenu kryoskopicky; 
 Konstrukce binárního diagramu soustavy voda-ethanol; 
 Fázový diagram binární kapalné směsi; 
 Určení rozdělovacího koeficientu v extrakční soustavě; 
 Viskozimetrické stanovení střední molární hmotnosti polymeru; 
 Potenciometrické stanovení disociační konstanty slabé kyseliny; 
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 Sledování vodivosti silného a slabého elektrolytu; 
 Fotochemické stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru; 
 Stanovení termodynamických stavových veličin galvanického článku; 
 Kritická micelární koncentrace; 
 Stanovení převodového čísla z rychlosti pohybu rozhraní; 
 Fotometrické studium reakční kinetiky; 
 Index lomu a permitivita kapalin; 
 Stanovení aktivitních koeficientů HCl; 
 Stanovení teplotní závislosti rozpustnosti kyslíku ve vodě 

Výukové metody: Samostatná laboratorní práce pod dohledem lektora.  
Metody hodnocení: Studenti vykonávají před zahájením každé laboratorní úlohy test připravenosti. Práce 
studentů je samostatná a po jejím vykonání odevzdávají protokol s dosaženými vysledky měření. Studenti získají 
zápočet, pokud dle plánu vykonají všechny úlohy a odevzdají všechny protokoly.  
Literatura:  

 Brož, Pavel - Holík, Miroslav - Janderka, Pavel - Sopoušek, Jiří - Toušek, Jaromír - Trnková, Libuše. 
Laboratorní cvičení z fyzikální chemie. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 80 s. Fyzikální chemie 1. 
ISBN 80-210-3203-0.  

 Studničková, Marie. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie pro biology a ekology. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2001. 68 s. ISBN 80-210-1239-0.   

C5920 Správná laboratorní praxe 
Vyučující: doc. RNDr. Luděk Bláha Ph.D., doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu budou studenti schopni: ; - porozumět principům GLP a nutnosti jejich 
dodržování pro zajištění kvality analytických výsledků.; - pracovat s příslušnými normami.; - diskutovat 
organizace laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti. ; - 
objasnit validaci zařízení, analytického systému a analytických metod ; - vysvětlit provozní charakteristiky 
metod a hodnocením výsledků analýz. ; - realizovat správně odběry vzorků včetně základních technik odběru 
z homogenních a nehomogenních objektů; - navrhovat a vyhodnocovat vzorkovací plán s důrazem na 
vzorkování složek životního prostředí.; - chápat a vysvětlit potřebu GLP v praxi (testování bezpečnosti látek pro 
člověka a prostředí, mikrobiologie, laboratorní zvířata, léčiva, GMO atd.).  
Osnova:  

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

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

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

 Mestek, O. - Nondek, L. Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí. Praha : 
Eurachem - ČR, 1995. Kvalimetrie, 4. ISBN 80-901868-0-7.  
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C6210 Biotechnologie 
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 jsou biochemické a chemické principy vybraných klasických a moderních 
biotechnologií a základy procesů uplatňujících se ve fermentorech a dalších zařízeních sloužících 
k biotechnologickému využití metabolické aktivity organismů nebo enzymů. Obsah kurzu je věnován biochemii 
a fyziologii organismů ve vztahu k jejich využití v biotechnologii (od kvasných produktů k ochraně životního 
prostředí). Větší část předmětu je věnována kinetice bioprocesu v jednorázovém a kontinuálním systému, 
modelům růstu biomasy, spotřeby substrátů a tvorby produktů, interpretaci kinetických modelů v biotechnologii 
a mikrobiální (buněčné) fyziologii a problematice imobilizovaných buněk a enzymů.  
Osnova:  

 Mikrobiální a enzymová biotechnologie, historický přehled. Biochemie, mikrobiologie a inženýrské 
přístupy. Biologický materiál v biotechnologii. 

 Biochemické a chemické principy tradičních a moderních biotechnologií. Vybrané kvasné procesy, 
bioplyn, produkce mikrobiální biomasy jako zdroje proteinů, biohydrometalurgie, biotransformace. 

 Biotechnologie v ochraně životního prostředí. Bioremediace (toxické kovy, uhlovodíky). 
 Z laboratoře do praxe. Kultivační a produkční zařízení, laboratorní a provozní měřítko. Míchání ve 

fermentoru, dopad na metabolickou aktivitu organismů. 
 Sterilace, chemické a fyzikální postupy, kritéria účinnosti sterilace. 
 Aerace v bioprocesech. Teorie přestupu kyslíku. 
 Metody určení objemového koeficientu přestupu kyslíku. Parametry aerace ve fermentoru ve vztahu 

k spotřebě kyslíku produkčními kulturami a enzymy. 
 Jednorázová kultivace. Kinetika růstu a produkce. Modely spotřeby substrátů a tvorby produktů. 
 Kinetika odumírání a autolýzy buněk. Kinetické modely v biotechnologii a mikrobiální (buněčné) 

fyziologii, výběr modelu. 
 Kontinuální kultivace. Určení kinetických a fyziologických parametrů kultury v chemostatu, vztah 

k jednorázové kultivaci. 
 Imobilizované buňky a enzymy, principy a aplikace. 
 Bioreaktory s imobilizovanými buňkami a enzymy, kinetické přístupy. 

Výukové metody: Přednášky z vybraných kapitol biotechnologie. Diskuse k detailním problematikám.  
Metody hodnocení: Přednášky, diskuse v hodině. Ústní zkouška. Důraz je kladen na pochopení principů.  
Literatura:  

 Kaštánek, František. Bioinženýrství. Vyd. 1. Praha : Academia, 2001. 334 s. ISBN 80-200-0768-7.   
 Stanbury, Peter F. - Whitaker, Allan - Hall, Stephen J. Principles of fermentation technology. 2nd ed. 

Oxford : Pergamon, 1995. xviii, 357. ISBN 0-08-036131-5.  
 Doran, Pauline M. Bioprocess engineering principles. London : Academic Press, 1995. xiv, 439 s. 

ISBN 0-12-220856-0. i 
 Krumphanzl, Vladimír - Řeháček, Zdeněk. Mikrobiální technologie : buňka a techniky jejího využití. 1. 

vyd. Praha : Academia, 1988. 360 s., 24.   
 Alexander, Martin. Biodegradation and bioremediation. San Diego : Academic Press, 1994. 302 s. 

ISBN 0-12-049860. 

C6260 Metody separace proteinů 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti získali základní znalosti o separačních metodách 
využívaných v biochemii a molekulární biologii pro purifikaci bílkovin. První část je věnována úvodním 
metodám práce se vzorky biologického materiálu jako jsou extrakce, cemtrifugace, srážení, ultrafiltrace a 
lyofilizace. Další část je věnována chromatografickým metodám. V poslední části jsou podány infromace 
o elektromigračních metodách.  
Osnova:  

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

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

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

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

 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.   

 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.   

C6270 Metody separace proteinů - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: At the end of the practice students should have the basic knowledges from separation methods 
in biochemistry or molecular biology, which are used for protein purification including the basic manipulation 
with biological samples - extraction, clarification, precipitation, ultrafiltration and lyophilisation,chromatography 
methods and electromigration methods.  
Osnova:  

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

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

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

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

 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.   

 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.   

C7777 Zacházení s chemickými látkami 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurs C7777 Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi 
během studia na PřF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti 
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jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro 
zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.  
Osnova:  

 Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 
258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají 
bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika 
nebezpečných látek výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování 
nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost 
pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci 
s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek 
chemické databáze a odkazy na informační zdroje  

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

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

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

JAB01 Angličtina pro biology I 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A., PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět odbornému textu/mluvenému 
projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného 
projevu diskutovat o obecných a biologických tématech prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím 
základních prezentačních technik shrnout jednoduchý biologický text klasifikovat porovnávat určit příčiny a 
důsledky popsat proces aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  
Osnova:  

 JAB01/a Hana Němcová 
 Higher education, MU 
 GMO 
 Language functions (introduction) 
 Classification of species 
 Mammals 
 Cells 
 Bacteria+shapes 
 Plants 
 Using sea water for agriculture 
 Invasive species 
  
 JAB01/b Mgr.Hana Ševečková, M.A. 
 Information about the course, English conversation 
 Studying at university 
 Higher education 
 Accommodation 
 Wild animals 
 Navy Helicopters and Birds 
 Evergreens 
 Contaminated meat products 
 Plants 
 Cells 
 Anthropology: skin colour,drifting continents 
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 Orientation in biological texts 

Výukové metody: kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - 
porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended 
learning (odpovědníky, dril), IS MU  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939.   

 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex : Longman, 1999. 
160 s. ISBN 0-582-40019-8.  

 online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,  

JAB02 Angličtina pro biology II 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A., PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět odbornému textu/mluvenému 
projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného 
projevu diskutovat o obecných a biologických tématech prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím 
základních prezentačních technik shrnout jednoduchý biologický text klasifikovat porovnávat určit příčiny a 
důsledky popsat proces aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  
Osnova:  

 Osnova kurzu: - odborná témata z biologie 
 - obecná témata (potřebná slovní zásoba) 
  
 JAB02/a PhDr.Hana Němcová 
 Human body 
 Nutrition 
 Cardiovascular system, Heart disease 
 Problem solution 
 Biodiversity 
 Environmental issues 
 Summary 
 Climate change 
 Panel discussion 
 Homeostasis, Identifying continuous ideas 
  
 JAB02/b Mgr.Hana Ševečková, M.A.  
 Animals 
 Plants 
 Cells 
 Toxins 
 Vitamins 
 Mendel´s Genetics 
 Human body 
 Identifying continuous ideas 
 Summary 
 Reading strategies 

Výukové metody: kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - 
porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended 
learning (odpovědníky, dril), IS MU  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
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Literatura:  

 online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works  
 The recommended literaure - see the information of the teacher  
 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939.  
 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex : Longman, 1999. 

160 s. ISBN 0-582-40019-8.  
 Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.  

JA001 Odborná angličtina - zkouška 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A., Mgr. Eva Čoupková Ph.D., Mgr. Věra Hranáčová  
Rozsah: 0/0. 2 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 
ERR - odborný jazyk porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat 
hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o obecných a odborných 
tématech hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru argumentovat shrnout 
jednoduchý odborný text klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat  
Osnova:  

 1.Písemná část: 
 Akademická část (akademická gramatika, přiřazování, logická návaznost, tvoření slov, definice ...); 
 Odborný text - porozumění textu: hlavní myšlenka, logická návaznost, správnost tvrzení, synonyma... ); 
 2.Ústní část: 
 Zkouška je zaměřena na prověření komunikačních dovedností v daném oboru. Studenti diskutují 

o daných oborových tématech viz 
 (http://www.sci.muni.cz/main.php?stranka=Jazyky&podtext=A1 
 https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2010/JA001/index.qwarp) 

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

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939.   

 Science.Keith Kelly.Macmillan 2008  
 Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. 

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

160 s. ISBN 0-582-40019-8.  
 Donovan, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford : University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-

457180-7.  
 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info  
 English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989  
 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000  
 Strahler, Alan H. - Strahler, Arthur Newell. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J. : J. 

Wiley, 2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X.   
 Plummer, Charles C. - McGeary, David. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque 

: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7.  
 Dean, Michael - Sikorzyńska, Anna. Opportunities., Intermediate., Language powerbook. Harlow : 

Pearson Education, 2000. 112 s. : i. ISBN 0-582-42142. 
 Cunningham, Sarah - Bowler, Bill. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford : Oxford 

University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN -19-433968-8.   
 Essential grammar in use. Edited by Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2007. xi, s. 12-. ISBN 978-0-521-67543.  
 Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate 

students. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-.  
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 +Any materials aimed at preparation for B1 level examinations (e.g.PET).  

M1030 Matematika pro biology 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil Dr.  
Rozsah: 0/3/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je dát studentům základní přehled o matematických metodách a 
technikách použitelných ve vědách o životě. Zejména: Porozumět logické výstavbě teorie; Orientovat se 
v pravděpodobnostním základu statistiky; Znát základní prostředky matematického modelování reálných objektů 
a procesů. Důraz je kladen na intuitivní pochopení pojmů a jejich použití při řešení konkrétních úloh, nikoliv na 
přesnou matematickou teorii.  
Osnova:  

 1. Základní pojmy logiky a teorie množin (velice stručně) - výroková a predikátová logika, Základní 
množinové pojmy, číselné množiny N, Z, Q, R 

 2. Kombinatorika 
 3. Základy teorie pravděpodobnosti 
 4. Vektory, matice, determinanty, operace s nimi 
 5. Systémy lineárních rovnic 
 6. Funkce a jejich základní vlastnosti, elementární funkce 
 7. Posloupnosti, spojité funkce 
 8. Úvod do diferenciálního počtu 
 9. Úvod do integrálního počtu 
 10. Užití určitého integrálu 
 11. Diferenciální rovnice a některé elementární metody jejich řešení 
 12. Vybrané jednoduché matematické modely v biologii 

Výukové metody: Seminář s demonstračním řešením úloh.  
Metody hodnocení: Seminář s demonstračním řešením úloh. Hodnocení zápočtu na základě dvou písemných 
testů.  
Literatura:  

 Niederle, Josef - Osička, Jan. Matematika pro biology. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 94 
s. ISBN 80-210-1567-5.  

 Havránek, Tomáš. Matematika pro biologické a lékařské vědy. 1. vyd. Praha : Academia, 1981. 269 s.  
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