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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 Speciální biologie  
Údaje o garantovi studijního oboru doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
 
Bakalářský studijní obor "Speciální biologie" je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní teoretické a 
praktické znalosti z moderní biologie rozšířené o vědomosti ze speciálních biologických disciplín podle 
zvoleného směru studia. Základem studia oboru během prvních dvou let je popis struktury a funkce živé hmoty na 
molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a populační úrovni. Součástí vzdělání je také plnohodnotný základ 
chemie. Na začátku 3. semestru si studenti volí jeden ze čtyř směrů, kterým vyjadřují svůj zájem o určitý směr 
budoucího navazujícího magisterského programu. Tyto čtyři směry studia v rámci oboru jsou následující: 

 Experimentální biologie rostlin  
 Experimentální biologie živočichů a imunologie  
 Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 
 Ekotoxikologie  

 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 
 
Absolventi bakalářského studijního oboru "Speciální biologie" získávají teoretické znalosti i praktické dovednosti 
z širokého základu odvětví současné biologie s důrazem na experimentální obory, a navíc i speciální poznatky 
zvoleného směru studia (Experimentální biologie rostlin; Experimentální biologie živočichů a imunologie;  
Mikrobiologie a molekulární biotechnologie; Ekotoxikologie). Absolventi jsou také vybaveni potřebnými 
znalostmi - včetně praktických cvičení - z  podpůrných oborů, kterými jsou zejména systém a evoluce rostlin, 
stejně jako systém a evoluce živočichů. Nezbytnou součástí vzdělání experimentálního biologa jsou rovněž 
anorganická, organická a analytická chemie, biochemie a matematika. I když se předpokládá, že většina studentů 
bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu daného oboru či směru, absolventi jsou dobře připraveni i 
pro praxi, kde najdou uplatnění jako biologové, kteří pod odborným vedením mohou vykonávat vědeckou, 
vývojovou a diagnostickou činnost ve vědeckých ústavech, zemědělských a zdravotnických zařízeních nebo na 
vysokých školách jako vysoce kvalifikovaní laboranti a asistenti.  
Cílem studia oboru "Speciální biologie" je, aby jeho absolvent získal znalosti potřebné pro praktickou činnost v 
příslušné specializaci dle zvoleného studijního směru nebo základy k dalšímu vzdělání.  
 
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 změn v názvech oboru, resp. jeho směrů:  
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. Samostatný program "Experimentální biologie" a upřesnění názvu oboru 
na "Speciální biologie" (místo původního názvu "Obecná biologie") pak více odpovídá charakteru studia, ve 
kterém lze volit po druhém semestru studia - tak jako dosud - čtyři různé směry odpovídající jednotlivým 
specializacím v rámci experimentální biologie.  
Také změny názvu tří směrů (z celkových čtyř)  lépe vyjadřují obsahovou náplň a trendy jejich současného 
rozvoje. Jedná se o tyto směry:  

 "Experimentální biologie rostlin" (dříve "Fyziologie rostlin"),  
 "Experimentální biologie živočichů a imunologie" (dříve "Fyziologie živočichů"),  
 "Mikrobiologie a molekulární biotechnologie" (dříve "Mikrobiologie")  

Název čtvrtého směru - "Ekotoxikologie" - zůstává beze změny. 
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 knihovn /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  9 91 

 
 
 

C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Experimentální biologie  
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Název studijního oboru Speciální biologie  
Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. 
 
Skladba studijních plánů oborů PřF MU se řídí Opatřením děkana č.3/2008 (OP 3/2008) "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. Součástí OP 3/2008 je i 
maximální kreditová zátěž pro jednotlivé kategorie, při předpokladu standardní kreditové zátěže za celé tříleté 
studium 180 kreditů. 
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 jedním společným předmětem 
(podrobnosti viz níže) a jedním specializovaným předmětem dle zvoleného směru: 
 
směr "Experimentální biologie rostlin": 

 Obecná biologie  
 Základy experimentální biologie rostlin  

 
směr " Experimentální biologie živočichů a imunologie": 

 Obecná biologie  
 Základy experimentální biologie živočichů a imunologie  

 
směr "Mikrobiologie a molekulární biotechnologie": 

 Obecná biologie  
 Základy mikrobiologie  

 
směr "Ekotoxikologie ": 

 Obecná biologie  
 Obecná ekotoxikologie a základy chemie životního prostředí  

 
 
Předmět OBECNÁ BIOLOGIE (součást SZZk pro všechny čtyři studijní směry) shrnuje poznatky základních 
biologických přednášek absolvovaných v průběhu tříletého bakalářského studia. Jsou to zejména přednášky 
Buněčná biologie, Histologie a organologie, Cytologie a anatomie rostlin, Obecná genetika, Biologie člověka, 
Fyziologie živočichů, Fyziologie rostlin, Molekulární biologie a Obecná mikrobiologie Dále jsou sem zařazeny 
také poznatky ze základů chemie a biostatistiky. 
 
Okruhy otázek: 

 Charakteristika živého organismu.  
 Pojem druhu. 
 Chemické složení organismů. Biogenní prvky, anorganické látky, organické látky, jejich význam pro 

stavbu a funkci organismů.  
 Genetická informace, genetický kód, gen a jeho formy. Struktura a organizace prokaryotického a 

eukaryotického genomu, základní charakteristika replikace, transkripce a translace, změny genetické 
informace (mutace a rekombinace DNA). Mendelovy principy. Vazba genů. Genetická determinace 
pohlaví. Dědičné založení kvantitativních znaků.  

 Základní charakteristika a struktura prokaryotické buňky. Bakterie a Archea, nejvýznamnější zástupci, 
jejich význam, výskyt a základy klasifikace. Množení, výživa a metabolismus bakterií. Kvasinky – 
životní cyklus, výskyt, význam. Mikromycety. Viry jako nebuněčné formy života, struktura virové 
částice, živočišné, rostlinné a mikrobiální viry. 

 Základní klíčová charakteristika (morfologie, organologie, rozmnožování, ekologie a nejznámější 
zástupce) taxonů: Archezoa, Protozoa, Metazoa. Dále „bezobratlí“: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, 
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Nematoda, Mollusca, Annelida, Chelicerata, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda, Echinodermata, 
Chordata. Základní charakteristika taxonomických skupin Bezčelistnatci - mihule a sliznatky. Nadtřída 
Čelistnatců - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. 

 Eukaryotické buňky, struktura a funkce. Cytoplazma, jádro, cytoplazmatická membrána, 
endomembránový systém (endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lysosomy, glyoxisomy, 
peroxisomy), vakuola. Semiautonomní organely: mitochondrie, chloroplasty. Ribosomy. Cytoskelet 
(mikrotubuly, aktinová filamenta, intermediární filamenta). Buněčná stěna, apoplastický volný prostor. 
Interceluláry. Plazmodezmy a symplast. Kontakty živočišných buněk. Buněčný pohyb.  

 Buněčný cyklus: amitóza, mitóza, fáze mitózy, dělicí vřeténko, meióza, srovnání mitózy a meiózy. 
Kontrola buněčného cyklu. Růst a diferenciace buněk rostlin i živočichů. Typy rostlinných buněk a 
pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich 
struktura a funkce. Živočišné tkáně. Třídění, ontogenetický původ a mikroskopická anatomie tkání: 
epitely (krycí, výstelkové, žlázové, resorpční, smyslové, zárodečné), pojiva (embryonální, vláknitá, 
oporná), tělní tekutiny, svalové tkáně, nervové tkáně, pohlavní buňky. 

 Orgány rostlin: kořen, stonek, list. Primární a sekundární pletiva a růst kořene a stonku, růstový vrchol. 
Transformace vodivého systému v hypokotylu. Lokalizace primárního a sekundárního xylému.  

 Hlavní orgánové soustavy živočichů - krycí, oporná, pohybová, trávící, dýchací, vylučovací, oběhu 
tělních tekutin, smyslová, nervová, žláz s vnitřní sekrecí, rozmnožovací. Srovnání v rámci hlavních 
živočišných taxonů.  

 Základní typy rozmnožování živočichů. Životní cyklus.  
 Transport vody a iontů minerálních živin organických látek v rostlinách, regulace výměny plynů. Příjem 

a konverze radiační energie v rostlinách, fixace uhlíku. Metabolismus uhlíku, využití asimilátů v 
růstových procesech. Minerální výživa rostlin, příjem a využití makro- i mikroživin. Fyziologie růstu a 
vývoje - hlavní skupiny fytohormonů a jejich funkce, úloha záření a teploty při regulaci růstu a vývoje. 
Interakce rostlin s jinými organizmy (symbiózy, patogeneze).  

 Evoluce fyziologických funkcí živočichů. Membránový transport, předávání látek a signálů. Homeostáza 
a základní principy fyziologických regulací. Celkový metabolismus, termoregulace. Tělní tekutiny a 
jejich funkce, cirkulace. Exkrece a osmoregulace. Výměna plynů, dýchání.  Výživa, příjem potravy a její 
zpracování. Látková signalizace, hormony. Funkce imunitního systému. Neurální signalizace, synapse. 
Funkční anatomie nervového systému. Fyziologie pohybu a vegetativní řízení. Fyziologie smyslových 
orgánů. 

 Základní znalosti chemie z pohledu biologa. Základní chemické zákony a chemické výpočty. Chemické 
názvosloví. Atomy, molekuly, ionty, prvky, nuklidy, izotopy (struktura, vlastnosti, stavba, principy). 
Chemická vazba, její typy. Vlastnosti plynů, kapalin, pevných látek, fázové přeměny. Roztoky, 
vyjadřování a výpočet koncentrace roztoků. Termodynamika a kinetika chemických reakcí, katalýza. 
Kyseliny a báze, pH, hydrolýza, tlumivost. Oxidace a redukce, elektrochemie. Sloučeniny uhlíku 
(nomenklatura, vlastnosti). Kovy, halogeny, křemík, dusík, kyslík, fosfor, síra a jejich chemie. Chemická 
analýza a její základní metody. Biochemické pochody, bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy, 
enzymy, metabolické procesy z pohledu chemie. 

 Základy designu experimentů a statistického hodnocení dat. Typy rozložení dat. Základní popisné 
statistiky. Srovnání dvou souborů dat. Analýza rozptylu (jednocestná, faktoriální, hierarchická, 
opakovaná měření, blokový design). Korelační analýza. Regresní analýza. 

   
 
Předmět ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN (součást SZZk pro směr "Experimentální 
biologie rostlin") shrnuje znalosti získané během bakalářského studia zejména z kursu Cytologie a anatomie 
rostlin, a současně hlubší poznatky z předmětů Fyziologie rostlin, Fyziologické ekologie rostlin, Minerální výživa 
rostlin, Rostlinné explantáty a další. 
 
Okruhy otázek:  

 Rostlinná buňka. Kompartmentace buněčného metabolismu. Soustava buněčných membrán: 
cytoplazmatická membrána a endomembránový systém. Cytoskelet. Plastidy. Mitochondrie. Jádro. 
Ribosomy. Mikrotělíska. Vakuola. Buněčná stěna. Komponenty buněčné stěny, vrstvy buněčné stěny, 
růst buněčné stěny. Plazmodezmy. Buněčný cyklus: fáze buněčného cyklu, mitóza, meióza.  

 Rostlinná pletiva: meristematická, základní, mechanická, krycí a vodivá. 
 Primární stavba kořene. Primární stavba stonku. Stavba listu: list C3 a C4 rostlin. Sekundární růst kořene 

a stonku. Anatomická stavba jednoděložných a dvouděložných rostlin. 
 Základy fyziologie rostlin. Cytofyziologie. Transport vody a iontů minerálních živin. Transport 

organických látek v lýku. Průduchová regulace výměny plynů. Příjem a konverze radiační energie v 
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rostlinách. Fixace uhlíku. Metabolismus uhlíku, využití asimilátů v růstových procesech. Příjem a 
využití minerálních makro- i mikroživin. Fyziologie růstu a vývoje – hlavní skupiny fytohormonů a 
jejich funkce, úloha záření a teploty při regulaci růstu a vývoje. Fyziologie stresu – obecné stresové 
reakce, specifické účinky jednotlivých stresových faktorů: množství a spektrum záření (včetně UV), 
nízká a vysoká teplota, mráz, nedostatek vody, toxické látky. 

  Fyziologická ekologie rostlin. Intercepce záření listy a porosty rostlin, fotosyntéza na úrovni porostu, 
fotoinhibiční a destrukční účinky záření. Spektrálně závislé růstové procesy, fotoperiodicita. Energetická 
bilance listu, účinky chladu a mrazu na rostliny, odolnost k extrémním teplotám. Adaptace k nedostatku 
vody v prostředí. Efektivita využití vody u C3, C4 a CAM rostlin. Dostupnost minerálních živin v půdě, 
adaptace k nedostatku živin. Funkce rostlin v půdách hypoxických, silně kyselých a vápenitých. 
Kompetice, allelopatie, odolnost rostlin vůči patogenům a herbivorům. Růstové strategie v různých 
typech prostředí. 

 Minerální výživa rostlin. Zdroje minerálních živin v půdě. Cykly živin v přírodě. Principy příjmu 
minerálních živin. Příjem a asimilace různých forem dusíku. Příjem a využití fosforu. Příjem a využití 
draslíku, vápník u a hořčíku. Příjem a využití síry a železa. Funkce mikrobiogenních prvků v rostlině. 
Efektivita využití živin rostlinami. Příčiny poruch ve výživě rostlin. Metody pro určení zásobenosti 
rostlin živinami. Hnojení a hnojiva.  

 Mykorrhizní symbiózy. Symbióza – koncept, mutualismus, parazitismus, komenzalismus, neutralismus, 
kompetice, fakultativní a obligátní symbionti. Mykorrhizní symbiózy – (vesikulo-)arbuskulární 
mykorrhiza, ektomykorrhiza, ektendomykorrhiza, orchideoidní, arbutoidní, monotropoidní a erikoidní 
mykorrhiza. Rozšíření, systematické zařazení symbiontů. Vnitrokořenové a mimokořenové struktury. 
Ekofyziologické funkce mykorrhiz (model multifunkcionality). Ovlivnění metabolismu hostitele – 
látkové toky mezi symbionty (uhlíkaté látky, fosfáty a jiné málo mobilní živiny, dusíkaté látky, voda). 
Vztahy k jiným půdním mikroorganismům – bakterie, patogenní houby. Ovlivnění růstu hostitele a jeho 
kompetičních schopností (model nákladů a zisku). Role mykorrhiz ve složení společenstev rostlin. 
Achlorofylie rostlin. Role mykorrhiz v životních cyklech hostitelských rostlin. Fixátoři N2 – 
systematické zařazení symbiontů, biochemie fixace N2, duální symbióza, ovlivnění růstu rostlin, 
agronomický a ekosystémový význam. 

 Rostlinné explantáty. Definice a podmínky axenické kultury rostlinných explantátů. Složení živných 
medií – obecné principy a specifika rostlinných explantátů. Fytohormony a růstové regulátory a jejich 
využití v biotechnologiích. Různé typy regeneračních systémů a jejich použití. Aplikace technik 
rostlinných explantátů ve šlechtitelství. Kryoprezervace explantátů a její využití pro genové banky. 

 Symbióza, definiční znaky, spektrum symbiotických vztahů. Mykorhizní symbiózy - (vezikulo-)  
arbuskulární mykorhiza, ektomykorhiza, ektendomykorhiza, orchideoidní, arbutoidní, monotropoidní a 
erikoidní mykorhiza. Rozšíření, systematické zařazení hostitelů a symbiontů, molekulárně biologické 
metody detekce symbiontů. Vnitrokořenové a mimokořenové struktury. Ekofyziologické funkce 
mykorrhiz (model multifunkcionality). Ovlivnění metabolismu hostitele - látkové toky mezi symbionty 
(uhlíkaté látky, fosfáty a jiné málo mobilní živiny, dusíkaté látky, voda). Ovlivnění růstu hostitele a jeho 
kompetičních schopností (model nákladů a zisku). Role mykorhiz ve složení společenstev rostlin. 
Mykoheterotrofie a achlorofylie, mixotrofie. Role mykorhiz v životních cyklech hostitelských rostlin. 
Vztahy k jiným půdním mikroorganismům - bakterie, saprotrofní a parazitické houby. Interakce s 
fixátory N2, duální symbióza. 

 
 
Předmět ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ A IMUNOLOGIE (součást SZZk pro 
směr " Experimentální biologie živočichů a imunologie ") vychází z předmětů Fyziologie živočichů, Histologie a 
organologie, Imunologie, Pokročilá imunologie, Embryologie, Mikroskopická anatomie obratlovců, Fyziologie 
adaptací, Speciální metody fyziologie živočichů, Moderní metody buněčné biologie a Behaviorální metody ve 
fyziologii. 
  
Okruhy otázek: 

 Histologie a organologie živočichů. Epitelové tkáně: charakteristika, ontogenetický původ, mezibuněčné 
spoje, klasifikace. Pojivové tkáně: složky pojivových tkání, typy a ontogenetický původ, vlákna 
kolagenní, elastická a retikulární, složení amorfní hmoty, charakteristika skupin: vaziva řídká a hustá, 
oporné tkáně – chrupavka a kost, trofická pojiva. Tkáň svalová: kontraktilní proteiny, struktura 
myofibrily, 3 typy svalové tkáně a jejich struktura, výskyt a ontogeneze. Inervace svalové tkáně. Tkáň 
nervová: vývoj, neuron (základní stavba, typy neuronů), dendrity, axony, synapse, neuroglie. Složení 
krve, tkáňového moku a lymfy, morfologická charakteristika krvinek, destiček a jejich ontogeneze, 
krvetvorná tkáň. Stavba srdce, stavba krevních a lymfatických cév. Orgánová stavba a ontogeneze všech 
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hlavních tělních systémů. Specifická sensorická nervová zakončení kůže (stavba oka), stavba sluchového 
aparátu.  

 Fyziologické principy. Vnější a vnitřní prostředí, homeostáza, adaptace a regulace. Význam faktorů 
prostředí, vztah mezi stresem a adaptací. Faktory umožňující život a jejich vliv na fyziologické funkce - 
adaptace na vodní prostředí, adaptace na potravu. Fyzikální faktory ovlivňující život svou energií 
(ionizující záření, tepelná energie - adaptace na chlad a teplo, třesová a netřesová termogeneze, 
hibernace). Regulační mechanismy. 

 Membránová fyziologie. Vlastnosti membrán, stavba a funkce. Membránový transport – přenos látek a 
signálů. Membránové napětí. 

 Přeměna látek a energií – metabolismus. Druhy živin, jejich přeměna. Zisk chemicky vázané energie a 
osud energie v těle. Teplota, její vliv a udržování. Problém velikosti a proporcí těla. Fyziologie pohybu, 
podstata pohybu, jeho typy. 

 Funkce tělních tekutin. Typy tělních tekutin. Složení a funkce krve. Cirkulace. Typy oběhových soustav. 
Parametry oběhu (tlak, odpor) a jejich řízení. Funkce srdce a řízení jeho činnosti. 

 Fyziologie dýchacího systému. Dýchání v různých prostředích. Transport plynů, hemoglobin. Řízení 
dýchání. 

 Fyziologie trávení a vstřebávání. Trávení a resorpce různých druhů živin – enzymy, transport, řízení 
trávicích dějů. 

 Exkrece a osmoregulace. Osmoregulace v různých prostředích. Úloha a fylogeneze vylučovacích 
procesů. Děje v savčím nefronu. Řízení exkrece a vodního hospodářství savců. 

 Hormonální řízení Látková signalizace – principy, přenos signálu extra- a intracelulárně. Hlavní 
hormonální osy savců. Hypotalamo-hypofyzární systém. 

 Nervová soustava. Vedení a zpracování informací. Vegetativní a motorická kontrola. Mozek a jeho 
funkce. Fyziologie receptorů. Biorytmy. 

 Reprodukce a embryologie. Typy rozmnožování. Hormonální řízení reprodukce. Gametogeneze, 
oplození. Blastogeneze, gastrulace a vývoj tkání. Somity, neurogeneze a vývoj tělních dutin. Ontogeneze 
hlavních tělních soustav. Postembryonální vývoj, regenerace, kmenové buňky. 

 Charakteristika imunitního systému. Základní vlastnosti imunitního systému. Mechanismy nespecifické 
a  specifické imunity. Lymfatický systém. Buňky imunitního systému (lymfocyty, fagocyty). Spolupráce 
T a B lymfocytů. Zánět. Cesty aktivace komplementu. Reakce antigenů a protilátek. Hlavní 
histokompatibilitní komplex. Prezentace antigenu. Mukózní imunitní systém. Poruchy imunitního 
systému. Primární a sekundární imunodeficity. Reakce imunologické přecitlivělosti. Autoimunitní 
reakce. Imunita v lékařské praxi. Protiinfekční imunita. Transplantační imunita. Protinádorová imunita. 
Imunomodulace. Imunoterapie a vakcinace.  

 Metody experimentálního studia imunologie, histologie a fyziologie. Imunodetekční metody. Metody 
reprodukční medicíny. Fluorescenční a konfokální mikroskopie. Barvicí techniky histologie. 
Biochemické metody (western blotting, izolace RNA, ELISA). Behaviorální testy, příklady využití. 

 
 
Předmět ZÁKLADY MIKROBIOLOGIE (součást SZZk pro směr "Mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie") zahrnuje znalosti získané v průběhu bakalářského studia zejména v předmětech Obecná 
mikrobiologie, Taxonomie prokaryot, Molekulární biologie virů, Speciální metody analýzy mikroorganismů, 
Cytologie a morfologie bakterií, Metody molekulární biologie, Proteinové inženýrství, Mikroskopické houby. 
 
Okruhy otázek: 

 Základy systému a klasifikace mikroorganismů (bakterie, archea, kvasinky, mikromycety).  
 Doména Archaea – nejvýznamnější zástupci (Euryarcheota, Crenarcheota). 
 Doména Bacteria – nejvýznamnější zástupci (Proteobacteria, Cyanobacteria, Actinomycetales, 

gramnegativní bakterie, grampozitivní bakterie).  
 Vlastnosti buňky u jednotlivých skupin mikroorganismů: morfologie, struktura a chemické složení. 
 Základní charakteristika mikroskopických hub a jejich fyziologické vlastnosti, sekundární metabolity, 

mykotoxiny. 
 Růst a množení mikroorganismů v podmínkách statické a kontinuální kultivace, růstové konstanty. 
 Rozmnožování, buněčný a životní cyklus bakterií a kvasinek.  
 Účinek vnějších faktorů na mikroorganismy – mechanismus působení fyzikálních a chemických faktorů, 

chemoterapeutik a antibiotik.  
 Výživa mikroorganismů a transport látek.  
 Energetický metabolismus mikrobiálních chemoorganotrofů (kvašení, anaerobní respirace, aerobní 
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respirace), chemolitotrofů a fototrofních bakterií.  
 Biosyntéza základních stavebních látek a makromolekul mikrobiálních buněk.  
 Povaha dědičné informace a možnosti její změny u mikroorganismů.  
 Způsoby přenosu DNA u baktérií - konjugace, transdukce, transformace. Inzerční a transpoziční 

elementy. 
 Interakce mezi mikroorganismy, rostlinami a živočichy.  
 Vlastnosti virů jako nebuněčných forem života a hypotézy jejich evoluce. Základy klasifikace 

živočišných, rostlinných a mikrobiálních virů. Morfologická a chemická struktura virové částice. Životní 
cyklus virů. Virulentní a temperovaný bakteriofág, lyzogenie. Morfologické a metabolické změny buněk 
po virové infekci. Viroidy.   

 Základní metody používané v mikrobiologii.  Metody využívající analýzy DNA. Izolace DNA z čistých 
bakteriálních kultur a reálných vzorků. Polymerázová řetězová reakce. Imunomagnetická separace 
mikrobiálních buněk. 

 Proteosyntéza, struktura proteinů, funkce proteinů, strukturně-funkční vztahy. 
 Identifikace domnělých enzymů v genomových databázích, bioinformatická analýza.  
 Purifikace proteinů, přehled chromatografických technik pro izolaci proteinů. 
 Enzymy, enzymová katalýza, faktory ovlivňující rychlost enzymových reakcí. 
 Strategie proteinového inženýrství – racionální design a řízená evoluce. 
 Kvasinkové a vláknité houby podílející se na onemocnění člověka. Mikroskopické houby jako alergeny. 

Systémové mykózy a dermatomykózy. Antimykotická terapie. 
 
 
Předmět OBECNÁ EKOTOXIKOLOGIE A ZÁKLADY CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (součást 
SZZk pro směr "Ekotoxikologie") zahrnuje jednak oblast obecné ekotoxikologie (pokryto předměty Obecná 
ekotoxikologie a Ekotoxikologické biotesty), a dále oblast chemie životního prostředí (pokryto předměty Chemie 
životního prostředí I, II a III). 
 
Okruhy otázek: 

 Základní koncepty ekotoxikologie, definice základních pojmů a principů, ekotoxikologie vs. toxikologie 
vs. ekologie. Ochrana životního prostředí a role ekotoxikologie v ní. 

 Stresory a jejich působení na organismy, biologická a chemická podstata stresorů. 
 Chemické látky v ekosystémech, jejich vlastnosti a chování – důsledky pro jejich ekotoxikologii. Čisté 

látky vs. směsi, aditivita, antagonismus a synergismus účinků. Třídy polutantů, zdroje, transport, osud, 
efekty, příklady. 

 Příjem, výdej a metabolismus cizorodých látek, toxokinetika a toxodynamika, biotransformace, 
detoxikace, bioaktivace, bioakumulace, biokoncentrace. Toxicita akutní, chronická, subchronická, 
reprodukční, letální a subletální účinky. 

 Efekty na subbuněčné úrovni, biochemické a molekulární mechanismy toxicity, hodnocení těchto efektů 
v biotestech. Efekty xenobiotik na energetický status buňky, signální dráhy, endokrinní modulace, 
hodnocení těchto efektů v biotestech.  

 Nejvýznamnější specifické mechanismy toxicity (genotoxicita, dioxinová aktivita, estrogenita, oxidativní 
stres a jiné negenotoxické efekty v buňce) a jejich hodnocení v biotestech. 

 Efekty polutantů na orgánové úrovni a na úrovni organismu, poškození metabolismu, neurotoxicita, 
endokrinní a reprodukční toxicita, imunotoxicita, poškození růstu a vývoje, hodnocení těchto efektů 
v biotestech, mechanismy tolerance a adaptace vůči toxikantům. Teratogenita, karcinogenita, 
mutagenita, genotoxicita – mechanismy, příčiny, důsledky a metody testování. 

 Efekty polutantů na populace a společenstva, změny druhového složení, diverzita a její vyjadřování, 
funkce ekosystémů a jejich poškození v důsledku znečištění, resistence a resilience. 

 Efekty na různé typy a úrovně organismů (bakterie, rostliny, bezobratlí, obratlovci, člověk …), efekty na 
producenty, konzumenty a destruenty. Efekty na organismy v různých prostředích, specifika vodního 
prostředí a půdního prostředí, metody hodnocení poškození ekosystémů. 

 Nejrůznější antropické činnosti a jejich vliv na jednotlivé biologické systémové úrovně (organismus a 
jeho složky, složky ekosystémů a ekosystémy jako celek) 

 Testy toxicity, ekotoxikologické biotesty, jejich rozdělení, koncepce. Legislativní rámec 
ekotoxikologických biotestů, standardizace, závazné testy (ISO, OECD), alternativní testy, in vivo versus 
in vitro, nespecifické vs. specifické, monitoring, havárie, přístupy v ČR a EU, REACH. Koncept 
expozice-dávka-odpověď, dávka a účinek toxické látky, intoxikace a detoxikace.  

 Baterie testů toxicity - systém a užití testů akvatické a terestrické ekotoxikologie, jednodruhové a 
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vícedruhové testy. Testy ekotoxicity s modelovými organismy na různých úrovních potravního řetězce – 
testy s producenty, konzumenty, destruenty. Biomarkery a in vitro modely v biotestech 

 Testy genotoxicity a specifických účinků látek a směsí, bakteriální testy toxicity. 
 Toxicita sedimentů a její hodnocení v biotestech. Toxicita v půdním prostředí a půdní biotesty, 

hodnocení pevných vzorků, biodostupnost. Ekotoxikologické testy s rybami, ptáky, savci. 
 Design a parametry testů, reprezentativnost a interpretace, vlivy faktorů na výsledky testů 
 Toxikologie prostředí, monitoring, biomonitoring, bioindikace. Parametrické hodnocení vztahů dávka-

účinek toxických látek, vyhodnocování výsledků ekotoxikologických testů, princip, získání a 
interpretace parametrů NOEC, LOEC, ECx, LCx a prahové koncentrace. Základní principy hodnocení 
ekologických rizik, nebezpečnost a riziko, analýza osudu, expozice a účinků. 

 Chemické znečištění prostředí - základní pojmy. Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, 
transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace polutantů. Vlivy polutantů na živé organismy a 
mechanismy těchto vlivů. Základní principy hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v 
životním prostředí. Environmentální databáze a informační systémy. Legislativní opatření, limity pro 
ovzduší, vodu, půdu, nejvyšší přípustné koncentrace, odvozené pracovní limity, emisní standardy, 
nejvyšší denní příjem škodlivin u potravin. Mezinárodní úmluvy a aktivity ve vztahu k chemickým 
látkám v prostředí.  

 Osud chemických látek v prostředí. Složky prostředí a jejich základní charakteristiky. Základní 
fyzikálně-chemické vlastnosti látek a environmentálně chemické vlastnosti jednotlivých složek prostředí 
ovlivňující osud látek v prostředí (tenze par, rozpustnost, Kow, Koc, Ka, persistence, chiralita …). 
Základní procesy ovlivňující osud chemických látek v prostředí (sorpce, akumulace), transportní procesy 
chemických látek v jednotlivých složkách prostředí (pohyb v atmosféře, hydrosféře, pedosféře a 
biosféře). Základní transformační procesy v prostředí (oxidace a redukce, fotochemické reakce, 
hydrolýza, biotransformace, biodegradace). Distribuce látek v prostředí, environmentální rozhraní, 
fázové rovnováhy a mezifázové přechody, abiotické a biotické environmentální rovnováhy. 
Biogeochemické cykly (C, N, S, P, biogenní prvky a toxické kovy …). Modely distribuce chemických 
látek v prostředí. 

 Znečištění atmosféry. Základní charakteristiky atmosféry. Znečišťující látky, emise, imise, transport a 
rozptyl škodlivin. Síra, dusík, uhlík v atmosféře, smog oxidační a redukční, ozón, acidifikace. Zdroje 
znečištění z hlediska původu, rozložení a času. Primární a sekundární znečištění, hodnoty NPK, Kmax, 
Kd. Reakce polutantů v atmosféře, fotochemické reakce.  

 Znečištění hydrosféry. Voda a její funkce, hydrologický cyklus, voda atmosférická, povrchová, 
podzemní, pitná, užitková a provozní. Vlastnosti a složení vod. Znečišťování recipientů, odpadní vody, 
vody splaškové, průmyslové a komunální. Chemické reakce ve vodách. Typy znečištění: ropné látky, 
detergenty, radioaktivní látky, anorganické a organické polutanty, umělá hnojiva, pesticidy, detergenty. 
Sedimenty, vlastnosti, funkce, znečištění, osud polutantů. 

 Znečištění pedosféry. Základní charakteristiky pedosféry, vlastnosti půdy. Osud polutantů v půdě. Přímé 
a nepřímé znečišťování, průmyslová hnojiva, pesticidy, acidifikace, odpady. Výživa rostlin a hnojení, 
chemická ochrana rostlin, vedlejší vlivy a rezidua, přenos v potravních řetězcích. 

 Znečištění biosféry. Bioakumulace, bioobohacování, biodostupnost. Biodegradace, biotransformace. 
Toxikologie, polutanty a xenobiotika, toxicita akutní, chronická. Dávka a účinek toxické látky, 
intoxikace a detoxikace, antagonismus a synergismus účinků. Klasifikace: teratogeny a karcinogeny, 
promotory, přímé a nepřímé karcinogeny, ultimativní a proximativní karcinogeny. Nebezpečnost látky, 
základy hodnocení rizik.  

 Jednotlivé typy polutantů. Základní vlastnosti, výskyt, zdroje, dálkový transport, osud v prostředí, 
toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti. Kovy, persistentní organické polutanty, chlorované 
pesticidy, polychlorované bifenyly, dioxiny, polycyklické aromatické uhlovodíky, ftaláty. Legislativa, 
limity, mezinárodní konvence. 

 
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 
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souvisejících oborů, jako je chemie, ochrana přírody apod. 
 

Další povinnosti / odborná praxe  
 
Žádné. 

Návrh témat prací a obhájené 
práce 

 

 
Garanty jednotlivých směrů a zároveň supervizory bakalářských prací vedených externími školiteli jsou: 

 směr "Experimentální biologie rostlin": prof. Ing. Miloš Barták, CSc. 
 směr "Experimentální biologie živočichů a imunologie": doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. 
 směr "Mikrobiologie a biotechnologie": prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. 
 směr "Ekotoxikologie": doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. 

 
Příklady obhájených bakalářských prací v roce 2011, resp. 2010 uváděné ještě pod původními názvy směrů jsou 
uvedeny v přehledu níže. 
 
Směr "Fyziologie rostlin" (nově "Experimentální biologie rostlin"): 

 Dálkové signály sloužící ke koordinaci reakcí rostlin na stres. http://is.muni.cz/th/323579/prif_b/ 
 Fluorometrické metody studia fotosyntézy. http://is.muni.cz/th/323882/prif_b/ 
 Principy spolehlivého a efektivního transportu vody v xylému popínavých rostlin a lián. 

http://is.muni.cz/th/269230/prif_b/ 
 Příjem a transport polycyklických aromatických uhlovodíků vegetací. http://is.muni.cz/th/268951/prif_b/ 
 Vliv dlouhodobé aplikace fungicidů na rozvoj orchideoidní mykorrhizy. 

http://is.muni.cz/th/222817/prif_b/ 
 
Směr "Fyziologie živočichů" (nově "Experimentální biologie živočichů a imunologie"): 

 Koagulace hemolymfy bezobratlých.  http://is.muni.cz/th/323644/prif_b/ 
 Dráha kináz PI3K/Akt v regulaci exprese ABC transportérů.  http://is.muni.cz/th/162515/prif_b/ 
 Funkce receptorů u krevsajících členovců ve vztahu k vyhledávání hostitele. 

http://is.muni.cz/th/269496/prif_b/ 
 Mechanismy a význam vnímání polarizovaného světla u živočichů. http://is.muni.cz/th/222936/prif_b/ 
 Kriminalistická biologická, genetická a antropologická analýza. http://is.muni.cz/th/269442/prif_b/ 

 
Směr "Mikrobiologie" (nově "Mikrobiologie a biotechnologie"): 

 Vliv chorob metabolismu na výskyt kariogenních mikrobů a ústní biofilm. 
http://is.muni.cz/th/323825/prif_b/ 

 Nosičství polyrezistentních kmenů bakterií u zdravých osob. http://is.muni.cz/th/323631/prif_b/ 
 Molekulárně-biologická detekce patogenů v polymikrobiálních klinických vzorcích. 

http://is.muni.cz/th/270501/prif_b/ 
 Symbiotické vztahy baktérií a vícebuněčných živočichů. http://is.muni.cz/th/323797/prif_b/ 
 Diverzita a ekologie mikroskopických hub Antarktidy. http://is.muni.cz/th/324347/prif_b/ 

 
Směr "Ekotoxikologie": 

 Interakce huminových látek a UV-VIS záření. http://is.muni.cz/th/324138/prif_b/ 
 Role mezibuněčné komunikace v endokrinní disrupci. http://is.muni.cz/th/324178/prif_b/ 
 Ekotoxikologie terestrických plicnatých plžů. http://is.muni.cz/th/323508/prif_b/ 
 Tradiční a moderní biomarkery v ekotoxikologii - experimentální využití. 

http://is.muni.cz/th/324486/prif_b/  
 Výskyt farmak v prostředí a jejich interakce s organismy. http://is.muni.cz/th/323907/prif_b/ 

 
Archiv závěrečných prací obhájených na Masarykově univerzitě od r. 2006 je dostupný na adrese: 
https://is.muni.cz/thesis/  
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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 studia - Speciální biologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi0005  Úvod do studia Speciální biologie  1  0/1  z  učitelé ÚEB 

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

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 

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 

Bi1010c  Systém a evoluce rostlin - cvičení  2  0/2  z  Grulich,Hrouda,Uher 

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

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 

Bi2000c  Systém a evoluce živočichů - cvičení  2  0/2  z  Bartonička,Schenková,Sychra 

Bi2140  Terénní cvičení ze zoologie  3+2     zk  Schenková 

Bi2160  Terénní cvičení z botaniky  3     z  Bureš,Danihelka,Grulich 

Bi4340  Biologie člověka  2+2  2/0  zk  Drozdová 

C6210  Biotechnologie  2+2  2/0  zk  Mandl 

2. rok studia - směr Experimentální biologie rostlin 

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 

C1635  
Analytická chemie - laboratorní 
cvičení  

3  0/3  z  Bittová,Lubal,Novotný 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

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

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

C3620  Biochemie - laboratorní cvičení  3  0/3  z  Boublíková,Janiczek,Kašparovský 

C7777  
Zacházení s chemickými 
látkami  

0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi1301  Botanická mikrotechnika  2  0/2  z  Dubová 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

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 

Bi4926  
Vědecká práce v rostlinné 
fyziologii  

2  0/2  z  Baláž,Gloser 

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 studia - směr Experimentální biologie rostlin 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi5004  Bakalářská práce z experimentální biologie rostlin I  5  0/5  z  vedoucí bakalářské práce

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

Bi5431  Bakalářský seminář z experimentální biologie rostlin I  2  0/2  z  Kummerová 

Bi7160  Minerální výživa rostlin  2+2  2/0  zk  Gloser 

Bi7160c  Minerální výživa rostlin - cvičení  2  0/2  z  Gloser 

Bi7570  Fyziologická ekologie rostlin  3+2  3/0  zk  Gloser 

Bi7570c  Fyziologická ekologie rostlin - cvičení  2  0/2  z  Gloser 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi5080  Základy ekologie  2+2  2/0  zk  Hájek,Zahrádková 

Bi8490  Využití PC v biologii  2  0/2  z  Barták,Hájek 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi0321  Polární biologie rostlin  2+2  2/0  zk  Barták,Gloser,Hájek 

Bi6005  Bakalářská práce z experimentální biologie rostlin II  8  0/8  z  vedoucí bakalářské práce

Bi6040  Fyziologie rostlin pro pokročilé  1+2  1/0  zk  Baláž,Barták,Dubová 

Bi6120  Rostlinné explantáty  2+2  2/0  zk  Dubová 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi6120c  Rostlinné explantáty - cvičení  2  0/2  z  Dubová 

Bi6150  Mykorhizní symbiózy  2+2  2/0  zk  Baláž 

Bi6432  Bakalářský seminář z experimentální biologie rostlin II 2  0/2  z  Kummerová 

Doporučené volitelné předměty 

Bi3010  Elektronová mikroskopie  3  0/2  k  Hodová 

Bi6040c  Fyziologie rostlin pro pokročilé - cvičení  4  0/4  z  Baláž,Barták,Dubová 

 

Další volitelné předměty - směr Experimentální biologie rostlin 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 

Bi0077  English for Plant Biologists  1+2  1/0  zk  Barták 

Bi0077c  English for Plant Biologists - practice  1  0/1  z  Barták 

Bi5120  Antropologie  2+2  2/0  zk  Drozdová 

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

Bi7750  Fytopatologie  2+2  2/0  zk  Nedělník 

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

C7860  Rostlinná biochemie  2+2  2/0  zk  Kašparovský,Lochman 

M1030  Matematika pro biology  4  0/3  kz  Pospíšil 

Z0076  Meteorologie a klimatologie  4+2  2/2  zk  Brázdil 

Jarní semestr 

Ostatní předměty 

Bi0078  Advanced English for Plant Biologists  1+2  1/0  zk  Barták 

Bi0078c  Advanced English for Plant Biologists - practice  1  0/1  z  Barták 

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

Bi6150c  Mykorhizní symbiózy - cvičení  2  0/2  z  Baláž 

Bi8140  Buněčné a tkáňové kultury - cvičení  2  0/2  z  Pacherník 

Bi8340  Principy šlechtění rostlin  2+2  2/0  zk  Chloupek 

C8150  Bioenergetika - seminář  2  0/2  z  Kučera 

C8160  Enzymologie  2+2  2/0  zk  Kučera 

C8170  Enzymologie - seminář  2  0/2  z  Skládal 

2. rok studia - směr Experimentální biologie živočichů a imunologie 

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 

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

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

C3620  Biochemie - laboratorní cvičení  3  0/3  z  Boublíková,Janiczek,Kašparovský 

C7777  
Zacházení s chemickými 
látkami  

0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi2302  Zoologická mikrotechnika  3  0/2  k  Koubková 

M1030  Matematika pro biology  4  0/3  kz  Pospíšil 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

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 

Bi5611c  
Speciální metody fyziologie 
živočichů  

2  0/2  z  Dušková,Hofmanová,Hyršl 

Doporučené volitelné předměty 

Bi5610  Práce s PC  2  0/2  z  Hyršl,Vojtek 

Bi6260  Fyziologie adaptací  1+1  1/0  k  Vácha 

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 studia - směr Experimentální biologie živočichů a imunologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi5005  
Bakalářská práce z experimentální biologie 
živočichů a imunologie I  

5  0/5  z  vedoucí bakalářské práce 

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

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

Bi5599  Aplikovaná chemie a biochemie  2  2/0  kz  Vondráček 

Bi5601  
Bakalářský seminář z experimentální 
biologie živočichů a imunologie I  

2  0/2  z  Žákovská 

Bi6140  Embryologie  2+1  2/0  k  Pacherník,Procházková,Kotasová 

Bi6140c Embryologie - cvičení  1  0/1  z  Nejezchlebová,Pacherník,Procházková

Bi6725  Moderní metody buněčné biologie  2  0/2  kz  Kozubík,Hofmanová 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi5080  Základy ekologie  2+2  2/0  zk  Hájek,Zahrádková 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi5353  Metodika vědecké práce  1  0/1  z  Procházková,Vaculová 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

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

Bi6006  
Bakalářská práce z experimentální biologie 
živočichů a imunologie II  

6  0/6  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi6111  Behaviorální metody ve fyziologii  1+1  1/0  k  Nejezchlebová,Vácha 

Bi6384  Pokročilá imunologie  2  2/0  kz  Turánek 

Bi6602  
Bakalářský seminář z experimentální 
biologie živočichů a imunologie II  

2  0/2  z  Žákovská 

Bi8200  Mikroskopická anatomie obratlovců  2+2  2/0  zk  Buchtová 

Bi8200c 
Mikroskopická anatomie obratlovců - 
cvičení  

2  0/2  z  Buchtová 

Doporučené volitelné předměty 

Bi6270  Cytogenetika  2+2  2/0  zk  Kuglík 

Bi8150  Evoluční biologie  3+2  3/0  zk  Macholán 

 

Další volitelné předměty - směr Experimentální biologie živočichů a imunologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 

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

Bi5120  Antropologie  2+2  2/0  zk  Drozdová 

Bi5580  Obecná ekotoxikologie  2+2  2/0  zk  Bláha 

Bi7541  Analýza dat na PC  2  0/2  kz  Jarkovský,Mužík,Kohút 

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

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

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

C1635  Analytická chemie - laboratorní cvičení  3  0/3  z  Bittová,Lubal,Novotný 

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

Jarní semestr 

Ostatní předměty 

Bi2900  Duševní vlastnictví  2+1  2/0  kz  Janouškovcová 

Bi3010  Elektronová mikroskopie  3  0/2  k  Hodová 

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

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

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

Bi8130  Etologie  2+2  2/0  zk  Zukal 

Bi8920  Fluorescenční mikroskopie  2+2  1/1  zk  Neradil 

Bi8940  Vývojová biologie  2+2  2/0  zk  Hejátko 

C6010  Toxikologie  1+2  1/0  zk  Picka 
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2. rok studia - směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

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

Bi3030  Fyziologie živočichů  2+2  2/0  zk  Vácha 

C1635  
Analytická chemie - laboratorní 
cvičení  

3  0/3  z  Bittová,Lubal,Novotný 

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

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

C3620  Biochemie - laboratorní cvičení  3  0/3  z  Boublíková,Janiczek,Kašparovský 

C7777  
Zacházení s chemickými 
látkami  

0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi5353  Metodika vědecké práce  1  0/1  z  Procházková,Vaculová 

M1030  Matematika pro biology  4  0/3  kz  Pospíšil 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi4020  Molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Doškař 

Bi4060  Fyziologie rostlin  2+2  2/0  zk  Gloser 

Bi4090  Obecná mikrobiologie  3+2  3/0  zk  Tvrzová 

Bi4091c  
Praktikum z obecné 
mikrobiologie  

4  0/4  z  Krsek,Kšicová,Teshim 

C3150  
Základy fyzikální chemie - 
seminář  

1  0/1  z  Kubáček 

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

Doporučené volitelné předměty 

C8140  Bioenergetika  2+2  2/0  zk  Kučera 

C8150  Bioenergetika - seminář  2  0/2  z  Kučera 

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 studia - směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

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

Bi5006  
Bakalářská práce z mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie I  

3  0/3  z  vedoucí bakalářské práce 

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

Bi5111  
Bakalářský seminář z mikrobiologie a 
molekulární biotechnologie I  

2  0/2  z  Krsek 

Bi6700  Taxonomie prokaryot  3+2  3/0  zk  Sedláček 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi6700c Taxonomie prokaryot - cvičení  4  0/4  z  Sedláček,Teshim 

Bi7330  Cytologie a morfologie bakterií  1+1  1/0  k  Tvrzová,Teshim 

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

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi6620  Mikroskopické houby  2+1  2/0  k  Jandová 

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

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

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi6007  
Bakalářská práce z mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie II  

7  0/7  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi6009  
Bakalářský seminář z mikrobiologie a 
molekulární biotechnologie II  

2  0/2  z  Krsek 

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

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

Bi7410  Proteinové inženýrství  1+2  1/0  zk  Chaloupková,Prokop,Chovancová

Doporučené volitelné předměty 

C8160  Enzymologie  2+2  2/0  zk  Kučera 

C8170  Enzymologie - seminář  2  0/2  z  Skládal 

 

Další volitelné předměty - směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 

Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení  2  0/2  z  Baláž,Gloser,Hájek 

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

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

Bi6620c Mikroskopické houby - cvičení  1  0/1  z  Jandová 

Bi6725  Moderní metody buněčné biologie  2  0/2  kz  Kozubík,Hofmanová 

Bi7015  
Chemické vlastnosti, struktura a interakce 
nukleových kyselin  

2+2  2/0  zk  Fojta,Paleček,Fojtová 

Bi7016  Chemie nukleových kyselin - cvičení  1  0/1  z  Fojta 

Bi7340  Cytologie a morfologie bakterií - cvičení  2  0/2  z  Tvrzová,Teshim 

F1190  Úvod do biofyziky  2+1  1/1  k  Kozelka,Kubíček,Mládek 

Jarní semestr 

Ostatní předměty 

Bi2900  Duševní vlastnictví  2+1  2/0  kz  Janouškovcová 

Bi3010  Elektronová mikroskopie  3  0/2  k  Hodová 

Bi3390  Lékařská mykologie  2+1  2/0  k  Jandová 

Bi3390c Lékařská mykologie - cvičení  2  0/2  z  Jandová 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

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

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

Bi6721  Speciální metody analýzy mikroorganizmů I  2+1  2/0  k  Rittich,Španová,Kovařík 

Bi8920  Fluorescenční mikroskopie  2+2  1/1  zk  Neradil 

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

2. rok studia - směr Ekotoxikologie  

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 

C1635  
Analytická chemie - laboratorní 
cvičení  

3  0/3  z  Bittová,Lubal,Novotný 

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

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

C3620  Biochemie - laboratorní cvičení  3  0/3  z  Boublíková,Janiczek,Kašparovský 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

M1030  Matematika pro biology  4  0/3  kz  Pospíšil 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

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 

ENV002  Trvale udržitelný rozvoj  2+2  2/0  zk  Bittner 

ENV005  
Politika a nástroje ochrany životního 
prostředí  

2+2  2/0  zk  Dvorská 

XK010  
Informační výchova (vědecké 
informace a jejich vyhledávání)  

1  1/1  z  Antlová,Eliášová 

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). 
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3. rok studia - směr Ekotoxikologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi5007  Bakalářská práce z ekotoxikologie I  2  0/2  z  vedoucí bakalářské práce 

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

Bi5080  Základy ekologie  2+2  2/0  zk  Hájek,Zahrádková 

Bi5580  Obecná ekotoxikologie  2+2  2/0  zk  Bláha 

Bi5580c  Obecná ekotoxikologie - cvičení  1  0/1  z  Nováková,Bláha,Novák 

C4300  
Chemie životního prostředí I - Environmentální 
procesy  

2+2  2/0  zk  Holoubek 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

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

ENV001 Environmentalistika v dnešním světě  3+2  2/1  zk  Bittner 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi5620  Ekotoxikologické biotesty  2+2  2/0  zk  Hilscherová,Maršálek 

Bi5620c  Ekotoxikologické biotesty - cvičení  2  0/0/2  z  Novák,Nováková,Hilscherová

Bi6008  Bakalářská práce z ekotoxikologie II  8  0/8  z  vedoucí bakalářské práce 

C4310  
Chemie životního prostředí II - Zdroje znečištění, 
složky prostředí a jejich znečištění - technosféra, 
atmosféra  

2+2  2/0  zk  Holoubek 

Doporučené volitelné předměty 

C6490  Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie  5  0/0  z  Novák,Bittner,Hofman 

ENV007 
Vzorkování a základní chemické a biologické 
analýzy v hodnocení životního prostředí  

3+2  1/0/2  zk  Prokeš,Kuta 

 

Další volitelné předměty - směr Ekotoxikologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 

Bi6725  Moderní metody buněčné biologie  2  0/2  kz  Kozubík,Hofmanová 

Bi7541  Analýza dat na PC  2  0/2  kz  Jarkovský,Mužík,Kohút 

C8610  
Analytická chemie životního prostředí - organické 
polutanty  

2+2  2/0  zk  Klánová 

C8620  
Analytická chemie životního prostředí - organické 
polutanty - cvičení  

3  0/0/3  kz  Klánová,Kohoutek 

ENV004 Stáž v environmentální praxi  3  0/0  z  Hofman,Hofmanová 

ENV006 Statistické zpracování environmentálních dat  3+2  1/2  zk  Heger 

ENV008 Nápravy environmentálních škod  2+2  1/1  zk  Matějů 

ENV009 Odpadové hospodářství v praxi  3+2  2/1  zk  Křepelková 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

ENV011 Přenositelné kompetence v environmentální praxi  2+2  1/1  zk  Janča,Kulhavý 

Jarní semestr 

Ostatní předměty 

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

Bi8150  Evoluční biologie  3+2  3/0  zk  Macholán 

C6110  Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty  2+2  2/0  zk  Komárek,Kuta 

C6120  
Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - 
laboratorní cvičení  

3  0/0/3  kz  Komárek,Kuta 

C6890  Environmentální aspekty průmyslových činností  2+2  2/0  zk  Holoubek 

ENV003 Environmentální informace a modelování  2+2  1/1  zk  Komprdová,Komprda,Dvorská

ENV004 Stáž v environmentální praxi  3  0/0  z  Hofman,Hofmanová 

ENV010 LCA - hodnocení životního cyklu výrobků a služeb 2+2  1/1  zk  Bittner 

Jazyková příprava (pro všechny 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 Speciální biologie 
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 Speciální biologie 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  

 
Organizační jednotkou garantující výuku v bakalářském oboru "Speciální biologie", směry "Experimentální biologie rostlin, "Experimentální biologie živočichů a 
imunologie" a "Mikrobiologie a biotechnologie" je Ústav experimentální biologie (ÚEB) Přírodovědecké fakulty MU. Výuku studijního směru "Ekotoxikologie" garantuje 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX). 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 
Úplné informace o projektech řešených na RECETOX lze nalézt na adrese: http://www.muni.cz/sci/313060/projects 
 
Konkrétní seznam projektů je uveden u navazujícího magisterského 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 
 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

http://www.muni.cz/sci/314010/projects
http://www.muni.cz/sci/313060/projects


 

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 

Bi0005 Úvod do studia Speciální biologie 
Vyučující: učitelé ÚEB  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je určen studentům 1. ročníku studijního programu Experimentální biologie. 
Základním cílem předmětu je informovat studenty o možnostech souvisejících s volbou oboru Speciální biologie 
a jeho 4 směrů – Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, 
Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a Ekotoxikologie. Předmět podává základní charakteristiku oboru a 
jeho zaměření, informuje o studijním programu, okruzích témat bakalářských a diplomových prací, požadavcích 
pro registraci do oboru, požadavcích na státní zkoušky. Na výuce se podílejí učitelé 4 garantních pracovišť 
zodpovědných za výuku jednotlivých směrů, kteří informují o výzkumu na jejich pracovištích i možnostech 
uplatnění absolventů daného zaměření. Studenti budou rozumět vědecké a organizační struktuře svého oboru.  
Osnova:  

 1. Všeobecná informace o studiu. Orientace v informačním systému. 2. Tři prezentace z oblasti 
ekotoxikologie. 3. Tři prezentace z oblasti experimentální biologie rostlin. 4. Tři prezentace z oblasti 
fyziologie a imunologie živočichů. 5. Tři prezentace z oblasti mikrobiologie. 

Výukové metody: Prezentace na přednáškách.  
Metody hodnocení: K úspěšnému zakončení je vyžadována nejméně 75% účast.  
Literatura:  

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

Bi0077 English for Plant Biologists 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc.  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: The course is assigned for students of biology who want to improve their knowledge of English. 
The main aim is to enlarge biologically- related vocabulary, improve students ability to speak about and discuss 
professional (biological) topics. Last but not least the course should prepare students of biology to present results 
at an international scientific conference, workshop etc.  
Osnova:  

 Topics: (1)English terminology related to plant cells, tissues, organelles, cell cycle (2)English 
terminology related to subcellular level (3)Vocabulary related to plant organs, growth and development 
(4)Vocabulary related to physiological processes (5)Terminology related to vegetation science, ecology, 
environmental issues, global changes, toxic compounds, conservation of nature (6)Laboratory 
terminology, assays, handling with samples, chemicals, analyses, testing hypotheses, instrumentations 
(7)Field works, expeditions, field plots, taking samples, vegetation zones, plant determination, storage 
of plant samples (8)Scientific data processing, scientific graphs, statistics (9)Principals of oral 
presentation at an international conference (10)How to write abstract (11)How to survive an 
international conference(opening address, ice-breaking party, panel discussion, poster presentation, 
informal discussion (12)The last topic is facultative. It is specified according to students demands. 

Výukové metody: Přednášky s vysokým podílem interaktivní výuky kombinující powerpointové prezentace a 
metody prověřující profesní slovní zásobu, znalost gramatiky, frazeologie, schopnost reagovat na typické 
situace.  
Metody hodnocení: Sebehodnotící schemata, určení stupně úspěšnosti pomocí interaktivního testu  
Literatura:  

 A dictionary of plant sciences. Edited by Michael Allaby. Rev. ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. 510 s. ISBN 0-19-860891-8. 

Bi0077c English for Plant Biologists - practice 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: The course is designed for students who attend the Bi0077 course in order to give them an 
oportunity to practice their professional, i.e. plant biology-related English. The main objective is to promote, 
extend a knowledge of English of graduates and learn them new professional vocabulary, idioms, grammar that 
is taught during the Bi0077 lectures.  
Osnova:  
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 Vocabulary, terminology, principals of (1) General botany (2) Plant cell, tissue, organs, (3) Processes in 
plants (4) Plant ecology and ecophysiology (5) Plant biochemistry (6) Plant biophysics (7) Plant 
biotechnologies (8) Plants as food source (9) Plant genetics and molecular biology 10) Activities in a 
laboratory and in the field 11) Typical plants for continents, regions and countries 12) Plants in real life 
of a men 

Výukové metody: Cvičení využívající následující formy výuky: Interaktivní testy, doplňovačky, slepá 
schemata, volná i moderovaná konverzace, kvízy, krátké psané překlady (Cz-Engl, Engl-Cz), cvičení 
výslovnosti. apod.  
Metody hodnocení: krátký test kombinovaný s ústní zkouškou vedenou formou konverzace na předem neznámé 
téma  
Literatura:  

 A dictionary of plant sciences. Edited by Michael Allaby. Rev. ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. 510 s. ISBN 0-19-860891-8.  

Bi0078 Advanced English for Plant Biologists 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc.  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: At the end of the course, a student should be able to use English as a common tool for 
professional communication on daily basis.  
Osnova:  

 Different topics involved into recent plant biology and plant science. 

Výukové metody: Lecture (interactive teaching using powerpoint presentations)  
Metody hodnocení: oral exam  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Oxford Dictionary of Plant Science (ISBN: 0198608918)  

Bi0078c Advanced English for Plant Biologists - practice 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: At the end of the course, a student should be to use his/her English as common tool in 
professional communication on daily basis.  
Osnova:  

 Many different topics related to recent plant biology and plant science 

Výukové metody: practice: munerous methods stressing a student involvement into educational process 
(interactive teaching): conversation, tests, quizes, and many others  
Metody hodnocení: written test combined with conversation on a plant biology-related topic  
Literatura:  

 Oxford Dictionary of Plant Science (ISBN: 0198608918)  

Bi0321 Polární biologie rostlin 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc., prof. RNDr. Jan Gloser CSc., Mgr. Josef Hájek Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student(ka) schopen(-a) porozumět (1) základnim principům 
struktury a funkce vegetačního krytu v polárních oblastech Země, kritickým faktorům prostředí, aklimacím a 
adaptacím rostlin na extrémní podmínky. (2) Zásadám práce v terénu v polárních oblastech, organizaci expedice 
(3) charakterizovat klíčové oblasti všdeckého zkoumání rostlin v polárních oblastech na základě rozboru 
případových studií  
 
Osnova:  
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 Polar environment 
 Polar regions 
 Plants in the Arctic and Antarctics 
 Vegetation of coastal and continental Antarctica 
 Vascular plants (Antarctica versus Svalbard) case studies 
 Algae and cyanobacteria 
 Mosses and lichens 
 Higher plants 
 Physiology of plant acclimation and adaptation 
 Plant microclimatology 
 Plant stress physiology in the Arctic and Antarctic 
 Case studies from the James Ross Island, galindez Island, King George Island - Antarctica 
 Case studies fro Svalbard 

Výukové metody: Přednášky komentované případové studie  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 The Biology of Polar Regions (ISBN 978-0-19-929813)  

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 
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. 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. 
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Bi1010c Systém a evoluce rostlin - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc., Mgr. Petr Hrouda Ph.D., RNDr. Bohuslav Uher Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Výstupy z učení. Výstupy z učení. V případě úspěšného absolvování kurzu bude student 
schopen: poznávat, zařadit a charkterizovat základní zástupce různých skupin rostlinných a podobných 
organismů; diskutovat ekologické požadavky těchto taxonů a jejich praktický význam; aplikovat základní 
morfologické termíny na reálných objektech; ovládat základní metody práce s mikroskopem a osvojit si zásady 
vědecké ilustrace.  
Osnova:  

 1. 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. Morfologie cévnatých rostlin. 8. Mechorosty, plavuně. 9. 
Přesličky, kapradiny, Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta. 10.-13. Významné čeledi krytosemenných 
rostlin. 

Výukové metody: Výuka každý týden, 2 hodiny laboratorního cvičení doplňujícího přednášku (Bi1010).  
Metody hodnocení: Test praktických vědomostí, zápočet. Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, 
předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu, poznávačka v posledním týdnu 
semestru.  
Literatura:  

 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.  

 Kalina, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 80-7184-611-2.  
 Hendrych, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled 2. upr. vyd. Praha : Státní 

pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s.  
 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.  
 Váňa, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. Praha : Karolinum, 1998. 164 s. ISBN 80-7184-

603-1.  
 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. 
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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.  

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. xx, 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. xx, 601 s. 
ISBN 0-471-73843-3.  
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 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.  
 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.  

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.  
 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. xi, 512 

s. ISBN 0-683-01707-1.  
 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.  
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Osnova:  

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

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

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

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

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

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

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

 8) BUNĚČNÉ DĚLENÍ (typy buněčného dělení; binární dělení u prokaryot; změny organizace 
chromatinu během buněčného dělení u eukaryot; stavba eukaryontních chromosomů; rozdíly mezi 
mitózou a meiózou; význam a průběh mitózy; význam a průběh meiózy; cytokineze u rostlinných a 
živočišných buněk) 

 9) KOMUNIKACE MEZI BUŇKAMI (princip signalizace, typy signálních molekul; význam chemické 
povahy signálů; druhy receptorů; endokrinní a parakrinní signály; synapse; způsoby převodu 
mimobuněčného signálu na nitrobuněčný; sekundární přenašeče; proteiny G; dráha MAP; signalizace 
cytokiny; doména SH2; efektory signálních drah) 

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

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

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.  
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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.  

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 tématických bloků praktických úloh, 
navazuje na přednášku buněčné biologie v tématických okruzích transport látek přes membránu, pohyb a 
dráždivost buněk. mitóza, meioza, 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:  

 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:  

 35



 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.  

Bi2000c Systém a evoluce živočichů - cvičení 
Vyučující: Mgr. Tomáš Bartonička Ph.D., RNDr. Jana Schenková Ph.D., Mgr. Jan Sychra  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: poznat zástupce bezobratlých a obratlovců, kteří 
byli prezentováni na cvičeních; kreslit mikroskopické preparáty a popisovat jednotlivé struktury; zařadit 
organismy do systému.  
Osnova:  

 1. Úvod, jednobuněční zástupci skupiny Eukaryota, 2.Porifera, Cnidaria, Myxozoa, Kamptozoa, 
Gnathifera, 3. Platyhelminthes, Gastrotricha, Nemertea, Sipunculida, Annelida, 4.Mollusca - 
Gastropoda, Polyplacophora, Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda, 5.Nematomorpha, Nematoda, 
Tardigrada, Onychophora, Chelicerata, 6.Myriapoda, Crustacea, úvod do Hexapoda, 7.Ectognatha, 
Echinodermata, 8. Primárně vodní obratlovci, morfologie, systém, determinační znaky, mihule a 
jeseteři, 9. "Nekaprovité" ryby, kaprovité ryby, 10. Obojživelníci, plazi, 11. Ptáci, morfologie, systém; 
vodní ptáci (potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí, další skupiny "nepěvců", 12. Ptáci II: 
pěvci, 13. Savci, morfologie, systém; hmyzožravci, letouni, 14. Savci II: hlodavci, zajíci, šelmy a 
kopytníci 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Zápočet se uděluje za 100% docházku (v případě nemoci třeba nahradit), úspěšné 
absolvování testů v průběhu semestru a odevzdání vypracovaných protokolů ze všech cvičení na konci semestru.  
Literatura:  

 Zrzavý, Jan. Fylogeneze živočišné říše. 1. vyd. Praha : Scientia, 2006. 255 s. ISBN 80-86960-08-0.  

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 
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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 
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. xxvi, 630. 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. 
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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:  

 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: 1416029451 

 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., 56.  

Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie 
Vyučující: RNDr. Jana Schenková Ph.D.  
Rozsah: 0/0. 5D. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: determinovat běžné zástupce bezobratlých a 
obratlovců v přírodních podmínkách; popsat rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií; 
zařadit vybrané druhy do systému.  
Osnova:  

 Terénní studium různých ekosystémů, terestrická a vodní fauna, druhy vázané na půdu, stojící a tekoucí 
vody a speciální ekosystémy. Organizace druhů do společenstev, mezidruhové vztahy. 

Výukové metody: 5-denní terénní cvičení  
Metody hodnocení: poznávání a znalost biologie vodních bezobratlých, suchozemských bezobratlých a 
obratlovců je podmínkou k zápočtu  
Literatura:  

 Gaisler, Jiří - Rozkošný, Rudolf. Terénní práce ze zoologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 
1981. 317 s. ISBN 55-043-81.  

Bi2160 Terénní cvičení z botaniky 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D., Ing. Jiří Danihelka Ph.D., doc. RNDr. Vít Grulich CSc.  
Rozsah: 0/0. blok 5 dnů. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Pět dní exkurzí do okolí Brna má dva hlavní cíle: provést studenty významnými lokalitami 
v této oblasti a seznámit je s druhy zdejší květeny. Po absolvování exkurzí by studenti měli být schopni: určovat 
běžné i vzácnější druhy jihomoravské květeny; charakterizovat jejich stanoviště a ekologické požadavky; 
diskutovat specifickou problematiku ochrany vzácných druhů rostlin.  
Osnova:  

 1. den: Brno, Hády; 2. den: Pavlovské kopce; 3. den: Brno-Obřany (-Bílovice); 4. den: Moravský 
Krumlov; 5. den: Brno, údolí Říčky (zkoušení, udělení zápočtů) 

Výukové metody: Jednodenní exkurze, demonstrace jihomoravské květeny.  
Metody hodnocení: Podmínkou udělení zápočtu je prokázání znalosti běžných druhů při poznávačce v terénu (v 
rámci poslední exkurze).  
Literatura:  

 Flora of the Czech Republic : Květena České republiky. 1 : Květena České republiky. 2 : Květena České 
republiky. 3 : Květena České republiky. 4 : Květena České republiky. 5. Edited by Bohumil Slavík - 
Slavomil Hejný.  

 Dostál, Josef. Nová květena ČSSR. Praha : Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X.  
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Bi2302 Zoologická mikrotechnika 
Vyučující: RNDr. Božena Koubková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.  
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.  

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:  
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 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 
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.  
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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.  

 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. info  
 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.  
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 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.   

 Nečásek, Jan - Cetl, Ivo. Obecná genetika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 

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.  

Bi3390 Lékařská mykologie 
Vyučující: RNDr. Božena Jandová CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurs je zaměřen na determinaci klinicky významných mikroskopických hub a hub vyskytujících 
se v životním prostředí tj. např.na potravinách, krmivech na stěnách vlhkých bytů či v ovzduší.. Středem zájmu 
jsou anamorfní rody (nepohlavní stádia) vřeckovýtrusných (rody Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, 
Penicillium, Aspergillus, Fusarium) etc Důraz je kladen na metody izolace a kultivace jednotlivých skupin, a 
dále na mikromorfologické a makromorfologické znaky a jejich význam pro druhovou determinaci. Součástí 
kurzu jsou informace o produkci mykotoxinů. Hlavní cíle kurzu jsou: pochopení specifické metodiky izolace a 
kultivace mikroskopických hub; stanovení makromorfologických znaků pro druhovou determinaci.  
Osnova:  

 Systematické zařazení klinicky významných mikromycetů; metody izolace, kultivace a determinace 
jednotlivých skupin mikromycetů; dermatofyta; klinicky významné kvasinky, Aspergillus, Mucor, 
Fusarium; onemocnění způsobená mikroskopickými houbami – povrchová, orgánová, antimykotika, 
terapie; mykotoxiny mikroskopických hub a jejich význam. 
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Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: Kolokvium  
Literatura:  

 Betina V.: Mykotoxiny. Alfa Bratislava1990  
 De Hoog G.S.: et al.: Atlas of clinical fungi. Utrecht, Reus 2000  
 Vosmík F., Skořepová M.: Dermatomykózy. Galén, Praha 1995  
 Jedličková A.: Systémové mykózy. Jessenius Maxdorf, Praha 2006  

Bi3390c Lékařská mykologie - cvičení 
Vyučující: RNDr. Božena Jandová CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Anotace Předmět je zaměřen na specifika práce s klinicky významnými houbami,důraz je 
kladen na metody izolace, kultivace, identifikace a uchovávání kultur. Na konci tohoto kurzu bude student 
schopen: samostatně pracovat s mikromycetami v mikrobiologické laboratoři.  
Osnova:  

 Stavba houbové stélky, mikroskopické hodnocení vzorků, metody izolace, kultivace a determinace 
jednotlivých skupin mikromycetů, růst a morfologie mycelia na různých kultivačních půdách a 
substrátech, fermentace a similace uhlíkatých substrátů, chromogenní metody pro rychlou identifikaci 
kvasinek, mykotoxiny mikroskopických hub, demonstrace nejznámějších druhů. 

Výukové metody: Praktické cvičení  
Metody hodnocení: Zápočet  
Literatura:  

 Kibbler C.C. et.al.:Principes and practice of clinical mycology. Wiley, CHichester, New York, 
Brisbane, Toronto, Singapore 1996  

 De Hoog G.S.: et al.: Atlas of clinical fungi. Utrecht, Reus 2000  
 Otčenášek M: Vyšetřovací metody při mykotických onemocněních. Avicenum 1990  

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 
 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 
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 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.  
Literatura:  

 Šmarda, Jan - Doškař, Jiří - Pantůček, Roman - Růžičková, Vladislava - Koptíková, Jana. Metody 
molekulární biologie. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1.vydání. 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   
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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. 
 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:  
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 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. i 
 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 - 
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, 
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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. 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 
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:  
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 Jandová, Božena - Kotoučková, Ludmila. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno : Vydavatelství MU, 
1996. 67 s. Učební text. ISBN 80-210-1374-5.  

Bi4091c Praktikum z obecné mikrobiologie 
Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc., RNDr. Kateřina Kšicová , Mgr. Andrea Teshim  
Rozsah: 0/4/0. 4 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 
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, psané protokoly, zápočtový preparát 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. 
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 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. 

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. 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 
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 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.   

Bi4926 Vědecká práce v rostlinné fyziologii 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D., doc. RNDr. Vít Gloser Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni: vyhledávat, získávat a uchovávat 
vědecké informace z různých zdrojů (s důrazem na zdroje elektronické) a s těmito informacemi efektivně 
zacházet (s využitím počítačových programů); efektivně tvořit grafy, tabulky a další obrazové přílohy; navrhnout 
poster pro vědeckou konferenci; připravit přednášku na vědecké téma; psát bakalářské a diplomové práce a 
vědecké zprávy.  
Osnova:  

 Zdroje vědeckých informací - konference, časopisecké a knižní publikace. Web of Science. Efektivní 
práce s literaturou. Bibliografické programy (Reference Manager, Scimate; Zotero). Web jako zdroj 
informací. Google Scholar. Scientometrie. 

 Ústní prezentace - přednáška (seminář, konference, obhajoba). Tvorba prezentace v PowerPointu. 
Techniky správné ústní prezentace a jejich praktický nácvik. 

 Abstrakt vědecké práce. Strukturovaný abstrakt. 
 Plakátové sdělení (poster). Techniky tvorby posteru (PowerPoint, Corel Draw). 
 Vědecký článek. Struktura článku. Obsah jednotlivých částí článku. Tvorba tabulek a grafů. Obrazové 

přílohy. 
 Bakalářská a diplomová práce. Odlišnosti od vědeckého článku. 

Výukové metody: Teoretická příprava následovaná bezprostředně praktickými příklady.  
Metody hodnocení: V rámci kurzu posluchači prakticky vypracují abstrakt a poster a přednesou 15 minutový 
referát. Zápočet bude udělen podle výsledků těchto a některých dalších dílčích úkolů, v úvahu bude brán i 
aktivní přístup k výuce.  
Literatura:  

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

 Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-
7198-173-7.   

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

 Sparling, Don. English or Czenglish? :jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1990. 274 s., cv. ISBN 80-04-25329-6.  

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

 Molekulárně biologické databáze. 
 Sekvencování DNA. 
 Manipulace se sekvenčními daty. 
 Posuzování podobnosti sekvencí. 
 Mnohonásobné přiřazení sekvencí. 
 Srovnávací genomika. 

 50



 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.  

Bi5004 Bakalářská práce z experimentální biologie rostlin I 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/5. 5 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurz Bakalářská práce z rostlinné fyziologie I. je koncipován jako kurz podporující studenty 
v samostatném psaní vědeckých prací. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že studenti vypracují a odevzdají 
bakalářskou práci v souladu s požadavky jejich vedoucího.  
Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracovávání bakalářské práce. 

Výukové metody: studium odborné literatury, konzultace s vedoucím bakalářské práce  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce  
Literatura:  

 Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Edited by Miloslav Synek - Helena 
Sedláčková - Hana Vávrová. 2., přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 57, [8] s. ISBN 978-80-245-
1212.   

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

Bi5005 Bakalářská práce z experimentální biologie živočichů a imunologie I 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/5. 5 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá bakalářskou práci 
odsouhlasenou vedoucím a splňující veškeré požadavky na ni kladené. - bude připraven k úspěšné obhajobě 
práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. - bude umět analyzovat předložený problém a navrhovat jeho 
řešení - bude umět pracovat s odbornou literaturou - bude umět uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, 
reprodukovat a diskutovat odborné informace - navrhovat experimentální design na a samostatně provádět 
experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických 
metod - formulovat vlastní závěry a diskutovat je literaturou - prezentovat výsledky a závěry své experimentální 
a teoretické vědecké práce  
Osnova:  

 Náplní předmětu je individuální vyhotovení bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce a obecných 
zásad uvedených na webových stránkách oddělení. 
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Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, příprava bakalářské práce.  
Metody hodnocení: Hodnocení se uskutečňuje formou obhajoby bakalářské práce.  
Literatura:  

 Výběr literatury dle tématu bakalářské práce.  
 Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis  
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.  

Bi5006 Bakalářská práce z mikrobiologie a molekulární biotechnologie I 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/3. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je naučit studenty pracovat s odbornou literaturou, identifikovat problém a 
zpracovat o něm vědecké pojednání ve formě odpovídající řádné vědecké publikaci. Studenti zpracovávají 
bakalářskou práci pod vedením školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť. Práce 
je zpravidla ve formě literárního přehledu.  
Osnova:  

 Pro zpracování bakalářské práce jsou vybírána aktuální témata z mikrobiologie a příbuzných vědních 
oborů. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, praní páce.  
Metody hodnocení: Bakalářská práce je hodnocena vedoucím práce a dalším nezávislým oponentem a obhájena 
studentem na veřejné obhajobě.  
Literatura:  

 Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s., [1. 
ISBN 80-247-0782-9.   

 Matthews, Janice R. - Bowen, John M. - Matthews, Robert W. Successful scientific writing :a step-by-
step guide for the biological and medical sciences. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 
2000. xv, 235 s. ISBN 0-521-78962-1.  

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

Bi5007 Bakalářská práce z ekotoxikologie I 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět bakalářská práce I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že 
student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzu 
následujícího) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. 
Tvorbou bakalářské práce se studenti naučí: - pracovat s odbornou literaturou - uspořádat, kombinovat, 
analyzovat, shrnout, zhodnotit a reprodukovat odborné informace - vytvářet odborný text ve formě obvyklé pro 
daný obor - případně realizovat samostatně zadané experimenty - formulovat vlastní výsledky a názory, 
kritizovat je a diskutovat s literaturou  
Osnova:  

 Studenti si vyberou z témat aktuálně vyhlášených pro daný obor. 
 Studenti se sejdou se školitelem a domluví se na dalším postupu a konzultacích. 
 Studenti se individuálně či společně naučí pracovat s internetovými databázemi a zásadám práce 

s vědeckou literaturou, psaní odborného textu a citačními zásadami. 
 Studenti samostatně zpracovávají bakalářskou práci pod vedením školitele. 
 V případě experimentální části práce, po předání experimentálního plánu školitelem, studenti 

samostatně realizují zadané experimenty. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce 
s internetovými literárními databázemi), příprava bakalářské práce. Samostatná práce studentů pod vedením 
školitele.  
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Metody hodnocení: Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.  
Literatura:  

 Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-
7198-173-7.   

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). 
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.  

Bi5080 Základy ekologie 
Vyučující: doc. Mgr. Michal Hájek Ph.D., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit základní pojmy oboru ekologie (ekologie 
jedinců, populací, společenstev, ekosystémů) a porozumět jim, seznámit se se základními koncepty oboru a umět 
je ukázat i na konkrétních příkladech z přírody. Rovněž pochopí základní procesy v přírodě, získá přehled 
o hlavních biotopech naší přírody a jejich prostředí i o fungování hlavních ekosystémů Země.  
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Osnova:  

 Obsah pojmu ekologie, její hraniční obory a členění, ekologické faktory, organismy a jejich prostředí, 
biosféra a její členění. Sluneční záření a jeho změny v atmosféře, využití záření v procesu fotosyntézy, 
adaptace organismů na sezónní a diurnální variabilitu záření, teplotní gradienty v přírodě, ektotermní a 
endotermní organismy, adaptace k nízkým a vysokým teplotám, teplota a zeměpisné rozšíření druhů. 
Složení půdy, diferenciační pedogenetické procesy, humus, edafon, diagnostické půdní horizonty, 
hlavní typy půd ČR. Význam vody, chemismus vody, její druhy a zdroje, základní ekologické faktory 
vodního prostředí, moře a brakické vody, adaptace organismů na vodní prostředí a vlhkost. Organismus 
jako prostředí, parazit a hostitel, typy cizopasníků a jajich význam, buňky, tkáně a orgány jako 
ekologické niky, základní parazito-hostitelské systémy, koncepce prostředí parazitů. Definice populací 
a jejich základní atributy, růst populací, vnitrodruhové vztahy, dynamika populací, životní strategie. 
Behaviorální ekologie a potravní vztahy, ekologický význam komunikace, základní způsoby výživy, 
ekologický význam potravy, teritorium. Definice společenstva, prostorové vztahy společenstva ke 
gradientům prostředí, sukcese, význam r- a K- strategie v sukcesi, klimax, pojem niky, diferenciace nik 
ve společenstvu, vliv kompetice na strukturu společenstva, diverzita a druhová bohatost. Ekosystémy, 
biomasa, primární produktivita a její ovlivnění faktory prostředí, sekundární produktivita, toky energie 
v potravních řetězcích, tok látek, bilance živin v terastrických a akvatických ekosystémech, globální 
biochemické cykly a jejich ovlivnění činností člověka (fosfor, dusík, síra, uhlík). Základní biomy Země, 
definice pojmu biom, tropický deštný les, savana, polopošť, poušť, step, vždyzelené lesy a křoviny 
mediteránníhop typu, opadavý listnatý les, boreální jehličnatý les, tundra. Přehled ekosystémů Evropy: 
opadavé listnaté lesy, horské jehličnaté lesy, kosodřevina, křoviny, ekosystémy sladkých vod a jejich 
litorálu, skalní ekosystémy, ekosystémy písečných dun, mořského pobřeží, rašeliniště, louky, primární 
alpinské bezlesí, kulturní step, synantropní (ruderální a segetální) ekosystémy. Aplikovaná ekologie: 
destrukce životního prostředí, populační exploze lidstva, ekotoxikologie a chemie životního prostředí, 
znečištění biosféry, biomonitoruing a bioindikace, ochrana životního prostředí. 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: Zkouška ústní nebo písemná - podle počtu přihlášených. Písemná zkouška - test 30 otázek, 
bodovaná stupnice A-F  
Literatura:  

 Losos, Bohumil. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 316 s.  
 Slavíková, Jiřina. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 366 s.   
 Begon, Michael - Harper, John L. - Townsend, Colin R. Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 

Translated by Bronislava Grygová. 1 vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 
949. ISBN 80-7067-695-7.  

 Begon, Michael - Townsend, Colin R. - Harper, John L. Ecology: From individuals to Ecosystems, 4th 
edition. Wiley-Blackwell, 2005. 752 s. ISBN: 978-1-4051-1117-1 

Bi5111 Bakalářský seminář z mikrobiologie a molekulární biotechnologie I 
Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty s odbornou literaturou a jejím překladem do vyučovacího 
jazyka, naučit je připravit si odborný referát (na základě studia literatura a případně získaných experimentálních 
výsledků) a být schopen ho úspěšně prezentovat a obhájit před publikem. Každý student vypracuje na zadané 
téma referát a tento prezentuje před svými kolegy a vyučujícími oddělení mikrobiologie (rešerše k diplomové 
práci, dílčí výsledky diplomové práce atd.). Součástí seminářů jsou i vystoupení pozvaných externích vědeckých 
pracovníků a návštěvy vhodných seminářů pořádaných jinými vědeckými institucemi v Brně.  
Osnova:  

 Překlady odborných článků, dílčí experimentální výsledky diplomové práce, presentace diplomové 
práce. Studenti navštěvují odborné semináře pořádané ČSSM v Brně a jiná aktuální setkání 
mikrobiologů. Na semináři vystupují pozvaní odborníci z praxe. 

Výukové metody: Presentace na zadané téma a pravidelná účast na semináři  
Metody hodnocení: Zápočet  
Literatura:  

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  
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 Výběr literatury dle tématu vystoupení.  
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.  
 Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s., [1. 

ISBN 80-247-0782-9.  

Bi5120 Antropologie 
Vyučující: doc. RNDr. Eva Drozdová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška je průřezem biologickou antropologií. Studenti se seznámí s oblastí historické 
antropologie (evoluce člověka) a antropologie živé populace(variabilita a adaptabilita lidských populací, 
individuální vývoj jedince, metody studia živé poulace, variabilita tělesné stavby lidského těla atd). Na konci 
tohoto kurzu by měl být student schopen se orientovat v oboru biologické antropologie. Přednáška je určena 
primárně primárně pro studenty, kteří nestudují přímo obor antropologie, ale mají zájem se o tomto oboru 
dovědět, co je jeho obsahem.  
Osnova:  

 1. Co je antropologie Antropologie. Charakteristika. Náplň. Rozdělení. Využití. Problémy. 
 Úvod do historické antropologie 
 2. Historie antropologických nálezů. Hominidizace, Hominizace, Sapientace. Historie objevů. Přístupy 

k evoluci člověka. Významné antropologické nálezy na území ČR. 
 3. Evoluce člověka I Přechůdci hominidů, Původ moderních hominidů, úvahy o jejich předku. 

Paleocenní primáti (rody purgatorius, altiatlasius, plesiadapis), klimatická a geologická situace 
vpaleocénu. 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. 

 4. Evoluce člověka II 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? 

 5. Evoluce člověka III 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. 

 6. Adaptivní strategie a ekonomické systémy Lovci a sběrači, zemědělci a pastevci, obyvatelé měst. 
 Úvod do studia živé populace 
 7. Variabilita člověka I - individuální adaptace Příčiny variability a její projevy. Adaptace individuální 

(fyziologická), modely a příklady (přizpůsobení se chladu, vlhkému a suchému teplu, nedostatku 
potravy, vysoké nadmořské výšce). 

 8. Variabilita člověka II - evoluční adaptace Adaptace evoluční (děděná). Modely a příklady (varianty 
hemoglobinu, krevní polymorfismy, pigmentace). 

 9. Individuální vývoj organismu Procesy růstu a vývoje. Prenatální vývoj, embryonální a fetální období. 
Postnatální vývoj. Období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní věk, školní věk, adolescence, 
puberta. První a druhá proměna postavy. Období plné výkonnosti. Období involučních změn. Smrt. 
Sekulární trend jeho projevy a příčiny 

 10. Tělesná hmotnost a variabilita tělesné stavby lidského těla. Modely složení těla. Vývoj složení těla a 
distribuce hmoty těla. Typologie morfologické stavby těla. Stanovení somatotypu. Hodnocení optimální 
hmotnosti. 

 11. Biologický věk Růstový věk. Zubní věk. Kostní věk. Vývinový věk. Proporcionální věk. Stanovení 
biologického věku u dospělých. 

 12. Stabilita a prediktabilita vývoje Predikce tělesné výšky. Predikce na základě biologického věku. 
Morfologicko funkční vztahy – modelové charakteristiky např. u sportovců, jejich somatotypy. 

Výukové metody: Teoretická příprava formou přednášek.  
Metody hodnocení: Závěrečná zkouška se skládá z ústního pohovoru.  
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.  
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 Beneš, Jan. Člověk. 1. vyd. Praha : Mladá Fronta, 1994. 342 s. ISBN 80-204-0460-0.  
 Soukup, Václav. Dějiny antropologie :(encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, 

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

 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.  

 Henke, Winfried - Tattersall, Ian. Handbook of Paleoanthropology. 1. vyd. Berlin : Spronger Verlag, 
2007. 2173 s. ISBN 978-3-540-32474-4.   

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  

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) 
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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:  

 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.  
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Bi5353 Metodika vědecké práce 
Vyučující: Mgr. Jiřina Procházková Ph.D., RNDr. Alena Vaculová Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: získat a zpracovat odbornou literaturu 
z internetových databáz, plánovat vlastní experimenty; vypracovávat protokoly z experimentů; připravovat 
dokumentační materiál k psaní původních sdělení, především bakalářské a diplomové práci; připravit grantovou 
žádost, včetně žádosti o studentský zahraniční pobyt; efektivně prezentovat výsledky práce formou přednášky a 
posteru; poprvé ve své vědecké kariéře prezentovat základní teze své bakalářské práce a tak se připravit na 
nadcházející obhajobu.  
Osnova:  

 1. Rešerše tématu (internet, knihovny, konzultace s odborníky). 2. Plánování původní publikace 
(pracovní hypotézy, osnova). 3. Praktické provádění experimentů (plánování pokusů, vedení 
poznámek). 4. Zpracování výsledků (statistika, grafy, vyhodnocení významnosti). 5. Srovnání 
dosažených výsledků s literaturou (zpracování diskuze). 6. Osobní prezentace získaných výsledků na 
různých odbornostních úrovních (seminář, přednáška, poster, konference) 7. Principy psaní 
bakalářské/diplomové/disertační práce (členění, styl, dodržení pravidel). 8. Původní odborný článek 
(členění, styl, dodržení pravidel, základy redakční práce, výběr vhodného periodika). 9. Grantové 
žádosti (domácí, zahraniční, studijní pobyty). 10. Správná odborná čeština/angličtina. 11. Využití 
počítačové techniky pro výše uvedené cíle. 

Výukové metody: Přednášky, diskuse se studenty, praktické ukázky, samostatné prezentace studentů.  
Metody hodnocení: Podmínkou pro udělení zápočtu je prezentace základních tezí bakalářské práce formou 
odborné přednášky dle instrukcí z kursu, odevzdání sepsaného souhrnu prezentované části a přítomnost na 
přednáškách/diskusích.  
Literatura:  

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

 Watts, Nigel. Umění psát. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 217 s. ISBN 80-7169-570. 
 Altrichterová B., Nastuneaková M.: Rétorika pro každého Vydavatelství ČVUT, Praha 1997  
 Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-

7198-173-7.  
 McMillan V. E.: Writing papers in the Biological Sciences. 2nd Ed. Bedford Books, Boston 1997  

Bi5431 Bakalářský seminář z experimentální biologie rostlin I 
Vyučující: doc. RNDr. Marie Kummerová CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti si osvojí znalosti praktické prezentace bakalářských, diplomových a doktorských prací 
(ústní prezentace a prezentace formou posteru).  
Osnova:  

 Vědecká prezentace v rostlinné fyziologii, přednáška, poster, krátké sdělení, článek. Seminární práce. 

Výukové metody: samostatné přednášky studentů, vycházející ze zadání jejich bakalářských, magisterských a 
doktorských prací  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

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

Bi5580 Obecná ekotoxikologie 
Vyučující: doc. RNDr. Luděk Bláha Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování studenti budou schopni chápat koncepci ekotoxikologie, která vychází ze 
schématu: stresory (tj. cizorodé chemické látky nebo fyzikální faktory) působí na organismy a vyvolávají v nich 
škodlivé efekty (biologické systémy jsou chápány jako receptory působení stresu). Studenti budou schopni 
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popsat a vysvětlit efekty na organismech žijících v přirozeném prostředí, v ekosystémech (od bakterií, přes 
rostliny a bezobratlé po obratlovce, včetně člověka). Studenti dokážou diskutovat a interpretovat obecné principy 
ekotoxikologie a budou zvládat hodnocení a využití metodických postupů v ekotoxikologii pro předpovědi 
toxických účinků látek. Studenti budou schopni zdůvodnit aplikace a využití poznatků ekotoxikologie v praxi.  
Osnova:  

 1 - historie a postavení ekotoxikologie ekotoxikologie jako věda o působení stresorů na ekosystémy a 
jejich živé složky; vědomostní předpoklady ekotoxikologa; ekotoxikologie vs. toxikologie humánní a 
veterinární, ekotoxikologie a ekologie; pojmy a principy toxikologie a ekologie; vztahy a propojení 
ekotoxikologie s dalšími biologickými vědami a vědami o životním prostředí; ekotoxikologie 
retrospektivní a prospektivní; členění ekosystémů a studium ekotoxikologie (akvatická a terestrická 
ekotoxikologie); terminologie ekologie a environmentální toxikologie. 2 - chemické látky 
v ekosystémech parametry chemických látek významných pro ekotoxikologii (obecné a specifické 
parametry - rozdělovací koeficienty, sorpční konstanty, lipofilita); základní osud chemických látek 
v prostředí - transport, distribuce, transformace; biokoncentrace a biodostupnost - specifika akvatického 
a terestrického ekosystému; biotické transformace - biodegradace, metabolismus toxických látek. 3 - 
základní ekotoxikologie přírodních organismů koncept expozice-dávka-odpověď, toxokinetika a 
toxodynamika; akutní vs. chronická toxicita; genotoxicita vs. karcinogenita; biomarkery; hierarchie 
biologických systémů - specifika a efekty (chemických) stresorů na různých úrovních: 4 - efekty na 
různých úrovních živého organismu subbuněčné a buněčné úrovně - biochemické a molekulární 
mechanismy toxicity, mutagenita, genotoxicita; orgánové efekty (u vyšších auto- i heterotrofních 
organismů) - poškození metabolismu, neurotoxicita, endokrinní a reprodukční toxicita, imunotoxicita a 
další poškození zdraví; organismální efekty (u vyšších auto- i heterotrofních organismů) - poškození 
zdraví, růstu a vývoje, letální efekty, karcinogeneze, teratogenita; 5 - efekty u různých typů živých 
organismů ekotoxikologie producentů - sinice, řasy a vyšší rostliny ekotoxikologie konzumentů - 
bezobratlí, obratlovci, člověk jako součást ekosystémů ekotoxikologie destruentů - bakterie, houby 6 - 
(chemický) stres na úrovni společenstev a ekosystémů společenstva - změny druhového složení, indexy 
biodiverzity vlastnosti, stavba, funkce ekosystémů, prostorové a časové členění a změny ekosystémů, 
vazby mezi složkami ekosystémů, úrovně trofie; působení chemického stresu na ekosystémové úrovni - 
odpověď a zotavení; akvatické a terestrické prostředí, ukázky případových studií, indikátory zdraví 
ekosystému; saprobita vs. toxicita; 7 - experimenty v ekotoxikologii laboratorní testování vs. přírodní 
studie in situ a biomonitoring; design a uspořádání experimentů různé složitosti; standardizovatelnost, 
opakovatelnost, ekologická interpretace výsledků; biologické faktory ovlivňující toxicitu (výživa, 
pohlaví, věk, roční a životní cykly) 8 - metody studia ekotoxikologie (I) - laboratorní biotesty hierarchie 
a baterie podle trofických úrovní; sledování efektů a jejich parametrizace, odvození a interpretace 
hodnot ECx, LCx, LO(A)EL, NO(A)EL metody studia efektů pro akvatické a terestrické organismy - 
zástupci a příklady; vícedruhové testování - laboratorní mikrokosmy; mikrobiální ekotoxikologie 9 - 
metody studia ekotoxikologie (II) - ekologické studie metody studia ekotoxikologie in situ - typy a 
výběr organismů a expozice (kontrolovaná vs. přírodní), negativní-pozaďové kontrolní hodnoty; mikro 
a mezokosmy. biomonitoring - přírodní sledování, základní koncepty hodnocení biotické integrity, 
charakteristiky a parametrizace složení společenstev; problematika a specifika biomarkerů a 
bioindikátorů 10 - hlavní třídy toxických látek v životního prostředí čisté látky vs. směsi; průmyslové a 
komunální odpady, látky záměrně vnášené do ekosystémů; stručné charakteristiky hlavních skupin - 
vstupy do prostředí, osud a toxické efekty: anorganické látky (kovy, plyny, anorganické nutrienty- 
fosfor, dusík); organické polutanty (organické plyny, rozpouštědla, pesticidy, produkty a meziprodukty 
průmyslových činností a produkty spalování). 11 - aplikace ekotoxikologie principy a význam 
modelování vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou (QSAR) matematické modely pro osud a 
transport látek v prostředí a potravních řetězcích hodnocení rizik - základní koncept a realizační 
schema, nebezpečnost vs. riziko, analýza osudu, analýza efektů, přístupy k syntéze - posouzení rizika; 
humánní vs. ekologická rizika národní a mezinárodní standardy pro ekotoxikologii, právní využití 
poznatků ekotoxikologie, související praktické aspekty, normy; hygienické hodnocení kvality prostředí 
- odvození a problematika bezpečných limitů. 

Výukové metody: Kontaktní výuka je kombinací přednášek (týdenní cyklus v průběhu celého semestru) a 
praktického cvičení (ekotoxikologické biotesty - blokově na konci semestru). Součástí výuky jsou e-learningové 
podklady ve formě Osnovy v IS.MUNI.CZ. Studenti se také vzdělávají formou samotatného projektu (1x za 
semestr) a průběžných přezkoušení formou odpovědníků (3x za semestr).  
Metody hodnocení: Přednášky, týdně, v průběhu výuky 3x online test (odpovědníky v ISu - jejich výsledky jsou 
zohledněny při závěrečné zkoušce), závěrečná zkouška - písemný test a ústní zkouška.  
Literatura:  
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 Bláha, Luděk. Podkladové materiály (PDF) k výuce obecné ekotoxikologie. 2005.  
 Calow, P. Handbook of Ecotoxicology Vol. I and II. London, U.K. : Blackwell Scientific publications, 

1993.  
 Hoffman, D.J. - Rattner, B.A. Handbook of Ecotoxicology. Boca Raton, FL, USA : CRC Press, 1994.  

Bi5580c Obecná ekotoxikologie - cvičení 
Vyučující: RNDr. Kateřina Nováková , doc. RNDr. Luděk Bláha Ph.D., Mgr. Jiří Novák Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Seminář rozšířuje a dopľňuje přednášku z Obecné ekotoxikologie (Bi5580). Po absolvování 
semináře budou studenti schopni: - realizovat konkrétní ekotoxikologické testy - vyhledávat a pracovat 
toxikologickými daty (formou samostatného projektu, práce s databázemi) - popsat a diskutovat 
ekotoxikologické metody (demonstrace v laboratořích centra RECETOX)  
Osnova:  

 1. Principy ekotoxikologie - vztahy s ostatními vědními obory, zejména s environmentální chemií. 
Studa osudu a efektů chemických látek, využití v analýze rizik. 2. Získávání, analýzy a interpretace 
toxikologických dat, toxicita individuálních chemikálií a chemických směsí. 3. Příklady 
experimentálních výsledků (vědecké práce z environmentální chemie a ekotoxikologie), příklady a 
diskuse o metodách v ekotoxikologii. 4. Základní principy čtení a užívání vědecké literatury. 
Samostatné zpracování vybraných textů do krátkých přednášek, vedení k přehledné prezentaci výsledků 
ostatním studentům. 5. Samostatná příprava úvahové eseje zaměřené na rozvíjení samostatného 
přemýšlení o problémech životního prostředí. 6. Exkurze na špičkově vybavené výzkumné pracoviště. 
Prezentace současných přístrojů, jejich aplikace a možnosti v ekotoxikologii. Jednoduché ilustrační 
experimenty (stanovení cytotoxicity a dioxinové toxicity). Zpracování získaných výsledků a příprava 
protokolů. 

Výukové metody: Praktická laboratorní cvičení (3 samostatné úlohy), samostatný projekt (prohledání databází, 
zpracování do reportu), demonstrace v laboratořích.  
Metody hodnocení: Studenti získají zápočet za vypracování samostatného projektu, účast na cvičeních, ze 
kterých odevzdají experimentální protokoly a za účast na exkurzi a demonstracích v laboratořích RECETOX.  
Literatura:  

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

Bi5599 Aplikovaná chemie a biochemie 
Vyučující: RNDr. Jan Vondráček Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kursu by měli být studenti schopni porozumět významu jednotlivých 
vyučovaných chemických a biochemických metodik a interpretovat svá vlastní experimentální data. Měli by být 
schopni využít informace primární literatury, s cílem porozumět a zavádět metodiky popisované v primární 
vědecké literatuře v oblasti fyziologie živočichů a molekulární fyziologie. Studenti by měli být schopni 
předkládat argumentačně promyšlená rozhodnutí o významu dat a interpretovat jejich biologický význam. Na 
základě těchto předpokladů by měli být schopni prezentovat a objasnit metodiky, využívané v jejich vlastní 
práci, odbornému publiku.  
Osnova:  

 1)Analýza proteinů separační techniky, Western blotting, proteinové interakce, modifikace proteinů, 
lokalizace proteinů, proteomika, manipulace exprese proteinů. 

 2)Základní imunochemické techniky. 
 3)DNA izolace, separace, PCR techniky, práce s plazmidy, transfekce eukaryotických buněk. 
 4)RNA izolace, detekce (Northern blotting, RT-PCR), microarrays, siRNA 
 5)Lipidy a polysacharidy izolace, separace a identifikace. 
 6)Nízkomolekulární látky separační a analytické techniky, HPLC techniky a modifikace. 
 7)Specifické buněčné testy. 
 8)Fluorescenční techniky. 
 9)Aplikace in vivo modelů savců ve fyziologii 

Výukové metody: přednášky, seminář  
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Metody hodnocení: Kolokvium. Ukončení je provedeno formou referátu o metodických přístupech využitých 
v zadané vědecké publikaci (separátu).  
Literatura:  

 Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th ed., Garland Science, 2002  
 Klouda, Moderní analytické metody, Pavel Klouda, Ostrava, 2003  
 Wilson et al.: Principles and Techniques of Practical Biochemistry, 5th ed., CUP, 2000  

Bi5601 Bakalářský seminář z experimentální biologie živočichů a imunologie I 
Vyučující: doc. RNDr. Alena Žákovská Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit zásady vědecké 
komunikace ve fyziologii a imunologii; použít informace o otázkách spojených s přípravou a obhajobou 
seminárních a diplomových prací; vytvořit přednášku o své práci; předkládat odůvodněná (argumentačně 
promyšlená, racionální) rozhodnutí ohledně své vlastní práce; interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní 
práce ;  
Osnova:  

 Program seminářů je sestavován pro každý semestr. Jádro tvoří prezentace diplomových a 
postgraduálních studentů, asi 30% prezentací pokrývají zvaní interní nebo externí odborníci. 

Výukové metody: Formou výuky jsou pravidelné přednášky studentů, kteří prezentují své vědecké práce 
jedenkrát za rok a přednášky expernistů pozvaných z jiných fakult či výzkumných ústavů v Brně či jiných měst 
CR; vystupují i zahraniční hosté.  
Metody hodnocení: Pravidelné týdenní semináře. Povinné jsou prezentace bakalářských a diplomových prací, 
aktivní účast na min 80% seminářů.  
Literatura:  

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.   

Bi5610 Práce s PC 
Vyučující: RNDr. Pavel Hyršl Ph.D., Mgr. Libor Vojtek  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurz seznamující studenty se základy využití práce na počítači v biologické praxi. Důraz je 
kladen na získávání literárních zdrojů z internetu a jejich archivace. Dále na využití textového a tabulkového 
softwaru včetně základů statistického vyhodnocení dat. Příprava sdělení a prezentace pomocí počítače. Na konci 
tohoto kurzu bude student schopen: pokročileji pracovat s MS Windows a MS Office; použít informace 
k hledání vědecké literatury, psaní bakalářské nebo diplomové práce; vytvořit prezentaci nebo poster; samostatně 
hodnotit vědecká data;  
Osnova:  

 1. Úvod, Hardware, MS Windows 
 2. MS Windows, PDF, RAR 
 3. Internet: prohlížeče, základní orientace, google atd. 
 4. MS Word 1.část 
 5. MS Word 2.část 
 6. MS Excel 1. část 
 7. MS Excel 2. část, Statistica 
 8. MS Power Point 1.část 
 9. MS Power Point 2.část 
 10. Práce s literaturou: jak se píšou citace, internetové zdroje, elektronické zdroje MU 
 11. Zápočet 

Výukové metody: Praktická výuka v počítačové učebně, práce na různých verzích operačních systémů a 
programů. Ukázky bakalářských a diplomových prací, posterů, prezentací jako vzorů pro studenty.  
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Metody hodnocení: průběžné plnění zadaných úkolů v hodině, tvorba prezentace, posteru podle předlohy, 
závěrečný test na PC  
Literatura:  

 Doctorandus :(průvodce budoucích Ph.D.). Edited by Václav Liška. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL 
PUBLISHING, 2004. 149 s. ISBN 80-86419-60-6.   

 Andrle, Ivoš. MS Windows :učebnice pro každého. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. 187 s. ISBN 80-
85839-08-3.  

 Andrle, Ivoš. Osobní počítač 2 MS Windows (Variant.) : MS Windows : učebnice pro každého. info  
 Calamus pro MS Windows NT a MS Windows 95 :podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Praha : 

Computer Press, 1996. xv, 316 s. ISBN 80-85896-65-6.   
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.  
 Hejnák, Josef. MS Office :průvodce uživatele. 1. vyd. Praha : Grada, 1995. 342 s. ISBN 80-7169-141-0.  
 Jančařík, Antonín. Základy práce s MS Office. [1. vyd.]. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově 

postižených, 2003. 236 s. ISBN 80-86792-16-1.  

Bi5611c Speciální metody fyziologie živočichů 
Vyučující: Mgr. Monika Dušková PhD., doc. RNDr. Jiřina Hofmanová CSc., RNDr. Pavel Hyršl Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: orientovat se v jednotlivých výzkumných 
oblastech oddělení fyziologie živočichů a imunologie, které budou v průběhu kurzu prezentovány a 
demonstrovány; rozhodnout se, které z prezentovaných směrů či metod výzkumu ho zajímá a zvolit tak vhodné 
téma svojí bakalářské a diplomové práce  
Osnova:  

 1. Imunologie hmyzu 2. Kmenové buněky 3. Bezobratlí živočichové v neuroetologii 4. Buněčné a 
tkáňové kultury 5. Laboratorní zvířata 6. Apidologie 7. Volné radikály ve fyziologii živočichů 8. 
Kancerogeneze (úloha růstových faktorů, organických polutantů aj) 9. Nemoci přenášené klíšťaty 10. 
AB0 systém krevních skupin 11. Buněčná a molekulární fyziologie lipidů 12. Lipidový profil krevní 
plasmy 

Výukové metody: Přednášky Individuálně nebo demonstračně prováděné experimenty  
Metody hodnocení: povinná účast ve výuce, závěrečný test  
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.  

Bi5620 Ekotoxikologické biotesty 
Vyučující: Mgr. Klára Hilscherová Ph.D., doc. Ing. Blahoslav Maršálek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je získání přehledu a hlubších odborných znalostí a kompetencí 
v problematice ekotoxikologického hodnocení nebezpečnosti různých typů materiálů a chemických látek Na 
konci tohoto kurzu bude student schopen: - objasnit legislativní rámec ekotoxikologických biotestů, přístupy 
k testování chemických látek a nebezpečných materiálů v ČR i EU - orientovat a vyznat se v normách, jejich 
struktuře a systému standardizovaných ekotoxikologických testů - diskutovat využitelnost standardních a 
alternativních metod pro praxi - vybrat nejvhodnější přístupy a modelové organismy pro ekotoxikologické 
zhodnocení rizikovosti testovaných materiálů - navrhnout optimální test či baterii testů dle požadavků dané 
studie - sestavit design jedno i více faktorových testů ekotoxicity - zhodnotit limitace a výhody testů toxicity a 
genotoxicity s mikroorganismy - charakterizovat nejčastěji požadované baterie testů, testy se zástupci 
autotrofních organismů (producentů) i konzumentů - porovnat biotesty pro hodnocení toxicity pevných matric 
z životního prostředí - popsat možnosti pro hodnocení toxicity pro vyšší živočichy v terestrickém i akvatickém 
prostředí - obhájit využitelnost a potřebu in vitro a in vivo biotestů pro hodnocení ekotoxicity a zohlednit jejich 
vypovídací schopnost - posoudit potenciální vliv dalších faktorů na výsledky testů - stanovit a odvodit základní 
parametry charakterizující toxicitu z výsledků testu toxicity - kombinovat výsledky chemických analýz 
s výsledky ekotoxikologických testů pro účely hodnocení rizik kontaminovaných složek prostředí - integrovat 
výsledky z různých typů biotestů pro účely hodnocení rizik - detailně analyzovat a kriticky interpretovat 
výsledky biotestů v širších souvislostech  

 62



Osnova:  

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

 2) Tři generace ekotoxikologických biotestů, charakteristika. Mnohadruhové a jednodruhové biotesty. 
Etické a legislativní souvislosti, alternativní biotestační systémy. Design testů, reprezentativnost a 
faktory ovlivňující interpretaci výsledků testů. 

 3) Legislativní rámec ekotoxikologických biotestů. Testy povinné, doporučené a alternativní. Existence 
a používání standardních metod, zásady správné laboratorní praxe. Standardizace a akreditace 
ekotoxikologických biotestů. Národní a evropské přístupy k testování chemických látek (REACH) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Calow, P. Handbook of Ecotoxicology Vol. I and II. London, U.K. : Blackwell Scientific publications, 
1993.  
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 Fundamentals of aquatic toxicology :effects, environmental fate, and risk assessment. Edited by Gary 
M. Rand. 2nd ed. London : Taylor & Francis, 1995. xxi, 1125. ISBN 1-56032-091-5.  

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

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

Bi5620c Ekotoxikologické biotesty - cvičení 
Vyučující: Mgr. Jiří Novák Ph.D., RNDr. Kateřina Nováková , Mgr. Klára Hilscherová Ph.D.  
Rozsah: 0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Uspořádat, naplánovat a realizovat standardní 
ekotoxikologické hodnocení nebezpečnosti různých typů materiálů (chemických látek, odpadů, 
kontaminovaných matric životního prostředí) - Sestavit baterii biotestů dle cílů daného hodnocení - Navrhnout 
optimální uspořádání biotestu pro minimalizaci nákladů a počtu nezbytných modelových organismů a 
maximalizaci získaných informací - Prakticky provést biotesty s modelovými organismy na různých trofických 
úrovních (testy s producenty, konzumenty a destruenty) dle normovaných postupů požadovaných legislativou - 
Posoudit validitu a reprezentativnost dat získaných z ekotoxikologických biotestů - Predikovat toxicitu různých 
materiálů/látek na základě výsledků ekotoxikologických biotestů - Zhodnotit limitace testů při extrapolaci 
výsledků na jiné druhy - Diskutovat praktické aspekty ekotoxikologických biotestů - Analyzovat, interpretovat a 
kriticky posuzovat výsledky biotestů také od jiných organizací - Vypracovat standardní zprávu 
z ekotoxikologického hodnocení (uspořádání, průběhu a výsledků testu) v souladu s požadavky legislativy a 
norem  
Osnova:  

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

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

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

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

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

1993.  

Bi6005 Bakalářská práce z experimentální biologie rostlin II 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/8. 8 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurz Bakalářská práce z rostlinné fyziologie II je koncipován jako kurz podporující studenty 
v samostatném psaní vědeckých prací. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že studenti vypracují a odevzdají 
bakalářskou práci v souladu s požadavky jejich vedoucího.  
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Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracovávání bakalářské práce. 

Výukové metody: Studium literatury, experimentální práce, konzultace s vedoucím bakalářské práce.  
Metody hodnocení: Kredity jsou uděleny po předání a schválení bakalářské práce jejím vedoucím.  
Literatura:  

 Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Edited by Miloslav Synek - Helena 
Sedláčková - Hana Vávrová. 2., přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 57, [8] s. ISBN 978-80-245-
1212.  

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

Bi6006 Bakalářská práce z experimentální biologie živočichů a imunologie II 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/6. 6 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá bakalářskou práci 
odsouhlasenou vedoucím a splňující veškeré požadavky na ni kladené. - bude připraven k úspěšné obhajobě 
práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. - bude umět pracovat s odbornou literaturou - bude umět 
uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace - vytvářet odborný text  
Osnova:  

 Náplní předmětu je individuální vyhotovení bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce a obecných 
zásad uvedených na webových stránkách oddělení. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, příprava bakalářské práce.  
Metody hodnocení: Hodnocení se uskutečňuje formou obhajoby bakalářské práce.  
Literatura:  

 Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis  
 Výběr literatury dle tématu bakalářské práce.  
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.  

Bi6007 Bakalářská práce z mikrobiologie a molekulární biotechnologie II 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/7. 7 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je naučit studenty pracovat s odbornou literaturou, identifikovat problém a 
zpracovat o něm vědecké pojednání ve formě odpovídající řádné vědecké publikaci. Studenti zpracovávají 
bakalářskou práci pod vedením školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť. Práce 
je zpravidla ve formě literárního přehledu.  
Osnova:  

 Pro zpracování bakalářské práce jsou vybírána aktuální témata z mikrobiologie a příbuzných vědních 
oborů. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, praní páce.  
Metody hodnocení: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, hodnocení výsledné 
bakalářské práce. Zápočet  
Literatura:  

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

 Výběr literatury dle tématu bakalářské práce.  
 Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s., [1. 

ISBN 80-247-0782-9.  
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Bi6008 Bakalářská práce z ekotoxikologie II 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět bakalářská práce 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. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být připraven k úspěšné 
obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. Tvorbou bakalářské práce se studenti naučí: - 
pracovat s odbornou literaturou - uspořádat, kombinovat, analyzovat, shrnout, zhodnotit a reprodukovat odborné 
informace - vytvářet odborný text ve formě obvyklé pro daný obor - případně realizovat samostatně zadané 
experimenty - formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou  
Osnova:  

 Studenti si vyberou z témat aktuálně vyhlášených pro daný obor. 
 Studenti se sejdou se školitelem a domluví se na dalším postupu a konzultacích. 
 Studenti se individuálně či společně naučí pracovat s internetovými databázemi a zásadám práce 

s vědeckou literaturou, psaní odborného textu a citačními zásadami. 
 Studenti samostatně zpracovávají bakalářskou práci pod vedením školitele. 
 V případě experimentální části práce, po předání experimentálního plánu školitelem, studenti 

samostatně realizují zadané experimenty. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce 
s internetovými literárními databázemi), příprava bakalářské práce. Samostatná práce studentů pod vedením 
školitele.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího. Následně je bakalářská 
práce hodnocena vedoucím práce a dalším nezávislým oponentem a obhájena studentem na veřejné obhajobě.  
Literatura:  

 Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-
7198-173-7.  

Bi6009 Bakalářský seminář z mikrobiologie a molekulární biotechnologie II 
Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty s odbornou literaturou a jejím překladem do vyučovacího 
jazyka, naučit je připravit si odborný referát (na základě studia literatura a případně získaných experimentálních 
výsledků) a být schopen ho úspěšně prezentovat a obhájit před publikem. Každý student vypracuje na zadané 
téma referát a teto prezentuje před svými kolegy a vyučujícími oddělení mikrobiologie ( recherche k diplomové 
práci, dílčí výsledky diplomové práce atd.). Součástí seminářů jsou i vystoupení pozvaných externích vědeckých 
pracovníků a návštěvy vhodných seminářů pořádaných jinými vědeckými institucemi v Brně.  
Osnova:  

 Překlady odborných článků, dílčí experimentální výsledky diplomové práce, presentace diplomové 
práce. Studenti navštěvují odborné semináře pořádané ČSSM v Brně a jiná aktuální setkání 
mikrobiologů. Na semináři vystupují pozvaní odborníci z praxe. 

Výukové metody: teoretická příprava, diskuse k tématu, presentace výsledků práce  
Metody hodnocení: Seminář je zakončen zápočtem pro jehož udělení se předpokládá presentace na zadané téma 
a pravidelná účast na semináři.  
Literatura:  

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.  
 Výběr literatury dle tématu vystoupení.  
 Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s., [1. 

ISBN 80-247-0782-9.  
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Bi6040 Fyziologie rostlin pro pokročilé 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D., prof. Ing. Miloš Barták CSc., RNDr. Jaroslava Dubová CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto pokročilého kurzu jsou studenti schopni: porozumět vybraným 
postupům obrazové analýzy; monitorovat procesy spjaté s výměnou látek mezi rostlinou a prostředím; měřit 
rychlost důležitých metabolických procesů v rostlinách nedestruktivními metodami; stanovit dopad stresových 
faktorů na fungování rostlin.  
Osnova:  

 Metody zpracování obrazu, analýza obrazu. 
 Tenkovrstevná chromatografie asimilačních pigmentů a příprava standardů. 
 Měření rychlosti respirace kořenů oxymetricky, analýza zapojení respiračních cest rostlin. 
 Izolace chloroplastů, ověření jejich aktivity. 
 Pokročilé gazometrické metody pro sledování reakcí rostlin na vnější prostředí. 
 Měření hydraulického odporu xylému a míry integrace dřevin. 
 Vliv toxických látek na aktivitu Hillovy reakce v isolovaných chloroplastech. 
 Vliv množství záření a jeho spektrálního složení na růst rostlin v in vitro kulturách. 
 Měření rychlosti fotosyntézy oxymetricky a fluorometricky – srovnání metod. 
 Askorbátperoxidáza – stanovení aktivity a obsahu proteinu. 
 Flurometrická detekce stresu vlivem toxických látek. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Písemný test na závěr kurzu.  
Literatura:  

 Buchanan, Bob - Gruissem, Wilhelm - Jones, Russell. Biochemistry & molecular biology of plants. 
Rockville, Maryland : American society of plant physiologists, 2000. 1367 s. ISBN 0-943088-39-9. info  

 Holme, David James - Peck, Hazel. Analytical biochemistry. 3rd ed. Essex : Longman, 1998. xiii, 488. 
ISBN 0-582-29438-X.   

 Heldt, Hans-Walter. Plant biochemistry. Edited by Fiona Heldt. 3rd ed. Amsterdam : Elsevier 
Academic Press, 2005. xxvi, 630. ISBN 0-12-088391-0.  

 Plant biochemistry. Edited by Prakash M. Dey - Jeffrey B. Harborne. San Diego : Academic Press, 
1997. viii, 554. ISBN 0-12-214674-3.  

 Nobel, Park S. Physicochemical & environmental plant physiology. 2nd ed. San Diego : Academic 
Press, 1999. xxiv, 474. ISBN 0-12-520025-0.  

Bi6040c Fyziologie rostlin pro pokročilé - cvičení 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D., prof. Ing. Miloš Barták CSc., RNDr. Jaroslava Dubová CSc.  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto pokročilého kurzu jsou studenti schopni: aplikovat vybrané postupy 
obrazové analýzy; monitorovat procesy spjaté s výměnou látek mezi rostlinou a prostředím; měřit rychlost 
důležitých metabolických procesů v rostlinách nedestruktivními metodami; stanovit dopad stresových faktorů na 
fungování rostlin.  
Osnova:  

 Metody zpracování obrazu, analýza obrazu. 
 Tenkovrstevná chromatografie asimilačních pigmentů a příprava standardů. 
 Měření rychlosti respirace kořenů oxymetricky, analýza zapojení respiračních cest rostlin. 
 Izolace chloroplastů, ověření jejich aktivity. 
 Pokročilé gazometrické metody pro sledování reakcí rostlin na vnější prostředí. 
 Měření hydraulického odporu xylému a míry integrace dřevin. 
 Vliv toxických látek na aktivitu Hillovy reakce v isolovaných chloroplastech. 
 Vliv množství záření a jeho spektrálního složení na růst rostlin v in vitro kulturách. 
 Měření rychlosti fotosyntézy oxymetricky a fluorometricky – srovnání metod. 
 Askorbátperoxidáza – stanovení aktivity a obsahu proteinu. 
 Flurometrická detekce stresu vlivem toxických látek. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení.  
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Metody hodnocení: Jednotlivé úlohy budou hodnoceny na základě vypracovaných protokolů.  
Literatura:  

 Buchanan, Bob - Gruissem, Wilhelm - Jones, Russell. Biochemistry & molecular biology of plants. 
Rockville, Maryland : American society of plant physiologists, 2000. 1367 s. ISBN 0-943088-39-9. info  

 Holme, David James - Peck, Hazel. Analytical biochemistry. 3rd ed. Essex : Longman, 1998. xiii, 488. 
ISBN 0-582-29438-X.  

 Heldt, Hans-Walter. Plant biochemistry. Edited by Fiona Heldt. 3rd ed. Amsterdam : Elsevier 
Academic Press, 2005. xxvi, 630. ISBN 0-12-088391-0.  

 Plant biochemistry. Edited by Prakash M. Dey - Jeffrey B. Harborne. San Diego : Academic Press, 
1997. viii, 554. ISBN 0-12-214674-3.  

 Nobel, Park S. Physicochemical & environmental plant physiology. 2nd ed. San Diego : Academic 
Press, 1999. xxiv, 474. ISBN 0-12-520025-0.  

Bi6111 Behaviorální metody ve fyziologii 
Vyučující: RNDr. Helena Nejezchlebová Ph.D., doc. RNDr. Martin Vácha Ph.D.  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Přednáška poskytuje nutné teoretické základy a především praktické aplikace metod sledování 
chování pro řešení fyziologických problémů. Největší důraz je kladen na sledování chování na modelové skupině 
bezobratlých pro účely studia problémů neurobiologie i užití biocidních látek a farmak. Absolvent předmětu 
bude po skončení kurzu schopen aplikovat behaviorální metody na konkrétní biologické otázky.  
Osnova:  

 1. Sledování chování živočichů za laboratorních podmínek, východiska, cíle, metody a hodnocení 
behaviorálních dat, návaznosti, historie. 2. Behaviorální neurobiologie I – chování a nervový systém, 
funkce smyslů. 3. Behaviorální neurobiologie II – chování a studium motoriky a rytmicity. 4. 
Behaviorální neurobiologie III - behaviorální plasticita, podmiňování, studium paměti . 5. Behaviorální 
neurobiologie IV – studium komunikace a prostorové orientace. 6. Behaviorální metody se zaměřením 
na skupiny hematofágních členovců významných pro člověka (důvody a význam studia, nejčastěji 
studovaní zástupci, systém, ekologie, výběr vzorku, etické aspekty). 7. Specifické metody pro studium 
chování hematofágních členovců v terénu, in vivo a in vitro. 8. Biocidy a chování živočichů (popis, 
historické pozadí, účinky, klasifikace, benefity a rizika). 9. Molekulární základy chování – octomilka, 
háďátko, danio. 10. Behaviorální metody se zaměřením na savce – úvod do problematiky, specifické 
metody, demonstrace. 11. Behaviorální farmakologie – studium účinků léků a drog, bolesti. 12. 
Aplikovaná neuroetologie – chování a živočich jako biosensor. 

Výukové metody: Teoretická příprava, domácí příprava, demonstrace.  
Metody hodnocení: písemný test  
Literatura:  

 Zupanc, Günther K.H. Behavioral neurobiology :an integrative approach. Edited by Theodore H. 
Bullock. 1st. pub. Oxford : Oxford University Press, 2004. xviii, 342. ISBN 978-0-19-870056.  

 Carew, Thomas J. Behavioral neurobiology :the cellular organization of natural behavior. Sunderland, 
Massachusetts : Sinauer Associates, 2000. ix, 435 s. ISBN 0-87893-084-1.  

Bi6120 Rostlinné explantáty 
Vyučující: RNDr. Jaroslava Dubová CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními podmínkami axenické kultury rostlinných 
explantátů, s různými typy regeneračních systémů a s jejich použitím v různých typech kultur, které zachovávají 
nebo naopak rozšiřují genetickou variabilitu genotypu.  
Osnova:  

 Definice a podmínky axenické kultury, vybavení laboratoře. 
 Složení živných médií a jejich příprava. 
 Mikropropagace: restituce, reprodukce, regenerce de novo, iniciace primárních kultur, množení, 

zakořeňování, pasážování. 
 Kalusové kultury: iniciace kalogeneze, kalogenní pletiva, využití kalusů. 
 Meristémové kultury: izolace apikálních a axilárních meristémů bylin a dřevin. 
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 Oplození in vitro: bliznové a placentární opylení, opylení izolovaných vajíček, oplození izolovaných 
gamet. 

 Izolace zygotických embryí, možnosti využití pěstování izolovaných embryí in vitro. 
 Somatická embryogeneze: indukce tvorby somatických embryí na různých explantátech. 
 Redukce ploidie: a) Androgeneze: kultury izolovaných mikrospor nebo prašníků; gynogeneze: kultura 

neoplozených vajíček. 
 Odvození geneticky modifikovaných organismů: Transformace přímá (elektroporace, vakuová 

infiltrace, biolistické metody) a nepřímá (použití vektoru Agrobacterium tumefaciens a A. rhizogenes). 
 Kryoprezervace: pomalé zmrazování, rychlé zmrazování - vitrifikace, dehydratace/enkapsulace do 

alginátu. 
 Kultivace nižších rostlin(houby, řasy): iniciace a udržovací kultury, příklad suspenzní kultury mycelia 

dřevokazných hub. 
 Sekundární metabolity a kultury in vitro. 
 Indexování a certifikace kultur in vitro. 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Písemný test nebo ústní zkouška.  
Literatura:  

 Kováč, Jaroslav. Explantátové kultury rostlin. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně, fakulta pedagogická, 1992. 146 s. ISBN 80-7044-036-8.  

 Šebánek, Jiří - Sladký, Zdeněk. Biotechnologie rostlinných explantátů. 1. vyd. Brno : Vysoká škola 
zemědělská, 1988. 100 s.  

 Procházka, Stanislav - Šebánek, Jiří. Regulátory rostlinného růstu. Vyd. 1. Praha : Academia, 1997. 395 
s. ISBN 80-200-0597-8.   

 Novák, František J. Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin. 1. vyd. Praha : Academia, 
1990. 208 s. ISBN 80-200-0344-4.   

 Seman, Ivan. Biotechnologické metódy v šl'achtení pol'ných plodín. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1990. 
271 s. ISBN 80-07-00237-5.  

 Gamborg, O. L. - Phillips, G. C. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Fundamental Methods. Berlin, 
Heidelberg : Springer, 1995. 385 s.   

 Pierik, R. L. M. In vitro culture of higher plants. Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1987. 
ISBN 90-247-3531-9.  

 In vitro embryogenesis in plants. Edited by Trevor A. Thorpe. Dordrecht : Kluwer Academic 
Publishers, 1995. ix, 558 s. ISBN 0-7923-3149-4.  

 Ondřej, Miloš. Genové inženýrství kulturních rostlin. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. 232 s. ISBN 80-
200-0310. 

 Sharma, A.P. Plant Embryology: Classical and Experimental. Alpha Science, 2009, 302 s. ISBN-10: 
1842655256 

 Slater, Adrian - Scott, Nigel W. - Fowler, Mark R. Plant biotechnology :the genetic manipulation of 
plants. 1st publ. New York : Oxford University Press, 2003. xxii, 346. ISBN 0-19-925468-0.  

 Phytohormones in plant biotechnology and agriculture :proceedings of the NATO-Russia Workshop 
held in Moscow, 12-16 May 2002. Edited by Ivana Macháčková - Georgy A. Romanov. Dodrecht : 
Kluwer Academic Publishers, 2003. xiv, 265 s. ISBN 1-4020-1723-5.  

 Plant biotechnology :current and future applications of genetically modified crops. Edited by Nigel G. 
Halford. Chichester : John Wiley & Sons, 2006. xii, 303 s. ISBN 0-470-02181-0.  

Bi6120c Rostlinné explantáty - cvičení 
Vyučující: RNDr. Jaroslava Dubová CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami axenické kultury rostlinných 
explantátů, s různými typy regeneračních systémů a s jejich použitím v různých typech kultur, které zachovávají 
nebo naopak rozšiřují genetickou variabilitu genotypu.  
Osnova:  

 Testování podmínek axenické kultury, povrchová desinfekce semen a jejich výsev. 
 Příprava živného média a jeho sterilizace. 
 Mikropropagace: iniciace primárních kultur, množení, zakořeňování, pasážování. 
 Kalusové kultury: iniciace kalogeneze, indukce organogeneze 
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 Meristémové kultury: izolace apikálních a axilárních meristémů bylin a dřevin. 
 Izolace zygotických embryí a jejich pěstování in vitro. 
 Somatická embryogeneze: indukce tvorby somatických embryí na různých explantátech. 
 Redukce ploidie: androgeneze: založení kultury izolovaných prašníků. 
 Kryoprezervace: enkapsulace axilárních meristémů brambor do alginátu. 
 Kultivace nižších rostlin (houby, řasy): udržovací kultury a příprava očkovacího mycelia, příklad 

suspenzní kultury mycelia dřevokazných hub. 
 Indexování a certifikace kultur in vitro. 

Výukové metody: Praktická cvičení v laboratoři in vitro.  
Metody hodnocení: Protokoly jednotlivých experimentů, zápočet  
Literatura:  

 Kováč, Jaroslav. Explantátové kultury rostlin. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně, fakulta pedagogická, 1992. 146 s. ISBN 80-7044-036-8.  

 Šebánek, Jiří - Sladký, Zdeněk. Biotechnologie rostlinných explantátů. 1. vyd. Brno : Vysoká škola 
zemědělská, 1988. 100 s.  

 Procházka, Stanislav - Šebánek, Jiří. Regulátory rostlinného růstu. Vyd. 1. Praha : Academia, 1997. 395 
s. ISBN 80-200-0597-8.   

 Novák, František J. Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin. 1. vyd. Praha : Academia, 
1990. 208 s. ISBN 80-200-0344-4.  

 Seman, Ivan. Biotechnologické metódy v šl'achtení pol'ných plodín. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1990. 
271 s. ISBN 80-07-00237-5.  

 Gamborg, O. L. - Phillips, G. C. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Fundamental Methods. Berlin, 
Heidelberg : Springer, 1995. 385 s.   

 Pierik, R. L. M. In vitro culture of higher plants. Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1987. 
ISBN 90-247-3531-9.  

 In vitro embryogenesis in plants. Edited by Trevor A. Thorpe. Dordrecht : Kluwer Academic 
Publishers, 1995. ix, 558 s. ISBN 0-7923-3149-4.   

 Ondřej, Miloš. Genové inženýrství kulturních rostlin. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. 232 s. ISBN 80-
200-0310. 

 Sharma, A.P. Plant Embryology: Classical and Experimental. Alpha Science, 2009, 302 s. ISBN-10: 
1842655256 

 Slater, Adrian - Scott, Nigel W. - Fowler, Mark R. Plant biotechnology :the genetic manipulation of 
plants. 1st publ. New York : Oxford University Press, 2003. xxii, 346. ISBN 0-19-925468-0.  

 Phytohormones in plant biotechnology and agriculture :proceedings of the NATO-Russia Workshop 
held in Moscow, 12-16 May 2002. Edited by Ivana Macháčková - Georgy A. Romanov. Dodrecht : 
Kluwer Academic Publishers, 2003. xiv, 265 s. ISBN 1-4020-1723-5.  

 Plant biotechnology :current and future applications of genetically modified crops. Edited by Nigel G. 
Halford. Chichester : John Wiley & Sons, 2006. xii, 303 s. ISBN 0-470-02181-0.   

Bi6140 Embryologie 
Vyučující: Mgr. Jiří Pacherník Ph.D., Mgr. Jiřina Procházková Ph.D., Mgr. Hana Kotasová  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumet a vysvetlit mechanismum vyvoje; 
identifikovat struktury vznikajici behem embryogeneze; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy 
regenerativni a reprodukcni mediciny; formulovat a diskutovat hypotezy na tema ontogeneze a evoluce.  
Osnova:  

 Embryologie, př. 2 h. Regenerační schopnosti organizmů. Rozmnožování. Rozmnožování buněk, 
základ růstu a vývoje organizmu. Nepohlavní rozmnožování - jednobuněčných, mnohobuněčných. 
Pohlavní rozmnožování - vznik a vývoj pohlavních rozdílů, gametogeneze, osemenění a oploození. 
Střídání způsobů rozmnožování ve vývojových cyklech. Vývoj jedince Embryonální vývoj 
(blastogeneze, organogeneze), postembryonální vývoj (nepřímý, přímý). Růst organizmů (faktory a 
průběh růstu, rovnoměrný a nerovnoměrný růst, nádorový růst). Stárnutí a smrt. Vztah ontogenetického 
a fylogenetického vývoje. Speciální část - srovnávací embryologie: Rozmnožování a vývoj hub, 
žahavců, ploštěnců, hlístic, kroužkovců, měkýšů, chapadlovců, drápkovců, korýšů, klepítkatců, hmyzu, 
ostnokožců, bradatic, strunatců. 
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Výukové metody: prednaska  
Metody hodnocení: Ústní zkouška  
Literatura:  

 http://www.sci.muni.cz/ptacek/REPRODUKCE2.htm  
 Viz informace učitele. See the info of the lecturer  
 Developmental Biology, Scott F. Gilbert; 2006; SA inc. publishers  

Bi6140c Embryologie - cvičení 
Vyučující: RNDr. Helena Nejezchlebová Ph.D., Mgr. Jiří Pacherník Ph.D., Mgr. Jiřina Procházková Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumet a vysvetlit mechanismum vyvoje; 
identifikovat struktury vznikajici behem embryogeneze; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy 
regenerativni a reprodukcni mediciny; formulovat a diskutovat hypotezy na tema ontogeneze a evoluce.  
Osnova:  

 Embryologie, cv. 2 h., záp. Úvod, práce v místnosti praktika Nepohlavní rozmnožování - 
jednobuněčných. Nepohlavní rozmnožování mnohobuněčných. Regenerační schopnosti organizmů. 
kmenové buňky a práce s nimi. Pohlavní rozmnožování - vznik a vývoj pohlavních rozdílů, 
gametogeneze, osemenění a oploození. Střídání způsobů rozmnožování ve vývojových cyklech. Vývoj 
jedince Embryonální vývoj (blastogeneze, organogeneze), postembryonální vývoj (nepřímý, přímý) 
současně u zástupců hlavních živočišných kmenů (hub, žahavců, ploštěnců, hlístic, kroužkovců, 
měkkýšů, chapadlovců, korýšů, klepítkatců, hmyzu, ostnokožců, strunatců. Součástí praktika je i práce 
s vyhledáváním nejnovějšícxh embryologických dat na Internetu a návštěva specializovaných 
embryologických laboratoří. 

Výukové metody: laboratorni cviceni  
Metody hodnocení: Účast na cvičeních je povinná. Studenti si vedou záznamy a prezentují jedno vybrané 
embryologické téma.  
Literatura:  

 Sládeček, František. Rozmnožování a vývoj živočichů : základy vývojové biologie. 2. dopl. a přeprac. 
vyd. Praha : Academia, 1986. 478 s.  

Bi6150 Mykorhizní symbiózy 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni: identifikovat a charakterizovat jednotlivé 
typy mykorhizních symbióz; porovnat jejich fungování a pozici v symbiotickém kontinuu; umístit organismy 
vytvářející tyto symbiózy dle současné systematiky; diskutovat dopad těchto syymbióz na růst rostlin a jejichj 
fitnes, stejně tak jako na přírodní a agroekosystémy.  
Osnova:  

 Symbióza - koncept, mutualismus, parazitismus, komenzalismus, neutralismus, kompetice, fakultativní 
a obligátní symbionti.  

 Mykorhizní symbiózy - (vezikulo-)arbuskulární mykorhiza, ektomykorhiza, ektendomykorhiza, 
orchideoidní, arbutoidní, monotropoidní a erikoidní mykorhiza. Rozšíření, systematické zařazení 
symbiontů. Vnitrokořenové a mimokořenové struktury. Ekofyziologické funkce mykorrhiz (model 
multifunkcionality). Ovlivnění metabolismu hostitele - látkové toky mezi symbionty (uhlíkaté látky, 
fosfáty a jiné málo mobilní živiny, dusíkaté látky, voda). Vztahy k jiným půdním mikroorganismům - 
bakterie, saprotrofní a parazitické houby. Ovlivnění růstu hostitele a jeho kompetičních schopností 
(model nákladů a zisku). Role mykorhiz ve složení společestev rostlin. Myko-heterotrofie. Role 
mykorhiz v životních cyklech hostitelských rostlin.  

 Fixátoři N2. Systematické zařazení symbiontů. Biochemie fixace N2. Duální symbióza. Ovlivnění růstu 
rostlin.  

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen ústní zkouškou.  
Literatura:  
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 Gryndler, Milan - Baláž, Milan - Hršelová, Hana - Jansa, Jan - Vosátka, Miroslav. Mykorhizní 
symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin. 1. vydání. Praha : Academia, 2004. 366 s. 1. vydání. ISBN 80-
200-1240-0.  

 Smith, SE - Read, DJ. Mycorrhizal symbiosis. 3rd ed. London : Academic Press, 2008. 800 s. 
ISBN 978-0123705266.  

 Peterson, RL. Mycorrhizas: Anatomy and Cell Biology. : NRC Research Press, 2004. 176 s. ISBN 0-
660-19087-7.  

 Rasmussen, HN. Terrestrial orchids: from seed to mycotrophic plant. Cambridge : Cambridge 
University Press, 1995.  

Bi6150c Mykorhizní symbiózy - cvičení 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto praktického kurzu jsou studenti schopni: rozlišovat mykorhizní symbiózy 
na základě jejich morfologie a anatomických znaků; vyhodnocovat efekt mykorhizních symbióz na růst rostlin; 
kvalifikovat rozvoj kolonizace kořenů a růst mimokořenového mycelia; pěstovat a množit mykorhizní houby.  
Osnova:  

 Mykorhizní kolonizace kořenů rostlin: přehled používaných metod barvení, chemické a 
mikroskopické techniky stanovení intenzity kolonizace, pozorování mykorhizních struktur.  

 Izolace spor arbuskulárních a orchideoidních mykorhizních hub: techniky izolace, barvení 
Melzerovým činidlem, příprava preparátu, popisné charakteristiky a druhová determinace.  

 Mimokořenové mycelium mykorhizních hub: techniky extrakce (membránová filtrace a technika 
vložené membrány), techniky vitálního barvení, stanovení délky mycelia průsečíkovou metodou a 
metodou analýzy obrazu.  

 Dlouhodobý kultivační experiment: náplň experimentu se liší v jednotlivých bězích kurzu.  

Výukové metody: Praktická laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů.  
Literatura:  

 Gryndler, Milan - Baláž, Milan - Hršelová, Hana - Jansa, Jan - Vosátka, Miroslav. Mykorhizní 
symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin. 1. vydání. Praha : Academia, 2004. 366 s. 1. vydání. ISBN 80-
200-1240-0.  

 Norris, JR - Read, DJ - Varma, AK. Techniques for the study of mycorrhiza, Part 1. London : Academic 
Press, 1991.  

Bi6260 Fyziologie adaptací 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Vácha Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Po úspěšném abslovování kurzu budou studenti schopni: - diskutovat teoretické a praktické 
základy adaptací živočišných organismů - podat přehled základních adaptačních faktorů prostředí - popsat a 
analyzovat hlavní mechanismy adaptací živočichů a člověka  
Osnova:  

 Organizmu s prostředí vnější faktory prostředí, vnitřní faktory prostředí, pružnost a konzervatizmus 
organizmů. 

 Obecné principy adaptace organizmu: základní koncepce, různé úrovně a typy adaptací, metodické 
problémy adaptačních experimentů. 

 Regulační mechanizmy adaptací: základní formy biologických regulací,humorální regulace, regulace 
nervovým systémem, vzájemná provázanost regulačních mechanizmů. 

 Adaptace na základní faktory prostředí: teplotu, výživu, obsah kyslíku, ostatní faktory (světlo, 
radioaktivita, atd.) 

 Obtíže při studiu adaptačních fenomenů, perspektiva dalšího studia. 

Výukové metody: Teoretická příprava pomocí učebnic, přednášek a internetových zdrojů.  
Metody hodnocení: kolokvium  
Literatura:  
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 literature is recommended by lecturer  
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.   

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.  
 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.  

Bi6384 Pokročilá imunologie 
Vyučující: RNDr. Jaroslav Turánek CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Koncept kurzu je založen na uvedení studentů do velmi komplexní disciplíny, jakou je 
vakcinologie a příbuzné obory. Cílem kurzu je zprostředkovat základní znalosti o aplikačních oblastech 
imunologie, zejména v prevenci a léčbě infekčních a nádorových onemocnění. Důraz je kladen na předvedení 
mezioborového propojení hlavních disciplín jako např. imunologie, biochemie, genetika, molekulární biologie, 
chemie a fyzikální chemie, materiálové vědy, farmakologie, humánní a veterinární medicína, atd. Pro dokreslení 
celkového pohledu budou rozebrány také sociologické, historické a politické aspekty vakcinací. Na konci tohoto 
kurzu bude student schopen rozumět jednotlivým typům imunoterapie,porozumět a vysvětlit princip základních 
typů vakcín a imunomodulačních preparátů, použít informace o patogenu a jeho interakci s hostitelem k návrhu 
možné strategie vývoje vakcíny či imunoterapie.  
Osnova:  
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 Historické, sociální, legislativní a etické aspekty imunoterapie a vakcinace, vakcinační strategie, 
antivakcinační hnutí. Literatura – monografie a odborné časopisy. Veterinární a humánní vakcinační 
kampaně a strategie. Epizootologie a přenos patogenů, příklady z humánní a veterinární oblasti. 
Antimikrobiální peptidy přírodního a syntetického původu, antivirální látky. Mechanismy imunitní 
odpovědi vůči antigenu. Vakcíny – žívé, atenuované, rekombinantní, subjednotkové a genetické 
vakcíny (DNA vakcíny), adjuvans, nano- a mikročástice (polymery, liposomy, dendrimery, 
mikrobubliny) pro konstrukci vakcín. Buněčná terapie a buněčné vakcíny. Imunogenetika, 
imunofarmakologie, neuroimunologie. Klinická imunologie. 

Výukové metody: Přednášky a prezentace prováděné českými uznávanými odborníky.  
Metody hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Důraz je položen na přípravu a provedení krátké prezentace 
v českém, anglickém nebo slovenském jazyce (10-15 min, power-point)o komplexním aktuálním 
imunologickém/farmaceutickém/lékařském problému. Hodnocena je rovněž srozumitelnost prezentace, orientace 
v dané problematice a reakce v diskusi.  
Literatura:  

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

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

 Hořejší, Václav - Bartůňková, Jiřina. Základy imunologie. 3. vyd. Praha : Triton, 2005. 279 s. ISBN 80-
7254-686-4.   

 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.   

Bi6400 Metody molekulární biologie 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Šmarda CSc., doc. RNDr. Roman Pantůček Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurz je zaměřen na výklad základních metod běžně používaných pro studium bílkovin a 
nukleových kyselin a jejich interakcí a to jak v živých systémech tak in vitro. Je určen všem studentům biologie, 
kteří budou v pracovat v laboratořích základního nebo aplikovaného výzkumu. Důraz je kladen na pochopení 
principů molekulárně biologických metod a způsobů jejich praktického využití. Po absolvování kurzu by měli 
studenti znát principy metod a získat tak schopnost provádět kvalifikovaná rozhodnutí o tom, jaké metodické 
přístupy zvolit pro studium nejrůznějších buněčných procesů a molekul.  
Osnova:  

 1. Manipulace s nukleovými kyselinami, centrifugace, enzymové úpravy in vitro. 
 2. Elektroforetická a elektronmikroskopická analýza nukleových kyselin. 
 3. Hybridizace nukleových kyselin: příprava nukleotidových sond, značení nukleových kyselin. 
 4. Restrikční analýza nukleových kyselin, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů. 
 5. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování. 
 6. Charakteristika základních typů vektorů a jejich aplikace. 
 7. Klonovací strategie: přenos DNA do bakteriálních a eukaryotických buněk, stanovení přítomnosti 

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

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

Výukové metody: Výuka probíhá týdně formou přednášek (teoretická příprava).  
Metody hodnocení: Zkouška se provádí formou písemného testu, který obsahuje 50 otázek. Na bodovém zisku 
je založena klasifikace. Podmínkou složení zkoušky je alespoň 50% správných odpovědí.  
Literatura:  
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 Šmarda, Jan - Doškař, Jiří - Pantůček, Roman - Růžičková, Vladislava - Koptíková, Jana. Metody 
molekulární biologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. Vyd.. ISBN 80-210-3841-1.  

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:  

 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.   

Bi6432 Bakalářský seminář z experimentální biologie rostlin II 
Vyučující: doc. RNDr. Marie Kummerová CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti si osvojí znalosti praktické prezentace bakalářských, diplomových a doktorských prací 
(ústní prezentace a prezentace formou posteru).  
Osnova:  

 Vědecká prezentace v rostlinné fyziologii, přednáška, poster, krátké sdělení, článek. Seminární práce. 

Výukové metody: samostatné přednášky studentů, vycházející ze zadání jejich bakalářských, magisterských a 
doktorských prací  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

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

Bi6602 Bakalářský seminář z experimentální biologie živočichů a imunologie II 
Vyučující: doc. RNDr. Alena Žákovská Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit zásady vědecké 
komunikace ve fyziologii a imunologii; použít informace o otázkách spojených s přípravou a obhajobou 
seminárních a diplomových prací; vytvořit přednášku o své práci; předkládat odůvodněná (argumentačně 
promyšlená, racionální) rozhodnutí ohledně své vlastní práce; interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní 
práce ;  
Osnova:  

 Program seminářů je sestavován pro každý semestr. Jádro tvoří prezentace diplomových a 
postgraduálních studentů, asi 30% prezentací pokrývají zvaní interní nebo externí odborníci. 
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Výukové metody: Formou výuky jsou pravidelné přednášky studentů, kteří prezentují své vědecké práce 
jedenkrát za rok a přednášky expernistů pozvaných z jiných fakult či výzkumných ústavů v Brně či jiných měst 
CR; vystupují i zahraniční hosté.  
Metody hodnocení: Pravidelné týdenní semináře. Povinné jsou prezentace bakalářských a diplomových prací, 
aktivní účast na min 80% seminářů.  
Literatura:  

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  
 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-

200-0755-5.   

Bi6620 Mikroskopické houby 
Vyučující: RNDr. Božena Jandová CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je vymezení a charakteristika mikroskopických hub; seznámení se základní 
terminologií, vývojovými cykly a základy taxonomie mikroskopických hub; morfologií; fyziologií; ekologií a 
jejich výskytem v přírodě; studenti jsou seznámeni s postavením, funkcí a formou výskytu mikroskopických hub 
v ekosystému  
Osnova:  

 Mikroskopické houby a jejich úloha v ekosystému 
 životní podmínky 
 vliv fyzikálních faktorů 
 výživa a růst 
 rozmnožován 
 metody izolace, kultivace a identifikace mikroskopických hub 
 Zygomycota (houby spájivé) - životní cyklus, systematické třídění, vývoj vzniku zygosporangia, 

morfologie nepohlavních struktur, výskyt a význam 
 Ascomycota (houby vřeckovýtrusné): Základní charakteristika, typy rozmnožování, morfologie plodnic, 

životní cyklus, anamorfa a teleomorfa. základní morfologie, systém, ekologie, zástupci a význam. 

Výukové metody: teoretická příprava využívající ukázek z odborné literatury, názorných schémat a obrazové 
dokumentace  
Metody hodnocení: přednáška, kolokvium  
Literatura:  

 Kurtzman, C.P., Fell, J.W.: The yeast. Elsevier, Amsterodam, Lausanne, New York, Oxford,Shannon, 
Singapore, Tokyo 1999  

 Fassatiová, O.: Moulds and filamentous fungi in technical microbiology.Elsevier, Amsterodam, New 
York, Oxford, Tokyo 1986  

 Jesenská Z: Mikroskopické houby v poživatinách a krmivách. Alfa Bratislava,1989  

Bi6620c Mikroskopické houby - cvičení 
Vyučující: RNDr. Božena Jandová CSc.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Houby jsou důležitou skupinou organismů, která má nejen významné ekologické funkce 
v přírodě ale je z různých hledisek významná pro člověka i prakticky (produkce antibiotik a dalších 
farmaceuticky důležitých látek, produkce biomasy a proteinů pro lidskou výživu, příprava biopreparátů pro 
ochranu rostlin); Tento kurs přiblíží posluchačům experimentální práci s houbami, strategii plánování 
experimentů, různé metodické přístupy i možnosti vyhodnocení a zlepší jejich schopnost vlastní experimenty 
kriticky hodnotit.  
Osnova:  

 Houby v biotechnologických výrobách 
 sýrařství 
 pivovarnictví 
 vinařství 
 produkce antibiotik 
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 detekce enzymatické aktivity 
 půdní mykoflóra 
 rostlinní paraziti 
 uchovávání izolátů 
 sbírky, ukázky sbírkových kmenů 

Výukové metody: laboratorní cvičení, diskuze výsledků, protokol  
Metody hodnocení: laboratorní cvičení, zápočet  
Literatura:  

 Fungal biodiversity. Edited by Arthur W. A. M. de Cock - Pedro W. Crous. Utrecht : CBS-KNAW 
Fungal Biodiversity Centre, 2009. 269 s. ISBN 9789070351779.  

 Jesenská Z: Mikroskopické houby v poživatinách a krmivách. Alfa Bratislava 1989  
 Fassatiová O.: Plísně a vláknité houby v technické mikrobiologii. SNTL Praha 1979  
 Váňa, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. Praha : Karolinum, 1996. 164 s. ISBN 80-7184-

175-7.  

Bi6700 Taxonomie prokaryot 
Vyučující: doc. RNDr. Ivo Sedláček CSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu Taxonomie prokaryot bude student schopen identifikovat prokaryotní 
mikroorganizmy (domény Archaea a Bacteria) na základě jejich fylogenetickému postavení. Získané poznatky je 
absolvent kurzu schopen použít v systematice bakterií a samostatně interpretovat získané údaje při typizaci 
bakteriálních izolátů i při identifikaci neznámých vzorků prokaryotních mikroorganizmů.  
Osnova:  

 Bakteriální taxonomie shrnuje fylogenetické postavení prokaryotních mikroorganizmů (domény 
Archaea a Bacteria) a vytyčuje pojem systematiky (1 přednáška). Zástupci domény Archaea jsou 
zmíněni jen v základních rysech čeledí a rodů (1 přednáška). Podstatná část kurzu je věnována 
mikroorganizmům z domény Bacteria, které jsou v tomto kurzu děleny do tří částí. V první je podrobně 
zmíněna taxonomie různých tříd kmene Proteobacteria (5 přednášek). Druhá část kurzu zahrnuje další 
kmeny gramnegativních koků a tyčinek - aerobní, fakultativně anaerobní, obligátně anaerobní; 
pravidelné i nepravidelné (3 přednášky). Poslední třetí část kuru se týká grampozitivních bakterií 
(kmeny Actinobacteria a Firmicutes) - morfologicky odlišné skupiny bakterií, jako jsou mykobakteria, 
nokardioformní či mycélium tvořící bakterie nebo sporulující bakterie (4 přednášky). Na konci tohoto 
kurzu by měli být studenti schopni používat získané fenotypové a fylogenetické údaje ke klasifikaci 
mikroorganizmů nebo k jejich typizaci. Dále by mohli chápat podobnost nebo příbuznost mezi 
bakteriálními druhy a měli by být schopni objasnit vnitro- a mezi-druhovou příbuznost. 

Výukové metody: Výuka formou přednášek.  
Metody hodnocení: Diskuze na začátku přednášky k minule probrané problematice, 2 písemné testy před 
blokovým cvičením (30 a 50 otázek), závěrečná ústní zkouška.  
Literatura:  

 Sedláček, Ivo. Taxonomie prokaryot. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 270 s. 55-969C-2006 
02/58 12Př. ISBN 80-210-4207-9.   

 Euzéby, J.P. 2007. List of prokaryotic names with standing in nomenclature. On-line: 
http://www.bacterio.cict.fr  

 Garrity, G.M., Boone, D.R., Castenholz, R.W. (eds.). 2001. Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology. Second edition. Volume One. The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic 
Bacteria. Springer, USA.  

 Garrity, G.M., Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T. (eds.). 2005a. Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology. Second edition. Volume Two. The Proteobacteria. Part A Introductory Essays. Springer, 
USA.  

 Garrity, G.M., Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T. (eds.). 2005b. Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology. Second edition. Volume Two. The Proteobacteria. Part B The Gammaproteobacteria. 
Springer, USA.  
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 Garrity, G.M., Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T. (eds.). 2005c. Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology. Second edition. Volume Two. The Proteobacteria. Part C The Alpha-, Beta-, Delta-,and 
Epsilonproteobacteria. Springer, USA.  

 Balows, A., Trüper, H.G., Dworkin, M., Harder, W., Schleifer, K.-H. (eds.). 1992. The Prokaryotes: A 
Handbook on the biology of bacteria: ecophysiology, isolation, identification, applications. 2nd ed. New 
York: Springer-Verlag.  

 Stackebrandt, E. (Ed.) 2006. Molecular Identification, Systematics, and Population Structure of 
Prokaryotes. Springer, Germany.  

 Priest, F.G., Goodfellow, M. (eds.). 2000. Applied microbial systematics. Kluwer Academic Publisher, 
Dordrecht, The Netherlands.  

 Goodfellow M. and O Donnell A.G. : Chemical methods in pracarytic systematics., J.Wilea and sons., 
N.Y., 1994  

Bi6700c Taxonomie prokaryot - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Ivo Sedláček CSc., Mgr. Andrea Teshim  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatně provést: - izolaci a kultivaci 
mikroorganizmů, uchovávání čistých kultur; - mikroskopickou a makroskopickou morfologie archaeí i bakterií; - 
fenotypovou klasifikaci a diagnostiku gramnegativních bakterií; - fenotypovou klasifikaci a diagnostiku 
grampozitivních bakterií; - typizaci a identifikaci bakterií metodou rep-PCR; - analýzu mikroorganizmů 
hmotnostní spektrometrií MALDI TOF.  
Osnova:  

 Pevná a tekutá média 
 Izolace 
 Kultivace 
 Morfologie 
 Klasifikace fermentujících tyček 
 Klasifikace nefermentujících tyček 
 Klasifikace G+ koků a tyček (kmeny Actinobacteria, Firmicutes) 
 rep_PCR 
 MALDI TOF MS 
 Zhodnocení identifikace 

Výukové metody: Teoretická příprava a na ni navazující laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Dva písemné testy pro připuštění ke cvičením (30 a 50 otázek), praktické cvičení, zápočet.  
Literatura:  

 Sedláček, Ivo. Taxonomie prokaryot. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 270 s. 55-969C-2006 
02/58 12Př. ISBN 80-210-4207-9.   

 Goodfellow M. and O Donnell A.G. : Chemical methoda in procaryotic systematics. J.Wiley and sons, 
N.Y., 1994  

 Gerhardt, P., Murray, R.G.E., Wood, W.A., Krieg, N.R. (eds.). 1994. Methods for general and 
molecular bacteriology. ASM, Washington, D.C.  

 Murray, PB., Baron, E.J., Jorgensen, J.H., Pfaller, M.A., Yolken, R.H. (eds.). 2003. Manual of clinical 
microbioloogy. Volume 1. 8th edition. ASM Press. Washington, D.C.  

 Pershing, D.H., Tenover, F.C., Versalovic, J., Tang, Y.W., Unger, E.R., Relman, D.A., White, TJ. 
(eds.). 2004. Molecular microbiology: diagnostic principles and practice. ASM Press, Washington, 
USA.  

Bi6721 Speciální metody analýzy mikroorganizmů I 
Vyučující: doc. Ing. Bohuslav Rittich CSc., doc. RNDr. Alena Španová CSc., RNDr. Aleš Kovařík CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům vybraných molekulárně 
biologických a chemotaxonomických metod; zvolit vhodnou metodu pro řešení reálného problému; interpretovat 
výsledky analýz.  
Osnova:  
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 Metody analýzy mikroorganismů. Izolace nukleových kyselin. 
 Fragmentace molekul DNA, restrikční enzymy. 
 Analýza nukleových kyselin pomocí elektromigračních metod. 
 Využití chromatografických metod při analýze nukleových kyselin. 
 Sekvenční analýza. Spektrofotometrická analýzy nukleových kyselin. 
 Hybridizace. 
 Polymerázová řetězová reakce (PCR). 
 Metody analýzy proteinů. Chromatografické stanovení mikrobiálních metabolitů a složek bakteriálních 

stěn. 
 Principy kvantitativní analýzy. 
 Imunomagnetické a afinitní separační techniky v diagnostice mikroorganismů. 

Výukové metody: Při výuce jsou používány prezentace na blanách. Při vysvětlování problematiky jsou 
využívány presentace výsledků vlastní analýzy reálných vzorků. Na předmět navazuje laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Výuka je ukončena testem. Test obsahuje 30 otázek, které musí být zodpovězeny 
písemně.Student musí odpovědět správně 20 otázek. Výsledek testu je hodnocen zkoušejícím.  
Literatura:  

 Rosypal S. a kol. Úvod do molekulární biologie, IV, 3 vydání, Brno 2002  
 1. Rickwood D., Hames B.D. (eds.) Gel electrophoresis of nucleic acids. 2 nd ed. IRL Press, Oxford 

1990. 2. Sinden R.R. DNA structure and fuction. Academic Press, San Diego 1994. 3. Churáček J. a 
kol. Analytická separace látek. SNTL, Praha 1990.  

 G. C. Saunders, H. C. Parkers. Analytical Molecular Biology, RSC, Cambridge 1999.  
 Šmarda, Jan - Doškař, Jiří - Pantůček, Roman - Růžičková, Vladislava - Koptíková, Jana. Metody 

molekulární biologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3841-1.  

Bi6725 Moderní metody buněčné biologie 
Vyučující: prof. RNDr. Alois Kozubík CSc., doc. RNDr. Jiřina Hofmanová CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: provádět rutinně klasické i moderní techniky 
používané v základním i apolikovaném výzkumu (viz sylabus); využít metody a přístupy odrážející nejnovější 
trendy ve výzkumu molekul, specifických buněk a buněčných populací; použít získané manuální laboratorní 
dovednosti a dále je rozvíjet; vybrat si ze spektra technik tu nejvhodnější metodu podle znalostí získaných 
v rámci předmětu; pracovat v moderně vybavených pracovištích na základě zkušeností z práce v laboratořích 
Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.; získat praktické znalosti využitelné při vypracovávání diplomových a 
dizertačních prací  
Osnova:  

 1. Buněčné kultury 
 Stanovení počtu a viability buněk: ukázka vybavení laboratoře, obsluha flow boxu, typy plastů pro 

buněčné kultury, bezpečnost práce, pasážování buněk, počítání částic na Coulter Counter, určení 
životnosti buněk barvením eosinem. 

 Detekce apoptotických buněk: stanovení apoptotického indexu - barvení pomocí DAPI (fluorescenční 
detekce buněk s kondenzovaným a fragmentovaným chromatinem). Měření mitochondriálního 
membránového potenciálu apoptotických buněk pomocí barvení TMRE (tetrametyl rhodamin etylester) 
a detekce průtokovou cytometrií. 

 Stanovení stupně diferenciace leukemických buněk: detekce povrchových molekul CD11b a CD14 
u buněk myeloidní linii HL-60 průtokovou cytometrií pomocí přímé imunocytochemie s protilátkami 
značenými fluorescenčními barvivy. Stanovení míry oxidativního vzplanutí jako ukazatele diferenciace 
u buněk HL-60 za použití různých aktivátorů fagocytózy (zymosan, forbol myristat acetat, Ca2+ 
ionofor) na destičkovém luminometru. 

 Stanovení diferenciace buněk nádoru kolonu (linie HT-29): stanovení alkalické fosfatázy 
kolorimetricky (alkalická fosfatáza štěpí bezbarvý substrát 4-p-nitrofenyl fosfát za vzniku žlutého 
zbarvení). 

 2. Fluorescenční a konfokální mikroskopie: 
 Princip funkce fluorescenčního mikroskopu (výhody a limitace), rozdíly mezi konvenční a konfokální 

mikroskopií. Pozorování trojrozměrně fixovaných interfázních jader, ve kterých je fluorescenčně 
značený gen a jinou fluorescenční značkou obarven celý chromozom, na kterém se daný gen nachází. 

 3. Biochemické metody: 
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 Příprava buněčného lyzátu pro Western blotting a izolaci RNA: 
 Metodika přípravy buněčného lyzátu pro detekci proteinů a pro izolaci RNA, stanovení koncentrace 

proteinů pomocí kitu Bio-Rad DC protein. Elektroforéza a transfer proteinů na membránu: separace 
stanoveného množství proteinů připravených v rámci předchozího cvičení pomocí SDS-PAGE, přenos 
na PVDF membránu pomocí semidry electroblotting. 

 Imunodetekce: 
 Imunodetekce beta-aktinu pomocí primární neznačené protilátky (anti-beta-aktin) a sekundární 

protilátky značené křenovou peroxidázou ve vzorcích zpracovaných a separovaných v rámci 
předchozích cvičení, vizualizace bude provedena pomocí kitu ECL Plus. 

 Izolace celkové RNA, stanovení koncentrace a kvality: 
 Izolace RNA z připraveného buněčného lyzátu pomocí komerčního kitu, stanovení koncentrace RNA a 

její čistota na přístroji Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer. 
 ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) metoda: 
 Stanovení tumor nekrotizujícího faktoru alfa pomocí komerčního kitu od firmy R&D system Duoset 

v médiu získaného z diferencovaných myeloidních buněk THP-1 po aplikaci endotoxinu v různých 
koncentracích po dobu 24 hodin. 

Výukové metody: Krátké teoretické přednášky a praktické procvičování speciálních úkolů; demonstrace měření 
u pokročilých složitých metod a přístrojů (vysokorychlostní sorter a vysokorozlišovací konfokální mikroskopie, 
HPLC); domácí úkoly; diskuse v hodině.  
Metody hodnocení: Dodání vyhodnocených výsledků a protokolů se zodpovězenými otázkami, závěrečný 
písemný test.  
Literatura:  

 Cell culture and upstream processing. Edited by Michael Butler. 1st ed. New York : Taylor & Francis, 
2007. xiv, 187 s. ISBN 0415399696.  

 Mammalian cell culture :essential techniques. Edited by A. Doyle - J. Bryan Griffiths. [1st ed.]. 
Chichester : John Wiley & Sons, 1997. 173 s. ISBN 0-471-97057-3.   

 Cancer cell culture :methods and protocols. Edited by Simon P. Langdon. Totowa, N.J. : Humana 
Press, 2004. xii, 360 s. ISBN 1-58829-079-4.  

 Animal cell culture :a practical approach. Edited by R. Ian Freshney. 2nd ed. Oxford : Oxford 
University Press, 1992. xix, 329 s. ISBN 0-19-963213-8.   

 Methods in cell biology :cell biological appplications of confocal microscopy. Edited by Brian 
Matsumoto. 2nd ed. Amsterdam : Academic Press, 2002. xii, 507 s. ISBN 0-12-580445-8.   

 Molecular cloning, A laboratory manual, Vol. 1-3, Eds. J. Sambrook and D. W. Russell, Cold Spring 
Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York 2001  

 Short protocols in molecular biology, Vol. 1 and 2, 5th edition, John Wiley and Sons, Inc., 2002  
 Current protocols in cytometry, Vol. 1 and 2, Ed. J. P. Robinson, John Wiley and Sons, Inc., 1997  
 Methods in Cell Biology, Vol. 75, Cytometry, 4th edition, New developments, Eds. Z. Darzynkiewicz, 

M. Roederer, H. J. Tanke, Elsevier Academic Press, 2004  
 ELISA guidebook. Edited by John R. Crowther. 1st ed. Totowa : Humana Press, 2001. xi, 421 s. 

ISBN 0-89603-950-1.  

Bi7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin 
Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Fojta CSc., prof. RNDr. Emil Paleček DrSc., Mgr. Miloslava Fojtová CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, kz.  
Cíle předmětu: Po absolvování kurzu bude student schopen vysvětlit chemické, biochemické a fyzikálně 
chemické vlastnosti nukleových kyselin, porozumí podstatě jejich interakcí s malými molekulami i 
makromolekulami typu proteinů a souvislosti s jejich elektrochemickým chováním. Na základě těchto poznatků 
bude student schopen diskutovat výše uvedenou problematiku jednak z hlediska biologických důsledků těchto 
vztahů a jednak z hlediska jejich analytického využití.  
Osnova:  

 1. Úvod. Nukleové kyseliny - historie. 2. Dvojitá šroubovice DNA. Fyzikální vlastnosti a konformace 
DNA. Izolace a charakterizace nukleových kyselin. 3. Nadšroubovicová DNA. Lokální struktury DNA 
stabilizované nadšroubovicovým vinutím. 4. Kovalentní interakce DNA s malými molekulami. 
Poškození DNA. Chemické strukturní sondy. 5. Reversibilní interakce DNA s malými molekulami. 6. 
Struktura RNA. 7. Oligonukleotidy a jejich analoga. 8. Interakce DNA s bílkovinami. 9. Nukleázy, 
topoizomerázy, helikázy, ligázy. 10. Bílkovina p53 a její interakce s DNA. 11. Struktura a interakce 
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DNA v biomedicíně. Genová terapie. Imunologie nukleových kyselin. 12. Metody analýzy nukleových 
kyselin. 13. Interakce nukleových kyselin a bílkovin s povrchy a zvláště s elektrodami; využití 
v elektrochemické analýze. DNA biosenzory. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Typ výuky: přednášky Typ zkoušky: písemný test zaměřený na rámcové znalosti, 
následovaný ústní zkouškou  
Literatura:  

 Blackburn, M. G. - Gait, M. J. Nucleic Acids in Chemistry and Biology. Oxford : Oxford University 
Press, 1996.  

 Sinden, Richard R. DNA structure and function. San Diego : Academic Press, 1994. xxiii, 398. ISBN 0-
12-645750-6.   

 Adams, R. L. P. - Knowler, J. T. - Leader, D. P. The Biochemistry of Nucleic Acids. 10th edit. London : 
Chapman and Hall, 1986.   

Bi7016 Chemie nukleových kyselin - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Fojta CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen realizovat jednoduché experimenty založené 
na metodách, které jsou obsahem kurzu B7015.  
Osnova:  

 1. Gelová elektroforéza nukleových kyselin, proteinů a jejich komplexů, dvourozměrná elektroforéza. 
2. Blotting, imunodetekce bílkovin. 3. Magnetoseparační metody, imunoprecipitace. 4. Centrifugační 
metody, srážení DNA, extrakce organickými činidly, gradientová centrifugace, ultrafiltrace. 5. 
Chromatografické metody, FPLC proteinů na ionexových, afinitních a gelově-filtračních kolonách. 6. 
Sekvencování DNA, "footprinting". 7. Elektrochemické metody, stanovení DNA a proteinů, detekce 
poškození DNA a jejích interakcí. 

Výukové metody: Praktická cvičení, demonstrace v laboratoři  
Metody hodnocení: Typ výuky: praktické ukázky jednoduchých experimentů (prováděné studenty), výklad 
s ukázkami přístrojů a skutečných výsledků Typ zkoušky: zápočet (na základě účasti v praktickém cvičení)  
Literatura:  

 Blackburn, M. G. - Gait, M. J. Nucleic Acids in Chemistry and Biology. Oxford : Oxford University 
Press, 1996.  

 Sinden, Richard R. DNA structure and function. San Diego : Academic Press, 1994. xxiii, 398. ISBN 0-
12-645750-6.   

 Adams, R. L. P. - Knowler, J. T. - Leader, D. P. The Biochemistry of Nucleic Acids. 10th edit. London : 
Chapman and Hall, 1986.   

Bi7160 Minerální výživa rostlin 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Gloser Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: seznámit posluchače s problematikou dostupnosti živin pro rostliny 
v půdě; vysvětlit mechanismy příjmu a transportu všech prvků důležitých pro růst rostlin; objasnit funkce 
minerálních živin v rostlinách; ukázat možné poruchy vznikajícími vlivem nedostatku nebo nadbytku živin 
v prostředí; vysvětlit problematiku využívání minerálních živin v přirozených ekosystémech a 
agroekosystémech.  
Osnova:  

 Zdroje živin a jejich dostupnost v půdě, transportní procesy v půdě. 
 Příjem minerálních živin: membránový transport, kinetika příjmu. 
 Koloběh dusíku v ekosystémech, symbiotická fixace N2, příjem a asimilace nitrátových a amonných 

iontů. 
 Využití dusíku v rostlinách, interakce mezi N a C metabolismem. 
 Příjem fosfátových iontů kořeny, využití, skladování a deficience P. 
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 Příjem a fyziologický význam K, Ca, Mg, S, Fe a všech dalších živin i benefičních prvků u různých 
typů rostlin. 

 Různé způsoby určování nedostatku živin v půdě a v rostlinách. 
 Experimentální přístupy ke studiu minerální výživy rostlin. 
 Minerální výživa rostlin v zemědělství. 

Výukové metody: Teoretická příprava formou přednášky, diskuse dotazů.  
Metody hodnocení: Předmět je vyučován pravidelně každý týden. Zkouška je ústní.  
Literatura:  

 Marschner, Horst. Mineral nutrition of higher plants. 2nd ed. London : Academic Press, 1995. 889 s. 
ISBN 0-12-473543-6.  

 Buchanan, Bob - Gruissem, Wilhelm - Jones, Russell. Biochemistry & molecular biology of plants. 
Rockville, Maryland : American society of plant physiologists, 2000. 1367 s. ISBN 0-943088-39-9.  

 Plant physiological ecology :field methods and instrumentation. Edited by Robert W. Pearcy. 1st ed. 
London : Chapman & Hall, 1989. 457 s. ISBN 0-412-40730-2.  

 Baize, Denis. Soil science analyses :a guide to current use. Chichester : John Wiley & Sons, 1993. 192 
s. ISBN 0-471-93469-0.  

 Epstein, Emanuel - Bloom, Arnold J. Mineral nutrition of plants :principles and perspectives. 2nd ed. 
Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2005. xiv, 400 s. ISBN 0-87893-172-4.  

 Nátr, Lubomír. Fotosyntetická produkce a výživa lidstva. Vyd. 1. Praha : ISV nakladatelství, 2002. 423 
s. ISBN 80-85866-92-7.  

Bi7160c Minerální výživa rostlin - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Gloser Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: seznámit posluchače s problematikou dostupnosti živin pro rostliny 
v půdě; vysvětlit mechanismy příjmu a transportu všech prvků důležitých pro růst rostlin; objasnit funkce 
minerálních živin v rostlinách; ukázat možné poruchy vznikajícími vlivem nedostatku nebo nadbytku živin 
v prostředí; vysvětlit problematiku využívání minerálních živin v přirozených ekosystémech a 
agroekosystémech.  
Osnova:  

 Odběr a příprava vzorků půd pro analýzy 
 Analýzy vzorků půd 
 Přehled metod pro stanovení dostupnosti živin v půdě 
 Voda v půdě 
 Kultivační experiment 
 Sledování změn pH v rhizosféře 
 Biologická fixace N – anatomie hlízek se symbionty 
 Měření čisté rychlosti příjmu nitrátu kořeny 
 Další techniky pro stanovení rychlosti příjmů živin 
 Hodnocení stavby kořenového systému a délky kořenů pomocí analýzy obrazu 
 Hodnocení zásobenosti rostlin živinami podle vizuálních projevů 
 Matematické modely v minerální výživě rostlin 

Výukové metody: Přehled používaných metod a praktická cvičení.  
Metody hodnocení: Předmět je vyučován pravidelně každý týden. Délka jednotlivých vyučovacích jednotek je 
pružně přizpůsovována podle náročnosti jednotlivých úloh (a po dohodě s posluchači). Zkouška je ústní.  
Literatura:  

 Marschner, Horst. Mineral nutrition of higher plants. 2nd ed. London : Academic Press, 1995. 889 s. 
ISBN 0-12-473543-6.   

 Buchanan, Bob - Gruissem, Wilhelm - Jones, Russell. Biochemistry & molecular biology of plants. 
Rockville, Maryland : American society of plant physiologists, 2000. 1367 s. ISBN 0-943088-39-9. info  

 Plant physiological ecology :field methods and instrumentation. Edited by Robert W. Pearcy. 1st ed. 
London : Chapman & Hall, 1989. 457 s. ISBN 0-412-40730-2. 
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 Baize, Denis. Soil science analyses :a guide to current use. Chichester : John Wiley & Sons, 1993. 192 
s. ISBN 0-471-93469-0.  

 Barber, Stanley A. Soil nutrient bioavailability :a mechanistic approach. 2nd ed. New York : John 
Wiley & Sons, 1995. xi, 414 s. ISBN 0-471-58747-8.  

 Jones, J. Benton. Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. Boca Raton : CRC 
Press, 2001. 363 s. ISBN 0-8493-0206-4.  

 Moravec, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1994. 403 s. ISBN 80-200-0457-2.  

Bi7330 Cytologie a morfologie bakterií 
Vyučující: RNDr. Ludmila Tvrzová Ph.D., Mgr. Andrea Teshim  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Obsahem přednášky je základní přehled morfologie bakterií, jejich kolonií a buněk; 
charakteristika cytologických struktur včetně bakteriálního cytoskeletu; charakteristika jednoduchých a 
komplexních růstových cyklů; modelování růstu bakteriální kolonie a pohyb buňky; kolonie aktuální poznatky 
z oblasti tvorby biofilmu a signalizačních procesů v něm zahrnutých; vedle stavby bakteriální buňky a diversity 
specifických buněčných struktur jsou tématem předmětu také metody studia cytologie a morfologie bakterií - 
mikroskopie, archivace, zpracování a analýza obrazu; Hlavním cílem kurzu je důkladné porozumění cytologii 
bakteriální buňky a jejích růstových cyklů, čehož student využije v navazujících kurzech, jako je například 
Fyziologie bakterií.  
Osnova:  

 Mikroskopická technika, světelná, fluorescenční a elektronová mikroskopie. Fázový a Nomarského 
kontrast 

 Pořizování a zpracování obrazové dokumentace. Mikrofotografie, konvenční a digitální fotoaparáty, 
analogové a digitální kamery. 

 Software pro zpracování a analýzu obrazu. 
 Struktura prokaryotické buňky. Chromozóm a ribozómy. Cytoplazmatická membrána a buněčná stěna 

bakterií a archeí. Acidorezistence bakterií. Povrchové struktury bakteriální buňky. Pouzdra, pochvy a 
slizy u bakterií. 

 Modelování růstu bakteriální kolonie. 
 Pohyb bakteriálních buněk. Bičíky. 
 Růstové cykly bakterií. 
 Jednoduché růstové cykly. Klidová stadia bakterií. Endospory a proces sporulace. Exospory, cysty. 
 Dimorfní prostékaté bakterie. Chlamydie. 
 Komplexní růstové cykly. Aktinomycety, myxobakterie. 
 Sinice 
 Význam molekulární stavby jednotlivých částí bakteriální buňky v klasifikaci a identifikaci bakterií. 

Výukové metody: teoretická příprava využívající názorných schémat a obrazové dokumentace  
Metody hodnocení: přednáška, kolokvium  
Literatura:  

 Perry, Jerome J. - Staley, James T. Microbiology: dynamics and diversity. Fort Worth : Saunders 
College Publishing, 1997. xxxi, 911. ISBN 0-03-053893-9.  

Bi7340 Cytologie a morfologie bakterií - cvičení 
Vyučující: RNDr. Ludmila Tvrzová Ph.D., Mgr. Andrea Teshim  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je vyučován formou praktických laboratorních cvičení a jeho cílem je umožnit přímé 
pozorování morfologické diverzity bakteriálních buněk (včetně závislosti morfologie buňky jednoho 
bakteriálního druhu na kultivačním mediu) a studium některých základních struktur bakteriální buňky 
(endospory, inkluze, bičíky). Součástí cvičení jsou techniky a organismy důležité jak pro klinickou praxi, tak pro 
environmentální mikrobiologii a biotechnologie; Archaea. V průběhu kurzu by účastníci měli zvládnout základní 
techniky přípravy mikroskopických preparátů pro světelnou mikroskopii (barvené, nativní preparáty, sklíčkové 
kultury), mikroskopickou techniku (fázový a Nomarského kontrast, pozorování v jasném poli), pořizování 
obrazového záznamu z mikroskopu (kamera) i obrazu makroskopického (fotoaparát), digitalizaci obrazu a jeho 
následné zpracování, příp. analýzu (LUCIA G).  
Osnova:  
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 Základní morfologická charakteristika a barvitelnost bakteriálních buněk a buněk archeí. 
 Hodnocení morfologie bakteriálních kolonií. 
 Práce se světelným mikroskopem, seřizování, údržba, odstranění drobných vad. 
 Pořizování, archivace, editace a analýza obrazu v mikrobiologii. 
 Mikrofotografie, práce s digitálním fotoaparátem, využití analogové kamery k pořizování makro- i 

mikrosnímků v mikrobiologické laboratoři. 
 Měření velikosti bakteriálních buněk a jejich morfologických struktur (využití okulárového mikrometru 

a software pro analýzu obrazu). 
 Tvary a shluky bakteriálních buněk (morfologická diverzita bakterií). 
 Gramovo barvení. Acidorezistence bakterií, Ziehl-Neelsenovo barvení, mykobakteria. Giemsovo 

barvení. 
 Spory a sporulace u bakterií. 
 Fázový a Nomarského kontrast. 
 Pouzdra, pochvy a slizy bakteriálních buněk. 
 Pohyb bakteriálních buněk. 
 Příprava sklíčkových kultur. 
 Aktinomycety a metody pozorování jejich morfologie. 
 Měření a srovnání rozměrů jednotlivých skupin mikroorganismů. 
 Barvení buněčné stěny, jaderného materiálu a zásobních látek v buňkách bakterií. 
 Zpracování obrazové dokumentace - digitální protokol. 

Výukové metody: laboratorní cvičení, diskuze výsledků, protokol  
Metody hodnocení: V průběhu praktických cvičení se provádí fotografická dokumentace pozorovaných objektů 
- výsledkem je elektronický protokol. Závěrečné hodnocení sestává z písemného testu, zápočtového preparátu a 
protokolu.  
Literatura:  

 Perry, Jerome J. - Staley, James T. Microbiology: dynamics and diversity. Fort Worth : Saunders 
College Publishing, 1997. xxxi, 911. ISBN 0-03-053893-9.   

 Laboratory experiments in microbiology. Edited by Ted R. Johnson - Christine L. Case. 4th ed. 
Redwood City : Benjamin Cummings, 1995. xi, 418 s. ISBN 0-8053-8509-6.   

Bi7410 Proteinové inženýrství 
Vyučující: Mgr. Radka Chaloupková Ph.D., doc. RNDr. Zbyněk Prokop Ph.D., Mgr. Eva Chovancová  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Během kurzu získají studenti základní přehled o metodách proteinového inženýrství a 
biofyzikálních technikách využívaných ke strukturní a funkční charakterizaci nově upravených proteinových 
variant. Na základě záskaných informací by studenti měli porozumět dvěma základním přístupů proteinového 
inženýrství, racionálnímu designu a řízené evoluci, a umět rozhodnout za jakých podmínek lze daný přístup 
proteinového inženýrství použít. Studenti by dále měli získat přehled o bioinformatických nástrojích 
používaných pro identifikaci nových putativních enzymů v genomových databázích, o izolaci příslušných genů 
z hostitelských organismů a metodách exprese a purifikace rekombinantních proteinů. Na konci kurzu by 
studenti měli být schopni rozhodnut jakou metodu použít pro selekci pozitivních enzymových variant s konkrétní 
vylepšenou vlastností z připravených mutantních knihoven a rovněž vybrat nejvhodnější biofyzikální techniku 
pro charakterizaci správného strukturního uspořádání, termostability a aktivity enzymů.  
Osnova:  

 1.Proteosyntéza, struktura proteinů, funkce proteinů, strukturně-funkční vztahy 
 2.Identifikace putativních enzymů v genomových databázích - bioinformatická analýza 
 3.Izolace genů z hostitelských organismů, klonování, příprava rekombinantních proteinů, přehled 

hostitelský organismů, exprese proteinů 
 4. Purifikace proteinů – přehled chromatografických technik 
 5. Strukturní charakterizace proteinů – přehled spektroskopických technik pro analýzu sekundární a 

terciální struktury proteinů 
 6. Analýza kvarterní struktury proteinů 
 7. Enzymy, enzymová katalýza, faktory ovlivňující rychlost enzymových reakcí 
 8. Aplikační využití enzymů, strategie proteinového inženýrství 
 9. Racionální design – předpověď struktury mutantního enzymů, hodnocení efektu mutace na strukturu 

a funkci enzymů 
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 10. Molekulárně biologické metody proteinového inženýrství 
 11. Řízená evoluce, screening mutantních variant 
 12. Příklady využití proteinového inženýrství pro vylepšení katalytické účinnosti a stability enzymů 

Výukové metody: Přednášky-teoretická příprava, diskuze aktuálního tématu  
Metody hodnocení: Písemná zkouška  
Literatura:  

Protein engineering and design (Park, S.J., Cochran, J. eds). CRC Press, 2010.416 s. 
 ISBN 9781420076585 

 

Bi7541 Analýza dat na PC 
Vyučující: RNDr. Jiří Jarkovský Ph.D., RNDr. Jan Mužík Ph.D., Mgr. Lukáš Kohút  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci prakticky orientovaného kurzu je student schopen: Využít MS Excel pro předpřípravu 
dat pro analýzu Využít software Statistica for Windows pro praktickou analýzu dat Vizualizace dat pomocí grafů 
v MS Office a Statistica for Windows Aplikace popisné statistiky v Statistica for Windows Aplikace 
statistických testů v Statistica for Windows  
Osnova:  

 1. Využití aplikace MS Excel pro základní ukládání, transformaci, čištění a další operace s daty. Cílem 
je poskytnout posluchači znalosti k práci s daty v listech MS Excelu, jejich zviditelnění, vytváření 
přehledů, vytváření grafů a používání funkcí. Základní úkony: Nastavení Excelu; datové listy a jejich 
vlastnosti; buňky a jejich vlastnosti; automatické, podmíněné formátování a styly. Práce s daty: Řazení 
a filtrování dat; rozdělení obsahu buňky; přehledy; kontingenční tabulky a grafy. Grafy a funkce v MS 
Excel: Typy grafů a jejich použití; editace grafů; kombinace grafů; použití funkcí v MS Excelu; 
vybrané statistické a matematické funkce a jejich využití. 2. Základy ovládání software Statistica for 
Windows a práce s daty. Seznámení s programem; instalace programu Statistica (systémové požadavky, 
instalace); organizace nabídek a logika práce s programem;, přehled jednotlivých menu, nastavení 
programu, práce s nápovědou, internetové stánky; Práce s daty; import dat (načtení dat z MS Excel, 
textových a databázových souborů, struktura souborů); Operace s daty (typy proměnných, úpravy 
záznamů a proměnných, odvozené a vypočítané proměnné - transformace, transponování, chybějící 
hodnoty); výstup výsledků; typy výstupů export grafů a tabulek (výstupní formáty grafů, výstupní 
formáty tabulek); spolupráce s programy MS Office (vkládání tabulek a grafů do dokumentů Office, 
jejich úpravy) 3. Deskriptivní analýza, modul "Basic statistics" programu Statistica. Popisná statistika; 
popisné parametry proměnných (průměr, směrodatná odchylka, standardní chyba, medián, kvantity, 
rozsah hodnot, šikmost, špičatost); popisné grafy a tabulky (histogram, box and whisker plot, 
frekvenční tabulky); normalita dat (Kolgomorov-Smirnovův test normality, Shapiro-Wilk`s test) Grafy; 
základní typy grafů (scatter plot, histogram, box and whisker plot, sloupcové, koláčové a čárové grafy); 
matice grafů a speciální typy grafů (matrix plots, categorized plots, 3D grafy); korelace parametrická 
(Pearsonův korelační koeficient, partial correlation); korelace neparametrická (Spearman, Kendal Tau, 
Gamma). 4. Testování a analýza dat. Parametrické testy; one sample t-test (předpoklady, využití); two 
sample t-test (two sample t-test s závislými a nezávislými proměnnými, předpoklady, využití); F-test 
(porovnání rozptylů); Neparametrické testy; srovnání dvou nezávislých vzorků (Man-Whitney U test, 
Kolgomorov-Smirnovův test); srovnání dvou závislých vzorků (Wilcoxonův test, znaménkový test); 
srovnání více nezávislých vzorků (Kruskal-Wallis ANOVA, mediánový test); one way ANOVA 
(předpoklady, využití) 

Výukové metody: Cvičení na počítačích  
Metody hodnocení: Individuální projekt korektní aplikace statistických metod na příkladových datech  
Literatura:  

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

Bi7570 Fyziologická ekologie rostlin 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Gloser CSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních fyziologických mechanismů, které se uplatňují 
při interakcích rostlin s faktory vnějšího prostředí. Je přitom respektován syntetický přístup od buněčné úrovně 
až k vysvětlení chování celé rostliny a porostů rostlin, probírány jsou i rozdílné způsoby adaptace k nepříznivým 
vnějším podmínkám. Absolventi přednášek budou schopni lépe posoudit významnost jednotlivých vnějších 
faktorů na aktivitu rostlin v různých typech prostředí.  
Osnova:  

 Intercepce záření listy a porosty rostlin, fotoinhiční a destrukční účinky záření. Spektrálně závislé 
růstové procesy, fotoperiodicita. Energetická bilance listu, účinky chladu a mrazu na rostliny, odolnost 
k extrémním teplotám. Působení vodního stresu na fyziologické procesy, řízení příjmu a výdeje vody. 
Efektivita využití vody u C3, C4 a CAM rostlin. Dostupnost minerálních živin v půdě, adaptace 
k nedostatku živin. Účinek toxických sloučenin v přírodním prostředí na rostliny. Funkce rostlin 
v půdách hypoxických, silně kyselých a vápenitých. Kompetice, allelopatie, odolnost rostlin vůči 
patogenům a herbivorům. Růstové strategie v různých typech prostředí. 

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

 Lambers, Hans - Chapin, Francis Stuart - Pons, Thijs Leendert. Plant physiological ecology. New York 
: Springer-Verlag, 1998. xxvii, 540. ISBN 0-387-98326-0.  

 Larcher, Walter. Fyziologická ekologie rostlin. Translated by Václav Bauer. 1. vyd. Praha : Academia, 
1988. 361 s.  

 Schulze, Ernst-Detlef - Beck, Erwin - Müller-Hohenstein, Klaus. Plant ecology. Heidelberg : Springer, 
2005. ix, 702 s. ISBN 3-540-20833-X.  

 Nobel, Park S. Physicochemical & environmental plant physiology. 2nd ed. San Diego : Academic 
Press, 1999. xxiv, 474. ISBN 0-12-520025-0.  

 Fitter, Alastair - Hay, Robert. Environmental physiology of plants. 3rd ed. San Diego : Academic press, 
2002. xii, 367 s. ISBN 0-12-257766-3.  

Bi7570c Fyziologická ekologie rostlin - cvičení 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Gloser CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cvičení jsou zaměřena na demonstraci a praktický nácvik používání různých metod pro měření 
jednak fyziologických procesů rostlin rostoucích na přírodních stanovištích, a také abiotických faktorů v jejich 
okolí. Hlavním cílem cvičení je naučit studenty: (a) navrhnout vhodný koncepční přístup k řešení specifických 
ekologických problémů s využitím měření fyziologických procesů, (b) zvolit relevantní metody pro sběr 
analytických dat při ekofyziologickém výzkumu a pro jejich vyhodnocení.  
Osnova:  

 Principy, výhody a nevýhody různých čidel pro měření abiotických faktorů (záření, teplota, rychlost 
větru, vlhkost vzduchu, vodní potenciál půdy, koncentrace oxidu uhličitého a kyslíku). Terénní sběr dat 
pomocí měřících ústředen. Principy metod a přenosných přístrojů nejčastěji používaných při měření 
fyziologických procesů rostlin v přírodních podmínkách (gazometrie, fluorometrie, reflektometrie), 
nácvik jejich praktického používání. Využití doplňujících měření v řízených laboratorních podmínkách 
pro ekofyziologické výzkumné práce. Syntéza analytických dat pomocí matematického modelování. 

Výukové metody: Teoretická příprava (principy metod),laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Vypracování protokolů, zápočet.  
Literatura:  

 Plant physiological ecology :field methods and instrumentation. Edited by Robert W. Pearcy. 1st ed. 
London : Chapman & Hall, 1989. 457 s. ISBN 0-412-40730-2.  

Bi7750 Fytopatologie 
Vyučující: RNDr. Jan Nedělník Ph.D., CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: V základu tohoto předmětu se stýká ekologie rostlin (typický hostitel) s ekologií hub a 
mikroorganismů (nejčastější patogenní organismy). Rozebírá vztahy mezi hostiteli a parazity, jejich vzájemné 
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ovlivňování, závislost na podmínkách prostředí - od pojednání v obecné rovině v druhé části přechází k uvedení 
konkrétních případů patogenů nejvýznamnějších (zejména kulturních) rostlin.  
Osnova:  

 1. Fytopatologie - základní pojmy. Historické pozadí. Choroby rostlin - klasifikace, spektrum 
biotických agens. 2. Biotické vztahy - patogenita. Infekční proces. 3. Reakce hostitele na infekční agens 
- základní pojmy. Resistance, susceptibilita, tolerance, typy resistance. 4. Genetické aspekty vztahu 
hostitel-patogen. Infekční proces patogenů, odolnost hostitelských rostlin, metody určování stupně 
odolnosti. 5. Faktory prostředí ovlivňující vztah hostitel-patogen. 6. Epidemiologie. Základní metody 
ochrany rostlin. Patometrické metody. 7. Choroby obilnin. 8. Choroby brambor a cukrové řepy. 9. 
Choroby bobovitých rostlin. 10. Choroby zeleniny. 11. Choroby ovoce. 12. Choroby lesních dřevin. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Dyakov, Y.Z. - Dzhavakhiya, V.G. - Korpela, T. Comprehensive and Molecular Phytopathology. 
Elsevier Science, 1 st edition, 2007. 465 s. ISBN-10: 0444521321   

Bi8130 Etologie 
Vyučující: Mgr. Jan Zukal Dr.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student porozumět a vysvětlit tato témata: Historie a metody 
výzkumu chování živočichů. Koordinační schémata, motivace-vzruch-reakce, apetence, spouštěcí mechanismy, 
konečné jednání, konfliktní situace. Funkční okruhy chování, periodicita chování, biorytmy, biokomunikace. 
Hravé chování, vtištění, habituace, podmiňování, vhled a příbuzné jevy. Sociobiologie, modelování, aplikovaná 
etologie.  
Osnova:  

 Definice oboru, historický přehled, hlavní zdroje současné vědy o chování živočichů: Darwin a 
evoluční biologie, ruská reflexologie, americký behaviorismus, klasická evropská etologie, 
sociobiologie, behaviorální ekologie. Styčné obory, dílčí směry a metody etologie. Funkční okruhy a 
prvky chování, reflexy, kineze, taxe, složitější formy orientace. Dědičně fixovaná koordinační schémata 
("instinkty"), motivace-vzruch-reakce, spouštěcí mechanismy. Řetězce prvků chování, konečné jednání, 
apetenční chování, jednání na prázdno, konfliktní situace. Chování podmíněné metabolismem, 
ochranné, komfortní a rozmnožovací chování. Sociální chování, typy societ, agonistické a epimeletické 
chování. Periodicita chování, cirkadiánní rytmy, časovače, fázové úhly, krokovače. Klidové stavy. 
Biokomunikace, signální struktury a funkce, chemické, dotykové, vibrační, akustické, optické a jiné 
dorozumívání, včelí tance. Zvláštní formy komunikace, ritualizace chování. Ontogeneze a fylogeneze 
chování, zrání, změna funkce. Zvědavost, hra, imprinting, habituace, imitace, explorační chování. 
Klasické a operantní podmiňování, asociativní učení, vhled, tradice a kulturní evoluce. Úvod do 
sociobiologie a behaviorální ekologie, zisk a výdaje, spolupráce a soutěžení, evolučně stabilní strategie. 
Aplikovaná etologie a etologie člověka. 

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

 Drickamer, Lee C. - Vessey, Stephen H. - Meikle, Doug. Animal behavior: mechanisms, ecology, 
evolution. 4th ed. Dubuque : Wm. C. Brown Publishers, 1996. 447 s. ISBN 0-697-13642-6.  

 Franck, Dierk. Etologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 323 s. ISBN 80-7066-878-4.  
 Gaisler, Jiří. Úvod do etologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 148 s.  
 Manning A. & Dawkins M. S., 1992: An introduction to animal behaviour. Cambridge Univ. Press, 196 

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

240-6.  
 Veselovský Z., 2001: Obecná ornitologie. Academia Praha, 357 s.  

Bi8140 Buněčné a tkáňové kultury - cvičení 
Vyučující: Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
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Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základním technikám 
tkáňových kultur; aplikovat techniku tkanovych kultur ve vlstnim vyzkumu; rutinne provozovat tkanove kultury; 
charakterizovat parametry bunecne proliferace, diferenciace a apoptozy.  
Osnova:  

 1. Routine in tissue culture. 2. Solution and material for tissue culture. 3. Induction of differentiation of 
various cell lines. 4. Cell proliferation and apoptosis and their analysis. 5. Biochemical determination of 
cellular functions. 

Výukové metody: laboratorni cviceni  
Metody hodnocení: The examinations require candidates to demonstrate their ability to apply techniques in 
practice by using a case study scenario.  
Literatura:  

 Cell biology :a laboratory handbook. Edited by J. E. Celis. [1st ed.]. San Diego : Academic Press, 
1994. xxxvi, 683. ISBN 0-12-164715-3.  

 Cell biology : A laboratory handbook. Vol. 3. Edited by Julio E. Celis. [1st ed.]. San Diego : Academic 
Press, 1994. xxix, 535. ISBN 0-12-164717.  

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:  

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

Bi8200 Mikroskopická anatomie obratlovců 
Vyučující: RNDr. Marcela Buchtová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student bude schopen: - diskutovat 
problematiku mikroskopické stavby těla, jednotlivých tkání a orgánů. - použít získané informace k pochopení 
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návazností na teoretické znalosti makroskopické anatomie, resp. fyziologických procesů. - posoudit v praxi 
strukturální změny iniciované experimentálními podmínkami, nebo patologickým procesem.  
Osnova:  

 Histologie 
 epitely, spojovací táně, svalová tkáň, nerovová tkáň Mikroskopická anatomie 
 trávící trakt, dýchací systém, vylučovací systém, reprodukční systém,pohybový aparát - kosterní 

systémy, systém oběhu tělních tekutin - systém srdcí, cévní systém, lymfatický systém, imunita, 
endokrinní systém, nervový systém - centrální a periferní nervový systém, autonomní nervy, receptory, 
systém integumentu - kožní a epidermální struktury. 

Výukové metody: Důraz bude kladen na mezidruhovou komparaci u vybraných modelových druhů plazů, ptáků 
a savců. V průběhu praktických cvičení se studenti rovněž seznámí se speciálními barvicími technikami a 
možnostmi jejich využití ve výzkumu. Znalost histologických struktur studentům v budoucnosti umožní 
posoudit strukturální změny iniciované experimentálními podmínkami, nebo patologickým procesem. Nedílnou 
součástí přednášky je praktické cvičení (Bi8200 Mikroskopická anatomie obratlovců - cvičení).  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Anatomy. Edited by Ernest W. April - Anna Erickson - Salvatore Montano. 2nd ed. Baltimore : 
Williams & Wilkins, 1990. xiii, 610. ISBN 0-683-06200-X.  

 literature is recommended by lecturer  

Bi8200c Mikroskopická anatomie obratlovců - cvičení 
Vyučující: RNDr. Marcela Buchtová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: - diskutovat problematiku 
mikroskopické stavby těla, jednotlivých tkání a orgánů. - použít získané praktické informace a dovednosti 
k pochopení návazností na teoretické znalosti makroskopické anatomie, resp. fyziologických procesů. - posoudit 
v praxi strukturální změny iniciované experimentálními podmínkami, nebo patologickým procesem.  
Osnova:  

 Histologie 
 epitely, spojovací tkáně, svalová tkáň, nervová tkáň. Mikroskopická anatomie 
 trávící systém, dýchací systém, exkreční systém, reprodukční systém, pohybový aparát - kosterní a 

svalový systém, oběhový systém - typy srdcí, lymfoidní systém, imunita, endokrinní systém, nervový 
systém - centrální nervový systém, periferní nervový systém, autonomní nervy, receptory, integument - 
kúže a epidermální struktury. 

Výukové metody: V průběhu laboratorních praktických cvičení se studenti seznámí s mikroskopickou stavbou 
těla, jednotlivých tkání a orgánů. Mimoto si osvojí speciální barvící techniky a možnosti jejich využití ve 
výzkumu.  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Anatomy. Edited by Ernest W. April - Anna Erickson - Salvatore Montano. 2nd ed. Baltimore : 
Williams & Wilkins, 1990. xiii, 610. ISBN 0-683-06200-X.  

 literature is recommended by lecturer  

Bi8340 Principy šlechtění rostlin 
Vyučující: prof. Ing. Oldřich Chloupek DrSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Absolventi dovedou využít znalostí genetiky ke genetickému zlepšování rostlin, což je 
nejefektivnější, nejekologičtější a nejekonomičtější způsob zvyšování výnosů a jejich kvality. Porozumí 
metodám šlechtění, jejich možnostem a limitům. Dovedou interpretovat získané poznatky i v semenářství, což je 
realizace genetického zlepšování v praxi. Získané informace dovedou interpertovat i ve vztahu ke genetickým 
transformacím aj.  
Osnova:  
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 Genetická diverzita (původ a ochuzování, význam, ochrana, následky nedostatečné diverzity). Výchozí 
materiál a tvorba genetické variability (křížení, mutageneze, polyploidizace, biotechnologické postupy). 
Molekulární markery (proteiny a izoenzymy, markery DNA). Obecné základy šlechtění (strategie 
šlechtění, reprodukce rostlin, teorie selekce, genové účinky, heritabilita, inbreeding, heteroze, ohlas na 
selekci, nepřímá selekce, interakce genotypu s prostředím, analýza adaptability odrůd, odrůda a její 
typy). Šlechtění odrůd typu linie (čisté linie, společné rysy odrůd typu linie, hromadná selekce, 
rodokmenová metoda, směšovací metoda, jednozrnková metoda, zpětné křížení, testování raných 
generací, dihaploidy). Šlechtění hybridních odrůd (kombinační schopnost, hodnocení kombinační 
schopnosti, pylová sterilita, postup šlechtění hybridních odrůd, typy hybridů). Šlechtění odrůd typu 
populace (hromadná selekce, rekurentní selekce, syntetické odrůdy). Šlechtění odrůd typu klonů. 
Šlechtění na odolnost k chorobám a škůdcům (vztah hostitel-patogen, obecné mechanismy obrany 
rostlin proti patogenům, mechanismy rezistence rostlin k napadení hmyzem, šlechtění na specifickou 
rezistenci, šlechtění na obecnou rezistenci, screening na rezistenci, selekce na rezistenci s využitím 
molekulárních markerů). Udržování odrůd (udržování odrůd-linií, udržování hybridních odrůd, 
udržování odrůd-populací, udržování odrůd-klonů, metody in-vitro používané při udržování odrůd, 
možnosti zlepšení účinnosti udržování odrůd). 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Ústní zkouška.  
Literatura:  

 Chloupek O. 2008: Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Academia Praha, 3. vydání.  

Bi8490 Využití PC v biologii 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc., Mgr. Josef Hájek Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem je naučit posluchače efektivně využívat PC pro svoje studium a vědeckou práci.  
Osnova:  

 (1) Přehled využití PC v biologii (komunikace, sběr a analýza dat, řízení experimentů, bioinformatika, 
analýza obrazu, 3D grafika, nanotechnologie, modelování molekul) – současné trendy, softwarové 
balíčky, základní principy. 

 (2) Biologické časopisecké a elektronické databáze na WWW. Vyhledávání informací na WWW. Práce 
s odbornými literárními zdroji (vyhledávání, třídění, tvorba výstupů) – praktické operace využitelné při 
tvorbě seminárních, diplomových, doktorských prací, prezentací, blogů apod. 

 (3) Zásady importu experimentálních hromadných dat do PC, základy jednoduchého matematicko-
statistického zpracování, tvorba grafů, základní statistika. 

 (4) Pokročilé možnosti využití tabulkového procesoru Excel při zpracování experimentálních dat. 
 (5) Analýza obrazu – praktické cvičení demonstrující možnosti využití při aplikaci analýz biologických 

objeků. 
 (6) Využití PC v mikroskopii (optická mikroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, fluorescenční 

techniky, moderní a pokročilé metody). 
 (7) Grafické databáze a jejich využití v analýze ekosystémů (elektronické mapy, satelitní snímky, 

interaktivní mapy, geografické informační systémy, on line sledovací systémy, live web kamery). 
 (8) Základy tvorby odborné prezentace : Praktické cvičení zaměřené na tvorbu prezentace 

v PowerPoint-u. Možnosti software, často opakované chyby, multimediální pezentace, animace, 
začlenění zvukové stopy, videa. Tvorba schémat, grafických struktur. Několik užitečných triků jak 
upoutat pozornost posluchačů. 

 (9) Využití PC ve specializovaných biologických oborech: Bioarcheologie, analýza biologických 
vzorků, palynologické databáze a software (analýza pylu), rekonstrukce kosterních zbytků, 3D modely 
využité při rekonstrukcích lebky – praktické cvičení. 

 (10) Využití PC ve specializovaných biologických oborech: Systematická botanika a zoologie. 
Porovnávací metody (elektronické scanovací metody), mapové aplikace pro studie areálů, biodiverzity, 
elektronické archivy (e-herbáře). 

 (11) Využití PC ve specializovaných biologických oborech: Experimentální biologické discipliny: 
biofyzikální a biochemické metody studia organismů na různých úrovních (membrána, buněčné 
struktury… až… ekosystém). Modely, expertní systémy, monitorovací systémy, studium závislostí 
biologických procesů na biotických a abiotických faktorech. 

 (12) Využití PC ve specializovaných biologických oborech: Molekulární biologie a genetika. 
Sekvenování, genetické databáze, metody studia genomu. 
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 (13) E-learning, Počítačem podporovaná výuka biologie: Interaktivní databáze a web servery, self-
evaluation methods – testování znalostí. Kombinované databáze - slovníky, encyklopedie, mutimedia. 

Výukové metody: (1) Samostatná cvičení dle individuálního zadání plněná studenty v rámci výuky na PC. (2) 
Práce na PC projektového typu (plnění zadání s určenou dobou dostupnou pro vypracování (zpravidla 2-3 týdny)  
Metody hodnocení: Výuka i zápočet probíhají formou řešení úkolů (konkrétních zadání) na počítači. Doplňkové 
informace o charakteru výuky lze získat na níže uvedené web  
Literatura:  

 Suitable literature is recommended by the teacher during the course run.  
 Vhodná literatura je doporučena vyučujícími v průběhu cvičení.  

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:  

 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.  

Bi8940 Vývojová biologie 
Vyučující: RNDr. Jan Hejátko Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu by měl student chápat zájkladní principy vývoje vybraných modelových 
organismů, živočichů i rostlin.  
Osnova:  

 Přednáška 1: Přehled vývoje. Opakování základních termínů. Ganetogeneze, fertlizace a sledování linií. 
 Přednáška 2: Oogeneze a raný vývoj octomilky. 
 Přednáška 3: Raný vývoj obojživelníků a amniot 
 Přednáška 4: Organogeneze obratlovců, vývoj ektodermálních derivátů 
 Přednáška 5: Organogeneze obratlovců, vývoj mezodermálních a endodermálních derivátů. 
 Přednáška 6: Reprodukce rostlin, střídání generací, iniciace kvetení, vývoj květů, gametogeneze, 

oplození. 
 Přednáška 7: Embryogeneze krytosemenných rostlin. 
 Přednáška 8: Postembryonální de novo organogeneze rostlin, koncept meristémů. Vývoj prýtu, SAM, 

fylotaxe. Vývoj kořene, RAM, vývoj laterálních kořenů. Vývoj cévních pletiv prýtu i kořene. 
Hormonální interakce v organogenezi de novo u rostlin. 

 Přednáška 9: Morfogeneze živočichů, buněčná spojení, prostředí a chování buněk, interakce pletiv a 
morfogeneze. Morfogeneze rostlin, vývoj listu, role distribuce auxinu a interakce auxinu s cytokininy 
v regulavci morfogeneze. 

 Přednáška 10: Regulace genové exprese, úrovně regulace genové exprese ve vývoji živočichů i rostlin, 
RNA interference. 
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Výukové metody: Přednášky a prezentace obrazového materiálu včetně videoukázek, doplněné internetovými 
výkovými zdroji.  
Metody hodnocení: Závěrečný písemný test.  
Literatura:  

 Wilt, Fred H. - Hake, Sarah. Principles of developmental biology. New York, N.Y. : W.W. Norton & 
Company, 2004. xxiii, 430. ISBN 0-393-97430-8.  

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:  
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 I. INTRODUCTION 
 II. INFORMATION NETWORKS 
 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.  

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) 

 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:  
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 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.  

 94



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.  
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 
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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 
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.  
 Greenwood, N. N. - Earnshaw, A. Chemistry of the elements (Orig.) : Chemie prvků. Sv. 1 : Chemie 

prvků. Sv. 2.  

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.) 
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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 - 
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, 
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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.  
 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. 
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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 
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.  

  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.  
 Solomons, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York : John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 121. 

ISBN 0-471-01342-0.  
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana.  
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  Jmenné reakce: http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/; 
http://www.chempensoftware.com/organicreactions.htm.  

 Cram, Donald J. Organic chemistry. Edited by George S. Hammond. 2nd ed. New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1964. 846 s. 

  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. i 

 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 [Morrison, 1987]. 5th ed. 
Boston : Allyn and Bacon, 1987. 1413 s. ISBN 0-205-08453-2.  

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.  
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Osnova:  

 1. ÚVOD 2. BÍLKOVINY - Struktura, vlastnosti a funkce 3. NUKLEOVÉ KYSELINY - Struktura, 
vlastnosti a funkce 4. SACHARIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 5. LIPIDY - Struktura, vlastnosti a 
funkce 6. ENZYMOLOGIE 7. METABOLISMUS A BIOENERGETIKA 8. METABOLISMUS 
SACHARIDŮ 9. FOTOSYNTÉZA 10.METABOLISMUS LIPIDŮ 11.METABOLISMUS BÍLKOVIN 
12.REGULACE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ 

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.  

C3620 Biochemie - laboratorní cvičení 
Vyučující: RNDr. Pavla Boublíková CSc., doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc., Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D.  
Rozsah: 0/3/0. 3 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. Fotosnytéza. 

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.  

C4300 Chemie životního prostředí I - Environmentální procesy 
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování kurzu budou studenti rozumět globálním problémům lidstva a životního 
prostředí. Budou chápat souvislosti mezi strukturou chemických látek, jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi 
a jejich osudem v prostředí a vlivu vlastností prostředí na tento osud. Studenti získají schopnost interpretovat 
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osud chemických látek v prostředí, jejich transport v prostředí, mezifázové přechody, rovnováhy v prostředí a 
transformace chemických látek v abiotických a biotických složkách prostředí.  
Osnova:  

 Koncepce výuky chemie životního prostředí. Globální problémy lidstva a životního prostředí. Stav ŽP 
v ČR. 

 Chemické látky v prostředí – základní pojmy a definice. 
 Environmentálně nebezpečné chemické látky. Osud chemických látek v prostředí. 
 Složky prostředí, základní charakteristiky. Ekosystémy – definice, vztahy. Biogeochemické cykly – 

základní pojmy. BGC cyklus uhlíku, dusíku, síry, fosforu, mikrobiogenních prvků a toxických kovů. 
Osud chemických látek v prostředí – transport, transformace – základní pojmy a vztahy. 
Environmentální rozhraní a chemická rovnováha. 

 Parametry charakterizující vlastnosti látek a vlastnosti prostředí. Tenze par. Rozpustnost ve vodě. 
Rovnováha organická fáze – voda. Rozdělovací koeficient n-oktanol-voda. Organické kyseliny a báze, 
konstanty acidity a rozdělovací chování. Persistence v prostředí. Chiralita látek. Výskyt chirálních látek 
v prostředí a jejich osud. Vztahy mezi strukturou chemických látek a jejich reaktivitou. 

 Transport chemických látek v prostředí. Transport v ovzduší, ve vodách, půdách a biotě. Difuze. 
Fickovy zákony. Disperze, advekce, depozice, vytěkávání, sedimentace, fázové rozdělení, vymývání, 
biopříjem, eliminace. 

 Abiotické environmentální rovnováhy. Rovnováha vzduch-voda, těkání, Henryho zákon. Rovnováha 
vzduch-aerosol. Rovnováha vzduch-půda. Rovnováha vzduch-biota. Rozdělovací koeficient n-oktanol-
vzduch. Suchá a mokrá atmosférická depozice. Sorpce. Rovnováha voda-tuhá fáze (sediment, 
suspendované sedimenty, půda). Vymývání půd, odnos půd. 

 Biotické environmentální rovnováhy. Bioakumulace. Bioobohacování, příjem potravou, příjem ze 
sedimentů, kombinovaný příjem z vody, potravy a sedimentů. Akumulace v terestrických rostlinách, 
příjem kořeny, foliární příjem. Akumulace v terestrických bezobratlých. Abiotické transformace 
chemických látek. Nereduktivní chemické reakce zahrnující nukleofilní skupinu. Oxidační a redukční 
reakce. Fotochemické transformační procesy. 

 Biotické transformace chemických látek. Biodegradace, typy biodegradačních reakcí, aerobní 
biodegradace a metabolické mechanismy, anaerobní biodegradace, kinetika biodegradace. 
Biotransformace, vlivy biotransformací na xenobiotika, fáze biotransformačních procesů. 

 Účinky chemických látek. Přehled, mechanismy. 
 Modely distribuce chemických látek v prostředí. 
 Environmentání databáze a informační systémy. Integrovaný registr znečištění. 
 Mezinárodní úmluvy a aktivity zaměřené na chemické látky v prostředí. 
 Nové přístupy v chemii. Zelená chemie, chemie pro udržitelný rozvoj. 
 Koncepční přístupy v environmentální analytické chemii, význam odběrů vzorků, ultrastopová analýza, 

monitoring chemických látek v prostředí. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Písemný test a ústní zkouška  
Literatura:  

 Risk assessment of chemicals :an introduction. Edited by C. J. van Leeuwen - T. G. Vermeire. 2nd ed. 
Dordrecht : Springer, 2007. xxxii, 686. ISBN 978-1-4020-6101.  

 Environmental chemistry in society. Edited by James M. Beard. Boca Raton : Taylor & Francis, 2009. 
xvii, 345. ISBN 978-1-4200-8025.  

 Schwarzenbach, René P. - Gschwend, Philip M. - Imboden, Dieter M. Environmental organic 
chemistry. 2nd ed. Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2003. xiii, 1313. ISBN 0-471-35750-2.  

 Environmental chemistry: fundamentals. Edited by Jorge G. Ibanez. New York, NY : Springer, 2007. 
xviii, 334. ISBN 978-0-387-26061.  

 The handbook of environmental chemistry. Edited by O. Hutzinger. Berlin : Springer-Verlag. 
 Elements of environmental chemistry. Edited by Ronald A. Hites. Hoboken, N.J. : Wiley-Intersicence, 

2007. xiii, 204. ISBN 978-0-471-99815.  
 Manahan, Stanley E. Environmental chemistry. 8th ed. Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2005. 783 s. 

ISBN 1-56670-633-5.  
 vanLoon, Gary W. - Duffy, Stephen J. Environmental chemistry :a global perspective. 1st publ. Oxford 

: Oxford University Press, 2000. xi, 492 s. ISBN 0-19-856440-6.  
 Howard, Alan G. Aquatic environmental chemistry. New York: Oxford University Press, 1998. vi, 90 s. 

ISBN 0-19-850283-4.  
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C4310 Chemie životního prostředí II - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich 
znečištění - technosféra, atmosféra 
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - charakterizovat vlastnosti jednotlivých složek 
životního prostředí (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) a kombinovat tuto znalost s výskytem a osudem 
chemických látek v těchto složkách - rozumět problémům souvisejícím s jejich znečišťováním z přírodních i 
antropogenních zdrojů - vysvětlit souvislosti mezi zdroji znečišťování a primárním i sekundárním znečištěním 
jednotlivých složek prostředí - charakterizovat a diskutovat důsledky znečištění pro stav životního prostředí a 
zdraví lidí  
Osnova:  

 Atmosféra – základní charakteristiky – složení, teplotní stratifikace atmosféry, tlak vzduchu, 
energetická bilance, teplota vzduchu, teplotní gradienty. 

 Atmosférické aerosoly, dělení dle skupenství, původu, vzniku, velikosti, účinku, složení. Vlastnosti. 
Mechanismy atmosférického propadu. 

 Znečištění atmosféry, atmosférické reakce, příklady, reakce s OH radikály. 
 Síra v atmosféře, formy výskytu, biogenní a antropogenní sloučeniny. Oxid siřičitý. 
 Dusík v atmosféře, formy výskytu, mechanismus tvorby NOx. 
 Uhlík v atmosféře, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, skleníkový efekt, uhlovodíky v atmosféře. 
 Ozon v atmosféře, význam, vznik a rozklad, vznik ozonu v přízemních vrstvách atmosféry, ozónová 

vrstva a působení UV záření. 
 Fluorovodík, olovo, tuhé částice v atmosféře. Další příklady látek znečišťujících atmosféru. 
 Acidifikace prostředí. Mechanismy okyselování depozice. Vlivy acidifikace na vodu a vodní 

ekosystémy, půdu, vegetaci, lesy, stavby a jiná zařízení a na zdraví člověka. 
 Smogy – fotochemický, redukční. 
 Zákon o čistotě ovzduší, mezinárodní konvence o ochraně ovzduší. 
 Hydrosféra, základní charakteristiky, voda a její vlastnosti, hydrologický cyklus. 
 Senzorické vlastnosti vod, pH vody, vodivost, redox potenciál, rozpustnost ve vodě. 
 Chemické reakce ve vodách, hydrolytické reakce, rovnováhy ve vodách (protolytické, komplexotvorné, 

srážecí, rozpouštěcí, redox) 
 Chemické složení vod, anorganické ionty, tlumivá a neutralizační kapacita, radionuklidy ve vodách, 

organické látky – fenoly, huminové látky. 
 Dnové sedimenty, vznik, rovnováha voda-sediment, sedimentace, sorpce na povrchu sedimentů. 
 Samočistící schopnost vody, kyslíkové poměry v tocích a nádržích, chemická a biochemická spotřeba 

kyslíku. 
 Znečištění vod – primární, sekundární. 
 Typy vod – odpadní, atmosférické, podzemní, povrchové, pitné. 
 Znečištění vod – kovy ve vodách, živiny ve vodách, radioaktivní znečištění, eutrofizace vod, organické 

polutanty ve vodách – fenoly, ropné znečištění, pesticidy, detergenty, halogenderiváty. 
 Pedosféra – vznik půdy, složky půdního systému, humus, genetické horizonty, sorpční kapacita, 

zvětrávání, transport a reakce chemických látek v pedosféře, chemické složení půd. 
 Znečištění půd – primární, sekundární, kovy, živiny, organické polutanty. 
 Biosféra – základní charakteristka, expozice organismů, její důsledky. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Písemný test a ústní zkouška  
Literatura:  

 Stumm, Werner - Morgan, James J. Aquatic chemistry :chemical equilibria and rates in natural waters. 
3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 1995. xvi, 1022. ISBN 0-471-51185-4.  

 J. H. Seinfeld, S.N. Pandis: Atmospheric chemistry and physics, 1998. ISBN: 0-471-17816-0  

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.  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 
1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1.   

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

 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; 
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 Potenciometrické stanovení disociační konstanty slabé kyseliny; 
 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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C6010 Toxikologie 
Vyučující: RNDr. Karel Picka 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 a vysvětlit: základní pojmy 
v toxikologii a chemické bezpečnosti; místní účinky, akutní a chronické systémové účinky, pozdní účinky, 
nebezpečné fyzikálně chemické vlastnosti a ekotoxikologické vlastnosti látek a přípravků; metody testování a 
zásady hodnocení vlastností, klasifikace a označování nebezpečných látek a přípravků; faktory ovlivňující 
účinky látek na lidský organizmus; interakce látek s organizmem – expozice, vstřebávání, distribuce, 
biotransformace a eliminace xenobiotik, interakce na molekulární, buněčné a orgánové úrovni; právní předpisy 
České republiky a EU v oblasti látek a přípravků, ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci; přípustné limity škodlivin v pracovním ovzduší a v pitné vodě, maximální limity reziduí pesticidů 
v potravinách; zásady hodnocení rizik a ochrany zdraví při práci s látkami a přípravky, postupy při nehodách 
spojených s expozicí látkám a přípravkům; nebezpečné vlastnosti významných anorganických a organických 
látek; zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a přípravků.  
Osnova:  

 1. Úvod, cíle a náplň předmětu. 
 Základní pojmy - toxikologie, chemická bezpečnost, chemické škodliviny, xenobiotika, expozice, 

dávka, účinek, doba latence, odpověď, nebezpečnost, riziko, klasifikace, nebezpečné látky a přípravky, 
výstražné symboly nebezpečnosti, R- a S-věty. 

 Místní účinky látek, testování a hodnocení akutních dráždivých a žíravých účinků látek, látky a 
přípravky dráždivé a žíravé. 

 2. Celkové (systémové) účinky látek, akutní a chronické otravy, testování akutní, subakutní, 
subchronické a chronické toxicity, LD50, LC50, NOAEL, LOAEL, hodnocení toxicity, látky a 
přípravky vysoce toxické, toxické a zdraví škodlivé. 

 Senzibilizace, alergie, testování a hodnocení senzibilizujících účinků látek, látky a přípravky 
senzibilizující. 

 3. Pozdní účinky látek. 
 Mutageny, genové, chromozomové a genomové mutace, genetická toxikologie, testy reverzních mutací, 

chromozomových aberací, poškození a reparace DNA, epidemiologické studie, hodnocení mutagenity, 
látky a přípravky mutagenní kategorie 1, 2 nebo 3. 

 4. Karcinogenita, mechanismus karcinogeneze, testování karcinogenity, epidemiologické studie, 
hodnocení karcinogenity, látky a přípravky karcinogenní kategorie 1, 2, nebo 3. 

 5. Reprodukční a vývojová toxicita, embryotoxicita, teratogenita, testování reprodukční toxicity a 
teratogenity, epidemiologické studie, hodnocení reprodukční toxicity, látky a přípravky toxické pro 
reprodukci kategorie 1, 2, nebo 3. 

 6. Nebezpečné fyzikálně chemické vlastnosti, testování, látky a přípravky výbušné, oxidující, extrémně 
hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé. 

 7. Vlastnosti látek nebezpečné pro životní prostředí, ekotoxikologie, testování toxicity a dalších 
vlastností, hodnocení ekotoxicity a dalších vlastností nebezpečných pro životní prostředí, látky a 
přípravky nebezpečné pro životní prostředí. 

 8. Faktory ovlivňující účinek látky - látka, organizmus, dávka, další. 
 9. Interakce látek s organizmem. Expozice, cesta vstupu, vstřebávání, distribuce, biotransformace 

(základní reakce 1. a 2. fáze metabolické přeměny xenobiotik), vylučování, interakce na molekulární, 
buněčné a orgánové úrovni. 

 Biologické expoziční testy, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, biologické 
monitorování expozice zaměstnanců genotoxickým faktorům. 

 10. Evropská legislativa v oblasti látek a přípravků - směrnice č. 67/548/EHS, nařízení č. 1907/2006 
(REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 

 Česká legislativa v oblasti látek a přípravků, ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví při práci a 
prevenci závažných havárií způsobených chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 
látkách a chemických přípravcích, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí 
předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií aj. 

 Přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace látek a prachů v pracovním ovzduší, limitní 
koncentrace chemických faktorů a prachu ve vnitřním prostředí staveb, limity pro chemické látky ve 
vodě a potravinách, maximální limity reziduí v potravinách. 

 Testování a registrace pesticidů, principy toxikologického hodnocení reziduí pesticidů a stanovení 
jejich přípustných limitů v poživatinách. 
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 11. Zásady hodnocení rizik a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami, vybavení pracoviště, 
osobní ochranné pracovní prostředky, zásady předlékařské první pomoci při expozici chemickým 
látkám. 

 12. Speciální toxikologie anorganických látek. 
 13. Speciální toxikologie významných skupin organických látek (alifatické a aromatické uhlovodíky, 

halogenované uhlovodíky, alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich 
deriváty, estery anorganických kyselin, nitrosloučeniny, aminy, organokovové sloučeniny). 

 14. Zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a přípravků. Bezpečnostní listy, toxikologická 
literatura, databáze na CD-ROM a online, toxikologická informační centra. 

Výukové metody: přednášky doprovázené odkazem na odpovídající zákonné podklady  
Metody hodnocení: Přednáška Ústní zkouška Požadavky při zkoušce vychází z osnovy předmětu. Studentovi 
jsou zadány 4 otázky: 1. z témat 1-7 2. z témat 8-11, 14 3. z téma 12 4. z téma 13  
Literatura:  

 Základy obecné a speciální toxikologie. Edited by Karel Picka - Jiří Matoušek. 1. vyd. Ostrava : Vysoká 
škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 103 s. ISBN 80-85368-91-9.  

 Tichý, Miloň. Toxikologie pro chemiky.Toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. 2. vyd. 
Praha : Karolinum, 2004. 116 s. ISBN 80-246-0566-X  

 Náhradní obsah: Horák, Josef - Linhart, Igor - Klusoň, Petr. Úvod do toxikologie a ekologie pro 
chemiky. 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. 187 s. ISBN 80-7080-
548-X  

 Matrka, Miroslav - Rusek, Vlastimil. Průmyslová toxikologie : úvod do obecné a speciální toxikologie 
[Matrka, 1998]. 3. opr. vyd. Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. 157 s. ISBN 80-
7194-131. 

C6110 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty 
Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc., Mgr. Jan Kuta  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět typům vzorků životního prostředí a 
způsobu anorganické analýzy - zvolit vhodnou techniku vzorkování - charakterizovat parametry důležité pro 
úpravu vzorků vod, ovzduší, půd a biologických materiálů - porovnat možnosti metod pro stanovení 
anorganických polutantů v životním prostředí - navrhnout vhodný postup a metodu pro praktické aplikace  
Osnova:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vysokoteplotní suché spalování (muflová pec), nízkoteplotní spalování (radiofrekvenční plazma). 
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 12. Vysokoteplotní rozklad na mokré cestě (minerálními kyselinami a H2O2, za normálního a vysokého 
tlaku). Autoklávy. Nízkoteplotní rozklad mokrou cestou (Fentonovo činidlo). Mikrovlnné rozkladné 
systémy, rozklad UV zářením. 

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

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

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

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

C6120 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení 
Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc., Mgr. Jan Kuta  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět anorganické analýze vzorků 
životního prostředí - propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti při analýze vod, půd a 
biologických materiálů - experimentovat a vyvíjet postupy - kombinovat různé praktické postupy - zhodnotit 
praktické možnosti rozkladů vzorků pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí  
Osnova:  

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

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

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

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

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 
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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.  
 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. 

C6490 Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie 
Vyučující: Mgr. Jiří Novák Ph.D., RNDr. Mgr. Michal Bittner Ph.D., doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D.  
Rozsah: 0/0/0. 1 týden. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti se během několika dnů v krásné přírodě v okolí observatoře Košetice seznámí s řadou 
terénních metod, které se využívají v environmentálních studiích a monitoringu. Po absolvování kurzu budou 
studenti schopni: - charakterizovat činnost observatoře ČHMÚ a popsat její měřící vybavení - provést 
hydrobiologický odběr a rozeznat základní typy organismů - provést odběr půdní bioty a rozeznat základní typy 
organismů - popsat půdní profil a interpretovat pedologickou sondu - provést fytocenologický snímek a 
identifikovat základní druhy rostlin - diskutovat o různých aspektech terénních metod  
Osnova:  

 1. den dopoledne: příjezd, ubytování, seznámení s obsahem cvičení 
 1. den odpoledne: Úvod: chod observatoře a metody monitoringu kvality životního prostředí 
 2. - 5. den: tématicky zaměřené části "Půda, voda, ovzduší", během nichž se studenti v půldenních 

blocích seznámí s následujícími tématy: 
 Půda: 
 a) pedologický průzkum a odběry půd 
 b) oživení půd a odběr půdní bioty, určování půdních bezobratlých 
 c) fytocenologický snímek a bioinikace pomocí rostlin 
 Voda: 
 a) odběr a určování vodních živočichů 
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 b) odběr vzorků tekoucích a stojatých vod 
 c) odběr sedimentů 
 d) odběr a určování řas a sinic 
 Ovzduší: 
 a) odběry ovzduší - aktivní i pasivní 
 b) sledované parametry kvality ovzduší 

Výukové metody: Týdenní stáž na observatoři ČHMÚ Košetice. Celodenní cvičení v terénu s hostujícími 
odborníky. Samostatná práce na zadaných úkolech. Tvorba závěrečných protokolů.  
Metody hodnocení: Podmínkou pro zápočet je přítomnost na terénním cvičení, aktivní přístup a vypracování 
protokolů  
Literatura:  

 Váňa, M. - Holoubek, I. - Pacl, A. - Pekárek, J. - Smrčková, V. - Machálek, P. - Helešic, Jan - Šeda, 
Zdeněk - Adamec, V. - Janouch, M. - Honzák, J. - Ansorgová, Alena - Kohoutek, Jiří - Holoubková, 
Irena - Shatalov, V. - Dutchak, Sergej - Fottová, D. - Hruška, J. - Hofman, Jakub - Anděl, Petr. Quality 
of the natural environment in the Czech Republic at the regional level. Results of the Košetice 
Observatory. Praha : ČHMÚ Praha, 2001. 189 s. ISBN 80-85813-88-2.  

 Holoubek, Ivan - Ansorgová, Alena - Kohoutek, Jiří - Holoubková, Irena - Váňa, M. - Pacl, A. - 
Pekárek, J. - Smrčková, V. Regional background monitoring of persistent, bioaccumulative and toxic 
compounds in Central Europe - I:Overview of 12 years of TOCOEN project. Meteorologický časopis, 
Praha, 4, 2s. 3-18. ISSN 1335-339X. 2001. 

C6890 Environmentální aspekty průmyslových činností 
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti: - mít přehled o důsledcích antropogenních činností na 
životní prostředí - znát hlavní druhy technologií, jež ovlivňují životní prostředí - rozumět hlavním 
technologickým principům využívaným pro zajištění čistoty ovzduší, úpravu a čištění vod, zneškodňování 
odpadů - rozumět principům nejlepších dostupných technik a nejlepší možné environmentální praxe a také 
zneškodňování specifických typů odpadů jako jsou persistentní látky nebo odpady tyto látky obsahující - schopni 
charakterizovat metody využitelné pro sanace kontaminovaných půd a sedimentů  
Osnova:  

 Antropogenní činnosti v prostředí – definice pojmů, rizika. 
 Hlavní druhy technologií ovlivňují životní prostředí. 
 Energetika – hlavní technologie, současný stav, alternativní zdroje. 
 Chemický průmysl.Petrochemický průmysl. 
 Železná a neželezná metalurgie, výroba koksu. 
 Dřevozpracující průmysl, výroba buničiny a papíru. 
 Potravinářský průmysl. 
 Doprava. 
 Zemědělství. 
 Hlavní technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší – čištění spalin – odsiřování, denitrifikace, 

odlučování tuhých částic, úprava paliv, současný stav a perspektivy. 
 Úprava a čištění vod – mechanický, chemický, biologický způsob, technologické linky velkých a 

malých čistíren odpadních vod, kalové hospodářství. 
 Odpady – dělení, legislativa, hodnocení, způsoby likvidace – třídění, spalování, skládkování, 

solidifikace, další způsoby, bezodpadové technologie. 
 Likvidace persistentních látek a odpadů obsahujících tyto látky. 
 Sanace kontaminovaných půd a sedimentů. Fyzikální, chemické a biologické metody remediace. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Písemný test  
Literatura:  

 Elliott, David. Energy, society and environment :technology for a sustainable future. 1st pub. London : 
Routledge, 1997. xxv, 252 s. ISBN 0-415-14507-4.  
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 Odpadové hospodářství.(ukládání odpadů do podzemních prostor) : praktická příručka. Edited by 
Vladimír Slivka - Vojtech Dirner - Mečislav Kuraš. 1. vyd. Praha : MŽP ČR, 2007. 179 s. ISBN 978-
80-248-1645.  

 Slivka, Vladimír - Dirner, Vojtech - Kuraš, Mečislav. Odpadové hospodářství.praktická příručka. 1. 
vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 130 s. ISBN 80-248-1245-2.  

 Odpadové hospodářství. Edited by Mečislav Kuraš - Vojtech Dirner - Vladimír Slivka - Milan Březina. 
Vyd. 1. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34.  

 Kirk Othmer: Chemical technology and environment, I, II. ISBN 978-0-470-10540-5  
 Kuraš, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český ekologický ústav, 1994. 241 s. 

ISBN 80-85087-32-4.  

C7777 Zacházení s chemickými látkami 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurs C7777 Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi 
během studia na PřF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti 
jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro 
zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.  
Osnova:  

 Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 
258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají 
bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika 
nebezpečných látek výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování 
nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost 
pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci 
s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek 
chemické databáze a odkazy na informační zdroje  

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

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

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

C7860 Rostlinná biochemie 
Vyučující: Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D., Mgr. Jan Lochman Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Pokročilá přednáška. Základní složky rostlinné buňky. Asimilační a disimilační metabolismus 
rostlinné buňky. Asimilace dusíku, nitrátu, uhlíku, síry. Metabolismus tuků, respirace, fotorespirace. 
Fytohormony. Rostlinná bioenergetika. Obranné reakce rostlin (allelopathie, sekunární metabolity, fytoalexiny, 
elicitory). Pasivní a aktivní ochrana. Interakce rostlina-pathogen. Použití a mechanismus účinku herbicidů. 
Rostliny jako zdroj biomasy.  
Osnova:  

 1) Cytoplasmatická membrána a membránový transport. Plazmalema a tonoplast. Role ATPáz při 
transportu přes pl. membránu a tonoplast. 2) Signalizace a regulace 3) Metabolizmus dusíku u rostlin. 
Fixace dusíku, asimilace amoniaku, role glutamátdehydrogenasy. Glutaminsynthetasa, asimilační nitrát 
a nitrit reduktasa, nitrifikace. 4) Metabolizmus síry 5) Metabolizmus sacharidů, lipidů. Respirační 
řetězec rostlinných mitochondrií. Vztah mezi glyoxylátovým a Krebsovým cyklem Odbourávání tuků 
(alfa-oxidace MK), odbourávání zásobních bílkovin 6) Struktura buněčné stěny rostlin. (složení, 
struktura, biosyn- thesa; mikrofibrilární polysacharidy, amorfní polysacharidy, lignin, lignofikace, 
Odbourávání polysacharidů (amylasy, R-enzym, D-enzym, fosforylasa), odbourávání polysacharidů 
u hub, odbourávání celulózy, odbourávání ligninu 7) Fotosyntéza (světelná fáze). Fotosynt. pigmenty, 
chlorofyl, fykobiliny karotenoidy, fotochemie. Fotorespirace 8) Fotosyntéza temná fáze. Inhibitory, 
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synthesa polysacharidů oligosacharidů a glykosidů. Asimilace CO2(rostliny typu C4 a C6) 9) Interakce 
rostlin s patogeny. Allelopathie: fytoncidy, fytotoxiny, alkaloidy, přírodní insekticidy, fytoalexiny, 
regulace jejich syntézy, mechanismus účinku. 10) Rostlinné hormony jejich struktura, synthesa, 
mechanismus účinku na molekulární úrovni (auxiny, gibereliny, cytokininy kys. abscisová, ethylen) 11) 
Izolaci komponent rostlinné buňky. Farmakologické využití sekundárních metabolitů: rostliny a léčba 
malárie, rakoviny, AIDS, přírodní insekticidy 

Výukové metody: Teoretická příprava  
Metody hodnocení: Pokročilá přednáška, písemná zkouška  
Literatura:  

 Buchanan, Bob - Gruissem, Wilhelm - Jones, Russell. Biochemistry & molecular biology of plants. 
Rockville, Maryland : American society of plant physiologists, 2000. 1367 s. ISBN 0-943088-39-9.  

 Heldt- Plant Biochemistry and Molecular Biology (Acad Press, Elsevier), 3rd Edition, 2005  

C8140 Bioenergetika 
Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Student by měl získat ucelenou představu o hlavních typech energetických přeměn v živých 
buňkách, s důrazem na mechanismy spřažení chemických nebo fotochemických procesů s transportem přes 
biologické membrány. Měl by být rovněž schopen zdůvodnit volbu experimentální metody vhodné ke studiu 
konkretního bioenergetického problému.  
Osnova:  

 1) Historie rozvoje vědního oboru, náplň současné bioenergetiky. Přeměny energie v živých 
organismech: přehled, termodynamický popis. 2) Přehled makroergních sloučenin. Příklady 
mechanismů konservace energie na úrovni substrátu. 3) Biomembrány: lipidy, bílkoviny a jejich 
vzájemné interakce. Zjišťování struktury membránově vázaných bílkovin. 4) Mechanismy 
membránového transportu. Přenašeče, iontové kanály, ionofory. Membránové transportní ATPasy. 
Rotační katalysa u ATPasy translokující protony. 5) Enzymy, prostetické skupiny a elektronové 
přenašeče v bioenergeticky významných redoxních reakcích. 6) Elektrontransportní řetězce vázané na 
membránu. Metody studia elektrontransportních řetězců. Umělé donory a akceptory. Spřažení 
redoxních reakcí se vznikem protonového gradientu. 7) Isolace, ultrastruktura a metabolické aktivity 
mitochondrií. Transport proteinů, anorganických iontů a metabolitů přes mitochondriální membrány. 8) 
Mitochondriální respirace a oxidační fosforylace. 9) Aerobní respirace u chemoorganotrofních a 
chemolithotrofních bakterií. 10) Anaerobní respirace. Regulační mechanismy u fakultativních anaerobů. 
11) Bakteriorhodopsinová fotosynthesa. Anoxygenní a oxygenní fotosynthesa závislá na (bakterio) 
chlorofylu, kooperace dvou fotosystémů v oxygenní fotosynthese. 12) Vzájemná metabolická 
kooperace mitochondrií, chloroplastů a cytoplasmy. 13) Mechanochemické přeměny energie. 
Termogenese v hnědé tukové tkáni. Bioluminiscence. Bioenergetika sodného iontu. 14) Evoluce 
bioenergetických procesů. Bioenergetika a cykly biogenních prvků v přírodě. 

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

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

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

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

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

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

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

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

C8160 Enzymologie 
Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Studenti by měli získat základní představy o vlastnostech enzymů a vztahu mezi jejich 
strukturou a mechanismy katalytického působení. Měl by znát nejdůležitější zástupce jednotlivých tříd, oblasti 
jejich použití v praxi a základní metody stanovení enzymové aktivity. Předpokládá se, že zvládnou zpracování 
dat z kinetických studií a interpretaci výsledků ve vztahu k reakčnímu mechanismu.  
Osnova:  

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

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

doporučená literatura  

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

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

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

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

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

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

C8610 Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty 
Vyučující: doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen - Popsat účel a principy soustavného sledování 
výskytu chemických látek antropogenního původu v prostředí. - Diskutovat rozdíly mezi různými skupinami 
environmentálních polutantů. - Pro jednotlivé skupiny polutantů zvolit nejvhodnější analytické metody. - 
Rozlišit specifické vzorkovací metody pro těkavé, netěkavé, polární a nepolární látky v ovzduší, ve vodě, 
sedimentu, půdě a biotě. P - Podat přehled o analytických technikách pro přípravu vzorků, jejich čištění a 
frakcionaci. - Srovnat separační a identifikační metody a možnosti jejich aplikace pro stanovení různých 
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chemických látek ve vzorcích životního prostředí. - Ilustrovat jejich specificitu na hlavních skupinách 
environmentálních polutantů. - Představit systém zajištění kvality a kontroly kvality. - Porozumět celkové 
koncepci chemické analýzy životního prostředí. - Charakterizovat její specifické problémy. - Interpretovat 
výsledky analýz environmentálních vzorků.  
Osnova:  

 1. Environmentální monitoring: účely a principy, mezinárodní dohody a programy. 2. Specifické 
problémy environmentální analýzy 3. Metody vzorkování ovzduší (plyny i atmosférické částice), 
atmosférické depozice (suché i mokré), vody, sedimentu, půdy a bioty 4. Techniky extrakce vzorků 
(rozpouštědlem, na tuhou fázi, head space, purge-and-trap), čištění a frakcionace vzorků 5. Přehled 
separačních a identifikačních technik se zvláštním důrazem na chromatografii (aplikace plynové, 
kapalinové a gelové chromatografie) a hmotnostní spektroskopii (analyzátory na bázi 
elektromagnetického sektoru, kvadrupolu, iontové pasti) 6. Aplikace výše uvedených technik pro 
stanovení nejdůležitějších skupin environmentálních polutantů (polychlorovaných bifenylů, 
organochlorových pesticidů, polyaromatických uhlovodíků, těkavých uhlovodíků) 7. Systém zajištění a 
kontroly kvality 8. Interpretace analytických dat 

Výukové metody: Výuka je vedena jako přednáška s týdenní periodou s prezentací v Powerpointu. 
Srozumitelnos obtížných partiích je ověřována interaktivně.  
Metody hodnocení: přednáška, písemný test, ústní zkouška  
Literatura:  

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

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

C8620 Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D., Mgr. Jiří Kohoutek Ph.D.  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Aplikovat vědomosti získané během přednášek 
z Analytické chemie životního prostředí. - Převést teoretické znalosti do úrovně praktických dovedností. - 
Demonstrovat hlavní techniky extrakce, frakcionace, separace a identifikace vhodné pro stanovení organických 
látek ve vzorcích životního prostředí (vzduch, voda, půda). - Prozkoumat možnosti různé analytické 
instrumentace. - Modifikovat metody tak, aby vyhovovaly různým environmentálním matricím i skupinám 
polutantů. - Rozvinout laboratorní dovednosti nezbytné pro rutinní práci v analytické laboratoři. - Pochopit 
principy správné laboratorní praxe. Vyhodnotit kvalitu analytické práce. Interpretovat získaná experimentální 
data.  
Osnova:  

 1. Demonstrace metody aktivního vysokoobjemového vzorkování ovzduší pro sběr vzorků plynné fáze i 
atmosférických částic. 2. Stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAHs) v atmosféře (v plynné fázi i 
na částicích) za pomoci automatické extrakce rozpouštědlem a plynové chromatografie s hmotnostně 
selektivním detektorem (GC/MS) 3. Extrakce organických polutantů ze srážkových nebo povrchových 
vod na tuhou fázi (SPE), stanovení chlorovaných fenolů metodou vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie (HPLC) 4. Head-space analýza těkavých organických látek v kapalných vzorcích 
pomocí plynové chromatografie (GC) 5. Ultrazvuková extrakce vzorů půdy a stanovení 
polychlorovaných bifenylů (PCBs) a organochlorových pesticidů (OCPs: DDT, hexachlorcyklohexan, 
hexachlorcyklobenzen) metodou plynové chromatografie s hmotnostně selektivním detektorem 
(GC/MS) 

Výukové metody: Týdenní blokové laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: písemný test, protokoly  
Literatura:  

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

 Skoog, Douglas A. - Leary, James J. Principles of instrumental analysis. 4th ed. Fort Worth : Saunders 
College Publishing, 1992. xii, 700 s. ISBN 0-03-023343-7.   
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ENV001 Environmentalistika v dnešním světě 
Vyučující: RNDr. Mgr. Michal Bittner Ph.D.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen:; - obhájit význam a důležitost environmentalistiky 
v současné společnosti; - vysvětlit, jak souvisí vývoj environmentálních problémů se zdánlivě nesouvisejícími 
disciplínami jako je např. ekonomie, technologie, etika atd.; - navrhovat možná řešení současných 
environmentálních problémů, a to od úrovně jedince po mezinárodně koordinované akce ; - analyzovat výhody a 
nevýhody potenciálních řešení ; - hodnotit současné přístupy řešení národních i mezinárodních 
environmentálních problémů, a to velmi kriticky ; - interpretovat a diskutovat výsledky dosavadních úspěšných 
či neúspěšných řešení environmentálních problémů ;  
Osnova:  

 Environmentální problémy v ČR a ve světě. 
 Kořeny environmentální krize 
 Ekologické určení vztahu člověka k ŽP. 
 Env. Souvislosti získávání energie a potravy. 
 Vztah ekologie a environmentalistiky, historický vývoj. 
 Environmentální etika. 
 Environmentální ekonomie. 
 Koncepce trvale udržitelného rozvoje. 
 Přístupy technologických řešení env. krize a jejich omezení. 
 Environmentální právo a politika. 
 Hodnotová řešení environmentální krize. 

Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Během semestru 
studenti (skupiny 1-5 lidí) vypracovávají vlastní projekty na vybraná environmentální témata, který pak na konci 
semestru prezentují spolužákům. Součástí výuky je také odborná exkurze do "eko-vesnice" Hostětín. Studenti 
jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti, a je dbán důraz především na 
porozumění souvislostí.  
Metody hodnocení: Účast na přednáškách není povinná, nicméně je silně doporučovaná z důvodu logické 
návaznosti jednotlivých témat. Z tohoto důvodu je každá účast ohodnocena jedním bodem. Další body studenti 
získají za prezentaci svého semestrálního projektu na vybrané téma. Závěrečná zkouška na konci semestru je 
písemnou formou, kde se jedná o kombinaci "multiple choice" testu a otázek s požadavkem písemné odpovědi. 
Tyto otázky prokáží, zda student problematice porozuměl a umí dané téma vysvětlit. Každá otázka je za 1 bod. 
Celkový počet je 100 bodů (včetně bodů za docházku a studentský projekt) a pro úspěšné absolvování předmětu 
je nutné dosáhnout alespoň 50 bodů.  
Literatura:  

 Bittner, Michal. Úvod do environmentalistiky. Vysoké učení technické v Brně, 2010, 125 s. ISBN 978-
80-214-4063-0  

 Cenia. Životní prostředí v ČR 1989-2004, Praha, MŽP ČR, 2005, http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSFP6KHRR  

 Diamond, Jared M. Kolaps :proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. 
Praha : Academia, 2008. 751 s., [2. ISBN 978-80-200-1589.  

 Kohák, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Vyd. 1. Praha : Sociologické 
nakladatelství, 1998. 203 s. ISBN 80-85850-63. 

 World Watch Institute (2008). Vital signs 2008  
 Fromm, Erich. Mít, nebo být? Translated by Jan Lusk. Vyd. 1. Praha : Aurora, 2001. 242 s. ISBN 80-

7299-036-5.  
 World Watch Institute (2008). State of the world 2008  
 Meadows, Donella H. - Randers, Jørgen - Meadows, Dennis L. Limits to growth :the 30-year update. 

London : Earthscan, 2005. xxii, 338. ISBN 1-84407-144-8.  
 Johanisová, Naděžda. Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Sedmá generace, Brno, 2, od s. 18-

21. 2005.  
 Carson, Rachel. Silent spring. Greenwich : Fawcett Crest Book, 1962.  
 The upside of down :catastrophe, creativity and the renewal of civilisation. Edited by Thomas F. 

Homer-Dixon. ISBN 0285637940.  
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 Schweitzer, Albert. Albert Schweitzer - zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Edited by Otakar A. 
Funda - Petr Pokorný, Translated by Jaroslav Kohout. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 1989. 308 s. ISBN 80-
7021-010-9.   

 Librová, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 320 s. 
Společensko-ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496.  

 Binka, Bohuslav. Environmentální etika. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 157 s. ISBN 978-
80-210-4594.   

ENV002 Trvale udržitelný rozvoj 
Vyučující: RNDr. Mgr. Michal Bittner Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen:; - porozumět a vysvětlit koncepci TUR jako nezbytné 
strategie společenského rozvoje postmoderní společnosti, včetně indikátorů udržitelnosti a konkrétních aplikací 
v politickém a právním prostředí EU i ČR - interpretovat přístupy čistší produkce a jejích vědeckotechnických, 
technologických, ekonomických, právních a řídících nástrojů - předkládat racionálně odůvodněná doporučení, 
jak naplňovat koncepci TUR a jaké jsou limity jeho prosazování na globální, celostátní, regionální a lokální 
úrovni  
Osnova:  

 1) Úvod. Globální problémy lidstva, vývoj vztahů ekonomického rozvoje a životního prostředí, Zpráva 
Římského klubu (1972), Zpráva komise UNCED Our Common Future, (1978), Konference UNCED 
Rio de Janeiro (1982). World Summit Johannesburg (2002) a další vývoj. 

 2) Trvale udržitelný rozvoj – environmentální, ekologické, vědecko-technické, technologické, politické, 
právní, ekonomické, sociálně-politické, vojensko-technické, vojensko-politické, kulturní, informační, 
výchovně-vzdělávací a ryze humánní aspekty. 

 3) Indikátory udržitelnosti. 
 4) Významné globální dokumenty a mezinárodní závazky České republiky v ochraně životního 

prostředí, vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji (Dokumenty Konference UNCED Rio de Janeiro 
1992, Agenda 21, Montrealský protokol, Basilejská úmluva, Kjótský protokol a navazující dokumenty, 
CLRTAP a dodatkové protokoly, Stockholmská úmluva, Rotterdamská úmluva, Charta Země aj.). 
Souvislosti s multilaterálními a bilaterálními dohodami o odzbrojení a regulaci zbrojení v oblasti zbraní 
hromadného ničení (Statut Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Smlouva o nešíření jaderných 
zbraní, Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní, Úmluva o úplném a všeobecném zákazu 
chemických zbraní, Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek aj.). 

 5) Státní politika životního prostředí České republiky a její vývoj. 
 6) Environmentální politika EU a OECD. 
 7) Struktura a základy české environmentální legislativy (Životní prostředí – všeobecně; Vodní 

hospodářství; Odpadové hospodářství; Ochrana ovzduší; Ochrana přírody; Ochrana půdního fondu a 
lesní hospodářství; Geologie a hornictví; Územní plánování a stavební řád; Posuzování vlivů na životní 
prostředí; Nakládání s chemickými látkami; Prevence závažných havárií; Geneticky modifikované 
organismy; Integrovaná prevence znečištění; Energetika; Hluk; Ochrana klimatu). 

 8) Řešení environmentální politiky na regionální a komunální úrovni – Lokální Agenda 21 
 9) Principy a strategie čistší produkce – materiálové a energetické bilance a toky. Minimalizace odpadů, 

prevence emisí. Přechod od řešení „na konci potrubí“ k řešení „u zdroje“, tj. v designu, plánování a 
provozní kontrole. 

 10) Realizace čistší produkce. Transformace řídícího systému. Analýza životního cyklu (LCA) 
výrobku, resp. investičního celku od těžby surovin po likvidaci, resp. uložení nerecyklovatelného 
zbytku. Změna surovin, změna výrobku, změna výrobní technologie. Vnitřní a vnější recyklace. LCA 
v nevýrobní sféře. 

 11) Úloha vědeckých pracovníků a inženýrů ve všech fázích životního cyklu výrobku resp. investičního 
celku (základní, orientovaný základní výzkum, vývoj, design a plánování výroby, výrobní a provozní 
kontrola) v materiální výrobě, v nevýrobní sféře a v kontrolních institucích státní správy a samosprávy, 
úloha nevládních organizací. 

 12) Příklady zavádění čistší produkce v chemickém, farmaceutickém, potravinářském, papírenském, 
spotřebním aj. průmyslu. 

 13) Environmentální řízení podniku a jeho nástroje (ISO 14 000) - environmentální řídící systém 
(EMS), environmentální audit (EA), environmentální řídící a auditorské schéma (EMAS), 
environmentální označování (EL), Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), Integrovaná prevence a 
omezování znečištění (IPPC) aj., vztahy k ISO 7 000 a ISO 9 000. 

 14) Ekonomické a právní aspekty čistší produkce. Čistší produkce a tržní prostředí. 
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Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Studenti jsou 
často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti, a je dbán důraz především na 
porozumění souvislostí.  
Metody hodnocení: Závěrečný písemný test s možností ústního přezkoušení.  
Literatura:  

 Moldan, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2009. 419 s. ISBN 978-80-246-
1580.  

 Kolářová, Hana. Udržitelný rozvoj :hledání cest, které nekončí. Praha : Centrum pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy, 2006. 186 s. ISBN 80-87076-02-8.  

 Moldan, Bedřich. (Ne)udržitelný rozvoj :ekologie : hrozba i naděje. Edited by Hana Kolářová. 2. vyd. V 
Praze : Univerzita Karlova, 2003. 141 s. ISBN 80-246-0769-7.   

ENV003 Environmentální informace a modelování 
Vyučující: Mgr. Klára Komprdová Ph.D., Mgr. Jiří Komprda Ph.D., RNDr. Alice Dvorská Ph.D.  
Rozsah: 1/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studující s neexperimentální stránkou environmentální chemie, 
zejména s možnostmi interpretace chemických environmentálních dat a základy modelování na PC. Kurz klade 
důraz jak na poslední vědecké poznatky v dané oblasti, tak na možnosti využití těchto nástrojů v praxi.  
Osnova:  

 1. Informační zdroje a modely 
 a. Úvod do environmentálních modelů, úvod do GIS (geografické informační systémy) 
 b. Zdroje informací a environmentálních dat vhodných pro modelování, databáze 
 2. Receptorové modely, určování zdrojů polutantů: úvod, principy, využití, příklady konkrétních 

modelů (metody statistického zpracování zpětných trajektorií vzdušných mas, vícerozměrné statistické 
metody) 

 3. Rozptylové modely: úvod, principy, využití, příklady konkrétního modelu (např. SYMOS´97) 
 4. Prostorové modelování I - design vzorkování, princip autokorelace 
 5. Prostorové modelování II – základní interpolační techniky pro prostorové modely polutantů, cvičení 

v ArcGIS 
 6. Úvod do boxových modelů, matematické řešení, transportní procesy a rozdělovací koeficienty 
 7. Příklady konkrétních boxových modelů, popis jejich základů, struktury a matematického řešení 

(např. EPISuit, Chemcan, CemoS, POPCYCLING-Baltic), + cvičení s modely, vytvoření jednoduchého 
boxového modelu v MS Excel 

Výukové metody: Výuka probíhá formou powerpointových prezentací, následovaná diskuzí o vhodnosti použití 
jednotlivých modelů pro dané účely. Každý blok bude doplněn praktickou částí na PC, kde bude možno si 
jednotlivé modely vyzkoušet v různých SW. Budou řešeny praktické úlohy na reálných datech z oblasti chemie 
životního prostředí. Student vypracuje během semestru projekt na jedno ze zadaných témat.  
Metody hodnocení: Zakončením předmětu bude písemná zkouška zaměřená na ověření teoretické pochopení 
probíraných metod a hodnocení projektu.  
Literatura:  

 Mackay, Donald. Multimedia environmental models :the fugacity approach. 2nd ed. Boca Raton, Fla. : 
Taylor & Francis, 2001. 261 s. ISBN 1-56670-542-8.  

 Hengl, T. A Practical Guide to Geostatistical Mapping of Environmental Variables. Luxemburg : EUR 
22904 EN Scientific and Technical Research series, Office for Official Publications of the European 
Communities, 2007. 143 s. ISBN 978-92-79-0690.  

ENV004 Stáž v environmentální praxi 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D., Mgr. Lenka Hofmanová  
Rozsah: 0/0/0. 3-5 dní. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student seznámen s vybraným provozem v praxi, která se zaměřuje 
na některý z aspektů životního prostředí. Bude znát provoz a procesy pracoviště, na kterém realizoval stáž a bude 
schopen je nejen popsat, ale i se do nich reálně zapojit.  
Osnova:  
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 Organizační postup absolvování předmětu: 
 Studenti si vyberou stáž z databáze stáží (online či předaná vyučujícím). Přihlásí se do konkrétní stáže 

(mailem vyučujícímu, později i možná elektronická registrace). Obsazená stáž je hned označena 
v databázi. 

 Student získá kontaktní údaje a zkontaktuje osobu na cílové organizaci, domluví si přesný čas a náplň, 
toto probere i s vyučujícím předmětu, který odsouhlasí tyto detaily. Vyučující také může pomoci s tímto 
jednáním. 

 Student si může sehnat stáž v env. praxi i sám někde jinde než z databáze. Je nutné si takovou stáž 
předjednat – mít souhlas cílové organizace, kontakt a rámcové téma a období stáže (vyučující také 
může pomoci s tímto jednáním). V tomto případě vyučující předmětu musí odsouhlasit ještě před 
realizací stáže, že je vhodná a že bude pro předmět uznána. 

 Komunikaci s externími odborníky studenti konzultují s vyučujícím (např. maily posílat v kopii i 
vyučujícímu). Při tomto jednání je student povinen chovat se uctivě a slušně, zejména nesmí poškodit 
dobré jméno Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. 

 Před vlastním zahájením stáže (jakmile je známo přesné datum, náplň a místo stáže, student podepíše 
u vyučujících tzv. dohodu o stáži. V některých případech vyžadují i hostitelské organizace podpisy 
dokumentů před realizací stáže. 

 Ubytování a dopravu si student zajišťuje sám. Studentovi mohou být za určitých podmínek proplaceny 
náklady na cestu a ubytování na základě předložených dokladů, maximálně však do výše 500 Kč na 1 
noc ubytování a 800 Kč na jízdné celkem. 

 Při realizaci stáže student nereprezentuje pouze sebe, ale také Centrum pro výzkum toxických látek 
v prostředí. Proto je student povinen chovat se tak, aby nepoškodil dobré jméno Centra. Zejména si dát 
pozor na střety zájmů a v citlivé oblasti (interpretace různých výsledků a studií, jakékoliv zveřejnění 
výsledků stáže, účast v diskutabilních projektech apod.). V případě, že si student není jistý, zda aktivity 
na stáži nemohou poškodit Centrum, musí kontaktovat pracovníky Centra a konzultovat s nimi situaci. 

 Po návratu ze stáže student vypracuje zprávu (max 1 strana A4) o tom, co na stáži dělal, co se naučil 
apod. Tato zpráva musí být opatřena potvrzením odborníka, který studenta na stáži vedl a jeho 
vyjádřením k průběhu stáže (1-2 věty). Pokud je to možné, je vítáno, pokud je ke zprávě přiloženo i pár 
fotografií ze stáže. 

 Poté je mu udělen zápočet. 

Výukové metody: Formou výuky je stáž v praxi. Organizační pokyny viz osnova.  
Metody hodnocení: Student musí odevzdat zprávu ze stáže o rozsahu 1 A4, kde popíše, co se naučil, s čím se 
seznámil na stáži, jak stáž probíhala. Součástí zprávy musí být vyjádření (1-2 věty) od pracovníka, který studenta 
na stáži vedl. Poté je studentovi udělen zápočet.  
Literatura:  

 Tento předmět logicky nemá žádnou doporučenou literaturu.  

ENV005 Politika a nástroje ochrany životního prostředí 
Vyučující: RNDr. Alice Dvorská Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studující s environmentální politikou České republiky a EU, jejíž 
nástroje jsou předmětem činnosti řady zaměstnavatelů různého typu. Na konci tohoto kurzu bude student ovládat 
globální legislativní a právní systém týkající se problematiky životního prostředí. Zároveň se bude schopen 
orientovat v jednotlivých nástrojích environmentálního managementu (EIA, SEA, IPPC, BAT/BEP, EMS apod.). 
Kurz se bude detailně věnovat chemické legislativě na českém území vycházející z mezinárodních dohod 
o chemických látkách, chemické výrobě i nakládání s odpadem (SAICM, REACH, basilejská úmluva, 
Stockholmská úmluva, Montrealský protokol, Rotterdamská úmluva). Student prokáže nabité znalosti a 
schopnost jejich aplikace na řešení praktických případů z projektů GEF. Předmět bude vyučován formou 
zvaných přednášek expertů, kteří dané nástroje představí nejen teoreticky, ale přiblíží i vybrané konkrétní 
příklady jejich aplikace v praxi a posluchače/ky seznámí s typem zaměstnavatelů, u nichž jsou tyto nástroje 
předmětem činnosti.  
Osnova:  

 Předběžná osnova: 
 (a) environmentální právní nástroje 
 – environmentální legislativa česká, evropská, mezinárodní 
 – mezinárodní právně závazné nástroje (Stockholmská úmluva, Basilejská úmluva, Rotterdamská 

úmluva, Montrealský protokol, vyjednávání globální úmluvy o rtuti apod) 
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 (b) nástroje environmentálního managementu 
 - REACH (vč. představení Evropské chemické agentury) 
 - SAICM 
 - EIA, SEA 
 - IPPC 
 - BAT/BEP 
 - EMS 
 - řízení rizik (chemické látky, prevence havárií, bojové chemické látky) 
 - nástroje využívané v průmyslových velmocích (USA, Kanada, Japonsko, Švýcarsko, Austrálie) 
 (c) vybraná témata z oblasti environmentální ekonomie 
 (d) krátký úvod do hodnocení vlivu produkce, užívání a destrukce výrobků (služeb) na životní prostředí 

(LCA a další metody) 

Výukové metody: přednášky.  
Metody hodnocení: písemný test  
Literatura: literaturu doporučuje přednášející při zahájení kurzu 
.  

ENV006 Statistické zpracování environmentálních dat 
Vyučující: Mgr. Dominik Heger Ph.D.  
Rozsah: 1/2. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je studujícím předvést, že zpracování dat je logické a v principu jednoduché, 
přestože dat může být hodně a jejich zpracovávání časově i matematicky náročné. Studující budou mít jasnou 
představu o základních metodách a jejich principech a budou vědět, kde najít řešení metod složitějších. Budou 
přesvědčeni o nezbytnosti správného zpracování dat a jeho veliké užitečnosti. Budou schopni pochopit výsledky 
statisticky zpracovaných dat v běžném životě a základní zpracování vědecké.  
Osnova:  

 1. Úvod, zpracování dat a jeho užitečnost, seznámení s obsahem kurzu 
 Charakteristiky měření a výsledků 
 • Typy dat 
 • Fyzikální velična a její zápis 
 • Správnost, přesnost, neurčitost 
 • Správný zápis výsledků, počet desetinných míst, operace s platnými číslicemi 
 • Frekvenční rozložení a jeho znázornění – histogram, distribuční funkce 
 2. Základní popisná statistika 
 • Charakteristiky středu – průměr a medián 
 • Charakteristiky rozptylu – rozptyl (variance), standardní odchylka, (spooled) 
 • Limity spolehlivosti 
 • Test na chybu 
 3. Šíření chyb – odvození a příklady 
 4. Normální rozložení 
 • Populace × vzorek 
 • Pravděpodobnost výskytu, kvantily 
 • Interval spolehlivosti – jednostranný, dvoustranný, limity spolehlivosti 
 • Statistické testování – chyby prvního a druhého řádu 
 • Z – statistika 
 5. Jednovzorkové hypotézy 
 • t-test 
 • Jak publikovat rozptyl okolo středu 
 • Odhad nových limitů intervalu spolehlivosti, velikost vzorku za požadovaných parametrů 
 • Výpočet síly testu 
 • Hypotézy o rozptylu – χ2 
 6. Dvouvzorkové hypotézy 
 • S pooled, rozptyl rozdílů mezi průměry, t-test 
 • Limity spolehlivosti pro Ho je zamítuta, interval spolehlivosti rozdílu 
 • Ho není zamítnuta – vážený průměr a jeho limit spolehlivosti 
 • Nestejné rozptyly –Welchovo přibližné t = Behrens-Fisher t’ test 
 • Neparametrické testy - Wilkoxon-Mann-Whitney pořadový test 
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 • Párové test 
 7. Vícevzorkové hypotézy a analýza rozptylu - ANOVA, násobné srovnání 
 • Jednocestná ANOVA 
 • Welchův test při nestejných rozptylech 
 • Neparametrická ANOVA (Kruskalův-Wallisův test) 
 • Násobé srovnání - Tukeyův test, Tukey-Kramer, Scheffého test násobných kontrastů (post hoc test) 
 8. Regrese a korelace. Lineární regrese, kalibrační křivka, kalibrační křivka s vnitřním standardem 
 9. SVD, Target factoral analysis 

Výukové metody: Přednes, cvičení, příklady zpracování v různých programech  
Metody hodnocení: 3 písemné testy, ústní zkouška  
Literatura:  

 Jerrold H. Zar: Bistatistical Analysis  

ENV007 Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního 
prostředí 
Vyučující: RNDr. Roman Prokeš , Mgr. Jan Kuta  
Rozsah: 1/0/2. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem předmětu je získání schopnosti orientace, přehledu a praktických znalostí 
v problematice hodnocení kvality ŽP. Studenti si prakticky vyzkouší základní biologické a chemické metody 
používané v praxi pro stanovení parametrů hodnocení kvality ŽP, získají přehled o vyhláškách, legislativních 
opatřeních a vybraných limitech týkajících se kvality vod, půd, ovzduší, použitelnosti kalů apod., případně, jaká 
jsou následná opatření při nesplnění limitů a které instituce se touto problematikou zabývají. Celý tento kurz je 
prakticky zaměřen a měl by absolventa vhodně připravit do praxe.  
Osnova:  

 Základní termíny z oblasti vzorkování. Vzorkovací nástroje a zařízení. Postupy pro úpravu a stabilizaci 
vzorků. Normy a další legislativní podklady z oblasti vzorkování. Hodnocení kvality různých matric 
(vod, ovzduší, půda, kaly ...) a související legislativa. Analytické techniky pro stanovení anorganických 
a organických polutantů. Vybrané biologické a mikrobiologické metody. 

Výukové metody: Přednášky, laboratorní cvičení a praktické ukázky  
Metody hodnocení: Absolvování laboratorních cvičení. Kvalita zpracování protokolů z laboratorního cvičení. 
Písemná zkouška.  
Literatura:  

 Popl, Milan - Fähnrich, Jan. Analytická chemie životního prostředí. 4. přeprac. vyd. Praha : 
Vydavatelství VŠCHT, 1992. 238 s. ISBN 80-7080-336-3.  

 Aery, N. C. Manual of environmental analysis. 1st pub. Boca Raton : CRC Press, 2010. x, 413 s. 
ISBN 9781420069150.  

 Portál veřejné správy – online sbírka zákonů: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/699/place  

 Vzorkování I. V. Horálek a kol. ISBN 978-80-86380-53-7  

ENV008 Nápravy environmentálních škod 
Vyučující: Ing. Vít Matějů  
Rozsah: 1/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti znát základní postupy pro odstranění starých 
ekologických zátěží a následků ekologických havárií. Budou se orientovat v metodice remediací půdy, podzemní 
vody a odpadních vzdušnin. Budou mít přehled o teoretických základech sanačních technologií a způsobech 
jejich praktického využití. Budou schopni diskutovat řízení a výběr nejvhodnějších sanačních postupů pro 
konkrétní kontaminované lokality.  
Osnova:  

 i) Základní pojmy sanace kontaminovaných lokalit a definice pojmů: sanace saturované a nesaturované 
zóny, sanace in-situ a ex-situ, integrované technologie, horninové prostředí, saturovaná a nesaturovaná 
zóna, polární a nepolární polutanty, polutanty těžší než voda a lehčí než voda, source treatment, 
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organické a anorganické polutanty, přirozená atenuace a podporovaná atenuace, fytoremediace, green 
remediation (využití udržitelných technologií při remediaci kontaminovaných lokalit), šíření polutantů 
v prostředí, fyzikálně-chemické parametry zvodně 

 ii) Základní principy sanací kontamiovaných lokalit: mikrobiologie (aktivní mikroorganismy, základy 
fyziologie důležité pro využití v sanačních technologiích, enzymy, biologické povrchově aktivní látky), 
přenos hmoty, biofilm, sorpce-desoprce, dostupnost polutantů, anaerobní a aerobní degradace, 
biotransformace, inženýrské aspekty sanačních technologií, fyzikální a fyzikálněchemické metody 
sanace (chemická oxidace in-situ, vymytí povrchově aktivní látkou, pump and treat, stripping, odporový 
ohřev), monitoring a optimalizace technologických parametrů a řízení sanace, integrovaný nástroj pro 
posouzení kvality vyčištěných materiálů, stanovení účinnosti sanace a návrh sanačních limitů, 
hodnocení účinnosti sanačních zákroků 

 iii) Biologické sanační technologie: bioventing, biosparging, bioslurping, praktická aplikace a 
použitelnost 

 iv) Biologická degradace polutantů ve vytěžených materiálech (kontaminované zeminy, stavební 
konstrukce, dekontaminace na biodegradačních plochách, landfarming, slurry-phase (suspenzní 
systémy) a fyzikálněchemické metody (imobilizace, stabilizace), praktické aplikace a použitelnost 
(sanace ex-situ) 

 v) Biologické metody pro eliminaci BTEX, chlorovaných ethylenů, ropných uhlovodíků - základy a 
praktická aplikace 

 vi) Integrace biologických metod do kombinovaných sanačních technik, kombinované sanační 
technologie (sanační čerpání + biologické dočištění, sanační čerpání + stripping + biologické dočištění, 
chemická oxidace in-situ + biologické dočištění) přirozená atenuace a podporovaná atenuace, 
bioimobilizace, biostabilizace, pump and treat, vymývání povrchově aktivními látkami, chemická 
oxidace in-situ, další fyzikálněchemické metody a jejich praktické využití 

 vii) Biofiltrace půdního vzduchu a dalších vzdušnin, základní principy biofiltrace, praktická aplikace 
pro úpravu průmyslových odpadních vzdušnin a eleminace zápachu 

 viii) Exkurze na kontaminované lokalitě s výkladem použitých technologií, charakterizací lokality 
z hydrogeologického hlediska, polutantech a dosažených výsledcích sanace 

Výukové metody: Jedná se o přednášky doprovázené prezentacemi powerpoint. Studenti samostatně pracují 
s doporučenou literaturou. Součástí předmětu je i exkurze, na níže je účast povinná.  
Metody hodnocení: Written test.  
Literatura:  

 Federal Remediation Technology Roundtable (2011): Remediation Technoilogies Screening Matrix, 
and Reference Guide, Version 4.0, http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html  

 Lehr, J.H. (2004): Wiley´s Remediation Technologies Handbook, Wiley Interscience, A John Wiley 
and Sons, Inc. Publication, Hoboken, NJ, ISBN 0-471-45599-1  

 U.S. EPA (2011): Contaminated Sites, Clean-Up Information http://clu-in.org/remediation/ 
(aktualizovaná databáze informací mimo jiné i o technologiích pro sanační zákroky)  

 U.S. EPA (2011): Contaminated Sites, Clean-Up Information, databáze sanačních technologií 
http://www.clu-in.org/databases/  

 Kompendium sanačních technologií. Edited by Vít Matějů. Vyd. 1. Chrudim : Vodní zdroje 
Ekomonitor, 2006. 255 s. ISBN 80-86832-15-5.  

 Federal Remediation Technology Roundtable (2011): Remediation Technology Assessment Reports, 
http://costperformance.org/remediation/  

 Environment Agency (2003): An illustrated handbook of DNAPL transport and fate in the subsurface, 
R&D Publication 133, Environment Agency, ISBN : 1844320669, http://www.clu-
in.org/conf/itrc/dnaplpa/dnapl_handbook_final.pdf  

ENV009 Odpadové hospodářství v praxi 
Vyučující: Mgr. Alena Křepelková  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - objasnit moderní způsoby nakládání s odpady 
dle současně platné legislativy odpadového hospodářství - pracovat se zákonem o odpadech a jeho prováděcími 
právními předpisy - popsat jednotlivé technologie pro úpravu, využívání a odstraňování odpadu - vysvětlit 
logistiku odpadového hospodářství a celkové legislativní zaštítění sběru, výkupu a přepravy odpadů  
Osnova:  
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 1. Historie a struktura odpadového hospodářství. Historické souvislosti dějinných událostí a vývoje 
technik odpadového hospodářství od doby kamenné do současnosti; Historické mezníky; důvody 
vzniku environmetální legislativy; Tok odpadů (flow stream); Struktura odpadového hospodářství 

 2. Legislativa odpadového hospodářství. Zákon o odpadech a jeho prováděcí právní předpisy; Co je 
odpad?; Rozdělení odpadů; základní pojmy; Hierarchie způsobů nakládání s odpady; Zařazování 
odpadu podle katalogu odpadů; Povinnosti původců odpadů; Postup pro získání souhlasu KÚ 
k provozování zařízení pro nakládání s odpady; Balení a označování odpadů atd. 

 3. Skládkování odpadů, biodegradace, stabilizace. Úvod do problematiky skládkování; Typy skládek 
podle způsobu jejich zabezpečení; Zabezpečení skládek a rekultivace skládek; Typologie skládek podle 
druhu ukládaných odpadů; Popis zařízení a jeho jednotlivé technické objekty; Monitoring a péče 
o skládku; Trendy a předpokládaný vývoj v oblasti skládkování; Legislativní rámec skládkování 

 4. Kompostování biologicky rozložitelných odpadů, moderní trendy. Pojem biologicky rozložitelný 
odpad; Základní skupiny BRO; Legislativa v oblasti nakládání s BRO; Produkce odpadu v ČR; 
Srovnání se zahraničím; Hlavní oblasti produkce; Komunální BRO; Možnosti a způsoby sběru BRO 
z produkce obcí; Typové technologie pro zpracování BRO; Jejich výhody a nevýhody; Výstupy ze 
zpracování a možnosti jejich využití; Základní charakteristika kompostárny; Počet zařízení v ČR; 
Objem zpracovávaného odpadu; Skladba zakládky z hlediska optimalizace procesu; Proces 
kompostování; Monitoring atd. 

 5. Technologie na úpravu a odstranění kapalných odpadů. Charakteristika kapalných odpadů; Pojem 
kapalný odpad a odpadní voda; Základní skupiny a zdroje kapalných odpadů; Produkce v ČR; 
Konvenční a moderní technologie pro odstranění kapalných odpadů, Jejich výhody a nevýhody; 
Výstupy z technologie úpravy a možnosti jejich odstranění; Kvalitativní charakteristika přijímaných a 
produkovaných komodit; Akceptační kritéria příjmu a odstranění kapalných odpadů; Míšení kapalných 
odpadů; Monitoring; Legislativní rámec; Havarijní plány; Provozní předpisy; Základní legislativní 
povinnosti dle zákona o vodách 

 6. Spalovací procesy, spalitelné odpady. Úvod do oblasti spalování odpadů; Jaké je základní rozdělení 
technologií pro spalování odpadů?; Hlavní části technologií spaloven; Legislativní předpisy pro 
spalování odpadů a provoz technologií; Kriteria pro příjem odpadů do spaloven; Trendy v oblasti 
spalování odpadů. 

 7. Stálá havarijní služba, nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky. Ekologické havárie; Stálá 
havarijní služba; Integrovaný záchranný systém ČR; TRINS; Likvidace následků ekologických havárií; 
Monitoring znečištění; Legislativa nebezpečných látek; Souvislost mezi nebezpečnými vlastnostmi 
látek, přípravků a odpadů 

 8. Recyklace, druhotné suroviny. Co je to DRUSUR?; Třídění a technologie na zpracování drusur; 
Koloběh drusur – z odpadu nový výrobek 

 9. Logistika odpadového hospodářství, ADR. Plánování svozových tras; Monitorování jízd nákladních 
vozidel pomocí GPS zařízení; Speciální přepravní režimy; Čipování kontejnerů; Druhy kontejnerů; 
Druhy nákladních vozů pro přepravu odpadů; Co znamená ADR?; Legislativa přepravy nebezpečných 
věcí; Označení nákladních vozů pro přepravu odpadů atd. 

 10. Moderní trendy v odpadovém hospodářství. Materiálové a energetické využití; Nové technologie a 
techniky; Inovativní postupy; Předpokládáný vývoj vztahů původce odpadů - operátor – zpracovatel; 
Integrované systémy 

Výukové metody: Výuka je realizována formou přednášky s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění mechanismům a souvislostem a na aplikaci legislativy do praxe. Studenti jsou často dotazováni na 
aktuálně probírané téma. Jsou podporovány v tom aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím. 
Studenti se účastní dohromady 4 exkurzí, které probíhají přímo na jednotlivých vzorových zařízeních pro 
nakládání s odpady.  
Metody hodnocení: Návštěva přednášek není povinná, ale silně doporučená pro porozumění probíraným 
tématům. Informace získané na přednáškách budou součástí závěrečného testu. Závěrečné hodnocení (na konci 
semestru) je provedeno formou písemné zkoušky.  
Literatura:  

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v 
platném znění.  

 BŘEZINA M.: Sborník přednášek, Odpadové hospodářství. VŠCHT Praha, 2008.  
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady.  
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 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpa  

  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.  
 ČSN 83 8001 Charakterizace odpadů –Názvosloví – část 1.: Názvy a definice vztahující se k materiálu. 

ČNI Praha, 2005.  
 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), v platném znění.  
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.  
 KURAŠ M.: Technologie zpracování odpadů. Skriptum VŠCHT Praha, 1992.  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, o hygienických 

pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.  
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  
 ALTMAN V.: Odpadové hospodářství. VŠB-TU, Ostrava 1996.  
 HORSÁK Z. ; Optimalizace postupu nakládání s biologicko rozložitelnými odpady v regionálním 

měřítku, disertační práce MLZU Brno, červen 2007  
 KOTOVICOVÁ, HORSÁK a kol.; Ochrana životního prostředí II, MZLU Brno, 2008  
 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek. ČNI 

Praha, 2002.  
 OBROUČKA K.: Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava, VŠB-TU 2001. 

ISBN 80-248-0009-8.  
 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
 ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek. ČNI Praha, 2002.  
 Waste business book, SUEZ ENVIRONMENT, 1.rue d´ Astorg, Paris, leden 2008  
 Kolektiv autorů: Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,Chrudim, 

2008, ISBN:978-80-86832-38-8  
 KOTOVICOVÁ, HORSÁK a kol.; Ochrana životního prostředí, MZLU Brno, 2004, ISBN 80-7157-

749-9  
  zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách  

ENV010 LCA - hodnocení životního cyklu výrobků a služeb 
Vyučující: RNDr. Mgr. Michal Bittner Ph.D.  
Rozsah: 1/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Na konci předmětu bude student schopen: - obhájit význam hodnocení životního cyklu (LCA) 
jako metody sloužící k minimalizaci dopadů průmyslových výrob na životní prostředí - vysvětlit, jak lze dopady 
na životní prostředí hodnotit a jaká je využitelnost získaných výsledků - navrhnout, jak optimalizovat proces 
výroby či služby za účelem snížení jeho dopadů na životní prostředí v celém životním cyklu - prakticky provádět 
jednoduchá LCA za použití programu SimaPro - interpretovat získané výsledky a kriticky je posoudit  
Osnova:  

 Přednášky: 
 1) Principy hodnocení životního cyklu výrobků a služeb, a obhájení významu LCA 
 2) Definice cílů a rozsahu studie, funkční jednotka, inventarizace 
 3) Hodnocení dopadů 
 4) Kategorie dopadu (úbytek surovin, klimatické změny, lidské zdraví, kvalita ekosystémů...) 
 5) Interpretace životního cyklu a kritické přezkoumání LCA studie 
 6) Informační zdroje, použití LCA, softwarové pomůcky 
  
 Cvičení - práce s programem SimaPro 
 7) Seznámení s programem a ukázání jeho logiky 
 8) Založení LCA hodnocení, definice cílů a rozsahu v programu SimaPro 
 9) Zpracování relevantních informací z databází či přímo od výrobce/producenta 
 10) Hodnocení dopadů a jejich interpretace, různé typy vizualizace a jejich význam, vážení 
 11) Výstupy modelování LCA 

Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Studenti jsou 
často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti, a je dbán důraz především na 
porozumění souvislostí. Nedílnou součástí předmětu je praktické seznámení s prací se softwarem SimaPro.  
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Metody hodnocení: Závěrečný písemný test s možností dodatečného ústního přezkoušení.  
Literatura:  

 Kočí, Vladimír. Posuzování životního cyklu. Vyd. 1. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. 263 s. 
ISBN 978-80-86832-42.  

 Baumann, Henrikke - Tillman, Anne-Marie. The hitch hiker's guide to LCA :an orientation in life cycle 
assessment methodology and application. Lund : Studentlitteratur, 2004. 543 p. ISBN 91-44-02364-2.  

ENV011 Přenositelné kompetence v environmentální praxi 

Vyučující: Ing. Boris Janča , Bc. Ing. Viktor Kulhavý Ph.D., MSLS  
Rozsah: 1/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Kurz reaguje na současné požadavky, kdy je schopnost přenositelných kompetencí vyžadována 
na všech úrovních řízení. V rámci kurzu se studenti/ky zdokonalí v tzv. měkkých schopnostech (přenositelné 
kompetence, soft-skills) způsobech prezentace vlastních výsledků. Tyto dovednosti zkvalitní jejich bezprostřední 
fázi přechodu do praxe, tak dlouhodobé obstání v praxi jako takové. Účastníci kurzu:  
�  získají přehled o specificích týmové spolupráce;  
�  vyzkouší si práci ve skupině a v týmu;  
�  získají přehled o základech řízení se zaměřením na řízení druhých, projektové řízení a sebeřízení;  
�  získají přehled o základních prezentačních dovednostech;  
�  vyzkouší si prezentaci před skupinou a získají na svoji prezentaci zpětnou vazbu;  
�  vyzkouší si zpětnou vazbu v praxi, tj. zpětnou vazbu poskytnou i získají;  
�  oddechnou si od běžné výuky, její formy i obsahu.  
Osnova:  

 Výuka je rozdělena do tematických bloků, které budou procvičovány na pěti seminářích. Šesté, 
závěrečné setkání je věnováno závěrečné simulaci - kolokviu. Výuka bude probíhat v rozsahu 4 
vyučovací hodiny jednou za 14 dní. 

 1. Úvodní seminář  
 Očekávání účastníků kurzu  
 Organizační záležitosti, rozdělení témat prezentací  
 Představení účastníků kurzu – práce se sociálními informacemi  
 Vnímání a poznávání druhých lidí. První dojem. Empatie. Chyby a zkreslení při vnímání a poznávání 

druhých lidí.  
 Prezentační dovednosti. Diskuse nad škálami pro posuzování vystoupení. Doporučená literatura:  
 Covey, S. 7 návyků vůdčích osobností. Praha: Pragma, 1994.  
 Buchtová, B. Rétorika. Praha: Grada, 2006 – Příprava a přednes mluveného projevu, str. 126-146 a 

Přednáška, str. 74-75. 
 2. Sebereflexí k sebepoznávání – zpětná vazba  
 „Johari okno“ – model osobnosti podle Joe Lufta a Harry Inghama. Pravidla zpětné vazby. Zpětná 

vazba v mezilidské komunikaci a její nácvik.  
 Základy řízení (co lidé potřebují, aby mohli vykonávat svoji práci) Doporučená literatura:  
 Zucha, Rudolf O. Praktická příprava manažera : Nové metody a pohledy ve světovém kontextu. Praha : 

Management Press, 1993. str. 31-34, 25-27.  
 Plamínek, J. Synergický management. Praha : Argo, 2000. 
 3. Verbální komunikace – trénink argumentačních dovedností  
 Argumentace a přesvědčování  
 Prezentace argumentů. Argumentační postupy. Manipulace v argumentaci.  
 Námitky a práce s emocemi Doporučená literatura:  
 Bělohlávková, V. 33 základních technik vyjednávání a argumentace. 1. vyd. Brno : Computer Press, 

2003.  
 Borg, J., Umění přesvědčivé komunikace: Jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. 1. vydání. 

Praha: Grada, 2007.  
 Termann, S. Umění přesvědčit a vyjednat. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s. 2002. 
 4. Týmová práce a projektové řízení  
 Význam týmové práce  
 Sestavování týmu, výběr členů týmu, týmové role  
 Komunikace v týmu  
 Kreativní řešení problémů  
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 Řízení projektu Doporučená literatura:  
 Khelerová, V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995.  
 Hayes, N. Psychologie týmové práce – strategie efektivního vedení týmu. Praha : Portál, 2005. str. 73-

105, 175-180. 
 5. Sebeřízení a sebereflexe  
 Techniky time managementu  
 Využívání osobního času  
 Motivace  
 Postup při stanovení, plánování a dosahování cílů  
 Zásady duševní hygieny. Syndrom vyhoření.  
 Trh práce – sestavení životopisu a příprava na přijímací pohovor Doporučená literatura:  
 Šuleř, O. Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995.  
 Covey, S. 7 návyků vůdčích osobností. Praha: Pragma, 1994.  
 Míček, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN, 1976. 
 6. Uplatnění soft skills v environmentální praxi - simulace  
 Integrace poznatků z předcházejících bloků a jejich využití v simulovaném prostředí  

Výukové metody: Základem výuky je mix metod pracujících s vlastními zážitky účastníků kurzu (např. hraní 
rolí s následným rozborem); pro zasazení do kontextu jsou tyto interaktivní metody doplněny prezentacemi 
základů daného tématu.  
Metody hodnocení: Pro úspěšné zakončení kurzu je třeba splnit všechny následující podmínky: 1) aktivní 
účast na pěti seminářích (ano/ne) 2) výklad jednoho tématu na semináři a odevzdání písemné přípravy 
(přijato/nepřijato) 3) aktivní účast na přípravě a průběhu závěrečného kolokvia-simulace spojeného se 
zhodnocením odborných kompetencí (ano/ne) 4) úspěšné absolvování písemné a ústní části kolokvia 
(prospěl/neprospěl) 5) zpracování písemné práce shrnující zkušenosti z předmětu a závěrečné simulace 
(přijato/nepřijato) Celkově je kurz hodnocen prospěl/neprospěl (udělení kolokvia). 1) Aktivní účast na 
seminářích Student se musí aktivně zúčastnit alespoň pěti čtyřhodinových seminářů. V závažných případech 
(dlouhodobá nemoc) je možná individuální dohoda s vyučujícím. Pokud student nesplní podmínku minimální 
účasti, nemůže předmět úspěšně absolvovat. 2) Prezentace zvoleného tématu na semináři Témata budou 
nabídnuta a rozdělena mezi studenty na prvním semináři. Bude se jednat o některé konkrétní manažerské 
techniky nebo jednoduché teoretické koncepty. Zároveň se zadáním tématu bude stanovena i forma, jakou 
prezentace proběhne. Půjde o:  
�  prezentaci s využitím PowerPointu  
�  prezentaci s využitím flipchartu  
�  prezentaci bez použití vizualizačních pomůcek Forma prezentace: Dvojice studentů připraví s pomocí 
literatury krátké vystoupení, které proběhne na jednom ze seminářů. Zároveň zpracuje písemný podklad 
k tématu, který bude sloužit jako „handout“ pro spolužáky (pro orientaci v tématu a jako příprava na závěrečný 
test). Tento materiál rozdají na semináři svým spolužákům a v den prezentace jej vloží do studijních materiálů na 
ISu. 3) Simulace s účastí odborníka a spojená se zhodnocením odborných kompetencí Kolokvium proběhne 
formou simulace odborného setkání, do jehož přípravy a realizace jsou zapojeni odborníci (Arnika, vyučující 
RECETOX, další externisté). V rámci zhodnocení proběhne zpětná vazba týkající se soft skills a také 
zhodnocení projevených odborných kompetencí. Úkolem studentů bude setkání připravit, zajistit jeho zdárný 
průběh, na setkání vystoupit a zhodnotit jej. Setkání tak představuje komplexní úkol integrující dílčí témata 
kurzu. 4) Písemná práce Student zpracuje písemnou práci reflektující a shrnující jeho zkušenosti z předmětu a 
ze závěrečné simulace. Maximální rozsah práce jsou 4 normostrany (předpokládá se však přiměřené vyčerpání 
tématu). Volba konkrétního tématu práce je ponechána na studentovi; může se jednat o popis a analýzu konkrétní 
situace s poučením do budoucna, o popis zlepšení v konkrétní v kurzu probírané dovednosti, o aplikaci nově 
nabytých znalostí a dovedností na situace z minulosti atp. Práce je formálně správná - neobsahuje jazykové 
chyby, překlepy, má vhodnou úpravu.  
Literatura:  

 Hayes, Nicky. Psychologie týmové práce :strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla 
Císařová. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. 189 s. ISBN 80-7178-983-6.  

 Umění přesvědčivé komunikace :jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. Edited by James Borg. 
1. vyd. Praha : Grada, 2007. 177 s. ISBN 978-80-247-1971.  

 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život :návrat etiky charakteru. Edited by Stephen 
R. Covey, Translated by Stanislav Michalík. 1. vyd. Praha : PRAGMA, 1994. 329 s. ISBN 80-85213-
41-9.  

 Termann, Stanislav. Umění přesvědčit a vyjednat. Vyd. 1. Praha : Grada, 2002. 164 s. ISBN 80-247-
0304-1.   
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 Buchtová, Božena. Rétorika. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. 210 s. ISBN 80-247-0868-X.  
 Manažerské techniky. Edited by Oldřich Šuleř. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1995. 225 s. ISBN 80-85839-

06-7.  
 Plamínek, Jiří. Synergický management :vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 

1. Praha : Argo, 2000. 328 s. ISBN 80-7203-258-5.  
 Bělohlávková, Věra. 33 základních technik vyjednávání. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2003. iii, 95 s. 

ISBN 80-251-0033-2.  
 Zucha, Rudolf O. Praktická příprava manažera :nové metody a pohledy ve světovém kontextu. 1. vyd. 

Praha : Management Press, 1993. 190 s. ISBN 80-85603-32-2.  
 Míček, Libor. Sebevýchova a duševní zdraví. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 

200 s.   
 Khelerová, Vladimíra. Komunikační dovednosti manažera. 1. vyd. Praha : Grada, 1995. 141 s. 

ISBN 80-7169-223-9.  

F1190 Úvod do biofyziky 
Vyučující: prof. Dr. Jiří Kozelka PhD., Mgr. Karel Kubíček PhD., Mgr. Bc. Arnošt Mládek  
Rozsah: 1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Přednáška sezámí studenty s centrálními tématy biofyziky. Důraz je kladen na fyzikální metody 
studia molekulární struktury a na pochopení základních vztahů mezi konstitucí a strukturou molekuly na straně 
jedné a fyzikálními a chemickými vlastnostmi na straně druhé. Zkoumá se fyzikální podstata interakcí mezi 
různými typy záření a hmotou, a jejích využití při aplikaci spektroskopických metod na studium molekulární 
struktury. Diskutovány budou také základní rysy biopolymerů. K úspěšnému absolvování předmětu musí být 
studenti schopni - diskutovat vztahy mezi konstitucí a strukturou molekuly na straně jedné a jejími fyzikálními a 
chemickými vlastnostmi na straně druhé - vysvětlit fyzikální podstatu interakcí mezi různými typy záření a 
hmotou a demonstrovat jejich využití při aplikaci spektroskopických metod na studium molekulární struktury - 
popsat základní rysy biopolymerů.  
Osnova:  

 1. Co je biofyzika? 2. Úvod do radiační biofyziky 3. Úvod do molekulového modelování 4. Úvod do 
NMR 5. DNA: od objevu ke struktuře 6. Studium struktury biopolymerů pomocí optické spektroskopie 
a elektroforézy 7. Spektroskopické metody a jejich aplikace na studium biopolymerů 8. Biofyzikální 
principy moderních terapeutických metod 9. Mikroskopy s molekulárním a atomovým rozlišením 10. 
Elektřina v živém těle 11. Svět RNA 12. Metaloenzymy: struktura a funkce 13. Elektrická a magnetická 
pole kolem nás 

Výukové metody: Přednáška zahrnuje možnost skupinové diskuze studentů.  
Metody hodnocení: Závěrečné kolokvium ve formě písemného testu  
Literatura:  

 Kodíček, Milan - Karpenko, Vladimír. Biofysikální chemie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : Academia, 
2000. 337 s. ISBN 80-7080-273-1.   

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 
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 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 
 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.  
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 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.  
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.  
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 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans.  
 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-. info  
 +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.  

XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) 
Vyučující: Bc. Martina Antlová , Mgr. Věra Eliášová  
Rozsah: 1/1. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto e-learningové kurzu bude student schopen: - vyhledávat v katalozích českých i 
zahraničních knihoven - objednat si základní knihovnické a informační služby (meziknihovní výpůjční služba, 
rešerše) - získávat informace o elektronických informačních zdrojích - vyhledávat v elektronických databázích 
s účelem získávání citačních údajů o publikacích nebo jejich plné texty - aplikovat základní pravidla tvorby 
seminárních a kvalifikačních prací - správně citovat zdroje a vytvářet bibliografické citace podle doporučených 
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citačních norem - práce s referenčním manažerem EndNoteWeb - práce s citačními rejstříky a zjistit výši impact 
factoru časopisu nebo h-indexu vědeckého pracovníka  
Osnova:  

 1. Úvodní tutoriál 2. Úvod do informační vědy. Souborné katalogy. MVS. 3. Rešerše. Elektronické 
informační zdroje. 4. Multioborové databáze I. 5. Tutoriál 2 6. Multioborové databáze II. 7. Oborové 
databáze 8. Evaluace vyhledaných informací. 9. Metodika tvorby odborného textu. Publikační etika. 10. 
Citační etika. Tvorba bibl. citací. EndNoteWeb. 11. Citační rejstříky. Impact factor. H-index. 12. 
Závěrečný tutoriál 

Výukové metody: E-learningový kurz.  
Metody hodnocení: Podmínkami zápočtu e-learningového kurzu je plnění úkolů zadaných v průběhu semestru a 
úspěšného absolvování závěrečného testu prostřednictvím Informačního systému MU. Výuka je formou e-
learningu, během semestru se uskuteční setkání se studenty, na nichž není povinná účast.  
Literatura:  

 Filka, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. 
vyd. Brno : Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3.   

 Doctorandus: (průvodce budoucích Ph.D.). Edited by Václav Liška. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL 
PUBLISHING, 2004. 149 s. ISBN 80-86419-60-6.  

 Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-
7198-173-7.  

 Vymětal, Jan - Váchová, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha : Orac, 2000. 287 s. 
ISBN 80-86199-19-3.  

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

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

 Katuščák, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové 
práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, 
dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava : Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3.  

 Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení :úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 
1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.  

 Spousta, Vladimír - Maňák, Josef - Šťáva, Jan - Dohnálková, Zdeňka. Vádemékum autora odborné a 
vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno : Masarykova 
univerzita v Brně, 2000. 158 s. Bibliografie. Rejstřík věcný. ISBN 80-210-238.  

 Ivanová, Kateřina - Juríčková, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým 
zaměřením. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 80-244-0992-5.  

Z0076 Meteorologie a klimatologie 
Vyučující: prof. RNDr. Rudolf Brázdil DrSc.  
Rozsah: 2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit meteorologické a klimatologické jevy a 
děje, které se odehrávají v atmosféře; porozumět problematice předpovědi počasí; osvojit si způsoby získávání 
meteorologických informací; osvojit si klimatologické zákonitosti; promítnout komplexní informace o fungování 
klimatického systému, klimatotvorných faktorů a procesů do studia vývoje krajinné sféry; osvojit si poznatky 
o typech klimat na Zemi, o variabilitě a změnách klimatu; vymezit vliv antropogenního faktoru na klimatický 
systém; osvojit si poslední nejnovější poznatky IPCC o klimatické změně.  
Osnova:  

 Přednáška: 1. Meteorologie a klimatologie jako vědní disciplíny 2. Atmosféra a její vlastnosti 3. 
Základní meterologické prvky a jejich klimatologické charakteriky I 4. Základní meteorologické prvky 
a jejich klimatologické charakteristiky II 5. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické 
charakteristiky III 6. Všeobecná cirkulace atmosféry I 7. Všeobecná cirkulace atmsféry II 8. Způsoby 
získávání meteorologických dat a informací 9. Předpověď počasí 10. Základní klimatotvorné faktory 
11. Klimatické modely 12. Kolísání a změny klimatu 13. Klimatické scénáře 14. Dopady možné 
klimatické změny Cvičení: 1. Exkurze na ČHMÚ Brno 2.-3. Klimatografie vybrané oblasti 4. Teplotní a 
srážkové indexy 5. Základní zpracovani klimatologických dat software AnClim - úvod 6.-11. 
Meteorologická měření a pozorování 12.-13. IPCC 2007 - shrnutí pro politické představitele I, II 
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Výukové metody: teoretická příprava (přednášky), písemné zpracování klimatografie vybrané oblasti, výpočet 
teplotních a srážkových indexů, praktické seznámení s meteorologickými přístroji, exkurze na ČHMÚ Brno 
(předpověď počasí), samostatné studium vybraných materiálů IPCC  
Metody hodnocení: zápočet - docházka do cvičení, písemný test z meteorologických přístrojů, vypracování 
zadaných cvičení; zkouška ústní nebo písmenou formou  
Literatura:  
 

 Barry, Roger Graham - Chorley, Richard J. Atmosphere, weather and climate. 8th ed. London : 
Routledge, 2003. xvi, 421 s. ISBN 0-415-27170-3.  

 Barry, Roger Graham - Chorley, Richard J. Atmosphere, weather and climate. 9th ed. London : 
Routledge, 2009. xvi, 536 s. ISBN 0-415-46570-2.  

 IPCC 2007. Závěry pracovních skupin I a II - shrnutí pro politické představitele.  
 Bednář, Jan. Meteorologie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. 223 s. ISBN 80-7178-653-5.  
 Netopil, Rostislav - Brázdil, Rudolf - Demek, Jaromír. Fyzická geografie. D. 1. 1. vyd. Praha : Státní 

pedagogické nakladatelství, 1984. 272 s. 
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