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Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
 
Navazující magisterský studijní obor "Speciální biologie" prohlubuje znalosti v rámci zvolených speciálních 
biologických disciplín, které si studenti osvojili během bakalářského studia. Stejně jako bakalářské studium 
tohoto oboru, i magisterský navazující studijní obor "Speciální biologie" se dělí do čtyř směrů, které se během 
celé doby studia od sebe odlišují skladbou studijního plánu, tématy diplomových prací i předměty státní 
závěrečné zkoušky. Tyto čtyři směry studia v rámci oboru jsou následující: 

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

Významné přenositelné zkušenosti i velmi specifické odborné znalosti získávají studenti během realizace 
dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, přípravu 
odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, kritická 
diskuze a prezentace výsledků). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti 
odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení. 
 
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 
 
Cílem studia magisterského oboru "Speciální biologie" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, 
které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu. Absolventi nacházejí 
dobré uplatnění především na ústavech AV ČR, laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, 
zejména v oblasti zdravotnictví, zemědělství, farmaceutickém průmyslu a na  pracovištích zaměřených na 
problematiku ochrany životního prostředí.  
Absolventi magisterského oboru "Speciální biologie" získají hluboké znalosti ze zvolených oblastí experimentální 
biologie, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické. V rámci zvoleného studijního směru vypracovávají i 
diplomovou práci, která jim umožňuje uplatnit tyto nabyté znalosti ve výzkumné praxi. Absolventi jsou tak 
schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech 
experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů. Podrobné profily absolventů jednotlivých 
studijních směrů oboru "Speciální biologie" jsou uvedeny níže: 
 
 směr "Experimentální biologie rostlin" 

Studium oboru "Speciální biologie" - směr "Experimentální biologie rostlin" vychází ze základů, které tvoří 
přednášky a cvičení z rostlinné cytologie, anatomie a morfologie. Tyto disciplíny se zabývají vnitřní stavbou 
a vnějším utvářením rostlin a vysvětlují příčiny jejich rozdílů. Na tento základ navazují cvičení a přednášky z 
rostlinné fyziologie, která studuje takové významné procesy, jakými jsou fotosyntéza, dýchání, minerální 
výživa rostlin, jejich vodní provoz, růst, vývoj a dráždivost. Spolu s ekofyziologií a produkční biologií tvoří 
základ výuky speciálních fyziologických disciplín. Absolventi tohoto směru studia mají tedy hluboké znalosti 
o funkčních procesech v rostlinách a jejich společenstvech, které mohou uplatnit v teoretickém i praktickém 
výzkumu ve výzkumných ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství, šlechtitelských 
ústavech a dalších zařízeních, zabývajících se např. ochranou životního prostředí.   

 
 směr "Experimentální biologie živočichů a imunologie" 

Student oboru "Speciální biologie" – směr "Experimentální biologie živočichů a imunologie" je po 
absolvování studia vybaven pro uplatnění v oborech, které vyžadují teoretické znalosti a praktické 
dovednosti moderní fyziologie a imunologie, a to humánně i veterinárně orientovaných. Posluchač je 
vzděláván v oblastech buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální 
vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesů karcinogeneze, imunitních regulací i 
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sensorických schopností nervového systému. V diplomové práci se posluchač může věnovat řešení 
zmíněných otázek na širokém spektru modelů od tkáňových kultur přes bezobratlé, dále hospodářské 
obratlovce až po člověka. Směr tak integruje metodické přístupy molekulární biologie, genetiky a buněčné 
biologie s morfologickými i behaviorálními. Vzhledem k širokému rozsahu realizovaných kursů a 
diplomových témat, absolventi získávají možnosti uplatnění v základním nebo aplikovaném výzkumu 
v ústavech AVČR i resortních ústavech, a to jak veterinárně, tak humánně orientovaných. Absolventi také 
nalézají uplatnění v soukromých firmách orientovaných na biomedicínskou praxi nebo farmaceutický 
průmysl. 

 
 směr "Mikrobiologie molekulární biotechnologie" 

Absolvent oboru "Speciální biologie" - směr "Mikrobiologie molekulární biotechnologie" po teoretické i 
praktické stránce ovládá problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, včetně epidemiologie. 
Podrobnější informace jsou přednášeny i v oblasti ekologie mikroorganismů, významu mikroorganismů pro 
životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Škála poskytovaných informací a 
získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech 
obecné i aplikované mikrobiologie. Absolventi tohoto oboru proto nacházejí dobré uplatnění především v 
laboratořích ve zdravotnictví, potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ústavech AV ČR, v 
laboratořích zemědělských podniků a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva 
životního prostředí na různých úrovních.  

 
 směr "Ekotoxikologie" 

Absolvent oboru "Speciální biologie" - směr "Ekotoxikologie" má kompletní odborné vzdělání v oblasti 
hodnocení biologického vlivu stresorů v životním prostředí, a to od molekulární a buněčné úrovně až po 
úroveň ekosystémovou. Rozumí problematice hodnocení ekotoxicity čistých látek (například v prediktivním 
hodnocení pesticidů či v hodnocení chemikálií v rámci Evropských legislativ), ale i komplexnosti 
problematiky při hodnocení účinků environmentálních směsí. Zná specifika ekotoxikologie v různých 
matricích – voda, půda, sedimenty, ovzduší a má dobré znalosti o těchto složkách životního prostředí 
(pedologie, hydrologie, meteorologie). Kromě biologického vzdělání ve výše uvedených oblastech získá 
posluchač plnohodnotný základ chemie a analýzy životního prostředí a statistického hodnocení dat. Svoji 
praktickou odbornost studenti dále formují v rámci řady kurzů aplikovaných disciplín (analýza rizik, 
hodnocení EIA, životní cyklus výrobků - LCA, dopady průmyslových činností na ŽP, odpadové 
hospodářství, technologie v ŽP a problematika sanací) či předmětů zaměřených na širší společenské 
souvislosti (environmentalistika, trvale udržitelný rozvoj, politika a právo ŽP). Výběrem volitelných 
předmětů tak studenti mohou směřovat své vzdělání od vědecko-výzkumné profilace k aplikačně-praktické 
profilaci, což jim dává možnost reagovat na aktuální potřeby trhu práce a volit si finální portfolio znalostí dle 
svých preferencí. Rozsáhlé teoretické znalosti absolventů jsou doplněny praktickými znalostmi, protože 
součástí výuky většiny předmětů jsou laboratorní a terénní cvičení a exkurze, kde si studenti osvojí většinu 
metod, které se užívají v ekotoxikologii a analýze ŽP v praxi. Vzhledem k rozsahu absolvovaných kurzů je 
zaručena značná adaptibilita a konkurenceschopnost absolventů s možností uplatnění jak v základním či 
aplikovaném biologickém výzkumu, tak v oborech souvisejících s chemií životního prostředí, aplikovanou 
ekologií, či ochranou životního prostředí. Absolventi nachází uplatnění v soukromém i státním sektoru, a to 
od odborných pozic (biologické, ekotoxikologické, biochemické a analytické laboratoře) až po řídící funkce 
(např. hodnotitelé rizik, vedení monitoringu ŽP, environmentální management, podniková ekologie apod.). 
Jsou tak vhodně vybaveni na práci v institucích ochrany a kontroly ŽP (výzkumné instituce, povodí, 
zdravotní ústavy, hygienické stanice, odpadové hospodářství) i pro soukromé podnikání nebo průmyslové 
podniky. S ohledem na řadu přenositelných zkušeností získaných během studia jsou absolventi adaptovatelní 
k případnému působení v jiném než úzce specializovaném oboru. 

  
Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 
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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. 
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  3 7 310 31 741 
Roční přírůstek knižních jednotek 5 070 798 
Počet odebíraných titulů časopisů 603 79 
Jsou součástí fondu kompaktní disky? ano ano 
Jsou součástí fondů videokazety? ano ano 
Otevírací hodiny knihovny/studovny v týdnu 42 hod týdně 47 hod týdně 
Provozuje knihovna počítačové inform. služby? ano ano 
Zajišťuje knihovna rešerše z databází? ne, uživatelé samoobslužně ano 
Je zapojena na CESNET/INTERNET? ano ano 
Počet stanic na CESNETu/INTERNETu 90 110 
Počet počítačů v knihovně/studovně 79 91 
Z toho počítačů zapojených v síti 79 91 
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C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Experimentální biologie 
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 diplomové práce a skupina jazykových předmětů, jejichž 
povinným uzavřením je zkouška z pokročilé odborné angličtiny/francouzštiny/němčiny/ruštiny/španělštiny.  
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 magisterského studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je ústní obhajoba diplomové práce a 
ústní zkoušky ze tří předmětů (resp. dvou předmětů u studijního směru "Ekotoxikologie") dle zvoleného směru 
studia: 
 
směr "Experimentální biologie rostlin": 

 Fyziologie rostlin  
 Anatomie a embryologie rostlin 
 Fyziologická ekologie rostlin 

 
směr " Experimentální biologie živočichů a imunologie": 

 Fyziologie buněčných systémů 
 Srovnávací fyziologie živočichů 
 Imunologie 

 
směr "Mikrobiologie a molekulární biotechnologie": 

 Mikrobiologie 
 Virologie 
 Molekulární a buněčná biologie 

 
směr "Ekotoxikologie ": 

 Chemie životního prostředí 
 Ekotoxikologie 

 
 
Předmět FYZIOLOGIE ROSTLIN (součást SZZk pro směr "Experimentální biologie rostlin") shrnuje poznatky 
z různých oblastí fyziologie rostlin získané v průběhu dvouletého magisterského navazujícího studia. Obsah 
tohoto předmětu pokrývají zejména kursy Molekulární fyziologie rostlin, Fyziologie a kultivace řas a sinic, 
Stresová fyziologie rostlin. 
 
Okruhy otázek: 

 Transportní procesy. Chemický potenciál vody a jeho složky. Příjem vody z půdy do kořenů, transport 
vody v xylému. Příjem iontů solí kořeny a jeho řízení, transportní proteiny, primárně a sekundárně 
aktivní transport. Význam elektrochemického potenciálu pro řízení transportu iontů. Funkční principy 
transportu látek v lýku. Průduchová regulace výměny plynů mezi listy a okolním vzduchem.  

 Metabolické procesy. Příjem a konverze radiační energie v membránách chloroplastů. Alternativní cesty 
disipace radiační energie, ochrana asimilačního aparátu před radiačním poškozením. Asimilace CO2 
fixační cestou C3 a její regulace. Fotorespirační glykolátový cyklus. Fixační cesty C4 a CAM - podstata, 
plasticita a ekologická významnost. Oxidační procesy v mitochondriích, v cytosolu a v chloroplastech. 
Závislost rychlosti fotosyntézy na záření, teplotě a koncentraci CO2. Symbiotická fixace dusíku, 
asimilace nitrátových a amonných iontů. Funkce dalších makroživin (P, K, Ca, Mg, S) a mikroživin (Fe, 
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Mn, Cl, Zn, B, Cu, Ni, Mo) v rostlinách a projevy jejich nedostatku.  
 Růst a vývoj. Obecné problémy řízení rychlosti růstu a diferenciace buněk u rostlin. Hlavní skupiny 

fytohormonů (auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová, etylen) a jejich regulační účinky. 
Regulace růstových procesů zářením, teplotou a gravitací (fytochrom, kryptochrom, fotoperiodicita, 
vernalizace, fototropismus, gravitropismus).  

 Stresová fyziologie. Obecné (nespecifické) stresové reakce u rostlin. Stresové účinky záření, ozónu a 
oxidu siřičitého na rostliny. Stresové reakce rostlin na nedostatek vody v buňkách. Stresové reakce 
rostlin za vysokých a nízkých teplot. Mechanismy odolnosti rostlin vůči patogenům a herbivorům.  

 
 
Předmět ANATOMIE A EMBRYOLOGIE ROSTLIN (součást SZZk pro směr "Experimentální 
biologie rostlin") shrnuje poznatky z různých oblastí anatomie rostlin a embryologie rostlin získané v průběhu 
dvouletého magisterského navazujícího studia. Obsah tohoto předmětu pokrývají zejména kursy Rostlinná 
embryologie, Principy rostlinných biotechnologií. 
 

Okruhy otázek: 

 Základní znaky rostlinné buňky, odlišnosti od buněk prokaryot a živočichů.  
 Struktura a funkce jednotlivých součástí rostlinných buněk: buněčná stěna, plazmalema, 

endomembránovy systém, cytoskelet, plastidy, mitochondrie, jádro, ribozomy, mikrotělíska, vakuola, 
plazmodezmy.  

 Buněčný cyklus, mitóza, meióza.  
 Hlavní typy rostlinných pletiv: meristémy, základní, mechanická, krycí, vodivá. 
 Morfogeneze kořenů, stonku a listů u jednoděložných a dvouděložných rostlin. 
 Primární stavba kořene, modifikace při interakci kořene s půdními organismy. 
 Primární stavba stonku, typy cévních svazků. 
 Primární stavba listu, typy mezofylu a průduchů, stavba jehlic u nahosemenných. 
 Sekundární růst kořene a stonku.  

 
 
Předmět FYZIOLOGICKÁ EKOLOGIE ROSTLIN (součást SZZk pro směr "Experimentální 
biologie rostlin") shrnuje poznatky z různých oblastí fyziologické ekologie rostlin získané v průběhu dvouletého 
magisterského navazujícího studia. Obsah tohoto předmětu pokrývají zejména kursy Populační ekologie rostlin, 
Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin, Mycorrhizal symbioses - from genes to biotechnology. 
   
Okruhy otázek: 

 Radiační režim. Zdroje a měření toku záření, vliv atmosféry na změny v ozářenosti zemského povrchu. 
Příjem záření listy a porosty (spektrální absorbance), pronikání záření do porostů. Fotoenergetické 
účinky záření, ekologické aspekty fotosyntézy. Poškození rostlin zářením (UV, viditelné - fotoinhibice), 
ochranné mechanismy. Přizpůsobení k trvalému nedostatku záření (tolerance zastínění). Informační 
účinky záření zprostředkované spektrálním složením a periodicitou. 

 Teplotní režim. Mechanismy přenosu tepla mezi prostředím a rostlinami, energetická bilance listů a 
porostů. Negativní vliv chladu, mrazu a horka na rostliny, stresové reakce s tím spojené. Adaptace a 
aklimace k extrémním teplotám, indukce sezónních změn v odolnosti. Pozitivní účinky nízkých teplot na 
klíčení, růst a vývoj. 

 Vodní režim. Vazba a pohyb vody v půdě, příjem vody rostlinami. Průduchová regulace výdeje vody z 
rostlin - ekologické aspekty. Přehled hlavních mechanismů přizpůsobení rostlin k nedostatku vody v 
prostředí. Význam adaptací uhlíkového metabolismu (fixační cesty C4, CAM) za nedostatku vody v 
prostředí. Ekologické výhody a nevýhody poikilohydrických rostlin. 

 Chemické složky půdního prostředí a atmosféry. Ekologické aspekty příjmu a využití minerálních živin 
přijímaných rostlinami z půdy. Přizpůsobení rostlin k nedostatku živin v půdě. Toxické působení 
nadbytku solí a iontů kovů v půdě, přizpůsobení rostlin k těmto vlivům. Komplexní působení silně 
kyselých a alkalických půd na rostliny. Vliv plynných toxických látek (ozón, SO2), a zvýšené 
koncentrace CO2  na rostliny. 

 Biotické složky prostředí. Kompetiční a allelopatické vztahy, ekologické aspekty mykorrhizy. 
Ekofyziologické aspekty lišejníkových symbióz. Interakce rostlin s býložravci a s patogenními 
mikroorganismy.  
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Předmět FYZIOLOGIE BUNĚČNÝCH SYSTÉMŮ (součást SZZk pro směr "Experimentální biologie 
živočichů a imunologie") vychází z předmětů Genotoxicita a karcinogeneze, Fyziologie buněčných systémů, 
Volné radikály ve fyziologii živočichů, Zdravotní rizika, Mechanismy buněčné smrti, Fyziologie kmenových 
buněk, Buněčné a tkáňové kultury, Speciální fyziologie krve. 
 
Okruhy otázek: 

 Proliferace, diferenciace a smrt buněk - základní pojmy, teorie systémů. Typy buněčných populací, 
kmenové a diferencované kompartmenty. Faktory ovlivňující buněčné dělení, cytokiny, růstové faktory a 
inhibitory, jejich specifita a  rovnováha jejich působení. Negativní a pozitivní zpětná vazba, autokrinní, 
parakrinní a endokrinní regulace.  

 Buněčný cyklus a jeho regulace. Apoptóza a proteázy v regulaci buněčné smrti, dráhy indukce apoptózy, 
buněčná smrt a nemoci. Struktura plazmatické membrány a její funkce v regulaci buněčné proliferace, 
diferenciace a apoptózy.  

 Buněčné adheze a komunikace. Modulace cytokinetiky látkami lipidové povahy, mastné kyseliny, úloha 
fosfolipidových komponet v transdukci signálů růst modulujících látek. Mechanismus účinku hormonů a 
tkáňových mediátorů, transdukce signálů, jeho složky a exprese genetické informace. 

 Krvetvorný systém a jeho funkce. Hemopoéza (lymfopoéza, myelopoéza, erytropoéza, 
megakaryopoéza), funkce diferencovaných krevních elementů (monocyty, makrofágy, fagocytózy, T a B 
lymfocyty). Membránové rozpoznávací systémy buněk imunitní soustavy, tvorba protilátek, vztah 
imunitního systému k dalším fyziologickým funkcím.  

 Proces karcinogeneze a regulace cytokinetiky nádorových populací. Vznik a rozvoj nádorových 
onemocnění, molekulární aspekty karcinogeneze, onkogeny, nádorově supresorové geny. Genotoxické a 
negenotoxické mechanismy karcinogeneze, transformace buněk, imortalizace.  

 Poruchy mezibuněčné komunikace a interakce, funkce gap junctions, metastázy, angiogeneze. Poruchy 
regulace cytokinetiky a homeostáza. Úloha buněčného cyklu a jeho změny v karcinogeneze, rovnováha 
v buněčných populacích; poruchy proliferace, diferenciace a apoptózy.  

 Úloha oxidativního metabolismu, biologie kyslíku, chemie a fyziologie volných radikálů. Protinádorové 
obranné mechanismy, imunitní systém.  

 Patofyziologie cytokinů a maligní krvetvorba. Vznik a rozvoj specifických typů nádorů (kolorektální 
karcinom, hormonálně závislé nádory)   

 Faktory vnějšího prostředí, mechanismy účinků. Nutriční aspekty karcinogeneze. Úloha vysoce 
nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů v karcinogenezi. Metabolismus kyseliny 
arachidonové. Prevence, diagnostika a léčba nádorových onemocnění.  

  Homeostáza, zdraví, nemoc. Organismus jako hierarchicky systém. Příklady systémových reakcí (stres, 
zánět, apod.) a jejich význam z hlediska zdraví a nemoci. Výživa - příjem a výdej energie, vliv 
vysokoglycidové, vysokotukové diety, specifické dietetické lipidy - butyrát, esenciální mastné kyseliny. 
Škodlivé faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na zdraví lidské populace, záření, chemické látky a 
xenobiotika. Patologie volných radikálů a obrana proti nim. 

 Fyziologie kmenových buněk. Totipotence, pluripotence, multipotence, sebeobnovování, proliferace, 
diferenciace, rediferenciace, selekce a apoptóza. Embryonální, zárodečné buňky, somatické kmenové 
buňky. Kmenové buňky nádorů. Terapeutické využití kmenových buněk.  

 Metody buněčné fyziologie. Detekce apoptózy - principy a aplikace. Analytická cytometrie - principy a 
aplikace. Buněčné a tkáňové kultury 

 
 
Předmět SROVNÁVACÍ FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ (součást SZZk pro směr "Experimentální biologie 
živočichů a imunologie") vychází z předmětů Srovnávací fyziologie bezobratlých, Srovnávací fyziologie 
obratlovců, Molekulární fyziologie živočichů, Kapitoly z neurofyziologie smyslů. 
 
Okruhy otázek: 

 Základy srovnávací fyziologie. Vnější a vnitřní prostředí. Regulace a homeostáza. Organismy a prostředí 
– adaptace.  

 Fyziologie buněčné membrány. Stavba a funkce buněčných membrán. Membránové transportní 
mechanismy a struktury. Membránový potenciál a vznik a šíření elektrických signálů. Receptory a úloha 
membrán v přenosu chemických signálů. 

 Energetika buněk a organismů, potrava. Přeměna látek a energií, zdroje a využití energie. Teplo a 
teplotní regulace, adaptace na vysokou a nízkou teplotu prostředí. Potrava a trávení, enzymy, řízení. 
Resorpce živin, přeměna látek. 
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 Vnitřní transport a homeostáza. Cirkulace jako nástroj homeostázy živočichů. Cévní a lymfatický 
systém, angiogeneze. Dýchání a transport plynů v atmosférických a vodních podmínkách. Tělní tekutiny, 
vlastnosti, složení a funkce krve. Hemopoéza, hemokoagulace.  

 Vodní hospodářství a exkrece. Vodní hospodářství ve vztahu k prostředí. Osmoregulační mechanismy a 
adaptace. 

 Biologický pohyb. Molekulární podstata pohybu a jeho typy. Funkční charakteristiky svalů, 
nervosvalová spolupráce. Opěrné systémy a lokomoce.  

 Integrační systémy. Druhy a vztahy řídících soustav – spolupráce, fylogeneze. Látková signalizace jako 
univerzální nástroj komunikace. Extracelulární a intracelulární přenos signálu, receptory, signální dráhy. 
Hormony, jejich druhy a jejich účinky v různých homeostatických funkcích. Neurohormony, tkáňové 
hormony. Vedení a zpracování informací nervovým systémem, synapse. Vegetativní a motorická 
kontrola. Mozek, jeho vývoj a funkce. Molekulární základy smyslových funkcí, stavba a funkce 
smyslových soustav. Metody studia neurálních funkcí (buněčné až behaviorální). Biorytmy a jejich 
řízení. 

 Reprodukce. Typy rozmnožování. Hormonální řízení reprodukce. Ontogeneze tkání a hlavních tělních 
soustav. 

 
 
Předmět IMUNOLOGIE (součást SZZk pro směr "Experimentální biologie živočichů a imunologie") vychází 
z předmětů Pokročilá imunologie, Vývojová a srovnávací imunologie, Speciální imunologické metody, 
Analytická cytometrie a Imunopatologie. 
 
Okruhy otázek: 

 Charakteristika imunitního systému, základní vlastnosti imunitního systému. Nespecifická imunita, 
specifická imunita. Buněčná imunita. Humorální imunita. 

 Buňky a tkáně imunitního systému. Lymfatický systém, primární a sekundární lymfatické orgány. Vývoj 
a funkce T a B lymfocytů, klonálně selekční teorie. Vývoj a funkce fagocytů. Imunologická tolerance.  

 Antigeny a protilátky. Antigeny, hapteny, imunogeny. Vlastnosti a tvorba protilátek. Reakce antigenů a 
protilátek. Hlavní histokompatibilitní komplex.  

 Charakteristika zánětu, komplement. Vznik zánětu. Aktivace fagocytů v zánětu. Cesty aktivace 
komplementu, opsonizace. Následky zánětlivých reakcí.  

 Mechanismy tvorby reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku v zánětu. Aktivace NADPH oxidázy. 
Aktivace NO syntázy.  

 Poškození biologicky důležitých molekul reaktivními metabolity kyslíku a dusíku. Peroxidace lipidů, 
vznik imunologicky aktivních látek. Poškození a reparace DNA. Glykace a glykooxidace. Oxidativní 
stres a antioxidační adaptační mechanismy. Imunologické aspekty chorob vyvolaných působením  
reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku (ateroskleróza, ischemie/reperfuze, diabetes, stárnutí).  

 Buněčné interakce. Receptory na buňkách imunitního systému. Adhezívní molekuly. Cytokiny. 
Prezentace antigenu.  

 Úloha krevních destiček v imunitních reakcích. 
 Receptory buněk imunitního systému a signálová transdukce. TCR, BCR, komplementové a Fc 

receptory. Intracelulární signálování asociované s aktivací protein kináz. Intracelulární signálování 
asociované s aktivací G-proteinů.  

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

 Poruchy imunitního systému. Primární imunodeficity, sekundární imunodeficity. Reakce imunologické 
přecitlivělosti typu I-IV. Autoimunitní reakce. 

 Imunomodulace, vakcinace. Pasivní a aktivní imunizace.  
 Protinádorová a transplantační imunita, antigeny krevních skupin.  
 Vývojová a srovnávací imunologie. Obranné mechanismy organismů – srovnání. Imunita bezobratlých, 

imunita obratlovců. 
 Metody v imunologii. Immunoassays, Western blotting, luminometrie, fluorimetrie a průtoková 

cytometrie, MALDI-TOF, SELDI, imunohistochemické metody.  
 Imunopatologie. Primární a sekundární imunodeficience. Hypersensitivita. Transplantační imunologie. 

Reprodukční imunologie. Autoimunitní onemocnění. 
 
Předmět MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÁ BIOLOGIE (součást SZZk pro směr "Mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie") pokrývá kursy Obecná mikrobiologie, Cytologie a morfologie bakterií, Taxonomie prokaryot, 
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Fyziologie bakterií, Ekologie mikroorganismů, Lékařská mikrobiologie, Veterinární mikrobiologie. 
 
Okruhy otázek: 

 Historie, současnost a perspektivy oboru mikrobiologie. 
 Taxonomie (klasifikace, nomenklatura a identifikace mikroorganismů). Gramnegativní bakterie I: 

aerobní; fakultativně anaerobní tyčky a koky (fermentující i nefermentující); rickettsie; chlamydie; 
mykoplazmata. Gramnegativní bakterie II: zakřivené bakterie; anaerobní tyčky a koky; bakterie s 
klouzavým pohybem. Grampozitivní bakterie I: anaerobní koky a tyčky; mykobakterie; koryneformní a 
nokardioformní tyčky; aktinomycety a příbuzné rody. Grampozitivní bakterie II: aerobní a fakultativně 
anaerobní koky; pravidelné tyčky; sporulující tyčky. Fototrofní, chemolitotrofní a metylotrofní bakterie. 
Archaea - Crenarchaeota, Euryarchaeota. Eukaryotické mikroorganismy. 

 Struktura a funkce buněčných kompartmentů domén Bacteria a Archaea. Struktura buněčné stěny u 
Gram-pozitivních a Gram-negativních bakterií. Stavba bakteriálního bičíku. 

 Izolace a kultivace mikroorganismů. Růst a množení mikroorganismů a jejich kontrola. Účinek vnějších 
faktorů na mikrobiální buňku. 

 Principy mikrobiální energetiky: oxidačně redukční reakce, fermentace, aerobní a anaerobní respirace; 
podíl cytoplazmatické membrány na přeměně energie, složky respiračního řetězce a jejich orientace v 
cytoplazmatické membráně u bakterií. Fotosyntetizující mikroorganismy (červené bezsírné bakterie, 
heliobakterie, zelené sírné bakterie, sinice; fotosyntéza bez chlorofylu).  

 Biosyntéza makromolekul u mikroorganismů. Zdroje uhlíku pro syntézu makromolekul. Hlavní 
metabolické prekurzory (monomery) pro biosyntetické reakce. Metabolické dráhy podílející se na 
vzniku hlavních metabolických prekurzorů. Katabolizmus glukózy. Asimilace oxidu uhličitého v 
Calvinově cyklu. Zdroje, způsoby přeměny a asimilace dusíku. Asimilace síry. Biosyntéza 
aminokyselin. Biosyntéza purinových a pyrimidinových bazí. Biosyntéza mastných kyselin. Struktura a 
funkce mikrobiálních proteinů. Syntéza proteinů a jejich strukturní uspořádání. Biosyntéza 
peptidoglykanu. Zásobní látky a jejich akumulace v mikrobiální buňce. 

 Mikrobiální degradace přes uhlíkaté cykly. Katabolismus celulózy, škrobu, xylanů, glykogénu, chitinu, 
dlouhých řetězců mastných kyselin, n-alkanů, fosfolipidů, proteinů, kyseliny močové, ligninu, 
aromatických uhlovodíků. Obtížně degradovatelné uhlovodíky. 

 Povaha dědičné informace u bakterií. Struktura a replikace DNA. Regulace genové exprese (negativní, 
pozitivní). Transkripce a její regulace u mikroorganismů. Translace. Mechanismy proteosyntézy 
(iniciace, elongace, terminace). Mutace a jejich typy. Mutageny. DNA-reparační systémy. Přenos 
genetického materiálu mezi bakteriemi. Principy genetické rekombinace. Transformace (přirozená a 
umělá kompetence bakteriální buňky), transfekce, konjugace (F-plazmid), transdukce (specifická, 
nespecifická). Plazmidy a jejich využití v procesu genetické rekombinace. Konstrukce rekombinantních 
plazmidů. Mobilní genetické elementy. Klasifikace transpozónů, mechanismus transpozice. 

 Biotechnologie a genetické inženýrství. Podstata genetického inženýrství. Analýza DNA pomocí 
restrikčních endonukleáz. Determinace specifické DNA sekvence genu. PCR (polymerázová řetězová 
reakce).  

 Mikrobiální ekologie. Autekologie, synekologie. Biotopy. Mikrobiální společenstva. Kolonizace a 
sukcese. Biologické cykly. Mikrobiální druhové interakce a jejich typy. Symbióza mezi 
mikroorganismy a rostlinami. Fytopatogenní mikroorganismy. Symbióza mezi mikroorganismy a 
živočichy. Normální lidská mikroflóra. Mikroorganismy patogenní pro člověka. Mikrobiální 
antroponózy, zoonózy, sapronózy. Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii. Faktory a mechanismy 
patogeneze. Mikrobiální toxiny. 

 
 
Předmět VIROLOGIE (součást SZZk pro směr "Mikrobiologie a molekulární biotechnologie") shrnuje poznatky 
z předmětů Molekulární biologie virů, Mikrobiální zoonózy a sapronózy. 
 
Okruhy otázek: 

 Nebuněčné a buněčné formy života. Subvirová agens (priony, viroidy, satelity). 
 Obecná charakteristika virové částice (velikost, morfologie, chemická struktura a životní cyklus virových 

částic).  
 Vztah viru k hostitelské buňce (morfologické a fyziologické změny infikované buňky). 
 Taxonomie virů (základní kriteria pro řazení virů do skupin, charakteristika čeledí skupin I-VII). 
 Bakteriofágy (obecná charakteristika bakteriofágů a srovnání životního cyklu fágů z taxonomických 

skupin I-IV). 
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 Virulentní a temperovaný fág (lytický a lyzogenní cyklus). 
 Virové antroponózy. 
 Virové zoonózy přenášené hematofágními členovci (arbovirózy), virové zoonózy nepřenášené 

hematofágními členovci. 
 Viry bezobratlých, příznaky onemocnění hostitele. 
 Rostlinné viry a viroidy, příznaky onemocnění hostitele. 

 
 
Předmět MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÁ BIOLOGIE (součást SZZk pro směr "Mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie") shrnuje poznatky z předmětů Molekulární biologie, Molekulární biologie prokaryot, Metody 
molekulární biologie, Molekulární biotechnologie, Genové inženýrství, Strukturní biologie. 
 
Okruhy otázek: 

 Informační makromolekuly, genetická informace, gen, genetický kód. 
 Molekulární struktura a organizace prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Replikace 

DNA prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. 
 Transkripce a posttranskripční úpravy. Translace a posttranslační úpravy. Regulace genové exprese u 

prokaryot a eukaryot na transkripční a translační úrovni. 
 Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA. Modifikace a restrikce DNA. 
 Mobilní elementy prokaryot, jejich využití při analýze genomů 
 Horizontální přenos genetické informace mezi organismy. Konjugace, transformace, transdukce. 
 Základní metody molekulární biologie (restrikční a sekvenční analýza DNA, hybridizace DNA, 

polymerázová řetězová reakce, mutageneze in vitro). 
 Klonování DNA. Základní typy vektorů, příprava rekombinantní DNA, způsoby přenosu vektorů do 

buněk. 
 Optimalizace genové exprese v heterologních organismech. 
 Základy genového inženýrství. Příprava transgenních organizmů a produktů s novými vlastnostmi. 
 Struktura biologických makromolekul – složení, metody stanovení, využití v biologii 
 Analýza struktury proteinu – identifikace důležitých regionů: vazebná/aktivní místa, transportní cesty, 

flexibilní regiony, katalytické aminokyseliny.  Modifikace struktury proteinu – analýza vlivu mutace na 
strukturu a funkci proteinu 

 

 

Předmět CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (součást SZZk pro směr "Ekotoxikologie") shrnuje poznatky 
předmětů Chemie životního prostředí I-III, Analytická chemie ŽP – organické i anorganické kontaminanty. 
 
Okruhy otázek: 

 Chemické látky v prostředí. Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, osud látek v prostředí. 
Vlivy polutantů na živé organismy a mechanismy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností 
polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. 
Metody výzkumu. Biogeochemické cykly (kyslíku, uhlíku, dusíku, fosforu, síry), vliv člověka na 
globální cykly. 

 Osud chemických látek v prostředí. Složky prostředí a jejich charakteristiky. Základní fyzikálně-
chemické vlastnosti látek a environmentálně chemické vlastnosti jednotlivých složek prostředí 
ovlivňující osud látek v prostředí. 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. Základní principy environmentálního modelování, modely distribuce látek 
v prostředí. 

 Základní skupiny polutantů. Oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhličitý, freony, atmosférické aerosoly  
Tuhé částice, těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo). Těkavé organické látky, uhlovodíky a ropné znečištění. 
Pesticidy, detergenty, polycyklické aromatické uhlovodíky, chlorované polutanty (chlorované fenoly, 
polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany). Základní vlastnosti, 
výskyt, zdroje, dálkový transport, osud v prostředí, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti. 
Legislativa, limity, mezinárodní konvence. 
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 Znečištění atmosféry. Základní vlastnosti atmosféry související s rozptylem škodlivin (teplotní 
stratifikace, teplota, tlak, vlhkost, sluneční záření, srážky). Přirozené chemické složení atmosféry. 
Znečišťující látky, emise, imise, transport a rozptyl škodlivin, zdroje znečištění z hlediska původu, 
rozložení a času. Primární a sekundární znečištění, hodnoty NPK, Kmax, Kd. Reakce polutantů v 
atmosféře, fotochemické reakce. Smog oxidační a redukční, ozón, acidifikace. 

 Znečištění hydrosféry. Voda a její funkce, chemické složení, hydrologický cyklus, chemismus vod. Voda 
atmosférická, povrchová, podzemní, pitná, užitková a provozní. Znečišťování recipientů, odpadní vody, 
vody splaškové, průmyslové a komunální. Primární a sekundární znečištění, typy znečištění (ropné látky, 
detergenty, radioaktivní látky, anorganické a organické polutanty, pesticidy). Sedimenty, vlastnosti a 
funkce, znečištění a osud polutantů v nich. 

 Znečištění pedosféry. Vlastnosti půd, půdotvorné procesy a faktory, složení a vlastnosti půd, půdní 
typologie. Přímé a nepřímé znečišťování, průmyslová hnojiva, pesticidy, acidifikace, odpady. Osud 
polutantů v půdě, reakce půdy a půdní chemismus. Přímé a nepřímé znečišťování půd. Hnojení, chemická 
ochrana rostlin, neselektivní účinky, vedlejší vlivy a rezidua, přenos v potravních řetězcích, nechemická 
ochrana rostlin. 

 Metody analýzy environmentálních polutantů – odběr vzorků. Kvalita vzorku a kvalita vzorkovaného 
objektu, typy vzorkovaných objektů, náhodné vzorkování, systematické vzorkování, zabezpečení jakosti. 
Vzorkování složek životního prostředí. Techniky odběru plynných vzorků (emise, imise, pevné částice, 
atmosférická depozice, aktivní a pasivní vzorkovače). Vzorkování vod (povrchové, podzemní vody, 
využití sorbentů). Vzorkování sedimentů (bez zachování vertikální struktury, vzorkování profilu). 
Vzorkování půd a tuhých odpadů, vzorkování bioty, odběrová zařízení, úprava vzorků. 

 Příprava vzorků k analýze. Extrakce, zakoncentrování, preseparace, frakcionace. Kapalinová extrakce, 
Soxhletova extrakce, mikrovlnná extrakce (MAE), urychlená extrakce rozpouštědlem (ASE), extrakce 
kapalinou v nadkritickém stavu (SFE), extrakce na pevnou fázi (SPE, SPME). Membránové separace, 
kolonová chromatografie. Gelová permeační chromatografie.  

 Metody analytického stanovení organických látek. Separační metody - principy, separační mechanismy, 
instrumentace, možnosti detekce, možnosti aplikace. Chromatografické metody (GC, HPLC, HPTLC)  
Kapilární elektroforéza a kapilární elektrochromatografie. Hmotnostní spektrometrie (principy a 
instrumentace, iontová past, techniky MS/MS, spojení MS se separačními technikami), IR spektrometrie. 
Kombinované techniky - GC/MS, HPLC/MS, CEC/MS, HPLC/GC, GC/FTIR, HPLC/FTIR, GC/AED. 
Stanovení organických polutantů v ovzduší, ve vodě a v pevných matricích. Analýza těkavých 
organických látek (VOCs) - analýza rovnovážné plynné fáze, techniky headspace, purge & trap.  

 Metody analýzy anorganických polutantů. Instrumentální metody - atomová emisní spektrometrie, ICP, 
AAS (v plameni, hydridový systém, ETA), spektrometrie UV-VIS, fluorimetrie, IR spektrometrie,  
elektroanalytické metody (ISE, ASV, DPASV, coulometrie), průtoková injekční analýza. Stanovení 
anorganických polutantů v environmentálních matricích. Speciace prvků - elektrochemické techniky, 
aplikace plynové chromatografie ve spojení s detektorem elektronového záchytu, AAS, plamenově 
fotometrickym detektorem, MIP a ICP, aplikace HPLC v kombinaci s UV-VIS detektory, fluorescenčním 
detektorem, AAS, ICP a ICP-MS. 

 Stanovení polutantů v environmentálních matricích. Stanovení SO2, SO3, Nox, NH3, CO, ozónu 
v ovzduší. Stanovení prachových částic. Analýza vod – stanovení neutralizační kapacity, chemické 
spotřeby kyslíku, olova, kadmia, rtuti, dusičnanů, ortofosforečnanů, dusitanů, siřičitanů, síranů, fluoridů, 
chloridů, kyanidů, stanovení rozpuštěného kyslíku, chloru a amoniakálního dusíku. Analýza biologického 
materiálu a pevných vzorků (sedimentů a půd) - vysokoteplotní a nízkoteplotní suché spalování, 
vysokoteplotní rozklad na mokré cestě za normálního a vysokého tlaku, autoklávy, mikrovlnné rozkladné 
systémy, nízkoteplotní rozklad mokrou cestou, rozklad UV zářením. 

 
 
Předmět EKOTOXIKOLOGIE (součást SZZk pro směr "Ekotoxikologie") shrnuje poznatky předmětů Obecná 
ekotoxikologie, Ekotoxikologické biotesty, Ekotoxikologie vodních ekosystémů, Půdní ekotoxikologie, 
Ekotoxikologie terestrických ekosystémů, Analýza rizik. 

 

Okruhy otázek: 

 Základní znalost biologických systémů a jejich ekologie. Biologie a ekologie mikroorganismů, hub, 
rostlin a živočichů. Ekologické faktory prostředí, ekologická valence a tolerance. Popis úrovní 
biologické organizace a základní charakteristiky (základní biochemické pochody, stavba a funkce buněk, 
tkáně a pletiva, organismy, populace, společenstva). Biosféra a ekosystém, toky energie a koloběhy 
látek, potravní řetězce. Ekologická stabilita a její narušování, znečištění ekosystémů. Vnitrodruhové a 
mezidruhové vztahy, ekologické a potravní strategie. Biodiverzita a její hodnocení. 
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 Základní pojmy a koncepce ekotoxikologie. Základní koncepty ekotoxikologie, definice základních 
pojmů a principů, ekotoxikologie vs. toxikologie vs. ekologie. Ochrana životního prostředí a role 
ekotoxikologie v ní. Nejrůznější antropické činnosti a jejich vliv na jednotlivé biologické systémové 
úrovně (organismus a jeho složky, složky ekosystémů a ekosystémy jako celek). 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 stresorů na různých úrovních biologické organizace. 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 biotitech. Nespecifická narkotická 
(bazální) toxicita organických látek a vztah s lipofilitou. 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, specifika ekotoxikologie mikroorganismů. 

 Testy toxicity. 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, působení směsí, 
aditivita, antagonismus a synergismus účinků. Baterie testů toxicity - systém a užití testů akvatické a 
terestrické ekotoxikologie, 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. 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. 

 Hodnocení zdravotních a ekologických rizik. Nejvyšší přípustné koncentrace, odvozené pracovní limity, 
primární standard ochrany, emisní standardy, limity pro ovzduší, vodu, půdu, nejvyšší denní příjem 
škodlivin u potravin, hygienické normy. Nebezpečnost látky, riziko, hodnocení rizik, kontrola rizik, 
vnímání rizik, řízení rizik, nulové riziko. Expoziční analýza, určení nebezpečnosti, vztah mezi dávkou a 
odpovědí, referenční dávka, hodnocení expozice, expoziční faktory. Metody hodnocení rizika 
chemických látek, nekarcinogenních vs. karcinogenních látek. Srovnávací riziko, charakterizace rizik, 
interpretace dat. Specifika hodnocení ekologických rizik vs. humánních rizik, PEC, PNEC, HI, další 
přístupy k hodnocení ekologických rizik. Základní nástroje ochrany životního prostředí s principem 
analýzy rizik. 

 Ekotoxikologie ve vodních ekosystémech.  Tekoucí, stojaté a podzemní vody, vodní ekosystémy – jejich 
stabilita a rezistence. Podmínky, vlastnosti, probíhající procesy, oživení, trofické sítě, produktivita, 
význam pro biotu. Biocenózy vodních ekosystémů v ekotoxikologii. Vlivy antropických činností na 
vodní ekosystémy. Strukturní a funkční parametry vodního ekosystému v ekotoxikologii. 
Ekotoxikologické testování na ekosystémové úrovni (přírodní sledování, mikrokosmy, mesokosmy). 
Hodnocení kvality vod, saprobita. Trofie, úloha živin v akvatickém ekosystému, klasické a nové typy 
polutantů a jejich účinky, změny biodiverzity, endokrinní disrupce. Mikroorganismy ve vodních 
ekosystémech, specifika, funkce, využití v ekotoxikologii. Sedimenty a hodnocení jejich toxicity 
v biotestech. Procesy čištění odpadních vod. Rámcová směrnice EU pro vodní politiku. 

 Ekotoxikologie v terestrickém ekosystému. Klasifikace terestrických biotopů a její vazby na 
ekotoxikologii. Základní ekologické principy, zákon tolerance. Ekosystém jako modelová jednotka, 
třídění a popis ekosystémů. Metodika ekotoxikologického výzkumu. Kontaminant v ekosystému, vstup, 
chování kontaminantu v ekosystému, výstup z ekosystému. Fotolýza, biodegradace. Transport polutantů 
různými složkami ekosystému. Vliv toxikantu na úrovni populace, vliv na populační dynamiku a 
vnitrodruhové vztahy. Ekosystém pod vlivem kontaminantu, vliv na strukturu ekosystému, vliv na tok 
energie, vliv na koloběh hmoty, koloběh uhlíku a dusíku. Vliv na řízení ekosystému, vliv na vývoj 
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ekosystémů, sukcese. Praktické aspekty analýzy rizik v terestrickém ekosystému, metody stanovení 
rizika v ekosystému, bioindikační postupy, prognóza, metody odhadu vývoje ekosystémů pod vlivem 
kontaminantu, vliv látek s dlouhodobým účinkem. 

 Ekotoxikologie v půdním prostředí. Půda, složení, vlastnosti, funkce, procesy, oživení půd, trofické sítě, 
biogeochemické cykly látek. Ohrožení půd a politika jejich ochrany, kontaminace půd a legislativa. 
Osud kontaminantů v půdě a biodostupnost, faktory a procesy. Biodegradace, bioremediace, sanace 
kontaminovaných půd – základní pojmy a procesy. Půdní ekotoxikologie a její význam v ochraně půd, 
koncepce výzkumu. Specifika ekotoxicity v půdním prostředí. Půdní biotesty – obecné principy a 
zásady, testy ISO a OECD, artificiální půda, expozice v půdním prostředí, možnosti využití v legislativě. 
Studie v reálných ekosystémech, zákonitosti a úskalí, hodnocení biologického potenciálu půd. 
Ekotoxikologie jednotlivých skupin půdních organismů: mikroorganismy, hlístice, kroužkovci, členovci, 
rostliny - studie v reálných ekosystémech a testy toxicity, metodické postupy, sledované parametry. 
Mikrobiální parametry půd a jejich využitelnost v indikaci půdní kvality a ekologických rizik, metody 
hodnocení kvantity, aktivity a diverzity mikroorganismů v půdách. Analýza ekologických rizik pro 
půdní prostředí, např. problematika pesticidů, rozhodovací schémata, přístupy. 

 Principy ekotoxikologického a environmentálního výzkumu, syntéza a aplikace poznatků. Postup při 
posuzování rizik spojených s chemickými látkami (vyhledání informací, identifikace mezer, design 
experimentů, vyhodnocení efektů, prediktivní posouzení rizik). Postup při posuzování dopadů znečištění 
z existujících zdrojů (průmysl, doprava, zemědělství) na konkrétní ekosystémy (vyhledání a kompilace 
existujících informací, rekognoskace v prostředí, design vzorkování, monitoring, vyhodnocení). 

 
Požadavky na přijímací řízení  
 
Okruhy otázek k přijímacímu řízení jsou shodné s požadavky státní bakalářské zkoušky stejného oboru resp. 
směru. Přijímací zkouška je písemná nebo ústní a odpovídá svým obsahem a rozsahem státní závěrečné zkoušce 
příslušného bakalářského studijního oboru a směru. Požadavky jsou uvedeny na webové stránce fakulty.  
Přijímací zkoušku pro uchazeče, kteří studují na Přírodovědecké fakultě MU v bakalářských studijních oborech s 
přímou návazností a úspěšně ukončí toto studium v řádném termínu daného akademického roku, nahrazuje tato 
státní závěrečná zkouška. 
Uchazečům, kteří studují v bakalářských studijních oborech s přímou návazností, a dosáhnou ke dni 30. 4. daného 
akademického roku studijního průměru 1,8 (včetně neúspěšných pokusů), může být přijímací zkouška prominuta. 
K posouzení přímé návaznosti pro ostatní uchazeče je třeba doložit písemnou žádost o prominutí přijímací 
zkoušky výpisem absolvovaných předmětů v bakalářském studiu. 
 
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"): 

 Analýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid 
specifické beta-glukosidasy Zm-p60.1 http://is.muni.cz/th/222863/prif_m/  

 Srovnání vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků a toxických kovů na růst a primární produkci 
vybraných druhů řas http://is.muni.cz/th/184747/prif_m/ 

 Vliv herbivorie na růst a transpiraci rostlin hrachu http://is.muni.cz/th/184398/prif_m/ 
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Směr "Fyziologie živočichů" (nově "Experimentální biologie živočichů a imunologie"): 

 Úloha kryptochromů v magnetorecepci a cirkadiánních rytmech švába amerického. 
http://is.muni.cz/th/223065/prif_m/ 

 Studium biochemických parametrů krve koček (Felis catus) ve vztahu k některým zoonózám 
(leptospiróza, borrelióza). http://is.muni.cz/th/209871/prif_m/  

 Přímá a nepřímá detekce různých původců zoonóz v divoce žijících savcích a jejich ektoparazitech. 
http://is.muni.cz/th/217967/prif_m/  

 Ověření poziční magnetické orientace savců. http://is.muni.cz/th/184414/prif_m/ 
 Vliv hybridizace na spermatogenezi a poměr pohlaví u myši domácí. http://is.muni.cz/th/26360/prif_m/ 

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

 Detekce viru klíšťové encefalitidy v klíšťatech Ixodes ricinus. http://is.muni.cz/th/223141/prif_m/ 
 Optimalizace podmínek přípravy vzorků pro MALDI-MS profilování bakterií. 

http://is.muni.cz/th/176557/prif_m/ 
 Stanovení fyziologických a genetických aspektů flokulace průmyslových kmenů kvasinek. 

http://is.muni.cz/th/223187/prif_m/ 
 Produkce polyhydroxyalkanoátů různými kmeny Pseudomonas putida v přítomnosti alternativních 

substrátů. http://is.muni.cz/th/175729/prif_m/ 
 Detekce volné DNA v životním prostředí. http://is.muni.cz/th/175603/prif_m/ 

 
Směr "Ekotoxikologie": 

 Ekotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocích. http://is.muni.cz/th/223044/prif_m/
 Mechanismy toxicity v časných vývojových stádiích vodních živočichů. 

http://is.muni.cz/th/184610/prif_m/ 
 Využití SOS Chromotestu při monitorování cytotoxických léčiv. http://is.muni.cz/th/103480/prif_m/ 
 Použití únikových testů pro hodnocení toxicity pevných matric. http://is.muni.cz/th/184491/prif_m/ 
 Vliv zimního chemického ošetření silnic na mikrobiální společenstvo okolních půd. 

http://is.muni.cz/th/211538/prif_m/ 
 
Archiv závěrečných prací obhájených na Masarykově univerzitě od r. 2006 je dostupný na adrese: 
https://is.muni.cz/thesis/  
 
Návaznost na další stud. program  
 
Magisterský studijní obor "Speciální biologie" přímo navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní obor 
studijního programu "Experimentální biologie" na PřF MU; oba obory mají shodnou skladbu jednotlivých směrů 
studia. 
Absolventi magisterského studia oboru "Speciální biologie" mají možnost ucházet se o další vzdělávání v rámci 
doktorských studijních programů (DSP) se stejnou nebo podobnou profilací. Na PřF MU jsou akreditovány obory 
DSP Biologie vztahující se k jednotlivým směrům magisterského studia, a to:  

 Anatomie a fyziologie rostlin  
 Fyziologie živočichů a imunologie  
 Mikrobiologie  
 Ekotoxikologie     
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C1- Doporučený studijní plán 
 

1. rok studia - směr Experimentální biologie rostlin 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi7270  Rostlinná embryologie  2+2  2/0  zk  Dubová 
Bi7270c Rostlinná embryologie - cvičení  3  0/3  z  Dubová 
Bi7433  Diplomový seminář z experimentální biologie rostlin I  2  0/2  z  Kummerová 

Bi7461  Diplomová práce z experimentální biologie rostlin I  9  0/9  z  vedoucí diplomové 
práce 

Bi8180  Fyziologie a kultivace řas a sinic  1+2  1/0  zk  Váczi 
Bi8180c Fyziologie a kultivace řas a sinic - cvičení  2  0/2  z  Váczi 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Doporučené volitelné předměty 
Bi0323  Experimental Plant Biology - Seminar  1  0/1  z  Barták,Hájek,Váczi 
Bi5880  Pokročilé metody indukované fluorescence chlorofylu  2+2  2/0  zk  Barták,Váczi 

Bi5880c 
Pokročilé metody indukované fluorescence chlorofylu - 
cvičení  2  0/2  z  Barták,Váczi 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
Bi8080  Molekulární fyziologie rostlin  3+2  3/0  zk  Brzobohatý 
Bi8434  Diplomový seminář z experimentální biologie rostlin II  2  0/2  z  Kummerová 

Bi8462  Diplomová práce z experimentální biologie rostlin II  11  0/11  z  vedoucí diplomové 
práce 

Doporučené volitelné předměty 
Bi5210  Populační ekologie rostlin  1+2  1/0  zk  Tichý 
Bi8670  Principy rostlinných biotechnologií  2+2  2/0  zk  Dubová,Barták,Váczi 
Bi8670c Principy rostlinných biotechnologií - cvičení  2  0/2  z  Dubová 

2. rok studia - směr Experimentální biologie rostlin 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi8030  Produkční biologie  2+2  2/0  zk  Barták 
Bi8030c  Produkční biologie - cvičení  2  0/2  z  Barták 
Bi9001  Statistická analýza experimentálních dat  2+2  2/0  zk  Baláž 

Bi9001c  Statistická analýza experimentálních dat - 
cvičení  2  0/2  z  Baláž 

Bi9435  Diplomový seminář z experimentální biologie 
rostlin III  2  0/2  z  Kummerová 

Bi9441  Diplomová práce z experimentální biologie 
rostlin III  3  0/3  z  vedoucí diplomové práce 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Doporučené volitelné předměty 
Bi4070  Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii  2+1  2/0  k  Kadlec 
Bi7201  Základy genomiky  1+2  1/0  zk  Hejátko,Konečná 
Bi7201c  Základy genomiky - cvičení  3  0/3  k  Hejátko,Nejedlá,Kuderová 
C7150  Funkční biochemie I - regulace metabolismu  2+2  2/0  zk  Pavelka 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
Bi0007  Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin  1+2  1/0  zk  Barták 

Bi0007c  Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin - 
cvičení  3  0/3  z  Barták 

Bi0436  Diplomový seminář z experimentální biologie 
rostlin IV  2  0/2  z  Kummerová 

Bi0442  Diplomová práce z Experimentální biologie 
rostlin IV  17  0/17  z  vedoucí diplomové práce 

Doporučené volitelné předměty 
Bi6400  Metody molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Šmarda,Pantůček 
C7670  Izotopové metody  1+2  1/0  zk  Křivohlávek 
Všichni studenti musí během studia povinně složit zkoušku z anglického jazyka (kurs JA002 Pokročilá odborná 
angličtina - zkouška, 2 kredity). 
 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. 

Další volitelné předměty - směr Experimentální biologie rostlin 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 
Bi0580  Vývojová genetika  2+2  2/0  zk  Vyskot 
Bi5000  Bioinformatika I - nukleové kyseliny  1+1  1/0  k  Pantůček 
Bi5580  Obecná ekotoxikologie  2+2  2/0  zk  Bláha 
Bi6901  Structural Biology - practice  2  0/2  z  Damborský,Prokop,Chaloupková

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

Bi9060  Bioinformatika II - proteiny  1+1  1/0  k  Damborský 
Bi9061  Bioinformatika - cvičení  2  0/2  z  Damborský,Pantůček 
C9090  Sekundární metabolity  2+2  2/0  zk  Pluháček 

Jarní semestr 

Doporučené volitelné předměty 

Bi1099  Mycorrhizal symbioses - from genes to 
biotechnology  1+2  1/0  zk  Baláž 

Bi1099c 
Mycorrhizal symbioses - from genes to 
biotechnology (practice)  2  0/2  z  Baláž 

Bi6130  Stresová fyziologie rostlin  2+2  2/0  zk  Barták,Hájek 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 
Bi6130c Stresová fyziologie rostlin - cvičení  2  0/1  z  Barták,Hájek 
Bi8150  Evoluční biologie  3+2  3/0  zk  Macholán 
Bi8202  Základy proteomiky  1+2  1/0  zk  Dopitová,Hejátko,Janda 
Bi8240  Genetika rostlin  2+2  2/0  zk  Řepková 
Bi8350  Evoluční genomika  2+2  2/0  zk  Kejnovský,Hobza 
C7680  Izotopové metody - laboratorní cvičení  3  0/2  kz  Křivohlávek,Pavelka 

1. rok studia - směr Experimentální biologie živočichů a imunologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi6051 Molekulární fyziologie živočichů  2+2  2/0  zk  Hofmanová,Lojek,Pacherník

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

Bi7603 
Seminář z experimentální biologie živočichů a 
imunologie I  2  0/2  z  Žákovská 

Bi7841 
Diplomová práce z experimentální biologie živočichů 
a imunologie I  5  0/5  z  vedoucí diplomové práce 

Bi9393 Analytická cytometrie  2+2  2/0  zk  Souček,Bártová,Kubala 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Doporučené volitelné předměty 
Bi7575 Fyziologie kmenových buněk  2+2  2/0  zk  Pacherník 
Bi7665 Buněčné a tkáňové kultury  1+2  1/0  zk  Pacherník 
Bi9902 Fotobiologie  2  2/0  kz  Lojek,Číž,Kubala 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
Bi3080 Kapitoly z neurofyziologie smyslů  2+1  2/0  k  Vácha 
Bi4099 Srovnávací fyziologie obratlovců  2+1  2/0  k  Pacherník 
Bi8110 Genotoxicita a karcinogeneze  2+2  2/0  zk  Hofmanová,Kozubík 
Bi8250 Vývojová a srovnávací imunologie  2+2  2/0  zk  Hyršl 

Bi8604 
Seminář z experimentální biologie živočichů a 
imunologie II  2  0/2  z  Žákovská 

Bi8842 
Diplomová práce z experimentální biologie živočichů 
a imunologie II  5  0/5  z  vedoucí diplomové práce 

Doporučené volitelné předměty 
Bi6728 Speciální fyziologie krve  2+2  2/0  zk  Kubala,Číž,Lojek 
Bi8140 Buněčné a tkáňové kultury - cvičení  2  0/2  z  Pacherník 
Bi8141 Molekulární fyziologie genomu  2+2  2/0  zk  Kozubek,Bártová 
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2. rok studia - směr Experimentální biologie živočichů a imunologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi7630  Srovnávací fyziologie bezobratlých  2+1  2/0  k  Vácha 

Bi9220  Diplomová práce z experimentální biologie živočichů 
a imunologie III  16  0/16  z  vedoucí diplomové práce

Bi9250  Speciální imunologické metody  2+1  2/0  k  Žákovská 
Bi9250c  Speciální imunologické metody - cvičení  2  0/2  z  Žákovská,Vostal 

Bi9605  Seminář z experimentální biologie živočichů a 
imunologie III  2  0/2  z  Žákovská 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Doporučené volitelné předměty 
Bi9901  Volné radikály ve fyziologii živočichů  2+2  2/0  zk  Číž,Kubala,Lojek 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi0606  Seminář z experimentální biologie živočichů a 
imunologie IV  2  0/2  z  Žákovská 

Bi0844  Diplomová práce z experimentální biologie živočichů 
a imunologie IV  14  0/14  z  vedoucí diplomové práce

Doporučené volitelné předměty 
Bi6726  Fyziologie působení farmak a toxických látek  2+2  2/0  zk  Vondráček 
Bi6727  Imunopatologie  2+2  2/0  zk  Dušková 
Bi6871  Zdravotní rizika  2  2/0  kz  Hofmanová,Kozubík 
Bi8870  Mechanismy buněčné smrti, význam, metody  2+2  2/0  zk  Vaculová 
Bi8870c  Mechanismy buněčné smrti - cvičení  1  0/1  z  Vaculová 
Všichni studenti musí během studia povinně složit zkoušku z anglického jazyka (kurs JA002 Pokročilá odborná 
angličtina - zkouška, 2 kredity). 
 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. 

Další volitelné předměty - směr Experimentální biologie živočichů a imunologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 
Bi0580  Vývojová genetika  2+2  2/0  zk  Vyskot 
Bi5000  Bioinformatika I - nukleové kyseliny  1+1  1/0  k  Pantůček 
Bi6901  Structural Biology - practice  2  0/2  z  Damborský,Prokop,Chaloupková 
Bi7090  Molekulární biologie eukaryot  2+2  2/0  zk  Šmarda,Veselská,Šmardová 
Bi8000  Konverzační angličtina  2  2/0  z  Jiránková,Smith 
Bi9393c  Analytická cytometrie-cvičení  1  0/1  z  Souček,Bártová,Kubala 
Bi9903  Vývojová fyziologie živočichů I  2+1  2/0  k  Bryja,Krejčí 
Bi9904  Časopisový klub nádorové biologie I  2  0/2  z  Souček,Jiří Pacherník 
C7185  Neurobiologie  4  2/0  zk  Šerý 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Jarní semestr 

Ostatní předměty 
Bi5620  Ekotoxikologické biotesty  2+2  2/0  zk  Hilscherová,Maršálek 
Bi6400  Metody molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Šmarda,Pantůček 
Bi8000  Konverzační angličtina  2  2/0  z  Jiránková,Smith 
Bi8150  Evoluční biologie  3+2  3/0  zk  Macholán 
Bi8790  Molekulární embryologie  2+2  2/0  zk  Matalová,Buchtová 
Bi8920  Fluorescenční mikroskopie  2+2  1/1  zk  Neradil 
Bi9905  Časopisový klub nádorové biologie II  2  0/2  z  Souček,Pacherník 
Bi9906  Vývojová fyziologie živočichů II  2+1  2/0  k  Bryja,Krejčí 
C6260  Metody separace proteinů  1+2  1/0  zk  Glatz 

1. rok studia - směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi7030  Fyziologie bakterií  3+2  3/0  zk  Krsek,Prokop 
Bi7030c Fyziologie bakterií - cvičení  5  0/5  z  Krsek,Teshim 
Bi7120  Molekulární biologie prokaryot  2+2  2/0  zk  Doškař 

Bi7170  Lékařská mikrobiologie  2+2  2/0  zk  Černohorská,Dvořáková 
Heroldová,Růžička 

Bi7170c Lékařská mikrobiologie - cvičení  3  0/3  z  Černohorská,Dvořáková Heroldová 

Bi7572  Diplomová práce z mikrobiologie a 
molekulární biotechnologie I  2  0/2  z  vedoucí diplomové práce 

Bi7623  Diplomový seminář z mikrobiologie a 
molekulární biotechnologie I  2  0/2  z  Krsek 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Doporučené volitelné předměty 
Bi5220  Imunologie  2+2  2/0  zk  Lojek,Číž,Kubala 
Bi8011  Mikrobiální zoonózy a sapronózy  2+2  2/0  zk  Hubálek 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
Bi5220c Imunologie - cvičení  3  0/3  z  Žákovská,Dušková,Vostal 
Bi8420  Ekologie mikroorganizmů  2+2  2/0  zk  Krsek 

Bi8572  Diplomová práce z mikrobiologie a 
molekulární biotechnologie II  6  0/6  z  vedoucí diplomové práce 

Bi8624  Diplomový seminář z mikrobiologie a 
molekulární biotechnologie II  2  0/2  z  Krsek 

Bi8860  Veterinární mikrobiologie  2+2  2/0  zk  Alexa 
Doporučené volitelné předměty 
Bi8099  Základy antimikrobní terapie  2+2  2/0  zk  Pokludová 
Bi8202  Základy proteomiky  1+2  1/0  zk  Dopitová,Hejátko,Janda 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 
Bi8202c Základy proteomiky - cvičení  3  0/3  z  Hejátko,Zdráhal,Nejedlá 

2. rok studia - směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi9410  Strukturní biologie  2+2  2/0  zk  Damborský 

Bi9572  Diplomová práce z mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie III  14  0/14  z  vedoucí diplomové práce 

Bi9625  Diplomový seminář z mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie III  2  0/2  z  Krsek 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Doporučené volitelné předměty 
Bi7140  Molekulární biologie virů  2+2  2/0  zk  Růžičková 
Bi7430  Molekulární biotechnologie  2+2  2/0  zk  Rittich,Španová 
Bi9410c  Strukturní biologie - cvičení  2  0/2  z  Brezovský,Damborský 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi0573  Diplomová práce z Mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie IV  18  0/18  z  vedoucí diplomové práce 

Bi0626  Diplomový seminář z mikrobiologie a molekulární 
biotechnologie VI  2  0/2  z  Krsek 

Doporučené volitelné předměty 
Bi8390  Technická mikrobiologie  2+1  2/0  k  Němec 

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

Všichni studenti musí během studia povinně složit zkoušku z anglického jazyka (kurs JA002 Pokročilá odborná 
angličtina - zkouška, 2 kredity). 
 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. 

Další volitelné předměty - směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 
Bi5580  Obecná ekotoxikologie  2+2  2/0  zk  Bláha 
Bi7201  Základy genomiky  1+2  1/0  zk  Hejátko,Konečná 
Bi7201c Základy genomiky - cvičení  3  0/3  k  Hejátko,Nejedlá,Kuderová 
Bi7541  Analýza dat na PC  2  0/2  kz  Jarkovský,Mužík,Kohút 
Bi8011c Mikrobiální zoonózy a sapronózy - cvičení  2  0/2  z  Hubálek,Rudolf,Šikutová 
Bi8600  Vícerozměrné statistické metody  3+2  2/1  zk  Dušek,Haruštiaková,Jarkovský

Bi9040  Biologie kvasinek  2+2  2/0  zk  Paleček,Svoboda,Kopecká 
Bi9040c Biologie kvasinek - cvičení  2  0/2  z  Paleček,Svoboda 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 
Bi9080  Technické postupy v biotechnologiích  2+2  2/0  zk  Rittich 
Bi9950  Úvod do bioetiky  2+2  2/0  zk  Veselská,Kuře 
C7880  Separační metody II  2+2  2/0  zk  Glatz,Janiczek 
C7920  Struktura a funkce proteinů  2+2  2/0  zk  Brzobohatý,Damborský,Marek

Jarní semestr 

Ostatní předměty 
Bi2900  Duševní vlastnictví  2+1  2/0  kz  Janouškovcová 
Bi6420  Ekotoxikologie mikroorganismů  2+2  2/0  zk  Hofman 
Bi6420c Ekotoxikologie mikroorganismů - cvičení  2  0/0/2  z  Hofman 
Bi8090  Genové inženýrství  2+2  2/0  zk  Doškař 
Bi8950  Biologické čistění odpadních vod  2+1  2/0  k  Sojka 

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

Bi8980c Příprava a charakterizace proteinů I - cvičení  2+1  0/2  kz  Janda,Pekárová,Dopitová 
C6200  Biochemické metody  4+2  4/0  zk  Glatz,Zbořil 
C6260  Metody separace proteinů  1+2  1/0  zk  Glatz 
C6270  Metody separace proteinů - cvičení  3  0/0/3  z  Janiczek 

1. rok studia - směr Ekotoxikologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi7002  Oborový seminář Ekotoxikologie I  2  0/2  z  Hofman 
Bi7003  Diplomová práce z ekotoxikologie I  7  0/7  z  vedoucí diplomové práce 
Bi7520  Ekotoxikologie vodních ekosystémů  2+2  2/0  zk  Hilscherová,Maršálek 

Bi7520c 
Ekotoxikologie vodních ekosystémů - 
cvičení  1  0/1  z  Nováková,Hilscherová,Maršálek 

Bi7533  Půdní ekotoxikologie  2+2  2/0  zk  Hofman 
Bi7533c Půdní ekotoxikologie - cvičení  3  0/0/3  z  Hofman,Vašíčková 

C4320  
Chemie životního prostředí III - Zdroje 
znečištění, složky prostředí a jejich 
znečištění - hydrosféra, pedosféra, biosféra  

2+2  2/0  zk  Holoubek 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Doporučené volitelné předměty 

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 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
Bi5595  Základy toxikologie pro přírodovědce  2+2  2/0  zk  Adamovský,Sovadinová,Hilscherová

Bi8002  Oborový seminář Ekotoxikologie II  2  0/2  z  Hofman 
Bi8003  Diplomová práce z ekotoxikologie II  7  0/7  z  vedoucí diplomové práce 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 
C8580  Analýza rizik  2+2  2/0  zk  Čupr 
Doporučené volitelné předměty 
Bi6420  Ekotoxikologie mikroorganismů  2+2  2/0  zk  Hofman 

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 

2. rok studia - směr Ekotoxikologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi7510  Ekotoxikologie terestrických ekosystémů  2+2  2/0  zk  Anděl 
Bi9003  Oborový seminář Ekotoxikologie III  2  0/2  z  Hofman 
Bi9004  Diplomová práce z ekotoxikologie III  14  0/14  z  vedoucí diplomové práce 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
Doporučené volitelné předměty 
C5900  Hmotnostní spektrometrie  2+2  2/0  zk  Šimek,Klánová,Kuta 
C5910  Chromatografické metody I.  2+2  2/0  zk  Šimek 
ENV008  Nápravy environmentálních škod  2+2  1/1  zk  Matějů 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
Bi0040  Oborový seminář Ekotoxikologie IV  2  0/2  z  Hofman 
Bi0050  Diplomová práce z ekotoxikologie IV  14  0/14  z  vedoucí diplomové práce 
Doporučené volitelné předměty 
Bi6930  Imunotoxikologie  2+2  2/0  zk  Bláha 

C6860  Moderní metody analýzy organických 
polutantů  2+2  2/0  zk  Klánová 

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

Všichni studenti musí během studia povinně složit zkoušku z anglického jazyka (kurs JA002 Pokročilá odborná 
angličtina - zkouška, 2 kredity). 
 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. 

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 
Bi8600  Vícerozměrné statistické metody  3+2  2/1  zk  Dušek,Haruštiaková,Jarkovský

ENV001 Environmentalistika v dnešním světě  3+2  2/1  zk  Bittner 
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název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující kód 
ENV004 Stáž v environmentální praxi  3  0/0  z  Hofman,Hofmanová 
ENV006 Statistické zpracování environmentálních dat  3+2  1/2  zk  Heger 
ENV009 Odpadové hospodářství v praxi  3+2  2/1  zk  Křepelková 
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 
Bi6420c  Ekotoxikologie mikroorganismů - cvičení  2  0/0/2  z  Hofman 
Bi6871  Zdravotní rizika  2  2/0  kz  Hofmanová,Kozubík 
Bi6920  Praktické aspekty EIA  2+1  2/0  k  Anděl 
Bi8110  Genotoxicita a karcinogeneze  2+2  2/0  zk  Hofmanová,Kozubík 
C8640  Základy studia environmentálních procesů  4  0/0/4  kz  Klánová,Hovorková 
ENV003 Environmentální informace a modelování  2+2  1/1  zk  Komprdová,Komprda,Dvorská

ENV005 Politika a nástroje ochrany životního prostředí  2+2  2/0  zk  Dvorská 

ENV007 
Vzorkování a základní chemické a biologické 
analýzy v hodnocení životního prostředí  3+2  1/0/2  zk  Prokeš,Kuta 

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 
JAB03  Angličtina pro biology III  2  0/2  z  Němcová 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
JA002  Pokročilá odborná angličtina - zkouška  2  0/0  zk  Hranáčová,Němcová 
Ostatní předměty 
JAB04  Angličtina pro biology IV  2  0/2  z  Němcová 
Všichni studenti musí během studia povinně složit zkoušku z anglického jazyka (kurs JA002 Pokročilá odborná 
angličtina - zkouška, 2 kredity). 
 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. 

 



 

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 Matematická 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 magisterském navazujícím oboru "Speciální biologie" je Ústav experimentální biologie (ÚEB) Přírodovědecké fakulty MU. V 
seznamu níže jsou uvedeny jednak grantové projekty řešené v době přípravy akreditací (2011), jejichž hlavními řešiteli jsou pracovníci ÚEB, kteří zajišťují výuku a jsou 
vedoucími diplomových prací v oboru " Speciální biologie ", směry "Experimentální biologie rostlin", "Experimentální biologie živočichů a imunologie" a "Mikrobiologie a 
molekulární biotechnologie". Uvedeny jsou rovněž projekty řešené na pracovišti Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), které garantuje výuku 
studijního směru "Ekotoxikologie". Na řešení většiny uvedených projektů se podílejí studenti v rámci svých diplomových prací. 
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 
 

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 
 

ÚEB (Fajkus) Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací. MŠMT - Výzkumné záměry 2005-2011 
ÚEB (Damborský) Centrum biokatalýzy a biotransformací. MŠMT - Centra základního 

výzkumu 
2006-2011 

ÚEB (Hejátko) Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů. MŠMT - Centra základního 
výzkumu 

2006-2011 

ÚEB (Šmarda) Modulární struktura studia experimentální biologie. MŠMT - OPVK 2009-2012 
ÚEB (Hofr) Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální 

biologii. 
MŠMT - OPVK 2010-2012 

ÚEB (Dušková) Klinická a komparativní morfologie - výukové moduly konsolidující 
preklinické a klinické obory. 

MŠMT - OPVK 2011-2013 

ÚEB (Damborský) Specifické iontové efekty pro proteiny v roztocích a podobné biologicky 
relevantní systémy. 

GAČR 2008-2012 

ÚEB (Zezulka) Analýza fyziologických odpovědí rostlin na polycyklický aromatický 
uhlovodík v závislosti na způsobu a rychlosti jeho příjmu. 

GAČR 2009-2011 

ÚEB (Havliš) Moderní metody detekce a stanovení mikrobiálních toxinů. GAČR 2009-2011 
ÚEB (Krejčí) Nové dráhy FGFR3 signalingu v achondroplázii. GAČR 2009-2011 
ÚEB (Gloser) Analýza omezujícího vlivu xylémového transportu na stav vody a výměnu 

plynů u rostlin chmele. 
GAČR 2009-2012 

ÚEB (Kummerová) Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík. GAČR 2009-2012 
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ÚEB (Janda) Imunomodulace jako nástroj funkční proteomiky při studiu cytokininové 
signální dráhy u Arabidopsis thaliana. 

GAČR 2009-2012 

ÚEB (Bryja) Mezibuněčná signalizace ve vývoji organismu a vzniku onemocnění. GAČR 2009-2012 
ÚEB (Bryja) Dynamika proteinů interagujících s Dishevelled a jejich význam pro Wnt 

signálování. 
GAČR 2009-2013 

ÚEB (Krejčí) Molekulární základy FGFR3 signalingu v kostní dysplázii. GAČR 2011-2013 
ÚEB (Bryja) Molekulární mechanismy nekanonické Wnt signalizace v leukémii. GAČR 2011-2014 
ÚEB (Friml) Identifikace molekulárních komponent a mechanizmu polárního směrování 

auxinových transportních proteinů rodiny PIN u Arabidopsis thaliana. 
GA AV ČR 2007-2011 

ÚEB (Paleček) Charakterizace MAGE proteinů: kofaktory E3 ubiquitin ligáz?  GA AV ČR 2009-2011 
ÚEB (Bryja) Úloha nekanonické Wnt signalizace v molekulární patogenezi chronické 

lymfocytární leukémie. 
IGA MZ ČR 2010-2014 

ÚEB (Zdráhal) Hodnocení potenciálu proteinů planých genotypů brambor pro využití ve 
šlechtění bramboru (Solanum tuberosum L.) a v biotechnologiích. 

Ministerstvo zemědělství - 
program VAK 

2009-2013 

ÚEB (Zdráhal) Metody tlumení produkčních chorob skotu - BVD-MD a paratuberkulóza. Ministerstvo zemědělství - 
program VAK 

2010-2014 

ÚEB (Fajkus) CHROMPLANT (SIGA 792). Jihomoravský kraj / 
SoMoPro 

2010-2012 

ÚEB (Damborský) Evoluce substrátové specifity u enzymů aktivních s xenobiotickými látkami. Jihomoravský kraj / 
SoMoPro 

2010-2012 

ÚEB (Nejezchlebová) Inovace předmětů Embryologie a Embryologie-cvičení. FRVŠ 2011-2011 
ÚEB (Kozubík) Rozšíření výuky předmětu Analytická cytometrie o praktická cvičení.  FRVŠ 2011-2011 
ÚEB (Barták) Fyziologie rostlin. MU - program rektora 2010-2012 
ÚEB (Kozubík) Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie 

živočichů.  
MU - program rektora 2010-2012 

ÚEB (Němec) Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti mikrobiologie. MU - program rektora 2010-2012 
ÚEB (Šmarda) Studentská vědecká konference 2011. MU - program rektora 2011-2012 
RECETOX (Klánová) Arctic Health Risks: Impacts on health in the Arctic and Europe owing to 

climate-induced changes in contaminant cycling. 
7.RP EU 2009-2013 

RECETOX (Klánová) Contaminant-specific isotope analyses as sharp environmental-forensics tools 
for site characterisation, monitoring and source apportionment of pollutants in 
soil. 

7.RP EU 2009-2012 

RECETOX (Bláha) Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressured 
degraded waters and the integration of their impact on river basin management.

7.RP EU 2009-2013 

RECETOX (Bláha) European network for alternative testing strategies in ecotoxicology. 7.RP EU 2010-2012 
RECETOX (Bláha) Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a 

jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni. 
MŠMT - Výzkumné záměry 2005-2011 

RECETOX (Klánová) Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí. MŠMT - OPVK 2010-2013 
RECETOX (Hofman) Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na MŠMT - OPVK 2011-2013 
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PřF MU. 
RECETOX (Hofman) Bioakumulace perzistentních organických kontaminantů v žížalách ve vztahu k 

jejich biodostupnosti v půdě. 
GAČR 2010-2013 

RECETOX (Bláha) Environmental endocrine disruptors and male fertility: mechanisms and toxic 
effects. 

Jihomoravský kraj / 
SoMoPro 

2011-2013 

RECETOX (Bláha) Ekotoxikologie antropogenních kontaminantů a přírodních toxinů. MU - program rektora 2010-2012 
 

 



 

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 
 

Bi0007 Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc.  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu je student schopen: objasnit nejnovější poznatky o struktuře a 
funkcích fotosyntetického aparátu vyšších rostlin; porozumět principům fluorimetrických method měření 
fotosyntézy; porovnat biofyzikální a biochemické metody; aplikovat vhodné statistické modely a prezentovat 
data s využitím vhodných grafů.  
Osnova:  

 1)Fluorometry s pulzní modulací a) základní ovládání přístrojů, nastavení základních parametrů 
přístrojů b) stanovení poměru variabilní ku maximální fluorescenci Fv/Fm. 2) Analýza parametrů 
odvozených z rychlé indukční kinetiky fluorescence chlorofylu a) rozlišení O,I,D,P bodů, plocha A jako 
ekvivalent množství elektronů b) podíl aktivních (redukujících) a neaktivních (neredukujících) 
reakčních center PS II 3) Pomalá (Kautského) indukční kinetika fluorescence chlorofylu s analýzou 
zhášecích mechanismů a) stanovení kvantového výtěžku fotochemických procesů PS II, jeho závislost 
na teplotě b) analýza zhášení fluorescence chlorofylu (výpočet qP, qN, qT+I, qFo) 4) Vliv stresových 
faktorů na parametry fluorescence chlorofylu a) nárůst nefotochemických dějů při navozeném stresu 
suchem b) nárůst nefotochemických dějů při navozeném stresu vysokou koncentrací těžkých kovů 5) 
Fotosyntéza listů rostlin světlomilných a stíntolerujících a) závistlost kvantového výtěžku PS II a 
elektronového toku na ozářenosti listů Zea mays b) závistlost kvantového výtěžku PS II a 
elektronového toku na ozářenosti listů Acer pseudoplatanus 6) Heterogenita fotosyntézy na orgánové 
úrovni a) prostorová (v rámci listu) heterogenita variabilní fluorescence chlorofylu b) vliv DCMU na 
prostorovou heterogenitu fotosyntézy 7) Fotosyntéza ve vodních systémech a) měření fotosyntézy 
pomocí kyslíkové elektrody 8) Světelná křivka fotosyntézy (gazometrická měření) a) stanovení 
kompenzační a saturační ozářenosti b) fitování průběhu světelných křivek c) stanovení kvantovéhy 
výtěžku CO2 fixace 9) CO2 křivka fotosyntézy (gazometrická měření) a) výpočet maximální rychlosti 
karboxylace b) stanovení kompenzační koncentrace CO2 c) Fitování křivek 10 ) Teplotní křivka 
fotosyntézy (gazometrická měření) a) Minimální, optimální a maximální teploty pro fotosyntézu na 
listové úrovni 11) Denní chody fotosyntézy slunných a stinných listů a) terénní měření b) souběžná 
fluorometrická a gazometická měření c) výpočet denní bilance fixace oxidu uhličitého porostem 12) 
Vliv toxických látek na fotosyntézu a) pokles fotosyntézy po aplikaci těžkých kovů kombinované 
s vysokým světlem b) změny pigmentů xanthofylového cyklu, glutathionu a tokoferolu po aplikaci 
těžkých kovů kombinované s vysokým světlem. 13) Nové směry ve výzkumu fotosyntézy, databáze a) 
závěrečné kolokvium 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Přednášky v rozsahu 1 hodiny objasňují teoretické základy metod použitých v následujícím 
praktickém cvičení. Zkouška je ústní, po zadání 5 otázek z látky přednášek má student k dispozici 30 minut na 
písemnou přípravu, následuje ústní zkouška.  
Literatura:  

 Biophysical techniques in photosynthesis. Edited by Jan Amesz - A. J. Hoff. Dordrecht : Kluwer 
Academic Publishers, 1996. xi, 411 p. ISBN 0-306-47960-5.   

 Chlorophyll a fluorescence :a signature of photosynthesis. Edited by George C. Papageorgiou - 
Govindjee. Dordrecht : Springer, 2004. xxiv, 818. ISBN 1-4020-3217-X.  

 Photosynthesis research protocols. Edited by Robert Carpentier. Totowa, N.J. : Humana Press, 2004. 
xiii, 344. ISBN 1-58829-232-0.  

 Photosynthesis : a comprehensive treatise. Edited by V. Raghavan. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1997. xviii, 376. ISBN 0-521-57000.  

 Advances in photosynthesis. Dordrecht : Lonely Planet Publicationd. 2004 

Bi0007c Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin - cvičení 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc.  
Rozsah: 0/3. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni: použít základní stejně tak jako pokročilé 
fluorimetrické i biochemické metody měření fotosyntézy; porovnat účinnost a aplikovatelnost biofyzikálních a 
biochemických metod; použít vhodné statistické modely a vytvořit grafy vhodné pro prezentaci dat.  
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Osnova:  

 1) Fluorometry s pulzní modulací a) základní ovládání přístrojů, nastavení základních parametrů 
přístrojů b) stanovení poměru variabilní ku maximální fluorescenci Fv/Fm. 2) Analýza parametrů 
odvozených z rychlé indukční kinetiky fluorescence chlorofylu a) rozlišení O,I,D,P bodů, plocha A jako 
ekvivalent množství elektronů b) podíl aktivních (redukujících) a neaktivních (neredukujících) 
reakčních center PS II 3) Pomalá (Kautského) indukční kinetika fluorescence chlorofylu s analýzou 
zhášecích mechanismů a) stanovení kvantového výtěžku fotochemických procesů PS II, jeho závislost 
na teplotě b) analýza zhášení fluorescence chlorofylu (výpočet qP, qN, qT+I, qFo) 4) Vliv stresových 
faktorů na parametry fluorescence chlorofylu a) nárůst nefotochemických dějů při navozeném stresu 
suchem b) nárůst nefotochemických dějů při navozeném stresu vysokou koncentrací těžkých kovů 5) 
Fotosyntéza listů rostlin světlomilných a stíntolerujících a) závistlost kvantového výtěžku PS II a 
elektronového toku na ozářenosti listů Zea mays b) závistlost kvantového výtěžku PS II a 
elektronového toku na ozářenosti listů Acer pseudoplatanus 6) Heterogenita fotosyntézy na orgánové 
úrovni a) prostorová (v rámci listu) heterogenita variabilní fluorescence chlorofylu b) vliv DCMU na 
prostorovou heterogenitu fotosyntézy 7) Fotosyntéza ve vodních systémech a) měření fotosyntézy 
pomocí kyslíkové elektrody 8) Světelná křivka fotosyntézy (gazometrická měření) a) stanovení 
kompenzační a saturační ozářenosti b) fitování průběhu světelných křivek c) stanovení kvantovéhy 
výtěžku CO2 fixace 9) CO2 křivka fotosyntézy (gazometrická měření) a) výpočet maximální rychlosti 
karboxylace b) stanovení kompenzační koncentrace CO2 c) Fitování křivek 10 ) Teplotní křivka 
fotosyntézy (gazometrická měření) a) Minimální, optimální a maximální teploty pro fotosyntézu na 
listové úrovni 11) Denní chody fotosyntézy slunných a stinných listů a) terénní měření b) souběžná 
fluorometrická a gazometická měření c) výpočet denní bilance fixace oxidu uhličitého porostem 12) 
Vliv toxických látek na fotosyntézu a) pokles fotosyntézy po aplikaci těžkých kovů kombinované 
s vysokým světlem b) změny pigmentů xanthofylového cyklu, glutathionu a tokoferolu po aplikaci 
těžkých kovů kombinované s vysokým světlem. 13) Nové směry ve výzkumu fotosyntézy, databáze a) 
závěrečné kolokvium 

Výukové metody: Praktická laboratorní i terénní cvičení. Biofyzikální metody (výměna plynů - spotřeba CO2 
ve fotosyntéze, fluorometrická měření pimárních fotosyntetických dějů, stresová fyziologie,biochemické 
metody, metody růstové analýzy apod.  
Metody hodnocení: Závěrečný test, 10 otázek.  
Literatura:  

 Biophysical techniques in photosynthesis. Edited by Jan Amesz - A. J. Hoff. Dordrecht : Kluwer 
Academic Publishers, 1996. xi, 411 p. ISBN 0-306-47960-5.  

 Chlorophyll a fluorescence :a signature of photosynthesis. Edited by George C. Papageorgiou - 
Govindjee. Dordrecht : Springer, 2004. xxiv, 818. ISBN 1-4020-3217-X.   

 Photosynthesis research protocols. Edited by Robert Carpentier. Totowa, N.J. : Humana Press, 2004. 
xiii, 344. ISBN 1-58829-232-0.  

 Photosynthesis : a comprehensive treatise. Edited by V. Raghavan. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1997. xviii, 376. ISBN 0-521-57000.  

 Advances in photosynthesis. Dordrecht : Lonely Planet Publicationd. 2004 

Bi0040 Oborový seminář Ekotoxikologie IV 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem seminářů je rozvíjet u studentů znalost a chápání širších souvislostí studia 
ekotoxikologie. Dílčí cíle jsou: 1) prezentovat studentům zajímavé problémy z oblasti ekotoxikologie a chemie 
životního prostředí, 2) představit studentům odborníky v této oblasti, 3) představit aplikaci ekotoxikologii 
v praxi, 4) dát prostor studentům na prezentaci vlastní práce, 5) vést odbornou diskusi k prezentovaným 
tématům. Semináře naučí studenty: - rychle pochopit a diskutovat dosud neznámou problematiku - formulovat 
koncepční dotazy - kombinovat novou problematiku - vyhodnotit, interpretovat, vysvětlit, prezentovat a 
diskutovat výsledky své vlastní práce - odborně debatovat nad danou problematikou  
Osnova:  

 Program seminářů je jiný každý semestr. Obecně se skládá z prezentací zvaných interních či externích 
odborníků a prezentací diplomových a postgraduálních studentů. 
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Výukové metody: Pravidelné semináře každý týden. Většina seminářů má náplň tvořenou prezentací zvaných 
odborníků či lidí z praxe. Po přednáškách se studenti ptají a diskutují probírané téma. Povinné jsou prezentace 
diplomové práce jednou za rok.  
Metody hodnocení: zápočet pouze za aktivní účast a účast na min 80% seminářů  
Literatura:  

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

 Barker, Kathy. At the helm :a laboratory navigator. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, 2002. x, 352 s. ISBN 0-87969-583-8.  

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

 Umění prezentace :jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Edited by Claudia Nöllke. 1. 
vyd. Praha : Grada, 2004. 111 s, il. ISBN 80-247-9057-2.   

 Barker, Kathy. At the bench :a laboratory navigator. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, 1998. xiv, 460 s. ISBN 0-87969-523-4.   

 Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Edited by Andrew Bradbury. 2. vyd. Praha : Computer Press, 
2003. xii, 129 s. ISBN 80-7226-424-9.  

 Lab math :a handbook of measurements, calculations, and other quantitative skills for use at the bench. 
Edited by Dany Spencer Adams. 1st ed. Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 
2003. xi, 275 s. ISBN 0-87969.  

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

 Hubáček, Jaroslav. Jak mluvit a přednášet. Ostrava : Profil, 1983.   
 www.recetox.muni.cz  

Bi0050 Diplomová práce z ekotoxikologie IV 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/14/0. 14 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět diplomová práce IV je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů předchozích) zajistí, že 
student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů předchozích) 
by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. Tvorbou 
diplomové 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 - 
analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení - vytvářet experimentální design a 
realizovat samostatně zadané experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - provádět 
metody specifické pro dané téma - analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod - formulovat 
vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou - prezentovat výsledky a závěry experimentální 
či teoretické vědecké práce - přispívat k výzkumu v daném tématu  
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. 
 Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují. 
 Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce 
s internetovými literárními databázemi), příprava diplomové práce. Experimentální práce v laboratoři či 
výzkumná práce v terénu. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího. Následně je diplomová 
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.  
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Bi0323 Experimental Plant Biology - Seminar 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc., Mgr. Josef Hájek Ph.D., Mgr. Peter Váczi Ph.D.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude studen(ka) schopen(-a) hovořit v angličtině o základních oborech 
experimentální biologie rostlin  
Osnova:  

 Rostliny: (1) pěstování rostlinného materiálu (2) manipulace s rostlina mi před experimentem (3) 
moderní metody experimentální práce I (4) moderní metody experimentální práce II (5) moderní 
metody experimentální práce III (6) moderní metody experimentální práce IV (7) moderní metody 
experimentální práce V (8) moderní metody experimentální práce VI (9) vyhodnocení experimentálních 
dat (10) mezioborové vztahy (11) trendy (12) studentské kolokvium 

Výukové metody: Interactive problem-oriented teaching  
Metody hodnocení: Průběžné hodnocení studentů dle aktivní účasti v jednotlivých hodinách. Závěrečný test.  
Literatura:  
Oxford Dictionary of Plant Sciences, 2 nd. edition, OUP Oxford, 2006. 528 s. ISBN-10: 0198608918  
  

Bi0436 Diplomový seminář z experimentální biologie rostlin IV 
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.  

Bi0442 Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin IV 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/17/0. 17 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět diplomová práce IV je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že 
student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů 
následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. 
Tvorbou diplomové 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 - analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení - vytvářet experimentální 
design a realizovat samostatně zadané experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - 
provádět metody specifické pro dané téma - analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod - 
formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou - prezentovat výsledky a závěry 
experimentální či teoretické vědecké práce - přispívat k výzkumu v daném tématu.  
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. 
 Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují. 
 Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele. 
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Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce 
s internetovými literárními databázemi), příprava diplomové práce. Experimentální práce v laboratoři či 
výzkumná práce v terénu. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.  
Literatura:  

 Synek, Miloslav - Sedláčková, Helena. Diplomová práce :(metodický návod jak psát diplomové a 
seminární práce). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. ISBN 80-7079-796-7.  

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

Bi0573 Diplomová práce z Mikrobiologie a molekulární biotechnologie IV 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/18/0. 18 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce: být schopen orientovat se 
v odborné literatuře, identifikovat problém a na tomto základě zformulovat vědeckou hypotézu a tu pak testovat 
vhodně zvolenými experimenty v laboratoři. Získané výsledky pak spolu s literární rešerší student pod vedením 
školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť, zpracuje ve formě Diplomové práce, 
kterou obhájí před komisí složenou z učitelů oddělení mikrobiologie a jejich externích spolupracovníků.  
Osnova:  

 1. Studium literatury 2. Identifikace problému 3. Formulace hypotézy 4. Testování hypotézy vhodně 
zvolenými experimenty v laboratoři 5. Zpracování výsledků experimentů 6. Sepsání Diplomové práce 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, experimentální práce 
v laboratoři, zpracování a obhajoba Diplomové práce  
Metody hodnocení: Zápočet  
Literatura:  

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

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

Bi0580 Vývojová genetika 
Vyučující: prof. RNDr. Boris Vyskot DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět specifickým zákonitostem ontogeneze 
rostlin, živočichů i člověka a molekulárním mechanizmům vývojových procesů včetně genomového imprintingu.  
Osnova:  

 VÝVOJOVÁ GENETIKA: 1 Obecné zákonitosti vývoje organizmů 1.1 Historie vývojové biologie 1.2 
Základní procesy vývoje 1.3 Epigenetická tvorba tvarů 1.4 Modely tvorby biologických tvarů 1.5 Vznik 
uspořádání 1.6 Homeóza a homeotické geny 1.7 Modelové organizmy vývojové biologie a genetiky 2 
Vývojové procesy u modelových živočichů 2.1 Hlenka, Dictyostelium discoideum 2.2 Nezmar, Hydra 
2.3 Hlístice, Caenorhabditis elegans 2.4 Octomilka, Drosophila melanogaster 2.5 Ježovka, Lytechinus 
variegatus 2.6 Obojživelníci, Amphibia 2.7 Savci, Mammalia 3 Vývojová genetika rostlin 3.1 Nižší 
rostliny 3.2 Krytosemenné rostliny, Angiospermophyta 3.2.1 Gametofyt a gametofytické mutace 3.2.2 
Oplození, embryogeneze a tvorba semene 3.2.3 Geny řídící růst meristému a morfologii stonku a listů 
3.2.4 Genetické řízení procesů kvetení 3.2.5 Modulace rostlinného vývoje transgenozí 4 Determinace a 
vývoj pohlavnosti 4.1 Zárodečná dráha a tvorba pohlavních buněk 4.2 Mechanizmy determinace 
pohlaví 4.3 Kompenzace dávky genů 4.4 Úloha pohlavnosti 5 Epigenetické procesy 5.1 Úloha metylací 
DNA 5.2 Struktura chromatinu a acetylace histonů 5.3 Genomový imprinting 5.4 Jiné epigenetické jevy 

Výukové metody: Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle 
učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, vysvětlovány a doplněny 
komentářem vyučujícího. Předlohy a jsou též k dispozici v IS MUNI.  
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Metody hodnocení: Zkouška je ústní s písemným testem, během níž studenti vypracují odpovědi na 50 otázek 
pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. Během ústní části studenti prokazují schopnost aplikace 
nabytých poznatků na konkrétních příkladech.  
Literatura:  

 Vyskot, Boris. Přehled vývojové biologie a genetiky. Praha : Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1999. 
241 s. ISBN 80-902588-1-6.  

 Principles of developmental genetics. Edited by Sally A. Moody. Boston : Elsevier Academic Press, 
2007. xiv, 1055. ISBN 978-0-12-369548.  

Bi0606 Seminář z experimentální biologie živočichů a imunologie IV 
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:  

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

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  

Bi0626 Diplomový seminář z mikrobiologie a molekulární biotechnologie VI 
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: Presentace na zadané téma a pravidelná účast na semináři  
Metody hodnocení: Zápočet  
Literatura:  

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

 Výběr literatury dle tématu vystoupení  
 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  
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 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-
200-0755-5.  

Bi0844 Diplomová práce z experimentální biologie živočichů a imunologie IV 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/14/0. 14 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá diplomovou 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 - analyzovat předložený 
problém a navrhovat řešení - navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty - integrovat 
teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických metod - formulovat 
závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické 
vědecké práce písemnou a přednáškovou formou  
Osnova:  

 Náplní předmětu je individuální vyhotovení diplomové práce včetně provedení praktické části dle 
pokynů vedoucího práce a obecných zásad uvedených na webových stránkách oddělení. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, provedení experimentální 
části, vyhotovení diplomové práce.  
Metody hodnocení: Hodnocení se provádí formou obhajoby diplomové práce.  
Literatura:  

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

 Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis  

Bi1099 Mycorrhizal symbioses - from genes to biotechnology 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D.  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Mycorrhizal symbiosis is a relationship between soil borne mycorrhizal fungi and roots of 
majority of terrestrial higher plants. In majority of cases this relationship is beneficial for both partners - plant 
and fungus. Mycorrhiza has not only highly significant effects on individual plant but it also influences plant 
community structure and biodiversity of terrestrial ecosystems. There are highly significant changes in plant 
physiology due to formation of mycorrhiza. The main changes are in nutrients uptake, exudation and hormonal 
balance of the plants. Mycorrhizal plants also differ in interaction with other biota in the rhizosphere and 
influence differently soil properties as compared to non-mycorrhizal plants. The lecture covers basic 
characteristics of mycorrhizal symbioses in respect to plant physiology and ecology, plant nutrition and stress 
tolerance. Scope of the lecture comes from molecular principles of symbiotic specificity, recognition of 
symbionts and their regulation to practical applications of mycorrhizal technology in horticulture, agriculture and 
forestry. The lecture is complemented by practices where the main techniques of mycorrhizal research and 
applications are demonstrated (laboratory and field sampling, detection of mycorrhizal fungi in plant roots, 
production of mycorrhizal inocula and its use for plant inoculations).  
Osnova:  

 SYLLABUS OF THE LECTURE: 1. Introduction to ecophysiology of mycorrhizal symbioses: types 
and occurrence of mycorrhizas, basic physiological aspects. 2. Taxonomy and molecular identification 
of fungi, recent knowledge on fungal genetics. 3. Uptake of water and nutrients, hormonal balance and 
physiological response of plants induced by the symbiosis. 4. Adaptation of mycorrhizal plants to 
environmental stresses and mechanisms of plant response to xenobiotics heavy metals and organic 
pollutants. 5. Morphological and anatomical changes of mycorrhizal plant roots 6. Physiological 
changes of plants and effects of mycorrhiza on plant interaction in communities. 7. Changes of soil 
environment induced by mycorrhizal symbioses and their effects on plant nutrition and growth. 8. 
Interaction of mycorrhizal fungi and other rhizosphere microorganisms (actinomycetes, bacteria, 
saprotrophic and parasitic fungi). 9. Interaction of mycorrhizal plant roots with other biotic components 
of the rhizosphere (insects, nematodes, collembolans, mites etc.). 10. Practical aspects of mycorrhizal 
symbioses in plant production. 11. Overview of literature, preparations for exams 
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Výukové metody: Lectures, discussion.  
Metody hodnocení: Oral exam.  
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.  

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

Bi1099c Mycorrhizal symbioses - from genes to biotechnology (practice) 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: SYLLABUS OF THE PRACTICES (BLOCKS OF TOPICS): 1. Endomycorrhizas sampling, 
detection in the roots, inoculum cultivation, inoculation modes 2. Ectomycorrhizas sampling, detection in the 
roots, inoculum production, isolations from fruiting bodies, inoculation of plants. 3. Other types of mycorrhizas 
sampling, detection in the roots, inoculum production and inoculation of plants  
Osnova:  

 SYLLABUS OF THE PRACTICES (BLOCKS OF TOPICS): 1. Endomycorrhizas sampling, detection 
in the roots, inoculum cultivation, inoculation modes 2. Ectomycorrhizas sampling, detection in the 
roots, inoculum production, isolations from fruiting bodies, inoculation of plants. 3. Other types of 
mycorrhizas sampling, detection in the roots, inoculum production and inoculation of plants 

Výukové metody: Laboratory practices.  
Metody hodnocení: Active participation at the practices, discussion of the results.  
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.  

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

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

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

Bi3080 Kapitoly z neurofyziologie smyslů 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Vácha Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -rozumět základním principům přenosu 
a zpracováni informace nervovým systémem. -znát podstatu membránových dějů a úlohu kanálů ve fyziologii 
jednotlivých smyslů včetně psychofyziologických souvislostí smyslového vnímání a paměti. -v kurzu 
prezentovat a diskutovat obsah relevatního článku. -osvědčit rozšíření znalostí srovnávací fyziologie o základy 
klíčových neurofyziologických dějů.  
Osnova:  

 Fyziologie membrán: - klidový potenciál - akční potenciál - iontové kanály - šíření signálů a synapse 
Fyziologie smyslů: - obecné principy - čich a chuť - hmat a sluch - zrak a další smysly 
Psychofyziologie: - zpracování zrakové informace - učení a paměť - chování, behaviorální 
neurofyziologie 

Výukové metody: Studium je založeno na přednáškách, prezentacích a diskusích, vědeckých zdrojích dodaných 
učitelem.  
Metody hodnocení: Každotýdenní přednáška. Vyžadována je aktivní účast posluchačů - seznámení kolegů 
s krátkým odborným textem.  
Literatura:  

 Trojan, Stanislav. Lékařská fyziologie. Praha : Grada, 1994. 460 s. ISBN 80-7169-036-8.   
 Fain, Gordon L. Sensory transduction. 1st ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2003. xi, 340 s. 

ISBN 0-87893-171-6.  
 Shepherd, Gordon M. Neurobiology. 3rd ed. New York : Oxford University Press, 1994. 760 s. ISBN 0-

19-508843-3.  

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.  
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Bi4099 Srovnávací fyziologie obratlovců 
Vyučující: Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: na konci tohoto kurzu bude student schopen: pochopit a vysvetlit zakladni fyziologicke 
principy; pochopit a vysvetlit biochemickou podstatu fyziologickych reakci a regulaci; interpretovat a diskutovat 
fyziologicke mechanismy z pohledu evoluce.  
Osnova:  

 1. Introdusction to Comparative Vertebrate Physiology, Terms and Principles 2. Energy and Cellular 
Energetics 3. Animal Energetics 4. Termoregulation - Adaptation to Cold - Adaptation to Heat 5. 
Respiration – Aquatic Respiration - Aerial Respiration 6. Circulation and Blood 7. Endocrinology 8. 
Excretion and Water Balance 9. Digestion 10. Nervous Systems and Sensory Physiology 11. 
Reproduction of Vertebrate 

Výukové metody: prednaska  
Metody hodnocení: Written test.  
Literatura:  

 Kardong, Kenneth V. Vertebrates :comparative anatomy, function, evolution. 4th ed. New York : 
McGraw-Hill, 2006. xviii, 782. ISBN 0-07-124457-3.  

 Bentley, Peter J. Comparative vertebrate endocrinology. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1998. xx, 526 s. ISBN 0-521-62002-3.  

 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. info  

 Comparative animal physiology. Edited by Philip C. Withers. [1st ed.]. Fort Worth : Saunders College 
Publishing, 1992. xxii, 949. ISBN 0-03-012847-1.  

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

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

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

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

Bi5210 Populační ekologie rostlin 
Vyučující: doc. Mgr. Lubomír Tichý Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět je úvodem do populační ekologie rostlin. Zabývá se charakteristikou životních a 
růstových forem a životních strategií, způsoby rozmnožování, vnitrodruhovou a mezidruhovou kompeticí. Na 
konci předmětu bude student schopen interpretovat chování rostlinných druhů v prostoru a čase a vysvětlit 
možnosti jejich vzájemné koexistence v různých ekologických podmínkách. Rozdílné biologické vlastnosti 
rostlinných druhů umožňují formování specifických rostlinných společenstev, proto je kurz důležitou 
prerekvizitou pro návazné předměty: Ekologie rostlinných společenstev a Vegetace Evropy.  
Osnova:  

 1. Základní definice populace, demografie. 
 2. Životní formy. 
 3. Životní cyklus jednoletých, dvouletých a vytrvalých druhů. 
 4. Generativní rozmnožování: způsoby opylování, tvorba semen, způsoby jejich disperze, tvorba 

semenné banky, dormance semen. 
 5. Způsoby vegetativního šíření - klonalita rostlin. 
 6. Kolonizace, expanze a invaze rostlin, alelopatie. 
 7. Vnitrodruhová kompetice, regulace denzity populace. 
 8. Mezidruhová kompetice, parazitismus, mutualismus, herbivorie, karnivorie. 
 9. Životní strategie rostlin. 
 10. Metapopulace. 

Výukové metody: Teoretická příprava  
Metody hodnocení: Výuka probíhá formou powerpointových prezentací. Zkoušení probíhá až po ukončení 
přednášek. Navštěvovat výuku není povinné. Závěrečná zkouška je ústní. Obsahem zkoušky je prověření 
znalosti témat probíraných na přednáškách a ve výše citované literatuře.  
Literatura:  

 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.  

 Krebs, Charles J. Ecology :the experimental analysis of distribution and abundance. 5th ed. San 
Francisco : Benjamin Cummings, 2001. xx, 695 s. ISBN 0-321-04289-1.  

 Slavíková, Jiřina. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 366 s.  

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

 1. Úvod: imunita, specifické a nespecifické mechanismy imunity 2. Anatomie a buněčné prvky 
imunitního systému a) Primární a sekundární lymfoidní orgány, anatomie a funkce včetně slizničního 
imunitního systému b) Specifické buňky: ontogeneze, struktura, fenotyp, funkce a aktivace 
znaky/receptory 3. Imunitní odpověď a) Antigeny: typy, struktura, zpracování, prezentace b) Hlavní 
histokompatibilitní systém: Struktura, funkce a regulace c) Imunogenetika: polymorfismus, vznik 
diversity a přeskupování genů d) Imunoglobuliny: struktura, funkce a vazba antigenu e) Receptory T-
buněk: struktura, funkce a vazba antigenu f) Interakce receptoru s ligandy: adhesivní molekuly, 
komplementové receptory, Fc receptory a přenos signálu g) Struktura a funkce komplementu h) 
Nespecifická imunita: reaktanty akutní fáze a zánět 4. Mechanismy přecitlivělosti a) Zprostředkování 
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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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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 
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 
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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:  

 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.  

Bi5595 Základy toxikologie pro přírodovědce 
Vyučující: Mgr. Ondřej Adamovský Ph.D., RNDr. Iva Sovadinová Ph.D., Mgr. Klára Hilscherová 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 tohoto kurzu bude student schopen: - mít komplexní přehled v hlavní oblastech 
souvisejících s toxikologií; - orientovat se v oblastech klinické toxikologie, epidemiologie, imunotoxikologie, 
reprodukční toxikologie; - objasnit principy a metody molekulární toxikologie; - diskutovat příčiny orgánové a 
organismální toxicity u člověka; - vysvětlit základní přístupy a principy ekotoxikologie; - kriticky posoudit 
zdroje expozice (průmyslová a profesní toxicita), atd.; - vysvětlit průběh biotransformace a toxikokinetiky 
xenobiotik; - charakterizovat hlavní fáze interakce xenobiotik s organismem, včetně vztahu dávka-účinek; - 
porozumět problematice mutageneze a karcinogeneze; - shrnout metody experimentální toxikologie, znát 
moderní metody v toxikologii a jejich vývoj; - orientovat se v toxikologické literatuře a aktivně využívat 
mezinárodní toxikologické databáze; - diskutovat a kriticky posoudit toxikologické problémy hlavních typů 
anorganických a organických látek (léčiva, prioritní polutanty, kovy atd.); - definovat toxikologické problémy 
agrochemikálií, zejména pesticidů; - znát zásady ochrany a první pomoci při otravách základními druhy 
chemikálií;  
Osnova:  

 1. Úvod do toxikologie – informace o kurzu, jeho cíle a náplň, vymezení pojmů, postavení toxikologie 
mezi ostatními vědami, historické aspekty, odvětví toxikologie. Toxicita, její druhy a faktory, které ji 
ovlivňují; 

 2. Obecná toxikologie – její principy, interakce xenobiotik s organismem, mechanismy toxicity, typy 
odpovědí, typy chemických látek, vztah dávka-odpověď; 

 3. Distribuce a působení xenobiotik – cesty vstupu do organismu, distribuce toxické látky v organismu, 
metabolismus, vylučování xenobiotik, biotransformace, toxikokinetika, toxikodynamika, rozdíl 
odpovědí u různých organismů; 

 4. Neorgánová toxicita – mutagenese a karcinogenese, genetická toxikologie, buněčná toxikologie, 
molekulární toxikologie, toxikogenomika; 

 5. Orgánová toxikologie I. – imunitní systém, játra, ledviny, respirační systém, srdce a vaskulární 
systém, kůže; 

 6. Orgánová toxikologie II. – nervový systém, reprodukční systém, endokrinní systém; 
 7. Toxické látky I. – pesticidy, kovy, rozpouštědla, organické polutanty, radiace a radioaktivní 

materiály; 
 8. Toxické látky II. – chemické látky v prostředcích pro domácnost, farmaceutika, biologické (zvířecí a 

rostlinné) jedy; 
 9. Environmentální toxikologie – znečištění různých složek prostředí a jeho toxické působení, 

ekotoxikologie; 
 10. Experimentální metody v toxikologii, hodnocení toxicity, způsoby aplikace testovaných látek, testy 

na akutní toxicitu (orální, inhalační, perkutánní) a akutní dráždivost, subakutní, subchronickou a 
chronickou toxicitu. Toxikometrie. 

 11. Regulační toxikologie, environmentální epidemiologie a hodnocení rizik; 
 12. Aplikovaná toxikologie – toxikologie potravin, analytická/forenzní toxikologie, klinická 

toxikologie, toxikologie pracovního prostředí; 
 13. Praktické aspekty toxikologie, zásady ochrany a první pomoci při otravách základními druhy 

chemikálií; 

Výukové metody: Přednášky jsou vedeny interaktivní formou s podporou audiovizuálních pomůcek. Studenti 
jsou zapojováni do diskuse o přednášených tématech, což povede k podpoře jejich kritického myšlení. Důraz je 
kladen na toxikologické mechanismy a principy i širší souvislosti a praktické aplikace jednotlivých odvětví 
toxikologie pro ochranu zdraví a životního prostředí pro budoucí potenciální uplatnění na pracovním trhu. 
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Součástí výuky budou i projektově zadávané úlohy (prostudování rozšířených studijních materiálů, hledání a 
syntéza informací z internetu) a zpracování krátké seminární práce.  
Metody hodnocení: Návštěva přednášek je doporučená pro úspěšné splnění výukových cílů i vzhledem 
k interaktivnímu stylu přednášek. V průběhu semestru bude realizován jeden písemný test k ověření znalostí. 
Součástí výuky jsou i projektově zadávané úlohy a zpracování krátké seminární práce. Konečné zhodnocení 
zvládnutí předmětu bude provedenou formou závěrečného písemného testu na konci semestru.  
Literatura:  

 Boelsterli, Urs A. Mechanistic toxicology : the molecular basis of how chemicals disrupt biological 
targets. London : Taylor & Francis, 2003. xxiv, 314. ISBN 0-415-28458-9.  

 Casarett & Doull's essentials of toxicology. Edited by Curtis D. Klaassen - John B. Watkins. 2nd ed. 
New York : McGraw-Hill Medical, 2010. xi, 459 p. ISBN 9780071622400.  

 Prokeš, Jaroslav. Základy toxikologie :obecná toxikologie a ekotoxikologie. 1. vyd. Praha : Univerzita 
Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1997. 165 s. ISBN 80-7184-418-7.   

 Tichý, Miloň. Toxikologie pro chemiky :toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. 2. vyd. 
Praha : Karolinum, 2003. 119 s. ISBN 80-246-0566-X.  

 Principles and methods of toxicology. Edited by A. Wallace Hayes. 5th ed. Boca Raton : CRC 
Press/Taylor & Francis Group, 2008. xxiii, 227. ISBN 9780849337789.  

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  
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. 
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 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.  

 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.  

Bi5880 Pokročilé metody indukované fluorescence chlorofylu 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc., Mgr. Peter Váczi Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Speciální kurs určený studentům se zájmen o pokročilé měřící metody využívající princip 
indukované fluorescence chlorofylu in vivo. Na konci kursu budou studenti schopni zvolit a aplikovat vhodnou 
metodu mereni v odbornych pracech zamerenych na fotosyntezu, indikaci stresu, ekofyziologii rostlin, ekologii 
rostlin, přežívání rostlin v extrémních prostředích.  
 
 
Osnova:  

 Přednášky budou zahrnovat následující témata fluorescence chlorofylu in vivo: (1) Historie metody 
fluorescence chlorofylu, aplikace ve vědě a vzdělání (2) Fyzikální základy fluorescence chlorofylu (3) 
Struktura a funkce fotosystému II a redoxníxch systémů thylakoidní membrány chloroplastu (4) 
Teplotní křivka fluorescence chlorofylu (5) Fluorescenční indukční křivky (6) Parametry fluorescence 
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chlorofylu odvozené z indukčních křivek (7) Absorpční a emisní křivky fluorescence (8) Chlorophyll 
fluorescence imaging - základy (9) Chlorophyll fluorescence imaging - moderní aplikace (10) 
Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu na buněčné až orgánové úrovni (11) Fluorescence 
chlorofylu v kombinaci s dalšími biofyzikálními metodami (12) Současné moderní trendy ve 
fluorescenci chlorofylu 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: zkouška (krátká písemná část = 5 otázek) následovaná částí ústní.  
Literatura:  

 Roháček, Karel - Soukupová, Julie - Barták, Miloš. Chlorophyll fluorescence: A wonderful tool to 
study plant physiology and plant stress. In Plant Cell Compartments - Selected Topics. Kerala - India : 
Research Signpost, 2008. od s. 41-104, 64 s. B. Schoefs (ed.), 1st edition. ISBN 978-81-308-0104-9. 
Research Signpost editorial web site  

Bi5880c Pokročilé metody indukované fluorescence chlorofylu - cvičení 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc., Mgr. Peter Váczi Ph.D.  
Rozsah: 0/2. Možno zadat studentovi / -ce projekt individuálně po dohodě s přednášejícím a cvičícím. 2 kr. (plus 
ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktická cvičení na přístrojích měřících fluorescenci chlorofylu. Na konci kursu bude student 
schopen zvolit si vhodnou metodu měření a prakticky ji realizovat na vybraném rostlinném materiálu.  
Osnova:  

 Praktická cvičení s využitím moderní měřící techniky zaměřené na úlohy, jejichž těžištěm je pozníní a 
procvičení následujících oblastí aplikace indukované fluorescence chlorofylu in vivo: (1) Základní 
fluorescenční poměr jako indikátor stresu v PS II (2) Efektivní kvantová výtěžek fotochemických 
procesů v PS II (3) Indukční jev: Rychlá kinetika fluorescnce chlorofylu (4) Indukční jev: Pomalá 
(Kautského) kinetita fluorescence chlorofylu (5) Fotochemické a nefotochemické zhášení fluorescence 
chlorofylu (6) Energetické zhášení fluorescence chlorofylu (7) Fotoinhibiční zhášení fluorescence 
chlorofylu (8) Zobrazovací metody fluorescecnce chlorofylu (Chl fluorescence imaging) (9) Indikace 
vlivu blokátorů elektronového transportu thalakoidní membránou chloroplastu (10) Indikace vlivu 
toxických látek na funkci fotosystému II (11) Indikace vlivu sub- supra-optimálních teplot na funkci PS 
II (12) Indikace vlivu fotoinhibice na funkci PS II 

Výukové metody: Praktická cvičení využívající metodu "hands on" a simultánní tvorba měřícího protokolu.  
Metody hodnocení: písemný test, podmínka: odevzdané měřící protokoly  
Literatura:  

 Roháček, Karel - Barták, Miloš. Technique of the modulated chlorophyll fluorescence: basic concepts, 
useful parameters, and some applications. Photosynthetica, Praha : Elsevier, 37, 3s. 339-363. 
ISSN 0300-3604. 1999. review.  

 Roháček, Karel - Soukupová, Julie - Barták, Miloš. Chlorophyll fluorescence: A wonderful tool to 
study plant physiology and plant stress. In Plant Cell Compartments - Selected Topics. Kerala - India : 
Research Signpost, 2008. od s. 41-104, 64 s. B. Schoefs (ed.), 1st edition. ISBN 978-81-308-0104-9. 
Research Signpost editorial web site  

Bi6051 Molekulární fyziologie živočichů 
Vyučující: doc. RNDr. Jiřina Hofmanová CSc., doc. RNDr. Antonín Lojek CSc., Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit vybrané fyziologické a 
imunologické procesy a principy jejich řízení díky nadstavbové struktuře kurzu přibližující studentům současné 
experimentální přístupy (myšlenkové i metodické); zodpovědět otázky související zejména s mechanizmy 
přenosu signálů v rámci vnitrobuněčných a mezibuněčných komunikací regulujících cytokinetiku, tj. proliferaci, 
diferenciaci a apoptózu specifických typů buněk (např. kmenových, krvetvorných, imumitních, střevních); 
rozumět experimentálním přístupům a logickým vazbám směřujícím k objasnění způsobů, jakými byly výsledky 
získány, včetně formulací pracovních hypotéz  
Osnova:  
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 1. Neurální a buněčné procesy smyslové transdukce - jak smyslové podněty vstupují do nervového 
systému. 

 2. Vitamin A a jeho deriváty ve fyziologii živočichů - příjem, resorbce, metabolismus, regulace, 
transdukce signálu, význam v ontogenezi a v homeostáze 

 3. Biologie gp130/IL-6 rodiny - úloha v ontogenezi / v životním cyklu savců, regulace homeostáze, 
transdukce signálu 

 4. Modelové interakce jaderných receptorů a enzymových systémů 
 5. Molekulární mechanismy apoptózy indukované proteiny rodiny TNF (nádory nekrotizující faktor) 
 6. Funkční diverzita mikrotubulů: jejich funkce a regulace 
 7. Transformující růstový faktor – β: rozmanitost přenosu signálu a funkce 
 8. Fyziologická úloha tkáňově specifických isoforem syntázy oxidu dusnatého 
 9. Mechanismy působení mastných kyselin ve střevě a jejich vztah k k zánětlivým a neoplastickým 

onemocněním 
 10, 11. Fibroblastový růstový faktor (FGF): Anatomie signálního systému a jeho funkce ve vývoji a 

nemoci 
 12. Změny aktivity transkripčního faktoru NF-kappaB ve vztahu k regulaci cytokinetiky 

Výukové metody: Teoretická příprava pomocí prezentací, diskusí, přednášek a internetových zdrojů.  
Metody hodnocení: Přednášky a diskuse v hodině. Závěrečná písemná zkouška.  
Literatura:  

 Handbook of cell signaling, Vol. 1-3, Eds. R.A. Bradshaw, E.A. Dennis, Elsevier Science, 2004  
 Hancock, John T. Cell signalling. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2005. xix, 296 s. ISBN 0-

19-926467-8.  
 Helmreich, E.J.M. The Biochemistry of Cell Signalling. Oxford : Oxford University Press, 2001. 328 s.  
 Structure and function in cell signalling. Edited by John Nelson. Chichester : John Wiley & Sons, 2008. 

xx, 389 s. ISBN 978-0-470-02551.  
 Nutritional oncology. Edited by David Heber. 2nd ed. Boston : Elsevier-Academic Press, 2006. xxiv, 

822. ISBN 978-0-12-088393.  
 Transcription factors. Edited by J. Locker. 1st ed. Oxford: BIOS, 2001.336 s. ISBN 1-85996-182-7.  
 Apoptosis in health and disease. Edited by Robert R. Ruffolo - Frank Walsh. [1st ed.]. [Amsterdam] : 

Harwood Academic Publishers, 2000. xvii, 249. ISBN 90-5823-086-4. 
 Apoptosis and cancer therapy, from cutting-edge science to novel therapeutic concepts, Vol. 1 and 2, 

WILEY-VCH Verlag GmbH&KGaA, Weinheim, Eds. K-M. Debatin and S. Fulda, 2006  
 TGF-beta and related cytokines in inflammation. Edited by Samuel N. Breit - Sharon M. Wahl. 1st ed. 

Basel : Birkhauser-Verlag, 2001. xiii, 201. ISBN 3-7643-6009-7.  
 Interleukin-6-type cytokines. Edited by Andrzej Mackiewicz. [1st ed.]. New York : New York Academy 

of Sciences, 1995. xv, 522 s. ISBN 0-89766-931-2.  
 Nitric oxide. Edited by Lester Packer. San Diego : Academic Press, 1996. xxx, 528 s. ISBN 0-12-

182170-6.  
 Nitric oxide :principles and actions. Edited by Jack Lancaster. [1st ed.]. San Diego : Academic Press, 

1996. xv, 355 s. ISBN 0-12-435555-2.  
 Fain, Gordon L. Sensory transduction. 1st ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2003. xi, 340 s. 

ISBN 0-87893-171-6.  
 Special selected reviews and papers for presented topics  

Bi6130 Stresová fyziologie rostlin 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc., Mgr. Josef Hájek Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní i specializované 
mechanismy aktivované v průběhu protistresové reakce rostlin.  
Osnova:  

 Přednášky z předmětu Stresová fyziologie rostlin budou zahrnovat následující hlavní témata ze 
speciální fyziologie rostlin: (1) Historie výzkumu stresu, Obecná teorie stresu, H. Selye (2) Stres 
u rostlin na úrovni subbuněčné, buněčné, orgánové, celostní (3) Stresové faktory, klasifikace 
biotických, abiotických faktorů, metody měření (4) Přenosy signálu, molekulárně biologické základy 
protistresové reakce (5) Stresové proteiny, antioxidanty - mechanismy protistresové reakce (6) Stres 
z nedostatku/nadbytku dostupné vody (mechanismy vyhnutí se stresu) (7) Stres ze zasolení substrátu, 
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osmotický stress (8) Stres způsobený toxickými a cizorodými látkami (9) Stres způsobený chladem, 
mrazem (10) Teplotní stres (tepelné účinky fyzikální, chemické, mol.biologické) (11) Radiační stress 
(dělní, klasifikace, mechanismy vzniku, fooprotektivní mechanismy) (12) Aklimace/Adaptace na stress 
v extrémních prostředích (hluboké oceanické vody, podmořské vulkanické výlevy, pobřežní oceanické 
oblasti, extrémně toxická stanoviště, vysokohorské a polární oblasti, pouštní biomy, extraterestické 
systémy) 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: závěrečný test a poté ústní zkouška  
Literatura:  

 Nilsen, E.T., Orcutt, D.M.The Physilogy of Plants under Stress. John Wiley and Sonns, Inc. 1996. 704 
s. ISBN: 978-0-471-03152-9 
  

Bi6130c Stresová fyziologie rostlin - cvičení 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc., Mgr. Josef Hájek Ph.D.  
Rozsah: 0/1. projekt možný v kombinaci s přednáškou. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: aplikovat pokročilé nedestruktivní metody a 
metodiky indikace stresu u rostlin.  
Osnova:  

 12 specializovaných cvičení (laboratorní úlohy) zaměřené na detekci stresu a zotavení se z účinků 
působení stresu u modleových rostlin. 

Výukové metody: laboratorní praktická cvičení (měření stresových reakcí)  
Metody hodnocení: Odevzdané, formálně i věcně správné protokoly ze cvičení.  
Literatura:  

 Nilsen, E.T., Orcutt, D.M.The Physilogy of Plants under Stress. John Wiley, Inc. 1996. 704 s. ISBN: 
978-0-471-03152-9  
 

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).  
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Metody hodnocení: Zkouška se provádí formou písemného testu, který obsahuje 50 otázek. Na bodovém zisku 
je založena klasifikace. Podmínkou složení zkoušky je alespoň 50% správných odpovědí.  
Literatura:  

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

Bi6420 Ekotoxikologie mikroorganismů 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na koncitohoto kurzu bude student schopen: - obhájit použití mikroorganismů 
v ekotoxikologii - vysvětlit jak mohou být jednotlivé mikrobiální parametry (kvantita, aktivita a diverzita) 
využity v ekotoxikologii půdy a vody - navrhovat mikrobiální metody ke studiu specifických environmentálních 
problémů (testování toxicity či bioindikace) - analyzovat výhody a nevýhody metod z různých úhlů pohledu - 
hodnotit ekotoxicitu a rizika chemických látek či vzorků prostředí vůči mikroorganismům - interpretovat a 
diskutovat výsledky environmentálních studií s mikroorganismy  
Osnova:  

 1. Mikrobiální ekotoxikologie jako obor. Úvodní definice a vztahy k jiným disciplínám. 
 2. Mikroorganismy, jejich evoluce, vlastnosti, metabolismus a ekologie. 
 3. Mikroorganismy v ekotoxikologii. Důvody a výhody využití. Specifika prokaryotických organismů 

z ekotoxikologického hlediska. Mikroorganismy a toxické látky. Biodostupnost a solid phase toxicity. 
 4. Obecné koncepční přístupy mikrobiální ekotoxikologie. Testy toxicity in vitro a analýza 

mikrobiálních společenstev v reálném prostředí - bioindikace. Členění ukazatelů stresu z hlediska různé 
úrovně integrace vlivů a z hlediska ekologické interpretace. 

 5. Odběry pro mikrobiální analýzy a jejich specifika. 
 6. Kvantifikace mikroorganismů v ekotoxikologii. Mikroskopické techniky, barvení. Izolační a 

kultivační techniky, možnosti a limitace. Mikrobiální biomasa, definice, metodika, interpretace. Růst 
mikroorganismů, kinetika, vztah s degradací substrátů, endpoint ekotoxikologických testů. 

 7. Aktivity mikroorganismů v ekotoxikologii I. Biogeochemické cykly, závažnost mikrobiálních 
aktivit – důsledky jejich ovlivnění toxickými látkami. Procesy spojené s cyklem uhlíku, mineralizace, 
respirace, metodika, standardní test půdní mikrobiologie, růstová kinetika sledovaná pomocí respirace, 
příklady. 

 8. Aktivity mikroorganismů v ekotoxikologii II. Procesy spojené s cyklem dusíku, fixace dusíku, 
amonifikace, nitrifikace a celková mineralizace dusíku, denitrifikace, metody a příklady. Enzymatické 
aktivity, dehydrogenázová aktivita, využití v jednoduchých testech. Bioluminiscence mikroorganismů 
jako endpoint v ekotoxikologii. ATP a jeho využití v ekotoxikologii. Anaerobní aktivity 
mikroorganismů. 

 9. Diverzita mikroorganismů a její použití v ekotoxikologii I. Diverzita mikroorganismů, význam, 
kontext se stavem ekosystému. Mikrobiální společenstva, evoluční strategie, vztahy k jiným 
organismům – symbiózy, mykorhiza. Genetické a molekulární techniky, extrakce NA ze vzorků 
prostředí, amplifikace s PCR, genové próby, jednotlivé metody (ARDRA, RFLP, DGGE apod.) – 
principy a využití. 

 10. Diverzita mikroorganismů a její použití v ekotoxikologii II. Analýza PLFA, principy, 
interpretace, příklady. Funkční diverzita, metoda Biolog, postupy, koncepce a interpretace, příklady. 

 11. Ekotoxikologie mikroorganismů v reálném prostředí. Specifika reálného prostředí. 
Mikroorganismy v půdě, vztah k půdním faktorům, význam. Mikrobiální ekotoxikologie půdy, 
koncepční přístupy, jejich interpretace, použitelné sady parametrů. Mikroorganismy ve vodním 
prostředí, specifika a důsledky v ekotoxikologii. 

Výukové metody: Výuka je ralizována formou přednášky s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na aktuálně probírané téma. Jsou 
podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím.  
Metody hodnocení: Návštěva přednášek není povinná, ale silně doporučená pro porozumnění probíraným 
tématům Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení (na konci 
semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Nejedná se o test jedné volby, ale o 50 otázek, z nichž řada 
vyžaduje popis, vysvětlení či schéma dotazovaného problému. Otázky mají různou bodovou hodnotu 1 - 3 dle 
obtížnosti. Celkový součet bodů je 100. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 30 bodů.  
Literatura:  
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 Techniques in microbial ecology. Edited by Robert S. Burlage. New York : Oxford University Press, 
1998. xii, 468 s. ISBN 0-19-509223-6.  

 Atlas, Ronald M. - Bartha, Richard. Microbial ecology :fundamentals and applications. 4th ed. Menlo 
Park, California : Addison Wesley Longman, 1997. x, 694 s. ISBN 0-8053-0655-2.  

 Tate, Robert L. Soil microbiology. 2nd ed. New York : John Wiley & Sons, 2000. xxiii, 508. ISBN 0-
471-31791-8.  

 Environmental microbiology. Edited by Raina M. Maier - Ian L. Pepper - Charles P. Gerba. 1st ed. San 
Diego : Harcourt Brace Jovanovich, 2000. xix, 585 s. ISBN 0-12-497570-4.  

 Methods in applied soil microbiology and biochemistry. Edited by Kassem Alef - Paolo Nannipieri. 
London : Academic Press, 1995. 576 s. ISBN 0-12-513840-7.  

 Atlas, Ronald M. Handbook of media for environmental microbiology. Boca Raton : CRC Press, 1995. 
iv, 540 s. ISBN 0-8493-0603-5.  

 Manual of environmental microbiology. Edited by Christon J. Hurst. 1st ed. Washington : ASM Press, 
1997. xvii, 894. ISBN 1-55581-087-X.  

Bi6420c Ekotoxikologie mikroorganismů - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D.  
Rozsah: 0/0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Jde o laboratorní praktikum po jehož absolvování bude student schopen: - měřit a hodnotit 
základní mikrobiální parametry půd - mikrobiální biomasu a její aktivity: bazální respiraci, substrátem 
indukovanou respiraci, potenciální amonifikaci, potenciální nitrifikaci - vypočítat a interpretovat kombinované 
eko-fyziologické indexy - porovnat výsledky pro půdu s různým ovlivněním kontaminací - vysvětlit pozorovan= 
rozdíly - posoudit celkové změny biologické kvality půdy vlivem kontaminace - pracovat v laboratoři v týmu a 
společně vytvořit protokoly ze cvičení  
Osnova:  

 Během týdeního laboratorního cvičení studenti změří škálu mikrobiálních parametrů u půdy 
kontaminované kadmiem ve dvou koncentracích. Na konci porovnají výsledky s kontrolní 
nekontaminovanou půdou a budou interpretovat vliv kadmia. 

 Během cvičení budou měřit tyto metody: 
 - Velikost mikrobiální biomasy metodou fumigačně - extrakční 
 - bazální a substrátem indukovanou respiraci půdy pomocí plynového chromatografu 
 - potenciální amonifikaci a nitrifikaci 

Výukové metody: Laboratorní cvičení, které probíhá jako víceméně samostatná práce studentů v laboratoři pod 
dohledem a kontrolou učitele. Účast při experimentální práci je povinná. Práce v laboratoři se řídí přesnými 
pokyny (návody ke cvičením) předanými učitelem na začátku cvičení. Studenti pracují v týmech, v nichž také 
vypracují závěrečné protokoly.  
Metody hodnocení: Pro udělení zápočtu je vyžadována 1) přítomnost studenta ve cvičeních, 2) aktivní přístup 
během laboratorní práce, 3) odevzdání protokolů, kde je obsažen stručný popis metod, získané výsledky 
(naměřené i vypočítané indexy), interpretace výsledků.  
Literatura:  

 Methods in applied soil microbiology and biochemistry. Edited by Kassem Alef - Paolo Nannipieri. 
London : Academic Press, 1995. 576 s. ISBN 0-12-513840-7.  

 Atlas, Ronald M. Handbook of media for environmental microbiology. Boca Raton : CRC Press, 1995. 
iv, 540 s. ISBN 0-8493-0603-5.  

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:  
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 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: 
 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  
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 Methods in Cell Biology, Vol. 75, Cytometry, 4th edition, New developments, Eds. Z. Darzynkiewicz, 
M. Roederer, H. J. Tanke, Elsevier Academic Press,  

 ELISA guidebook. Edited by John R. Crowther. 1st ed. Totowa : Humana Press, 2001. xi, 421 s. 
ISBN 0-89603-950-1.  

Bi6726 Fyziologie působení farmak a toxických látek 
Vyučující: RNDr. Jan Vondráček Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu by měli být studenti schopni porozumět principům modulace 
fyziologických procesů v organismu prostřednictvím cizorodých látek. Na základě nabytých znalostí 
z xenobiochemie, toxikologie a farmakologie by tak měli být schopni interpretovat fyziologické mechanismy 
zodpovědné za účinky toxických látek a farmak v organismu. Na konci tohoto kurzu by měl student mít základní 
přehled o metabolismu cizorodých látek v organismu, účincích xenobiotik jak na vnitrobuněčné děje tak na 
úrovni organismu, o vlivu xenobiotik na hormonální regulaci a na vývoj organismu, a o základních typech 
toxických účinků xenobiotik.  
Osnova:  

 1)Základní přehled chemických látek, které mohou cíleně nebo náhodně naruovat normální 
fyziologické procesy antropogenní organické polutanty, farmaka, sekundární metabolity (dietární látky 
a neantropogenní toxiny); typy expozice půda, vzduch, sedimenty, voda, potravní řetězec. 

 2)Principy regulace metabolismu, transportu a akumulace cizorodých látek v těle, enzymy I. a II. fáze 
biotransformace, antiox. enzymy, enzymy III. fáze. 

 3)Základní typy toxických efektů cizorodých látek (genotoxicita, hepatotoxicita, neurotoxicita, 
imunotoxicita, nádorová promoce, endokrinní disrupce). 

 4)Základní typy farmak, farmakokinetika, toxické efekty farmak cytostatika, hormonální přípravky, 
neuroleptické látky. 

 5)Deregulace signální transdukce cizorodými látkami. 
 6)HLH/PAS rodina proteinů HIF1alfa, Ah receptor a jeho dráha, toxické efekty spojené s působením 

AhR ligandů. 
 7)Jaderné receptory (ER, AR, PR, GR, TR, RAR/RXR, CAR, PXR, PPAR) jejich ligandy, jejich úloha 

v regulaci metabolismu, fyziologické funkce zprostředkované modulací cílových genů. 
 8)Biosyntéza a metabolismus přirozených ligandů NR (steroidy, mastné kyseliny, lipidové mediátory); 

hormonální regulace biosyntézy. 
 9)Principy hormonální regulace a endokrinní disrupce bezobratlí. 
 10)Endokrinní regulace a disrupce obratlovci ER, AR, PR, GR. 
 11)Endokrinní disrupce, regulace embryonálního a postnatálního vývoje obratlovci RAR, RXR, PPAR, 

TR. 12)Přírodní látky zdroje, výzkum, vyuití chemoprotektivity. 

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen formou písemného testu (cca 10 otázek; 45 min).  
Literatura:  

 Norris, D.O.: Vertebrate Endocrinology, 4th ed., Elsevier, 2007  
 Josephy P.D. et Mannervik B.: Molecular Toxicology, 2nd ed., OUP, 2006  
 Vanden Heuvel et al.: Cellular and Molecular Toxicology, Comprehensive Toxicologyu Vol. 14, 

Elsevier, 2002  

Bi6727 Imunopatologie 
Vyučující: Mgr. Monika Dušková PhD.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět navazuje na základná kurs imunologie a rozvíjí problematiku patologických stavů 
imunitního systému. U patologických procesů je věnována pozornost mechanismům vzniku, diagnostice, 
projevům a léčebným možnostem. Při objasňování patologických dějů je vždy kladen důraz na pochopení 
souvislostí mezi jednotlivými mechanismy imunitního systému.  
Osnova:  

 1. Shrnutí struktury a fyziologických mechanismů imunitního systému 2. Poruchy imunity - aspekty 
medicínské, ekonomické, společenské. Základní typy diadnostických a léčebných přístupů 3. Primární 
imunodeficience: úloha mutací, dělení primárních imunodeficitů, výskyt, patofyziologie , projevy, 
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diagnostika a terapie jednotlivých typů. 4. Sekundární imunodeficience příčiny a mechanismy vzniku, 
projevy, terapeutické možnosti. 5. Interakce vybraných infekčních činitelů s imunitním systémem 
(TBC, Borrelioza) 6 Imunologické mechanismy vybraných tkání a orgánových soustav 7. 
Hypersensitivita 8. Transplantační imunologie 9. Reprodukční imunologie 10. Autoimunitní 
onemocnění 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: přednášky nepovinné, zkouška písemná nebo ústní  
Literatura:  

 Imunologie a alergologie. Edited by Jiřina Bartůňková - Eva Vernerová. 1. vyd. Praha : TRITON, 2002. 
83 s. ISBN 80-7254-289-3.  

 Imunodeficience. Edited by Jiřina Bartůňková. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 228 s. ISBN 80-247-0244-4.  
 Krejsek, Jan - Kopecký, Otakar. Klinická imunologie. 1. vyd. Hradec Králové : NUCLEUS HK, 2004. 

941 s. : i. ISBN 80-86225-50. 

Bi6728 Speciální fyziologie krve 
Vyučující: Mgr. Lukáš Kubala Ph.D., RNDr. Milan Číž Ph.D., doc. RNDr. Antonín Lojek CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška je koncipována jako průřez vybranými oblastmi hematologie člověka a srovnávací 
hematologie jednotlivých tříd obratlovců. Jsou v ní zahrnuty jak popisy jednotlivých krevních komponent, jejich 
funkce, jejich ontogenetický a fylogenetický vývoj tak celková úloha krve ve fyziologických a 
patofyziologických funkcích organismu. Celkově s v přednášce zdůrazňují obecné principy fyziologické funkce 
krve s ohledem na zvláštnosti u jednotlivých tříd obratlovců.  
Osnova:  

 Obecné vlastnosti a funkce krve; krevní oběh (fyzikální podmínky oběhu krve); krevní plasma (složení, 
funkce nejvýznamnějších komponent); hemopoéza (erytropoéza, lymfopoéza, granulopoéza, 
trombopoéza), srovnání různých tříd obratlovců; červené krvinky (funkce), hemoglobin; krevní 
skupiny; bílé krvinky (rozdělení, funkce); lymfatický systém; krevní destičky; hemokoagulace 
(jednotlivé faktory, vnitřní a vnější koagulační kaskáda, poruchy koagulace, terapeutické možnosti); 
angiogeneze (základní principy, patologické stavy). 

Výukové metody: Přednášky a prezentace prováděné odborníky na jednotlivé oblasti problematiky. Četba 
(vědecké články), diskuse v hodině.  
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:  

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

 Laboratorní hematologie v přehledu :buňka a krvetvorba. Edited by Miroslav Pecka. 1. vyd. Český 
Těšín : FINIDR, 2002. 160 s., ba. ISBN 80-86682-01-3.   

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

Bi6871 Zdravotní rizika 
Vyučující: doc. RNDr. Jiřina Hofmanová CSc., prof. RNDr. Alois Kozubík CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: popsat nejdůležitější faktory vnějšího prostředí, 
jejich dopad na zdraví člověka a možnosti jak těmto chorobám předcházet; porozumět roli specifických složek 
výživy (zejména lipidové povahy) v souvislosti se vznikem a rozvojem nejzávažnějších (tzv. civilizačních) 
chorob jako jsou kardiovaskulární a nádorová onemocnění a dále zánět, alergie a stres; vysvětlit existenci a 
regulaci organizmu jakožto hierarchického systému, zvláště zásadní procesy nutné pro udržení jeho normálních 
funkcí; interpretovat a využít znalosti o faktorech vnějšího prostředí (zejména dietetických) ovlivňujících lidské 
zdraví a o možnostech prevence onemocnění; porozumět výsledkům nejnovějších epidemiologických a 
vědeckých studií na uvedené téma; zpracovat a prezentovat zadané téma  
Osnova:  
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 Příčiny vzniku a rozvoje nejčastějších civilizačních chorob - genetická predispozice, životní styl. 
 Typy studií (epidemiologické, populační, experimentální, klinické), výskyt nádorových onemocnění (v 

ČR, ve světě). 
 Proces karcinogeneze - základní faktory podporující vznik nádorů, genetické a negenetické příčiny, 

endogenní faktory - úloha hormonů. 
 Karcinogeneze a životní styl (kouření, dieta, fyzická aktivita). 
 Škodlivé faktory vnějšího prostředí - záření (ionizující, neionizující, chemické látky a xenobiotika 

(těžké kovy, aromatické uhlovodíky, PCB, pesticidy, léčiva apod.). 
 Výživa - příjem a výdej energie, vliv vysokoglycidové, vysokotukové diety, specifické dietetické lipidy 

- butyrát, esenciální mastné kyseliny. 
 Chemoprevence - odhady rizik, cíle pro snížení rizika a mortality, protinádorové faktory. 
 Prevence, diagnostika a léčba nádorových onemocnění. 
 Experimentální, epidemiologické a klinické studie, populační screening, diagnostické markery. 
 Terapie - chirurgie, záření, chemoterapie, imunoterapie. 
 Prediktivní onkologie - detekce specifických parametrů, srovnání metod a interpretace naměřených 

parametrů, data managment - význam vícerozměrných matematických analýz, prediktivní markery. 
 Homeostáza, zdraví a nemoc - základní pojmy, stručný úvod do teorie systémů. 
 Negativní a pozitivní zpětná vazba, její význam pro zachování homeostázy, rovnováhy na buněčné, 

tkáňové a systémové. 
 Organismus jako hierarchický systém, spolupůsobení nervové, endokrinní a humorální soustavy. 
 Příčiny kardiovaskulárních chorob. 
 Příčiny alergií a zánětu. 
 Příčiny a důsledky stresu. 
 Předcházení nemocem a poškození funkcí organismu vs. terapeutické možnosti. 

Výukové metody: Přednášky, vlastní zpracování vybraného tématu a prezentace v hodině, diskuse v hodině.  
Metody hodnocení: Vlastní prezentace zadaného tématu, závěrečný písemný test  
Literatura:  

 Food and Health in Europe: a new basis for action, WHO Regional Publications European Series, No. 
96, 2006  

 Wilhelm Z. a kol., Výživa v onkologii, Brno 2004  
 Fořt, Petr. Co jíme a pijeme? :výživa pro 3. tisícitletí. 1. vyd. Praha : Olympia, 2003. 246 s. ISBN 80-

7033-814-8.  
 Jak vzdorovat rakovině. Edited by Olga Dostálová. [1. vyd.]. Praha : Grada-Avicenum, 1993. 205 s. 

ISBN 80-7169-040-6.  
 Free radicals, aging, and degenerative diseases (Eds. J. E. Johnson, Jr., R. Walford, D. Harman, J. 

Miquel), Alan. R. Liss, Inc., New York 1986  
 + speciální review a separáty  

Bi6901 Structural Biology - practice 
Vyučující: prof. Mgr. Jiří Damborský Dr., doc. RNDr. Zbyněk Prokop Ph.D., Mgr. Radka Chaloupková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: This practise will be organized in the small groups of students and will focus on structural 
biology. At the end of this course, the students will be able independently to design experiments, conduct 
measurements and interpret data. They will learn how to critically access and communicate the results. During 
the journal clubs, students will learn interesting news from the field.  
Osnova:  

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

Dichroism Spectroscopy and Microcalorimetry 

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

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

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

Bi6920 Praktické aspekty EIA 
Vyučující: RNDr. Petr Anděl CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět podává komplexní pohled na problematiku posuzování vlivů koncepcí a záměrů na 
životní prostředí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - orientovat se v současné právní úpravě 
procesu EIA, včetně vazby na právo EU - vysvětlit základní pojmy a procesní kroky hodnocení vlivů na životní 
prostředí - identifikovat potenciální citlivá a kritická místa jednotlivých záměrů ve vztahu k jednotlivým složkám 
životního prostředí - klasifikovat vlivy na životní prostředí podle různých používaných hledisek (přímé a 
nepřímé vlivy, synergismus, časové hledisko aj.) - interpretovat data obsažená v informačním systému EIA 
Ministerstva životního prostředí - zapojit se aktivně do procesu EIA z pozice veřejnosti  
Osnova:  

 Seznámení s procesem posuzování vlivů na životní prostředí - metody hodnocení velikosti a 
významnosti vlivů, screening proces, scoping proces, vyhodnocení rozsahu a významnosti vlivů na 
vybrané složky životního prostředí. 

 Případová studie: Rychlostní silnice R35 v úseku Jičín - Liberec. 
 Metodika zpracování dokumentace (hranice zadání, vstupní data, zdroje a správnost dat, popis 

technologie a stavby, vymezení zájmového území, stanovení dotčených obcí v procesu posuzování, 
varianty - povinné i nepovinné varianty stavby nebo záměru, posouzení významu očekávaných vlivů a 
objektivita získaných výsledků). 

 Případová studie: Fragmentace krajiny ČR 
 Posudek na dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí (účel a cíl posudku, metodické zásady, 

návrh stanoviska), veřejného projednání posudku. 
 Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). 

Výukové metody: • přednášky • prezentace případových studií jako podklad pro diskusi • diskuse se studenty • 
cvičení na praktické hodnocení environmentálních vlivů • seminář zaměřený na zpracování seminárních prací (ta 
je koncipována jako dokumentace pro hodnocení modelového záměru na životní prostředí).  
Metody hodnocení: • hodnocení zpracované seminární práce • ústní zkouška  
Literatura:  

 Říha, Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí :vícekriteriální analýza a EIA. 1. vyd. Praha : 
Academia, 1995. 348 s. ISBN 80-200-0242-1.  

 Dusík, Jiří - Kouba, Zdeněk. EIA :principy procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Praha : 
PEAC, 1994. v, 73 s. ISBN 80-901771-0-7.  

 Rukověť EIA. Praha, 1993.  
 Zákon č, 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.  

Bi6930 Imunotoxikologie 
Vyučující: doc. RNDr. Luděk Bláha Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu budou studenti schopni: - rozumět problematice imunitního systému jako citlivé 
složky organizmu vůči vnějším podnětům včetně působení toxických látek. - definovat problémy 
v imunotoxikologii, tj. vědním oboru studujícím vliv stresorů (zejména chemických látek) na imunitní systém 
organismů a význam poškození imunitního systému pro celkové zdraví. - diskutovat imunitní systém, jeho 
složky a funkce, komunikace, interakce a řízení s ohledem na působení toxických látek - použít experimentální 
přístupy v imunotoxikologii - řešit a vyhodnotit metody prvního a druhého sledu testování - laboratorní metody 
stanovení imunotoxicity. - diskutovat faktory prostředí ovlivňující funkce imunitního systému. - klasifikovat 
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hlavní typy toxických látek (léčiva, polutanty) v oblasti speciální imunotoxikologie a ekologické 
imunotoxikologie (ryby, obojživelníci, ptáci, savci).  
Osnova:  

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

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

 Immunotoxicology and immunopharmacology, third edition. Edited by Luebke R, House, R., Kimber, 
I.CRC, 2006. 672 s. ISBN-10: 0849337909 

 Wagner, V., Wagnerová, M. Ekoimunologie, Avicenum, 1988, Praha  
 Ferenčík, M. Immunochémia, Alfa, 1989, Bratislava  

Bi7002 Oborový seminář Ekotoxikologie I 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem seminářů je rozvíjet u studentů znalost a chápání širších souvislostí studia 
ekotoxikologie. Dílčí cíle jsou: 1) prezentovat studentům zajímavé problémy z oblasti ekotoxikologie a chemie 
životního prostředí, 2) představit studentům odborníky v této oblasti, 3) představit aplikaci ekotoxikologii 
v praxi, 4) dát prostor studentům na prezentaci vlastní práce, 5) vést odbornou diskusi k prezentovaným 
tématům. Semináře naučí studenty: - rychle pochopit a diskutovat dosud neznámou problematiku - formulovat 
koncepční dotazy - kombinovat novou problematiku - vyhodnotit, interpretovat, vysvětlit, prezentovat a 
diskutovat výsledky své vlastní práce - odborně debatovat nad danou problematikou  
 
 
 
 
Osnova:  

 Program seminářů je jiný každý semestr. Obecně se skládá z prezentací zvaných interních či externích 
odborníků a prezentací diplomových a postgraduálních studentů. 

Výukové metody: Pravidelné semináře každý týden. Většina seminářů má náplň tvořenou prezentací zvaných 
odborníků či lidí z praxe. Po přednáškách se studenti ptají a diskutují probírané téma. Povinné jsou prezentace 
diplomové práce jednou za rok.  
Metody hodnocení: zápočet pouze za aktivní účast a účast na min 80% seminářů  
Literatura:  

 Lab math :a handbook of measurements, calculations, and other quantitative skills for use at the bench. 
Edited by Dany Spencer Adams. 1st ed. Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 
2003. xi, 275 s. ISBN 0-87969.  
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 Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-
200-0755-5.  

 www.recetox.muni.cz  
 Barker, Kathy. At the bench :a laboratory navigator. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor 

Laboratory Press, 1998. xiv, 460 s. ISBN 0-87969-523-4.  
 Hubáček, Jaroslav. Jak mluvit a přednášet. Ostrava : Profil, 1983.  
 Umění prezentace :jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Edited by Claudia Nöllke. 1. 

vyd. Praha : Grada, 2004. 111 s, il. ISBN 80-247-9057-2.  
 Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Edited by Andrew Bradbury. 2. vyd. Praha : Computer Press, 

2003. xii, 129 s. ISBN 80-7226-424-9.  
 Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s., [1. 

ISBN 80-247-0782-9.  
 Barker, Kathy. At the helm :a laboratory navigator. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor 

Laboratory Press, 2002. x, 352 s. ISBN 0-87969-583-8.  

Bi7003 Diplomová práce z ekotoxikologie I 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/7/0. 7 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět diplomová práce I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že 
student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů 
následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. 
Tvorbou diplomové 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 - analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení - vytvářet experimentální 
design a realizovat samostatně zadané experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - 
provádět metody specifické pro dané téma - analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod - 
formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou - prezentovat výsledky a závěry 
experimentální či teoretické vědecké práce - přispívat k výzkumu v daném tématu  
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. 
 Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují. 
 Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce 
s internetovými literárními databázemi), příprava diplomové práce. Experimentální práce v laboratoři či 
výzkumná práce v terénu. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.  
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.  

Bi7030 Fyziologie bakterií 
Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc., doc. RNDr. Zbyněk Prokop Ph.D.  
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 tok hmoty, energie a 
informace v bakteriální buňce, podmínky pro růst a množení bakterií, možnosti tvorby ATP, vztah mezi 
katabolizmem a anabolizmem a podmínky pro regulaci jednotlivých pochodů v buňce.  
Osnova:  

 Charakteristika bakteriální buňky. Organizace a funkce struktur bakteriální buňky. Růst a množení 
bakteriálních buněk. Růst a množení buněk v podmínkách statické a kontinuální kultury. Výživa 
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bakterií. Energetický metabolizmus bakterií. Biosyntéza malých molekul a makromolekul. Regulace 
metabolizmu u bakterií. 

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

 Kim, B.H., Gadd, G.M. Bacterial Physiology nad Metabolism. Cambridge University Press, 1 edition, 
2008. 552 s. ISBN-10: 0521712300   

 Moat A.G. and Foster J.W. : Microbial physiology. John Wiley and soms, N.Y., 1988  
 Schemata pro jednotlivé úlohy poskytne vyučující  

Bi7030c Fyziologie bakterií - cvičení 
Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc., Mgr. Andrea Teshim  
Rozsah: 0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se principy práce s mikrobiálními buňkami a 
bakteriofágy a za pomoci souboru vybraných úloh je vybavit dovednostmi potřebnými pro řešení nejrůznějších 
problémů, které před ně fyziologie bakterií může postavit. S využitím vybraných technik používaných ve 
fyziologických laboratořích se v praxi seznámí růstovými charakteristikami bakteriálních buněk a fágů, vlivem 
teploty a UV záření na lyzogenní buňky a bakteriofágy, připraví si hrubý enzymatický preparát a otestují jeho 
enzymatickou aktivitu.  
Osnova:  

 Stanovení bakteriálních bílkovin. Stanovení bakteriální sušiny. Stanovení růstové křivky bakterií 
plotnovou metodou. Jednostupňová růstová křivka bakteriofága. UV indukce lyze. Inaktivace fága 
teplotou. Stanovení dehydrogenázové aktivity nativních bakteriálních buněk. Příprava acetonového 
prášku (HEP)s fosfatázovou aktivitou. Stanovení fosfatázové aktivity acetonového prášku a nativních 
buněk. Metoda Oxi-Top pro stanovení spotřeby kyslíku. Degradace polutantů. Vliv těžkých kovů na 
růst bakteriálních buněk. 

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 cvičení, vypracování protokolů, zápočet  
Literatura:  

 Schemata pro jednotlivé úlohy poskytne vyučující  
 Horáková, D., Němec, M. (2003) : Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií  

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

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

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

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

 Alberts, Bruce. Molecular biology of the cell. 3rd ed. New York : Garland Publishing, Inc., 1994. xliii, 
129. ISBN 0-8153-1620-8.  

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

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

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

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

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

1993. 480 s.  
 Struktura a funkce biomembrán. Edited by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita-

Přírodovědecká fakulta, 1996. 173 s. ISBN 80-210-1316-8.   
 + doporučené speciální separáty a schemata z přednášek  

Bi7090 Molekulární biologie eukaryot 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Šmarda CSc., doc. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc., prof. RNDr. Jana 
Šmardová CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Absolvováním tohoto kurzu získá student přehled o nových poznatcích o strukturní a funkční 
organizaci eukaryotické buňky. Bude schopen porozumět molekulární podstatě řízení buněčného cyklu, 
buněčným signálním systémům, struktuře chromatinu, programované buněčné smrti a molekulární podstatě 
nádorotvorných procesů. Rovněž bude schopen vysvětlit molekulární principy fungování nervového, svalového a 
imunitního systému, dále principy buněčné diferenciace, regulace krvetvorby, translokace proteinů přes 
membrány.  
Osnova:  

 1. Molekulární podstata řízení buněčného cyklu (fáze cyklu, kontrolní body, úloha cyklinů, metodické 
přístupy k analýze buněčného cyklu, principy řízení buněčného cyklu, regulace cyklin-dependentních 
kináz, deregulace buněčného cyklu u nádorových onemocnění). 2. Buněčná signalizace I: (podstata, 
typy signálů, typy receptorů). 3. Buněčná signalizace II: (doména SH2, sekundární messengery, kinázy 
JAK/STAT, MAP, Ras, Raf, protein G,cAMP, vápenaté ionty v signalizacích, PKA, PKC, PKCa, 
signály a buněčný cytoskeleton). 4. Mezibuněčné interakce a interakce mezi buňkou a mimobuněčnou 
matrix: (typy matrix, struktura, funkce, kolagen, kyselina hyaluronová, proteoglykany, 
kadheriny,laminin, fibronektin, selektiny, integriny, typy mezibuněčných interakcí a jejich 
charakteristika). 5. Molekulární podstata dráždivosti & struktura a funkce svalových buněk (nervové 
buňky, synapse, akční potenciál, struktura kanálkových proteinů řídících propustnost membrán, 
podstata nervo-svalového spojení, struktura tenkých a tlustých filament, molekulární podstata svalové 
kontrakce, diferenciace svalových buněk in vitro, protein MyoD). 6.Molekulární imunologie: 
(diferenciace buněk krvetvorného systému, růstové faktory zapojené do krvetvorby, lymfokiny, 
monokiny, interferony,TNF, monoklonální protilátky, zpracování antigenů, struktura a fukce molekul 
MHC I a MHC II). 7.Molekulární podstata nádorotvorných procesů I: (vlastnosti nádorových buněk, 
podstata maligní transformace, význam onkogenů, nádorových supresorů a regulátorů buněčné smrti při 
vzniku nádorů). 8. Molekulární podstata nádorotvorných procesů II: (protoonkogeny a jejich produkty, 
kooperace onkogenů při transformaci, apoptóza, klinické souvislosti, úloha virů při maligní 
transformaci). 9.Chromatin: zákonitosti usazování nukleozomů na DNA, techniky analýzy chromatinu, 
vyšší úrovně struktury chromatinu, význam změn v uspořádání chromatinu. 10.Kvasinkový modelový 
systém: životní cyklus, určení párovacího typu, podstata přepínání párovacího typu, umělé kvasinkové 
chromozomy. 11. Řízená degradace proteinů v buňce: značení proteinů ubikvitinem, proteasom, jiné 
způsoby značení proteinů určených k degradaci, účast ubikvitinového systému v patogenezi nemocí. 12. 
Translokace proteinů přes membrány: přechod proteinů do endoplazmatického retikula, signální 
sekvence, skládání a zpracování proteinů uvnitř ER, chaperony, chaperoniny, hladké ER a syntéza 

 62



lipidů, Golgiho aparát - organizace, funkce, metabolismus lipidů v GA, export proteinů z GA, 
mechanismus vezikulárního transportu, fagocytóza. 13. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: K ověření znalostí slouží písemný test. Závěrečný test se skládá z 30 otázek. Každá správná 
odpověď je hodnocena 1 bodem. Bodový zisk v rozsahu 27-30 bodů znamená hodnocení A, 24-26 bodů: B, 21-
23 bodů: C, 18-20 bodů: D, 15-17 bodů: E.  
Literatura:  

 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.  

 Alberts, Bruce. Essential cell biology. 2nd ed. New York : Garland Science, 2004. xxi, 740 s. ISBN 0-
8153-3481-8.  

Bi7120 Molekulární biologie prokaryot 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Doškař CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základě nabytých informací porozumět, jak je 
u prokaryot uložena genetická informace, jakým způsobem se realizuje, mění a přenáší vertikálně a horizontálně. 
Studenti by měli umět vysvětlit základní pojmy terminologie bakteriální genetiky, strukturu genomu, replikaci 
chromozomu a plazmidů, využití transpozonů k analýze genomů a vytváření mutací a mechanismy evoluce 
u bakterií.  
Osnova:  

 Struktura prokaryotického genomu, jeho základní složky a jejich, vzájemné interakce, Bakteriální 
chromozom, základní typy plazmidů, Mobilní elementy prokaryot, Mutace, Transpozonová 
mutageneze, Restrikce a modifikace, Konjugace, Tranformace, Transdukce, Plasticita prokaryotického 
genomu, Evoluce prokaryotického genomu. 

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

 Snyder, Larry - Champness, Wendy. Molecular genetics of bacteria. 2nd ed. Washington : ASM Press, 
2003. xvi, 566 s. ISBN 1-55581-204-X.  

 Joset, Francois. Prokaryotic genetics :genome organization, transfer and plasticity. 1st pub. Oxford : 
Blackwell scientific publications, 1993. 454 s. ISBN 0-632-02728-2.  

 Microbial evolution :gene establishment, survival, and exchange. Edited by Robert V. Miller - Martin J. 
Day. Washington, D.C. : ASM Press, 2004. xiv, 374 s. ISBN 1-55581-271-6.  

 Genes VIII. Edited by Benjamin Lewin. 1st ed. Upper Saddle River : Pearson Education, 2004. xxi, 
1027. ISBN 0-13-123924-4.  

Bi7140 Molekulární biologie virů 
Vyučující: doc. RNDr. Vladislava Růžičková CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je dosažení toho, že studenti po jejím absolvování budou schopni rozlišit a 
vysvětlit principy molekulární biologie virů prokaryot a eukaryt.  
Osnova:  

 Předmět molekulární biologie virů obsahuje teorii molekulární genetiky virů prokaryot a eukaryí. 
U bakteriálních virů definuje genomy a morfologii virionů, infekci a lýzu bakteriálních buněk 
způsobenou fágovými viriony, syntézu bakteriálních virů v hostitelské buňce, mutace a rekombinace 
bakteriofága, lyzogenie a genetiku mírného fága. Podrobněji charakterizuje genetiku mírných fágů. 
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U virů obratlovců a bezobratlých je zaměřen na papovaviry, adenoviry, herpesviry, poxviry, parvoviry, 
reoviry, flaviviry, pikornaviry, togaviry, arteriviry, rabdoviry, paramyxoviry, filoviry, ortomyxoviry, 
bunyaviry, retroviry a hepadnaviry a viry zejména retroviry (HIV; HTLV) způsobující nádorová 
onemocnění u lidí a zvířat. Molekulární biologie rostlinných virů obsahuje např. viry způsobující 
mozaiky, skvrnitost, kroužkovitost, nekrózu, svinutku, kadeřavost a bronzovitost, tj. kaulimoviry, 
geminiviry, bromoviry, nepoviry, tymoviry, tombusviry, luteoviry, hordeiviry, tobamoviry, potexviry, 
apod. Je přednášená problematika molekulární taxonomie a evoluce virů,prionů a viroidů. Po 
absolvování tohoto kurzu bude student schopen charakterizovat molekulární podstatu životnosti virů, 
které jsou evolučně nejúspěšnějšími živými soustavami.1. Molekulární charakterizace živých 
nebuněčných soustav, termíny a definice vysvětlující podstatu molekulární biologie virů 2. Vlastnosti 
virů mající význam v jejich molekulární klasifikaci.3. Životní cyklus virů a typy virové infekce 
hostitelského organizmu, molekulární podstata mechanizmů perzistence a latence 4. Molekulární 
charakteristika virů prokaryot 5. Molekulární charakteristika virů eukaryí, tj. obratlovců, bezobratlých a 
rostlin 6. Molekulární charakteristika onkogenních virů 7. Molekulární podstata vzniku transmisibilních 
encefalopatií (TSE) 8. Molekulární diagnostika a evoluce virů. 

Výukové metody: Výuka tohoto předmětu probíhá formou přednášky, která je doprovázena promítáním 
obrázků, schémat a animovaných ilustrací v PowerPointu. Podklady jsou pro studenty vyvěšeny ve studijních 
materiálech v Isu.  
Metody hodnocení: Výuka je uzavřena písemnou zkouškou zahrnující: testové otázky, kreslení a doplnění 
grafických schemat s komentářem a formulace odpovědi na položenou otázku. K absolvování předmětu se 
vyžaduje minimálně 60% úspěšnost v písemné zkoušce a účast na přednáškách.  
Literatura:  

 Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie : dodatek. 2. rozš. vyd. Brno : Stanislav Rosypal, 
1997. 996 s.  

 Timbury, Morag C. Notes on medical virology. 11th ed. New York : Churchill Livingstone, 1997. 196 s. 
ISBN 0-443-05846-6.  

 Levy, Jay A. - Fraenkel-Conrat, Heinz - Owens, Robert A. Virology. 3rd ed. Englewood Cliffs : 
Prentice-Hall, 1994. xii, 447 s. ISBN 0-13-953753-8.  

 Všeobecná virológia. Edited by Jaroslav Žemla - Fedor Čiampor - Jozef Leššo. 1. vyd. Bratislava : 
Slovac Academic Press, 1995. 238 s., il. ISBN 80-85665-47-6.  

 Cann, Alan J. Principles of molecular virology. London : Academic Press, 1993. 234 s. ISBN 0-12-
158531-.  

 Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Díl druhý, (Makromolekulární biologie eukaryot). 3. 
inovované vyd. Brno : Stanislav Rosypal, 1999. s. 304-600. ISBN 80-902562-1. 

 Přehled literatury je dostupný u vyučujícího  
 Špeciálna virológia. Edited by Jaroslav Žemla - Fedor Čiampor - Milan Labuda. 1. vyd. Bratislava : 

Slovac Academic Press, 1998. 226 s., č. ISBN 80-88908-04-3.  

Bi7170 Lékařská mikrobiologie 
Vyučující: MUDr. Lenka Černohorská Ph.D., Mgr. Monika Dvořáková Heroldová Ph.D., doc. MUDr. Filip 
Růžička Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Úvod do studia lékařské mikrobiologie; Patogenita a virulence bakterií; Vylučování mikrobů 
z těla; Běžná flóra; Etiologie, diagnostika a základy terapie nemocí jednotlivých orgánových soustav, včetně 
virových, mykotických a parazitárních původců; Základy racionální antimikrobiální terapie; Nemocniční infekce 
a jejich původci; Cílem tohoto kurzu je odborná příprava studentů mikrobiologie pro praktickou práci 
v laboratořích klinické mikrobiologie.  
Osnova:  

 Fungování laboratoře klinické bakteriologie, algoritmická diagnostika, časové důsledky; 
 Přehled klinicky významných bakterií 
 Přehled antimikrobiálních látek 
 Respirační infekce a jejich původci** 
 Trávicí infekce a jejich původci** 
 Močové infekce a jejich původci** 
 STD a jejich kultivovatelní původci 
 Infekce kůže, ran a tkání a jejich původci** 
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 Nemoci způsobené špatně kultivovatelnými bakteriemi I, II (tbc, spirochety, mykoplasmata, rickettsie, 
chlamydie)** 

 Antigen a protilátka, využití v diagnostice 
 Imunizace pasivní a aktivní 
 Virová onemocnění člověka (přehled)** 
 Mykotická a parazitární onem. člověka ** 
 Antimikrobiální terapie v praxi, atb střediska 
 Nozokomiální infekce** 
 **V těchto přednáškách bude poskytnut ucelený přehled, tj. nejen přehled patogenů, léčba a prevence, 

ale i přehled epidemiologie, přehled klinických příznaků (+ obrázky pacientů), 

Výukové metody: přednáška + samostudium s využitím studijních opor na IS MU  
Metody hodnocení: Předpoklady ukončení praktické části jsou uvedeny u předmětu Bi7170c. Předpokladem 
celkového ukončení předmětu je složení zkoušky, která se skládá z praktického úkolu a teoretické části. 
U teoretické části si student vylosuje jednu trojici. Celkem je 150 - 200 otázek (přesný počet a znění otázek 
studentům zavčas sdělí vyučujících).  
Literatura:  

 Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-
902896-2-2.  

 Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN, Březová 18, 637 00 
Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  

 Votava, Miroslav - Heroldová, Monika - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Woznicová, Vladana - 
Zahradníček, Ondřej. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno : 
Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.  

 Votava, Miroslav - Ondrovčík, Petr. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno : 
Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4.  

 Votava, Miroslav - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Zahradníček, Ondřej - 
Woznicová, Vladana. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 
1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.  

 Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha : Marvil, 
1996. 558 s. 

 Základní jsou první tři tituly. Ostatní jsou doplňkové.  

Bi7170c Lékařská mikrobiologie - cvičení 
Vyučující: MUDr. Lenka Černohorská Ph.D., Mgr. Monika Dvořáková Heroldová Ph.D.  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět navazuje na první (metodologickou) část praktického učiva mikrobiologie 
(VLLM0421c). Po absolování kursu je student schopen základní orientace v diagnostické lékařské bakteriologií, 
mykologii a parazitologii (virologie byla již probrána v první části). Jmenovitě se předpokládá, že student bude 
znát základy diganostických postupů pro * G+ bakterie: stafylokoky, streptokoky, enterokoky, korynerormní 
tyčinky, listerie, bacily * G- bakterie: enterobakterie, vibria, aeromonády, kampylobaktery, helikobaktery, 
pseudomonády, jiné G- nefermentující tyčinky, hemofily, pasteurely, neisserie, moraxely, orientačně též 
legionely, brucely, bordetely a francisely * anaerobní bakterie: klostridia a nesporulující anaeroby * 
acidoresistentní a částečně acidoresistentní bakterie: Mycobacterium, Actinomyces, Nocardia * spirální bakterie: 
rody Borrelia, Treponema and Leptospira * hlavní lékařsky významné kvasinky, dermatomycety a jiné 
mikrobycety * hlavní lékařsky významní prvoky, hlístice, motolice, tasemnice a členovce Měl by mít také 
základní přehled v  * problematice detekce biofilmu (včetně testování účinnosti antibiotika na biofilm) * 
základních procesech klinické mikrobiologie (indikace, odběry a transport vzorků, zpracování vzorku, vydávání 
výsledku, interpretace výsledku) Zájemci o hlubší seznámení s problematikou klinické mikrobiologie a 
antibiotické terapie si mohou později zapsat navazující předmět VSAT081.  
Osnova:  

 Sylabus výuky lékařské mikrobiologie II (3. ročník, podzimní semestr) 
 P01 Diagnostika stafylokoků 
 P02 Diagnostika streptokoků 
 P03 Dg. ostatních G+ baktérií (enterokoků, liserií, korynebakterií, bacilů) 
 P04 Diagnostika enterobaktérií, vibrií a kampylobakterů 
 P05 Diagnostika čeledi Pasteurellaceae a gramnegativních nefermentujících baktérií 
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 P06 Dg. ostatních G- baktérií (neisserie, branhamelly, bordetelly, legionelly, franciselly..) 
 P07 Diagnostika striktně anaerobních baktérií 
 P08 Diagnostika mykobaktérií a nokardií 
 P09 Diagnostika spirochetálních infekcí 
 P10 Základy lékařské mykologie 
 P11 Základy lékařské parazitologie 
 P12 Úvod do problematiky biofilmu v bakteriologické diagnostice 
 P13 Klinická mikrobiologie I (odběr a transport materiálu, uchovávání vzorků) 
 P14 Klinická mikrobiologie II běžná flóra a patogeny v jednotlivých typech vzorků. 
 Případné odchylky oznámí studentům učitel. 

Výukové metody: teoretická příprava + laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Předpoklady udělení zápočtu: (1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž - dvě 
omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si 
učivo doplnil (v protokolu i v hlavě) - větší počet je nutno nahradit - neomluvené absence nejsou tolerovány (2) 
kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný) (3) úspěšné napsání zápočtového 
testu, případně i dalších průběžných testů; datum konání veškerých testů bude včas oznámeno.  
Literatura:  

 Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-
902896-2-2.  

 Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN, Březová 18, 637 00 
Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  

 Votava, Miroslav - Heroldová, Monika - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Woznicová, Vladana - 
Zahradníček, Ondřej. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno : 
Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.  

 Votava, Miroslav - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Zahradníček, Ondřej - 
Woznicová, Vladana. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 
1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.  

 Votava, Miroslav - Ondrovčík, Petr. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno : 
Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4.  

 Greenwood, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, 
laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-
365-0.  

 Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha : Marvil, 
1996. 558 s. Obsahuje rejstřík.  

 Medical microbiology : A guide to microbial infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis 
and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer - Barer M. 17th ed. 
Edinburgh : Churchill Livingstone, 2007. 738 s. Index. ISBN 978-0-443-10209-7.  

 Murray, Patrick R. - Rosenthal, Ken S. - Kobayashi, George S., et al. Medical microbiology. 4th ed. St. 
Louis : Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2.  

 Medical microbiology. Edited by Cedric A. Mims. updated 3rd edition. Edinburgh : Elsevier, 2004. ix, 
660 s. ISBN 0-323-03575-2.  

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

 Pro české studium jsou základní tituly 1, 2 a 3, ostatní jsou doplňkové. For English study, title No. 8 is 
basic, plus protocoles on IS MU. Titles No. 9 and 10 are supplementary.  

 Používejte také / Use also: www.medmicro.info.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Bi7270 Rostlinná embryologie 
Vyučující: RNDr. Jaroslava Dubová CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni: popsat vývoj a strukturu generativních 
orgánů rostlin, tvorbu gamet, strukturální aspekty procesu opylení a oplození i vývoj embrya a semene; využívat 
různé metody světelné mikroskopie (zástin, diferenciální interferenční kontrast, fluorescenční mikroskopie) 
stejně tak jako různé techniky přípravy preparátů, a to včetně těch pro rastrovací elektronovou mikroskopii.  
Osnova:  

 Opakování z Botanické mikrotechniky: Stavba a funkce různých typů mikroskopů pracujících 
v procházejícím světle (Plösl - Berlin: mikroskop J.E. Purkyně; Zeiss - Jena: Lumipan, Laboval 3, 
Amplival, Peraval; PZO - Varšava: Biolar; Meopta - Praha: Meopta Bi; Olympus Tokio: Olympus 
BX31, Olympus BX50, Olympus BX61), Köhlerův princip, Abbeův kondenzor, pankratický 
kondenzor, mikroskopie v dopadajícím světle (Lug-Zeiss), mikroskopické desatero. 

 Životní cykly rostlin, sporofyt, gametofyt, střídání fází, semeno jako počátek nového cyklu, stavba 
semene krytosemenných rostlin (osemení, endosperm, embryo), klid a dormance semen, klíčení semen 
a stavba klíční rostlinky. 

 Buněčné jádro a jeho dělení, buněčný cyklus a jeho fáze, kontrolní body buněčného cyklu, formace 
cytoskeletu v průběhu mitotického dělení, polarita, asymetrické dělení, rychlé cytologické 
metody(acetokarmín, laktopropionový orcein, Cajal-Brožkovo barvení, Giemsa), předpůsobení pro 
karyologická studia. 

 Klasifikace meristémů - primární a sekundární meristémy, stonkový apikální meristém vegetativní 
(struktura, kmenové buňky, listová primordia a meristémy listu, diferenciace pletiv listu), generativní 
meristém, iniciace přechodu ke kvetení, kořenový (subapikální) meristém. 

 Makrosporogeneze a makrogametogeneze, soubor plodolistů (gynaeceum), vývoj a stavba pestíku, 
stavba vajíka krytosemenných rostlin, meioze, tetrády makrospor, fungující megaspory, polarita, vývoj 
zárodečného vaku, typy zárodečných vaků, metody projasňování rostlinného materiálu, Nomarského 
diferenciální interferenční kontrast (DIC). 

 Mikrosporogeneze a mikrogametogeneze, soubor tyčinek (androeceum), tyčinka, vývoj a stavba 
prašníku, meioze, tetrády mikrospor, vývoj a zrání pylu, sporoderma, typy pylových zrn, barvení 
pylových zrn, viabilita pylu a metody jejího určování. 

 Klíčení pylu - pozorování pylových láček in vitro, pozorování živých (fázových) objektů metodou 
fázového kontrastu. 

 Opylení a oplození - Interakce mezi sporofytem a gametofytem, růst pylových láček pletivy blizny a 
čnělky (duté a plné čnělky) a jejich pozorování ve fluorescenční mikroskopii (Olympus BX51), 
anilínová modř, inkompatibilita, kalózové zátky, formování spermatických buněk, dvojí oplození 
u krytosemenných rostlin, apomixe. 

 Vývoj embrya nahosemenných a krytosemenných rostlin, vývojové fáze, embryogenetické typy, vývoj 
endospermu, typy endospermu (jaderný, buněčný, helobiální). 

 Kryostatové techniky v embryologii - fixace, kryoprotekce, řezání na zmrazovacím mikrotomu, 
histochemie enzymů, vybrané histochemické reakce. 

 Histologické techniky v rostlinné embryologii I. - fixace, fixační látky a fixační směsi, jejich vlastnosti 
a použití. 

 Histologické techniky v rostlinné embryologii II. Dehydratace, zalévání do parafínu a do pryskyřice, 
typy mikrotomů, řezání na mikrotomu a ultramikrotomu, žehlení a lepení řezů, odparafínování řezů. 
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 Histologické techniky v rostlinné embryologii III. Klasifikace barviv a příklady použití, barvení řezů, 
uzavírací média. 

 Dokumentace mikroskopických objektů - kreslení, kreslící přístroje, měření, mikrometrický okulár, 
mikrometr objektivní měřítko, analogová a digitální mikrofotografie, automatická analýza obrazu, 
videozáznam. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Ústní zkouška  
Literatura:  

 Vinter, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem. 2. vyd. Olomouc, 2009. 200 s. ISBN 978-80-244-2223-7.   
 Erdelská, Olga. Embryológia krytosemenných rastlín. Bratislava : Veda, 1981. 200 s. ISBN 71-020-81.  
 Němec, Bohumil - a kol. Botanická mikrotechnika. Praha : ČSAV, 1962. 484 s. ISBN 21-103-62. info  
 Pazourek, Jaroslav - Votrubová, Olga. Atlas of plant anatomy. Prague : PERES Publishers, 1997. 447 s. 

ISBN 80-901691-2-0.  
 Esau, Katherine. Anatomy of seed plants. 2nd ed. New York : John Wiley & Sons, 1977. xx, 550 s. 

ISBN 0-471-24520-8.  
 Raghavan, Valayamghat. Developmental biology of flowering plants. New York : Springer Verlag, 

1999. xxii, 354. ISBN 0-387-98781-9.  
 Raghavan, Valayamghat. Molecular embryology of flowering plants. 1st pub. Cambridge : Cambridge 

University Press, 1997. xxi, 690 s. ISBN 0-521-55246.  
 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.  
 Fosket, Donald E. Plant growth and development : a molecular approach. San Diego : Academic Press, 

1994. xix, 580 s. ISBN 0-12-262430-0.  
 Pazourková, Zdeňka. Botanická mikrotechnika. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1982. 166 s. info  
 Staining procedures. Edited by George Clark. 4th ed. Baltimore : Williams and Wilkins, 1981. xi, 512 

s. ISBN 0-683-01707-1.  
 Kiernan, J. Histological and histochemical methods: Theory and practise. 1.Ed. Oxford : Pergamon 

Press, 1981. 344 s.  
 Histochemistry :theoretical and applied. Edited by Peter J. Stoward - A. G. Everson Pearse. 4th ed. 

Edinburgh : Churchill Livingstone, 1991. xiv, 728 s. ISBN 0-443-02996-2.  
 Hawes, Chris - Satiat-Jeunemaitre, Béatrice. Plant Cell Biology. Oxford : University Press, 2001. 338 s. 

Practical Approach. ISBN 0-19-963865-9.  

Bi7270c Rostlinná embryologie - cvičení 
Vyučující: RNDr. Jaroslava Dubová CSc.  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět procesu vývoje generativních orgánů 
rostlin; vysvětlit průběh oplození a vývoj embrya a endospermu v semenech; Na příkladech použitých 
modelových rostlin získá informace o regulaci těchto vývojových procesů.  
Osnova:  

 Semeno jako počátek nového životního cyklu, stavba semene krytosemenných rostlin (osemení, 
endosperm - bílečnatá a bezbílečnatá semena, aleuronová vrstva, embryo: embryonální osa, dělohy, 
hypokotyl), klid a dormance semen, klíčení semen a stavba klíční rostlinky. 

 Mitóza - nepřímé jaderné dělení, buněčný cyklus a jeho fáze, kontrolní body buněčného cyklu, formace 
cytoskeletu v průběhu mitotického dělení, polarita, asymetrické dělení, rychlé cytologické 
metody,(acetokarmín, laktopropionový orcein, Cajal-Brožkovo barvení, Giemsa), předpůsobení pro 
karyologická studia, synchronizace. 

 Morfologie vegetativního stonkového apikálního meristému(struktura, kmenové buňky, listová 
primordia a meristémy listu, diferenciace pletiv listu), kořenový apikální meristém, generativní 
meristém - vývojová stádia\květních orgánů. 

 Makrogametogeneze, soubor plodolistů (gynaeceum), stavba pestíku, stavba vajíka krytosemenných 
rostlin, typy zárodečných vaků, metody projasňování rostlinného materiálu, šikmé osvětlení, 
Nomarského diferenciální interferenční kontrast. 
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 Mikrosporogeneze a mikrogametogeneze soubor tyčinek (androeceum), tyčinka, vývoj a stavba 
prašníku, mikrosporocyty, tetrády mikrospor, vývoj pylu, sporoderma - stěna pylového zrna, typy 
pylových zrn, barvení pylových zrn, viabilita pylu a metody jejího určování. 

 Klíčení pylu - pozorování pylových láček in vitro, pozorování živých (fázových) objektů metodou 
fázového kontrastu. 

 Interakce mezi sporofytem a gametofytem, pozorování růstu pylových láček pletivy blizny a čnělky ve 
fluorescenční mikroskopii, barvení anilínovou modří, kalózové zátky. 

 Vývoj embrya nahosemenných a krytosemenných rostlin, vývojové fáze, embryogenetické typy, vývoj 
endospermu, typy endospermu (jaderný, buněčný, helobiální). 

 Kryostatové techniky v embryologii - fixace, kryoprotekce, řezání na zmrazovacím mikrotomu, 
histochemie enzymů, vybrané histochemické reakce. 

 Histologické techniky v rostlinné embryologii I. - fixace odebraných pletiv ve fixační směsi. 
 Histologické techniky v rostlinné embryologii II. Dehydratace vzorků, zalévání do parafínu a do 

pryskyřice, typy mikrotomů, řezání na mikrotomu a ultramikrotomu, žehlení a lepení řezů, 
odparafínování řezů. 

 Histologické techniky v rostlinné embryologii III. Podvojné barvení řezů, dehydratace a uzavírání do 
média Eukitt. 

 Dokumentace mikroskopických objektů - kreslení, kreslící přístroje, měření, mikrometrický okulár, 
mikrometr objektivní měřítko, analogová a digitální mikrofotografie, automatická analýza obrazu, 
videozáznam. 

Výukové metody: Praktická cvičení.  
Metody hodnocení: Skupinové projekty, protokoly projektů, zápočet.  
Literatura:  

 Braune, Wolfram - Leman, Alfred - Taubert, Hans. Pflanzenanatomisches Praktikum I. 4.Ed. Jena : 
VEB Gustav Fischer Verlag, 1983. 279 s. ISBN 261 700-38-83.  

 Fosket, Donald E. Plant growth and development : a molecular approach. San Diego : Academic Press, 
1994. xix, 580 s. ISBN 0-12-262430-0.  

 Histological & histochemical methods :theory and practice. Edited by J.A Kiernan. 3rd ed. London : 
Arnold, 2003. x, 502 s. ISBN 0-7506-4936-4. 

Bi7430 Molekulární biotechnologie 
Vyučující: doc. Ing. Bohuslav Rittich CSc., doc. RNDr. Alena Španová CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit využití technologie rekombinantní DNA 
při konstrukci genově modifikovaných organismů produkujících komerčně využitelné látky. Na základě 
nabytých znalostí bude schopen porozumět novým genově modifikovaným organismům.  
Osnova:  

 Vztah mezi chemickou výrobou a biotechnologiemi. 
 Molekulární biotechnologie, vznik, definice. Molekulárně biotechnologické biologické systémy. 
 Technologie rekombinantní DNA. Plasmidové klonovací vektory a jejich použití. 
 Konstrukce a skríning genomových knihoven. Klonování sekvencí, které kodují eukaryotní proteiny. 
 Vektory pro klonování dlouhých úseků DNA. 
 Ovlivňování genové exprese u prokaryot. Silné a regulovatelné promotory. 
 Zvyšování stability proteinů. Fúzní proteiny. 
 Translační expresní vektory. Integrace cizorodé DNA do hostitelského chromosomu. 
 Heterologní produkce proteinu v eukaryontních buňkách. 
 Řízená mutagenese a proteinové inženýrství. 
 Mikrobiální molekulární biotechnologie. Molekulární diagnostika. 
 Produkce terapeutik. Nukleové kyseliny jako terapeutika. Vakciny - subjednotkové, atenuované a 

vektorové. 
 Produkce nízkomolekulárních látek, antibiotik a biopolymerů pomocí geneticky modifikovaných 

mikroorganismů. 
 Bioremediace a využívání odpadní biomasy. Bakterie utilizující vzdušný dusík a další baktérie 

podmiňující růst rostlin. Bakteriální insekticidy. 
 Transgenní rostliny, jejich konstrukce a využití. Transgenní živočichové, jejich konstrukce a využití. 

Regulace využívání GMO. 
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Výukové metody: Při výuce jsou používány prezentace v Powerpointu. Na předmět navazuje laboratorní 
cvičení.  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen testem a ústní zkouškou. Test obsahuje 60 otázek, na které student 
stručně odpovídá. K ústní zkoušce postoupí každý student, který správně odpověděl 40 otázek. U ústní zkoušky 
dostane student 2 otázky. Celkový výsledek zkoušky je hodnocen zkoušejícím.  
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.  

 Glick, Bernard R. - Pasternak, Jack J. Molecular biotechnology :principles and applications of 
recombinant DNA. 3rd ed. Washington, D.C. : ASM Press, 2003. xxiii, 760. ISBN 1-55581-269-4.  

Bi7433 Diplomový 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.  

Bi7461 Diplomová práce z experimentální biologie rostlin I 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/9/0. 9 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurz Diplomová 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 
diplomovou práci v souladu s požadavky jejich vedoucího.  
Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracovávání diplomové práce. 

Výukové metody: studentský projekt  
Metody hodnocení: Kredity jsou uděleny po předání a schválení diplomomé práce jejím vedoucím.  
Literatura:  

 Synek, Miloslav - Sedláčková, Helena. Diplomová práce :(metodický návod jak psát diplomové a 
seminární práce). 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. +. ISBN 80-7079-796-
7.  

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

Bi7510 Ekotoxikologie terestrických ekosystémů 
Vyučující: RNDr. Petr Anděl CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět podává komplexní přehled o problematice ekotoxikologie na ekosystémové úrovni. Po 
jeho absolvování budou studenti schopni: - popsat působení chemických látek na terestrické ekosystémy - 
vysvětlit základní procesy probíhající v ekosystému se zřetelem k toxickým látkám - identifikovat potenciální 
citlivá a kritická místa při aplikaci toxikantů - klasifikovat ekologické faktory, které současně na ekosystém 
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působí - interpretovat data získaná rutinními monitorovacími postupy - navrhovat základní metodická schémata 
pro výzkum ekotoxikologických problémů  
Osnova:  

 Úvod do ekotoxikologie terestrického ekosystému. 
 Základní ekologické principy. Zákon tolerance. Ekosystém jako modelová jednotka. Třídění a popis 

ekosystémů. 
 Metodika ekotoxikologického výzkumu. Kontaminant v ekosystému. 
 Vstup, chování kontaminantu v ekosystému. Výstup z ekosystému. Fotolýza. Biodegradace. Transport 

s různými složkami ekosystému. 
 Ekosystém pod vlivem kontaminantu.Vliv na strukturu ekosystému. Vliv na tok energie. Vliv na 

koloběh hmoty. Koloběh uhlíku a dusíku. 
 Vliv na řízení ekosystému. Vliv na vývoj ekosystémů. Sukcese. Případová studie: Rozpad horských 

ekosystémů. 
 Praktické apekty analýza rizik v terestrickém ekosystému. 
 Diagnóza, metody stanovení rizika v ekosystému, bioindikační postupy. 
 Prognóza, metody odhadu vývoje ekosystémů pod vlivem kontaminantu, vliv látek s dlouhodobým 

účinkem. 
 Terapie, principy dekontaminace ekosystému, sanační a nápravná opatření. 

Výukové metody: • přednášky • prezentace modelových případových studií jako podklad pro diskusi • diskuse 
se studenty • cvičení v hodnocení ekotoxikologických dat • seminář zaměřený na zpracování seminárních prací  
Metody hodnocení: • hodnocení zpracované seminární práce • ústní zkouška  
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.  

 Principles of ecotoxicology. 2nd ed. London : Taylor & Francis, 2001. xvi, 309 s. ISBN 0-7484-0939-4.  
 Begon, Michael - Harper, John L. - Townsend, Colin R. Ecology :individuals, populations and 

communities. 3rd ed. Cambridge : Blackwell Science, 1996. xii, 1068. ISBN 0-86542-845-X.  
 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.  

 Ecotoxicology : a hierarchical treatment. Edited by Michael C. Newman - Charles H. Jagoe. Boca 
Raton : Lewis Publishers, 1996. 411 s. ISBN 0-56670-127-9.  

Bi7520 Ekotoxikologie vodních ekosystémů 
Vyučující: Mgr. Klára Hilscherová Ph.D., doc. Ing. Blahoslav Maršálek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat ekotoxikologii vodních ekosystémů a 
její základní principy ; - klasifikovat vodní ekosystémy na základě jejich charakteristik ; - charakterizovat 
základní vlastnosti vody a jejich vztah ke stavu ekosystému ; - rozlišit hlavní kontaminanty vodního prostředí; - 
diskutovat faktory ovlivňující biodostupnost a osud polutantů ve vodních ekosystémech; - navrhnout a 
interpretovat testy pro hodnocení toxicity ve vodním prostředí také v kontextu legislativy; - plánovat strategie 
odběrů pro různé abiotické i biotické matrice; - zhodnotit vlastnosti, kontaminaci a ekotoxicitu sedimentů; - 
interpretovat výstupy z bioindikací a biomonitoringu v akvatických ekosystémech; - zhodnotit potenciální 
účinky stresorů na ekosystémové úrovni; - porozumět a vysvětlit principy Rámcové směrnice o vodách – 
hodnocení chemického a ekologického stavu vod; - porovnat různé přístupy k čištění odpadních vod; - rozumět 
aktuálním problémům znečištění vodního prostředí – jako nové typy polutantů, endokrinní disrupce, masový 
rozvoj sinic; - zhodnotit vliv více stresorů v akvatickém prostředí;  
Osnova:  

 1) Úvod a cíle kurzu; základní pojmy a definice, rozdělení vod, komponenty vodních ekosystémů 
 2) Vlastnosti vody, stratifikace v nádržích a řekách, typy proudění, uhličitanové rovnováhy, redox 

potenciál a pH v ekotoxikologii vodních ekosystémů, koloběhy hlavních biogenních prvků 
 3) Faktory ovlivňující biodostupnost a osud látek ve vodním ekosystému 
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 4) Testování toxicity ve vodních ekosystémech. Modely laboratorní a terénní, zdroje variability a 
nejistoty, legislativní souvislosti testování cizorodých látek ve vodních ekosystémech 

 5) Ryby v aquatickém systému – reprodukce, struktura populací, embryotoxicita, biokumulace, 
biokoncentrace zdroje variability pro ekotoxikologické hodnocení. Metody, organismy vhodné pro 
studium biokumulace xenobiotik ve vodních ekosystémech, testy, vyhodnocení, interpretace 

 6) Vzorkování planktonu, bentosu, rybích společenstev, makrofyt, sedimentů, volné vody. Možnosti 
vzorkování diskrétního, pasivního a kontinuálního (SPMD, DGT, POCIS atd.) 

 7) Sedimenty jako paměť vodních ekosystémů - výhody, nevýhody, vzorkování, uchovávání, detekce 
toxicity, fauna a flora sedimentů a jejich interpretace 

 8) Adaptace a oscilace – vliv proudění, světla, ročního období 
 9) Ekosystémová ekotoxikologie – parametry použitelné a variabilní (produkce, biodiverzita, struktura 

populací a společenstev. Mezokosmy, mikrokosmy, terénní studie. 
 10) Bioindikace a biomonitoring – vhodné parametry biomonitoringu, co lze bioindikovat, biotické 

indexy a indexy diverzity, bioindikace v EU 
 11) Water Framework Directive 2000/60 EEC – systém, typy monitoringů, aktuální situace v ČR 
 12) ČOV typy, systém členění, popis jednotlivých stupňů, alternativní systémy redukce znečištění ve 

vodních ekosystémech 
 13) Aktuální problémy akvatických ekosystémů – regionální a globální, masové rozvoje vodního květu, 

sinice, cyanotoxiny, příčiny, účinky a působení na různých stupních potravního řetězce 
 14) Farmaceutika a látky z kosmetických produktů jako polutanty ve vodních ekosystémech, PPCP, 

osud, účinky PPCP ve vodním prostředí 
 15) Endokrinní disrupce u vodních živočichů, mechanismy působení, endokrinní disruptory, následky 

disrupce, projevy u vodních bezobratlých a obratlovců 
 16) Globální změny a akvatické ekosystémy, změny biodiverzity, problematika obojživelníků 

Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášek a diskuzí v hodině.  
Metody hodnocení: Zkouška probíhá na konci semestru, po realizaci výuky všech stanovených temat. 
Závěrečné hodnocení probíhá na základě písemné zkoušky.  
Literatura:  

 Rand, G.M. Fundamentals of aquatic toxicology. Taylor and Francis, 1995, Washington D.C.  
 Hill, I.R. et al. Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals. CRC Press, 1994m Boca 

Raton, Florida.  
 Hartman, Pavel - Přikryl, Ivo - Štědronský, Eduard. Hydrobiologie. 2. přeprac. vyd. Praha : 

INFORMATORIUM, 1998. 335 s. ISBN 80-86073-27-0.   

Bi7520c Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení 
Vyučující: RNDr. Kateřina Nováková , Mgr. Klára Hilscherová Ph.D., doc. Ing. Blahoslav Maršálek CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování kurzu jsou studenti schopni pochopit principy vzorkování sedimentů, vody a 
vodních organismů, rozpoznat bioindikace fekálního a trofického znečištění prodiskutovat souvislosti dějů ve 
vodním ekosystému. Cvičení je realizováno formou terénní exkurze a veškerá činnost je realizována 
s moderními přístroji a vzorkovacími přístroji prakticky, individuálně a přímo v terénu.  
Osnova:  

 1. Terénní exkurze, praktické ukázky lotických a lentických ekosystémů s různou mírou 
antropogenního zasažení. 2. Chrakterizace okolního prostředí, charakterizace vodního prostředí, 
zakreslení do mapy, vedení protokolu, odhad míry zasažení člověkem. 3. Odběry vzorků (voda, 
sedimenty), skladování a transport, schemata a návrhy testování (jednodruhové testy, vícedruhové testy, 
mesocosmy). 4. Vedení protokolu o lokalitě, odběrech a testování. 5. Měření koncentrací kyslíku, pH, 
vodivosti, teploty , průhlednosti vody a dalších parametrů přímo v terénu. 

Výukové metody: Celý kurz je veden jako terénní praktické cvičení s důrazem na bioindikace pomocí 
bentických organismů, schopnost vzorkování sedimentů, vody a vodních organismů.  
Metody hodnocení: prokázání schopnosti nabrat vrorky vody, planktonu a sedimentů prokázání schopností 
rozpoznat typ znečištění vody a způsoby indikace Schopnost měřit veličiny v terénu zápočet  
Literatura:  
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 Hill, I.R. et al. Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals. CRC Press, 1994m Boca 
Raton, Florida.  

 Rand, G.M. Fundamentals of aquatic toxicology. Taylor and Francis, 1995, Washington D.C.  
 Hartman, Pavel - Přikryl, Ivo - Štědronský, Eduard. Hydrobiologie. 2. přeprac. vyd. Praha : 

INFORMATORIUM, 1998. 335 s. ISBN 80-86073-27-0.   

Bi7533 Půdní ekotoxikologie 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat půdní ekotoxikologii a obhájit její 
význam v ochraně půd - charakterizovat základní půdní vlastnosti a jejich význam pro osud kontaminantů - 
vysvětlit biodostupnost v půdním prostředí, její význam a základní zákonitosti - popsat základní metodiky půdní 
ekotoxikologie: jednotlivé testy a metody hodnocení půdní bioty reálných půd in situ - kombinovat znalosti 
o osudu chemických látek v půdě, ekologii půdních organismů a vlastnostech půdního prostředí - interpretovat a 
diskutovat výsledky půdních testů a studií ve vztahu k procesu analýzy ekologických rizik - navrhovat přístupy 
k posuzování znečištění půd či hodnocení chemických látek, pesticidů apod.  
Osnova:  

 1. Půda. Co je půda?; Ekologická funkce půdy; Půdní úrodnost a kvalita; Půdní textura a struktura; 
Půdní typy a půdní klasifikace; Fyzikálně-chemické parametry; Oživení půdy; Trofické sítě v půdě; 
Biochemické cykly látek; Organizace u nás a v zahaničí související s půdou 

 2. Chemické znečištění půdy. Osud chemických látek v půdě; Kontaminace půd těžkými kovy a 
perzistentními organickými polutanty (POPs); Specifity půdy jako environmentální matrice; 
Biodostupnost; Legislativa týkající se znečištění půd; Biotransformace kontaminantů v půdě; 
Biodegradace a bioremediace 

 3. Organismy žijící v půdě. Mikroorganismy; Prvoci; Ploštěnky; Hlísti; Kroužkovci; Želvušky; 
Kroužkovci; Korýši; Měkkýši; Roztoči; Pavouci; Stonožky; Mnohonožky; Chvostoskoci; Brouci; 
Mravenci; Vyšší rostliny atd. 

 4. Ekotoxikologie půdních organismů. Obecné aspekty; Studie v reálných ekosystémech; Odběry půd; 
Studie v laboratorních testech; Půdní mikroekosystémy (lysimetry, TME); Vztah dávka-odpověď a jeho 
vyhodnocení; Specifity půdní ekotoxikologie 

 4. Ekotoxikologie půdních mikroorganismů. Přístup na úrovni biomasy a procesů; Sumární 
parametry půdních mikroorganismů; Přístup na úrovni specifických procesů; Přístup na úrovni 
společenstva, biodiverzita; Bioindikační využití půdních mikroorganismů a posuzování kvality půd; 
Laboratorní testy vlivu chemických látek na půdní mikroorganismy 

 5. Ekotoxikologie půdních bezobratlých. Skupina po skupině: Hlístice; Roupice; Žížaly; 
Chvostoskoci; Roztoči; Plži; Korýši; Prospěšní členovci; Hmyz; Studia v reálných ekosystémech; 
Laboratorní testy; Standardizace testů; Sledované konečné parametry; Aspekty a významy 
ekotoxikologie těchto organismů atd. 

 6. Ekotoxikologie rostlin. Vliv chemických látek na rostliny; Studie v reálných ekosystémech; Přístup 
na úrovni společenstva v reálném systému; Laboratorní testy; Rozbor sledovaných konečných 
parametrů; Mezidruhové vztahy a vztahy s jinými organismy (mykorrhiza, symbiotické bakterie apod.) 

 7. Mikrokosmy a jejich využití v půdní ekotoxikologii. Rozdělení, hlavní typy, schémata, sledované 
parametry 

 8. Hodnocení ekologických rizik pro půdní systém. Obecné schéma hodnocení ekologických rizik; 
Hodnocení ekologických účinků; Specifikum pro půdní prostředí; Rozložení druhové citlivosti (SSD); 
Úrovňový přístup (Tier I - III); Využitelnost jednotlivých endpointů; Využitelnost jednotlivých skupin 
organismů; Extrapolace v hodnocení ekologických účinků; Specifita pro testování chemických látek; 
Specifita pro testování pesticidů 

Výukové metody: Výuka je ralizována formou přednášky s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na aktuálně probírané téma. Jsou 
podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím.  
Metody hodnocení: Návštěva přednášek není povinná, ale silně doporučená pro porozumnění probíraným 
tématům Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení (na konci 
semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Nejedná se o test jedné volby, ale o 50 otázek, z nichž řada 
vyžaduje popis, vysvětlení či schéma dotazovaného problému. Otázky mají různou bodovou hodnotu 1 - 3 dle 
obtížnosti. Celkový součet bodů je 100. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 30 bodů.  
Literatura:  
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 Handbook of ecotoxicology. Edited by Peter Calow. Oxford : Blackwell scientific publications, 1993. 
478 s. ISBN 0-632-03573-0.  

 Soil ecotoxicology. Edited by Joseph Tarradellas - Gabriel Bitton - Dominique Rossel. Boca Raton : 
Lewis Publishers, 1996. 386 s. ISBN 1-56670-134-1.  

 LOKKE, H. AND VAN GESTEL, C.A.M. (1998): Handbook of soil invertebrate toxicity tests. John 
Wiley & Sons, Chichester. ISBN 0-471-97103-0. 281p.  

 DONKER, M.H., EIJSACKERS, H., AND HEIMBACH, F. (1994): Ecotoxicology of soil organisms. 
CRC Press, Inc., Boca Ranton. ISBN 0-87371-530-6.  

 ROMBKE, J. AND MOLTMANN, J.F. (1996): Applied ecotoxicology. CRC Press LLC, New York. 
ISBN 0-56670-070-1.  

 Sumner M.E. et al. (2000): Handbook of Soil Science. CRC Press. ISBN 0-8493-3136-6  
 Hoffman, D.J. - Rattner, B.A. Handbook of Ecotoxicology. Boca Raton, FL, USA : CRC Press, 1994.  
 PANKHURST, C.E., DOUBE, B.M., GUPTA, V.V.S.R. (1997): Biological indicators of soil health. 

CAB International, Wallingford. ISBN 0851991580.  
 DORAN, J.W., COLEMAN, D.C., BEZDICEK, D.F., AND STEWART, B.A. (1994): Defining soil 

quality for a sustainable environment. SSSA Special Publication Number 35. Soil Science Society of 
America, Inc.  

 SUTER, G.W. II, EFROYMSON, R.A., SAMPLE, B.E., AND JONES, D.S. (2000): Ecological risk 
assessment for contaminated sites. Lewis Publishers, Boca Ranton. ISBN 1-56670-525-8. 437p.  

Bi7533c Půdní ekotoxikologie - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D., Mgr. Jana Vašíčková  
Rozsah: 0/0/3. bloková nepravidelná výuka cca 40 hod za semestr. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu budou studenti schopni: Připravit OECD artificiální půdu a stanovit její 
vlastnosti Vypočítat koncentrace testované chemikálie dávkované do půdy Připravit kontaminovanou půdu 
Manipulovat s modelovými půdními organismy Testovat toxicitu půdy pomocí čtyř půdních testů toxicity 
Vyhodnocovat křivky dávka - odpověď několika statistickými metodami  
Osnova:  

 Jde o laboratorní praktikum, kde budou studenti seznámeni se základními testy půdní ekotoxikologie a 
sami je experimentálně provedou. 

 Jednotlivé kroky: 
 1. Založení chovu žížaly Eisenia fetida 
 2. Založení chovu roupic Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus 
 3. Založení chovu chvostoskoka Folsomia candida 
 4. Založení chovu hlístice Caenorhabditis elegans 
 5. Pokyny k péči o chovy, založení deníků chovů a rozpis služeb 
 6. Péče o chovy (v průběhu celého semestru) 
 7. Příprava artificiální půdy, ověření jejího pH a WHC 
 8. Přídavek toxické látky do artificiální půdy v požadovaných koncentracích 
 9. Demonstrace klíčových kroků testu s Eisenia fetida 
 10. Demonstrace klíčových kroků testu s Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus 
 11. Demonstrace klíčových kroků testu s Folsomia candida 
 12. Demonstrace klíčových kroků testu s Caenorhabditis elegans 
 13. Založení testu s Eisenia fetida 
 14. Založení testu s Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus 
 15. Založení testu s Folsomia candida 
 16. Celý test s Caenorhabditis elegans 
 17. Vyhodnocení testu s Enchytraeus crypticus 
 18. Vyhodnocení testu s Folsomia candida 
 19. Vyhodnocení testu s Enchytraeus albidus 
 20. Vyhodnocení mortality s Eisenia fetida 
 21. Vyhodnocení reprodukce Eisenia fetida 
 22. Hodnocení křivek dávka – odpověď, vyhodnocení LC50, NOEC, LOEC a EC50 

Výukové metody: Na začátku semestru je demonstrace postupů následovaná samostatnou experimentální prací 
ve skupinách pod dohledem a kontrolou učitele. Účast při experimentální práci je povinná. Práce v laboratoři se 
řídí přesnými pokyny (návody ke cvičením) předanými učitelem na začátku cvičení. Studenti pracují v týmech, 
v nichž také vypracují závěrečné protokoly.  

 75



Metody hodnocení: Pro udělení zápočtu je vyžadována 1) přítomnost studenta ve cvičeních, 2) aktivní přístup 
během laboratorní práce, 3) odevzdání protokolů, kde je obsažen stručný popis metod, získané výsledky 
(naměřené i vypočítané indexy), interpretace výsledků.  
Literatura:  

 Soil ecotoxicology. Edited by Joseph Tarradellas - Gabriel Bitton - Dominique Rossel. Boca Raton : 
Lewis Publishers, 1996. 386 s. ISBN 1-56670-134-1.  

 LOKKE, H. AND VAN GESTEL, C.A.M. (1998): Handbook of soil invertebrate toxicity tests. John 
Wiley & Sons, Chichester. ISBN 0-471-97103-0. 281p.  

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  

Bi7572 Diplomová práce z mikrobiologie a molekulární biotechnologie I 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
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Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce: být schopen orientovat se 
v odborné literatuře, identifikovat problém a na tomto základě zformulovat vědeckou hypotézu a tu pak testovat 
vhodně zvolenými experimenty v laboratoři. Získané výsledky pak spolu s literární rešerší student pod vedením 
školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť, zpracuje ve formě Diplomové práce, 
kterou obhájí před komisí složenou z učitelů oddělení mikrobiologie a jejich externích spolupracovníků.  
Osnova:  

 1. Studium literatury 2. Identifikace problému 3. Formulace hypotézy 4. Testování hypotézy vhodně 
zvolenými experimenty v laboratoři 5. Zpracování výsledků experimentů 6. Sepsání Diplomové práce 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, experimentální práce 
v laboratoři, hodnocení výsledků a zpracování Diplomové práce.  
Metody hodnocení: Diplomová práce je hodnocena vedoucím diplomové práce a dalším nezávislým oponentem 
a obhájena 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.  

 Selection of items corresponding with the topic of master s thesis  
 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 Diplomové práce.  

Bi7575 Fyziologie kmenových buněk 
Vyučující: Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit mechanismy vedouci ke 
vzniku kmenových buněk; charakterizovat zakladni vlastnosti kmenovych bunek; vysvetlit ulohu signalnich drah 
v regulaci kmenovych bunek; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy o vyuziti kmenovych 
bunek v biologii a medicine; formulovat a diskutovat hypotezy o vyuziti kmenovych bunek v regeneraci 
organismu.  
Osnova:  

 1. kmenové buňky; totipotence, pluripotence, multipotence; 2.sebeobnovování, proliferace, 
diferenciace, rediferenciace, selekce a apoptóza; 3. embryonální kmenové buňky; 4. zároděčné buňky; 
5. somatické kmenové buňky; 6. kmenové buňky nádorů; 7. kmenové buňky nervové tkáně; 8. 
hemopoeteické kmenové buňky; 9. kmenové buňky střevního epitelu a epidermis; 10. kmenové buňky 
mezenchymu a kostní dřeně; 11. kmenové buňky a buněčná terapie; 12. diferenciace kmenových buněk 
in vitro; 13. využití kmenových buněk v toxikologii; 14. terapeutické klonování; 15. embryonální 
kmenové buňky a geneticky modifikovaný organismus. Doporučená literatura Essentials of Stem Cell 
Biology, First Edition (Hardcover) by Robert Lanza, E. Donnall Thomas, James Thomson, Roger 
Pedersen, John Gearhart (Editor), Brigid Hogan (Editor), Douglas Melton (Editor), Michael West 
(Editor) ISBN: 0120884429 Handbook of Stem Cells, Two-Volume Set with CD-ROM, Volume 1-2, 
First Edition : Volume 1-Embryonic Stem Cells; Volume 2-Adult & Fetal Stem Cells (Hardcover) by 
Robert Lanza, Irving Weissman, James Thomson, Roger Pedersen, Brigid Hogan (Editor), John 
Gearhart (Editor), Helen Blau (Editor), Douglas Melton (Editor), Malcolm Moore (Editor), Catherine 
Verfaillie (Editor), E. Donnall Thomas (Editor), Michael West (Editor) ISBN: 0124366430 Stem Cells 
Handbook (Hardcover) by Stewart Sell (Editor) ISBN: 1588291138 

Výukové metody: prednaska  
Metody hodnocení: Ukončeno písemnou zkouškou.  
Literatura:  

 Essentials of stem cell biology. Edited by R. P. Lanza. Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2006. 
xxxi, 548. ISBN 0-12-088442-9.  

 Stem cells handbook. Edited by Stewart Sell. Totowa, N.J. : Humana Press, 2004. xiii, 509. ISBN 1-
58829-113-8.  

 77



Bi7603 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 ; použít informace o ... k ... ;  
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:  

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

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  

Bi7623 Diplomový 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 ( rešerže 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:  

 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.  
 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  
 Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s., [1. 

ISBN 80-247-0782-9.  

Bi7630 Srovnávací fyziologie bezobratlých 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Vácha Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -diskutovat základní principy a 
speciální adaptace vybraných modelových skupin bezobratlých s důrazem na vztahy ekologické 
(ekofyziologické) a etologické (etofyziolické). -znát fyziologické adaptace zejména modelové skupiny hmyzu. -
v kurzu prezentovat a diskutovat obsah relevatního článku. -osvědčit rozšíření znalostí srovnávací fyziologie 
o skupiny bezobratlých.  
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Osnova:  

 Růst těla, metamorfóza. Hormonální regulace. Potrava, trávení, resorbce. Metabolismus a vliv prostředí. 
Dýchání a transport plynů. Složení tělních tekutin a cirkulace. Imunitní funkce. Vylučování. Svalový 
systém. Funkční anatomie nervového systému. Smyslové orgány. Reflexy, chování. 

Výukové metody: Studium je založeno na přednáškách, prezentacích a diskusích, vědeckých zdrojích dodaných 
učitelem.  
Metody hodnocení: Ukončeno testem. Student v kurzu prezentuje obsah relevatního článku.  
Literatura:  

 Comparative animal physiology. Edited by Philip C. Withers. [1st ed.]. Fort Worth : Saunders College 
Publishing, 1992. xxii, 949. ISBN 0-03-012847-1.   

Bi7665 Buněčné a tkáňové kultury 
Vyučující: Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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. Úvod do tkáňových kultur; 2. základní předpoklady pro provozování tkáňových kultur; 3. bezobratlí 
a poikilotermní obratlovci; 4. teplokrevní živočichové, nejvýznamější modelové organismy; 5. 
zárodečné buňky a kmenové buňky; 6. embryonální kmenové buňky a embryonální nádorové buňky; 7. 
diferenciace embryonálních kmenových a nádorových buněk; 8. primokultury; 9. adherentní nádorové 
linie; 10. suspenzní nádorové linie; 11. tkáňové inženýrství a buněčné terapie; 12. kultivace orgánů. 
Doporučená literatura: Lesko, J. a kol.: Práce s tkanivovými kulturami, Bratislava, Vydavatelstvo 
slovenskej akademie ved 1975, s. 212. Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Úvod do 
molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem, Espero Publishing 1998, 630 s. Alberts, B. a kol.: 
Molekular biology of the cell. New York & London, Garland Publishing, Inc. 1994, 1294 s. Spector, D. 
L. a kol.: Cells. A laboratory manual. Volumes 1, 2, 3. New York, Cold Spring Harbor Laboratory Press 
1998, 3 197 s. Cellis, J. E. a kol.: Cell Biology. A laboratory handbook. San Diego, London, Academic 
Press Inc. 1994, 1714 s. Sambrook, J. a kol.: Molecular Cloning. A laboratory manual. New York, Cold 
Spring Harbor Laboratory Press 1989, 1832 s. Ausubel, F. a kol.: Short Protocols in Molecular Biology. 
USA, Published by John Wiley & Sons Inc. 1995, 728 s. 

Výukové metody: prednaska  
Metody hodnocení: Ukončeno písemnou zkouškou.  
 
Literatura:  

 Basic methods in microscopy :protocols and concepts from Cells : a laboratory manual. Edited by 
David L. Spector - Robert D. Goldman. 1st ed. Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory 
Press, 2006. ix, 382 s. ISBN 0-87969-751-2.  

Bi7841 Diplomová práce z experimentální biologie živočichů a imunologie I 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá diplomovou 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 - analyzovat předložený 
problém a navrhovat řešení - navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty - integrovat 
teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických metod - formulovat 
závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické 
vědecké práce písemnou a přednáškovou formou  
Osnova:  

 79



 Náplní předmětu je individuální vyhotovení diplomové práce včetně provedení praktické části dle 
pokynů vedoucího práce a obecných zásad uvedených na webových stránkách oddělení. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, provedení experimentální 
části, vyhotovení diplomové práce.  
Metody hodnocení: Hodnocení se provádí formou obhajoby diplomové práce.  
Literatura:  

 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.  

Bi8000 Konverzační angličtina 
Vyučující: MVDr. Regina Jiránková , Matthew James Smith  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: The goal is to improve the English vocabulary extension, repetition and intensification of 
grammar, discussion topics.  
Osnova:  

 Information about the course 
 English conversation 
 Grammar 
 Listening xxercises 
 Dialogues in pairs 
 vocabulary 
 technical discussion 

Výukové metody: language training course, expert analysis of the text, listening exercises, video lectures - 
understanding, discussion in pairs, groups, shared discussions, presentations before class, homework, blended 
learning  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 New English File  

 

Bi8002 Oborový seminář Ekotoxikologie II 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem seminářů je rozvíjet u studentů znalost a chápání širších souvislostí studia 
ekotoxikologie. Dílčí cíle jsou: 1) prezentovat studentům zajímavé problémy z oblasti ekotoxikologie a chemie 
životního prostředí, 2) představit studentům odborníky v této oblasti, 3) představit aplikaci ekotoxikologii 
v praxi, 4) dát prostor studentům na prezentaci vlastní práce, 5) vést odbornou diskusi k prezentovaným 
tématům. Semináře naučí studenty: - rychle pochopit a diskutovat dosud neznámou problematiku - formulovat 
koncepční dotazy - kombinovat novou problematiku - vyhodnotit, interpretovat, vysvětlit, prezentovat a 
diskutovat výsledky své vlastní práce - odborně debatovat nad danou problematikou  
Osnova:  

 Program seminářů je jiný každý semestr. Obecně se skládá z prezentací zvaných interních či externích 
odborníků a prezentací diplomových a postgraduálních studentů. 

Výukové metody: Pravidelné semináře každý týden. Většina seminářů má náplň tvořenou prezentací zvaných 
odborníků či lidí z praxe. Po přednáškách se studenti ptají a diskutují probírané téma. Povinné jsou prezentace 
diplomové práce jednou za rok.  
Metody hodnocení: zápočet pouze za aktivní účast a účast na min 80% seminářů  
Literatura:  
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 Hubáček, Jaroslav. Jak mluvit a přednášet. Ostrava : Profil, 1983.  
 Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s., [1. 

ISBN 80-247-0782-9.  
 Umění prezentace :jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Edited by Claudia Nöllke. 1. 

vyd. Praha : Grada, 2004. 111 s, il. ISBN 80-247-9057-2.  
 Lab math :a handbook of measurements, calculations, and other quantitative skills for use at the bench. 

Edited by Dany Spencer Adams. 1st ed. Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 
2003. xi, 275 s. ISBN 0-87969.  

 Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Edited by Andrew Bradbury. 2. vyd. Praha : Computer Press, 
2003. xii, 129 s. ISBN 80-7226-424-9.  

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

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

 Barker, Kathy. At the helm :a laboratory navigator. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, 2002. x, 352 s. ISBN 0-87969-583-8.  

 www.recetox.muni.cz  
 Barker, Kathy. At the bench :a laboratory navigator. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor 

Laboratory Press, 1998. xiv, 460 s. ISBN 0-87969-523-4.  

Bi8003 Diplomová práce z ekotoxikologie II 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/7/0. 7 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět diplomová práce II je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že 
student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů 
následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. 
Tvorbou diplomové 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 - analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení - vytvářet experimentální 
design a realizovat samostatně zadané experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - 
provádět metody specifické pro dané téma - analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod - 
formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou - prezentovat výsledky a závěry 
experimentální či teoretické vědecké práce - přispívat k výzkumu v daném tématu  
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. 
 Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují. 
 Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce 
s internetovými literárními databázemi), příprava diplomové práce. Experimentální práce v laboratoři či 
výzkumná práce v terénu. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.  
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.  

Bi8011 Mikrobiální zoonózy a sapronózy 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni rozpoznat typy lidských nákaz podle zdroje 
(antroponózy, zoonózy a sapronózy); pochopit epidemický proces a přírodní ohniskovost nákaz; identifikovat 
některé krevsající členovce (klíšťata, hmyz) jako přenašeče nákaz; studovat ekologii původců patogenních 
mikroorganismů přenosných na člověka ze zvířat nebo z neživého prostředí.  
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Osnova:  

 Typy lidských nákaz podle zdroje: antroponózy, zoonózy a sapronózy. 
 Epidemický proces. 
 Přírodní ohniskovost nákaz. 
 Nově se objevující infekce ("emerging infections"). 
 Epidemiologická surveillance, prevence a kontrola zoonóz a sapronóz. 
 Krevsající členovci (klíšťata, hmyz) jako přenašeči nákaz. 
 Teplokrevní obratlovci jako hostitelé a rezervoár zoonóz. 
 Systematický přehled mikrobiálních zoonóz a sapronóz. 
 Rozšíření a ekologie zoonotických virů. 
 Rozšíření a ekologie zoonotických rickettsií. 
 Rozšíření a ekologie jiných zoonotických a sapronotických bakterií. 
 Rozšíření a ekologie zoonotických a sapronotických hub. 
 Rozšíření a ekologie zoonotických a sapronotických prvoků. 

Výukové metody: Teoretické přednášky s demonstracemi některých krevsajících bezobratlých vektorů, diskuse 
učitele s posluchači během přednášek.  
Metody hodnocení: Přednáška 1x týdně, ústní zkouška.  
Literatura:  

 Hubálek, Zdeněk. Mikrobiální zoonózy a sapronózy. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 153 s. 
ISBN 80-210-2446-1.  

 Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. přepracované vydání. Brno : NEPTUN, 2005. 351 
s. ISBN 80-86850-00-5.  

 Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN, Březová 18, 637 00 
Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.   

Bi8011c Mikrobiální zoonózy a sapronózy - cvičení 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc., RNDr. Ivo Rudolf Ph.D., Mgr. Silvie Šikutová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni se orientovat v metodách sběru vybraných 
hematofágních členovců, bezpečně pracovat v laboratoři se zoonotickými mikroorganizmy, nasazovat buněčné 
kultury, a osvojí si základy práce s molekulárně-biologickými metodami používanými pro detekci 
mikroorganizmů v hematofágních členovcích (PCR, RT-PCR, real-time PCR).  
 
 
Osnova:  

 1. Terénní metodiky – techniky sběru vybraných zástupců hematofágních členovců v terénu (především 
klíšťat a komárů), taxonomická determinace členovců v laboratoři 2. Prohlídka preparátů a obrázků 
zoonotických patogenů. 3. Zásady bezpečné práce v laboratoři zoonotických mikroorganizmů - 
seznámení se zásadami práce v infekčním prostředí (práce v hazard boxu a laminárním boxu, 
dekontaminace materiálu) 4. Sérologické metodiky – seznámení s metodikami detekce protilátek 
k vybraným obratlovčím virům (PRNT, ELISA) – demonstrace vybraných testů 5. Práce s buněčnými 
kulturami. 6. Molekulárně biologické metodiky - používané pro detekci mikroorganizmů 
v hematofágních členovcích (PCR, RT-PCR, real-time PCR), ukázky - izolace DNA, RNA, PCR, 
gelová elektroforéza, dokumentace gelů, purifikace PCR produktů) 

Výukové metody: Teoretická příprava s demonstracemi, terénní a laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Diskuse se studenty (zpětná vazba).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Hubálek, Zdeněk - Rudolf, Ivo. Mikrobiální zoonózy a sapronózy. 2., přepracované a doplněné. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. 176 s. ISBN 978-80-210-4460-9.  
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Bi8030 Produkční biologie 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavními cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními mechanismy a faktory 
ovlivňující produkci biomasy rostlinami v biosféře. Zejména je kladen důraz na porozumění procesům fixace 
uhlíku v rostlinách a procesům vedoucím ke ztrátám uhlíku z rostliného těla. Dále jsou objasněny souvislosti 
mezi velikostí produkce a faktory vnějšího prostředí a možnosti predikce produkčních schopností rostlin pomocí 
matematických modelů.  
Osnova:  

 ( 1 ) Produktivita rostlinných ekosystémů na Zemi, globální cyklus uhlíku, dusíku. 
 ( 2 ) Sluneční energie jako základní energetický zdroj, spektrální a energetické vlastnosti záření 

dopadajícího na rostlinná společenstva, fotosynteticky aktivní záření, UV. 
 ( 3 ) Procesy záchytu a absorpce sluneční radiace rostlinami, porosty a rostlinnými společenstvy, 

optické vlastnosti listů, složky radiační bilance. 
 ( 4 ) Minerální látky , voda, teplota vzduchu a půdy jako faktory ovlivňující produkci. Mikroklimatické 

parametry porostu. 
 ( 5 ) Fotosyntéza a respirace, uhlíková bilance, hrubá a čistá produkce. Fotochemická a biochemická 

část fotosyntézy. Principy fotoochranných mechanismů. 
 ( 6 ) Transport a ukládání asimilátů, koncept zdroje a místa spotřeby (source-sink) 
 ( 7 ) Tvorba biomasy v čase, růstové křivky, principy růstové analýzy, využití dusíku 
 ( 8 ) Limity produkce rostin, dodatková energie, agrosystémy, kultivace v umělých systémech 
 ( 9 ) Laboratorní a terénní metody studia produkce rostlin (od úrovně buňky po ekosystém) 
 ( 10 ) Principy odhadu produkce jednotlivce a porostu. 
 Matematická simulace a modelování produkce - základní terminologie. ( 11 ) Modelování produkčních 

procesů rostlin, základní typy modelů 
 ( 12 ) Modely produkce, příklady aplikace v praxi, výhody a nevýhody 
 (13) Využití metod produkční biologie rostlin ve výzkumu a praxi 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Kombinace písemné a ústní zkoušky: Písemná část formou 1 hod. testu (25 otázek). Ústní 
část je tvořena 4-5 otázkami z celého rozsahu učiva přenášek.  
Literatura:  

 Barták, Miloš. Chlorophyll fluorescence as a tool in physiological plant ecology: Assessment of plant 
photosynthetic response to long-term elevated CO2. In Topics in Ecology. Structure and Function in 
Plants and Ecosystems. Antwerp : University of Antwerp, 2000. s. 211-221. Editors: R.Ceulemans, 
J.Bogaert, G.Deckmyn, I.Nijs. ISBN 90-5728-022-1.  

 Handbook of functional plant ecology. Edited by Fernando Valladares - Francisco I. Pugnaire. New 
York : Marcel Dekker, 1999. xiv, 901 s. ISBN 0-8247-1950-6.  

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

Bi8030c Produkční biologie - cvičení 
Vyučující: prof. Ing. Miloš Barták CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle tohoto kurzu jsou představení nejdůležitějších metod pro měření procesů 
ovlivňujcích produci biomasy rostlin. Dále také praktické měření faktorů prostředí, které produkční procesy 
v rostlinách výzamně ovlivňují.  
Osnova:  

 (1) Úvod, seznámení s náplní a organizací cvičení, přehled terminologie, používaných jednotek a 
základních vztahů 

 (2) Mikroklima stanoviště, fyzikální parametry prostředí vyhodnocení denních chodů radiace (PAR), 
denní úhrny záření, průměry a sumy teplot, srážky, relativní vhlkost vzduchu, vlhkost půdy termální čas 

 (3) Absorpce záření listem a porostem, Lambert-Beer zákon, výpočet extinkce porostu v závislosti na 
distribuci listové plochy, měření radiace. 

 (4) Založení laboratorního experimentu: kultivace rostlin Acer pseudoplatanus v různých režimech 
ozářenosti 
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 (5) Fotosyntéza - fotochemické děje fotosyntézy, analýza indukční kinetiky fluorescence chlorofylu 
 (6) Vyhodnocení laboratorního experimentu (biomasa orgánů, relativní rychlost růstu, poměr S/R, 

specifická a poměrná listová plocha, LAR, LWR) 
 (7) Fotosyntéza - kvantový výtěžek fotochemických procesů fotosystému II, jeho závislost na 

ozářenosti 
 (8) Fotoinhibice vliv na antioxidační enzymy a substráty (glutathion a jeho konverze z redukované na 

oxidovanou formu, konverze pigmentů xantofylového cyklu, změna alpha-tokoferolu) 
 (9) Respirace, transpirace - gazometrická měření na listové úrovni 
 (10) Automatizovaný a poloautomatizovaný sběr dat v porostu, práce s čidly a měřící ústřednou 
 (11) Terénní měření na výzkumné ploše (produkčně-ekologický stacionár Soběšice, stanovení 

transpirace metodou tepelné bilance, denní chody ozářenosti, teploty, fotochemických parametrů 
fotosyntézy) 

 (12) Modelování produkce - seznámení se strukturou a simulačním během modelů AFRCWHEAT, 
MACROS, biochemický model Farquhar - von Caemerrer, výpočet pro různé klimatické situace. 
Modelování produkce - řešení zadání pro konkrétní lokalitu a rostliny pšenice (Triticum aestivum) a 
třtiny křovištní (Calamagrostis villosa). 

 (13) Produkční biologie rostlin (stav a perspektivy): Závěrečné kolokvium, zápočet. 

Výukové metody: Praktická cvičení (laboratorní měření i měření v terénu) využívající biometrické, biofyzikální 
a biochemické metody a moderní přístrojové vybavení.  
Metody hodnocení: Písemné protokoly ze všech úloh. Závěrečný test.  
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.  

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

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

Bi8080 Molekulární fyziologie rostlin 
Vyučující: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý CSc.  
Rozsah: 3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu je student schopen: shrnout molekulární principy tvořící základ 
fyziologických procesů a regulace vývoje, reprodukce a adaptace rostlin; vysvětlit principy molekulárního 
farmářství; popsat hlavní principy základních fyziologických procesů u rostlin.  
 
 
Osnova:  

 Molekulární podmíněnost struktury rostliny a rostlinné buňky; reprodukční cyklus buňky; organizace a 
exprese genomu, proteiny - syntéza, tvorba terciární a kvarterní struktury a degradace, regulace 
buněčného dělení; Molekulární základy toku energie u rostlin; fotosyntéza, respirace a fotorespirace; 
Molekulární základy integrace metabolizmu a vývoje; transport látek na dlouhé vzdálenosti 
(molekulární determinace vývoje a funkce xylému a floému, struktura a funkce plasmodesmat, 
mezibuněčný transport endogenních makromolekul), biosyntéza a účinek hormonů a elicitorů, 
fytochrom, fotomorfogenní odpovědi, molekulární rozpoznání signálu a jeho přenos do nitra buňky, 
vegetativní a reproduktivní vývoj, senescence a programovaná buněčná smrt; Molekulární farmářství; 
interakce rostlin s faktory vnějšho prostředí a zemědělství (odpověď k patogenům, abiotickým stresům, 
molekulární fyziologie získávání, transportu a využití minerálních živin), metabolické inženýrství 
přírodních látek, např;. sekundárních metabolitů;. 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Ústní 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.  
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 Taiz, Lincoln - Zeiger, Eduardo. Plant physiology. Sunderland, Massachusetts : Sinauer Associates, 
1998. xxvi, 792. ISBN 0-87893-831-1.  

 Westhoff, Peter. Molecular plant development : from gene to plant. Oxford : Oxford University Press, 
1998. xi, 272 s. ISBN 0-19-850203-6.  

Bi8090 Genové inženýrství 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Doškař CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pricipům přípravy 
transgenních organismů s využitím metod molekulární biologie při genových modifikacích organismů. Bude 
schopen vysvětlit, jak se do jednotlivých skupin organismů vnáší nová genetická informace a jak se takto 
geneticky modifikované organismy využívají ve výzkumu a v praxi.  
Osnova:  

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

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

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

Bi8099 Základy antimikrobní terapie 
Vyučující: Mgr. Lucie Pokludová Dr.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška je určena studujícím zaměření mikrobiologie a příbuzných oborů. V úvodu je probrán 
souhrn z historie chemoterapie a používání antibiotik. Ze všeobecných pasáží je zahrnut pohled na 
antimikrobiální látky a jejich využití v humánní a veterinární medicíně, vysvětleny principy antibiotické politiky 
a trendy pohledu na posouzení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv obsahujících antimikrobiální látky 
v evropském i světovém kontextu. V odborné specializované části jsou vysvětleny mechanizmy účinku 
antimikrobiálních látek, mechanizmy rezistence na antimikrobiální látky a také genetické aspekty rezistence. 
Jsou předloženy metodiky stanovení citlivosti a rezistence v rutinních mikrobiologických laboratořích spolu 
s průkazy specifických fenotypů a markerů rezistence. Je obsažen přehled antimikrobiálních látek dle 
farmakologických skupin s charakteristikou jednotlivých látek po stránce chemické, mikrobiologické a 
terapeutické. Jsou probrány terapie infekčních onemocnění k jejichž léčbě jsou používány antimikrobiální látky. 
Studentům jsou předloženy aktuální informace o vývoji nových antimikrobiálních léčiv jak v oblasti humánní 
tak veterinární, jsou rovněž předkládány odkazy na nejnovější literaturu, odborné publikace a dostupné webové 
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stránky týkající se antimikrobiálních léčiv. Využitelnost informací získaných v předmětu je v oblasti 
diagnostické mikrobiologie, farmaceutické mikrobiologie, farmacie, terapie infekčních nemocí, legislativy 
dotýkající se antimikrobik.  
Osnova:  

 Historie chemoterapie a používání antibiotik Antimikrobiální látky a jejich využití v humánní a 
veterinární medicíně Principy antibiotické politiky a trendy pohledu na posouzení kvality, bezpečnosti a 
účinnosti léčiv obsahujících antimikrobiální látky v evropském i světovém kontextu Mechanizmy 
účinku antimikrobiálních látek Mechanizmy rezistence na antimikrobiální látky Genetické aspekty 
rezistence Metodiky stanovení citlivosti a rezistence Průkaz specifických fenotypů a markerů rezistence 
Přehled antimikrobiálních látek dle farmakologických skupin Charakteristika jednotlivých látek po 
stránce chemické, mikrobiologické a terapeutické Terapie infekčních onemocnění k jejichž léčbě jsou 
používány antimikrobiální látky Aktuální informace o vývoji nových antimikrobiálních léčiv Vývoj 
nových antimikrobních preparátů, registrace léčiv v humánní a veterinární medicíně Aspekty kontroly 
veterinárních antimikrobních přípravků 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: Ústní nebo písemná zkouška  
Literatura:  

 Antibiotika vsoučasné lékařské praxi C.Simon, W Stille, Grada Publishing, 1998  
  Šimůnek, J., Smola, J. (2007): Antimikrobiální léčiva ve veterinární medicíně, Prion, 251s  
  White, D.G., Alekshun, M.N., McDermott, P.F. (2005): Frontiers in Antimicrobial resistance, ASM 

Press, Washington, D.C., 570 s.  
 Aarestrup, F.M. (ed.), (2006) Antimicrobial resistance in bacteria of animal origin. ASM Press, 

Washington, D.C., 442 s.  
 Antibiotika, sulfonamidy a chinolony ve veterinární medicíně, J. Šimůnek,J.Smola, LAST, 1998  

Bi8110 Genotoxicita a karcinogeneze 
Vyučující: doc. RNDr. Jiřina Hofmanová CSc., prof. RNDr. Alois Kozubík CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět komplexnímu pohledu na proces 
karcinogeneze s ohledem na mutagenní (genotoxické) i epigenetické (negenotoxické) příčiny a faktory podílející 
se na vzniku a rozvoji nádorových onemocnění (zejména rakoviny tlustého střeva, prsu, prostaty a leukémií); 
popsat molekulárně biologické principy, které vedou k poruchám přenosu signálů v buňce a k deregulaci 
buněčného cyklu, proliferace, diferenciace a apoptózy; formulovat význam mezibuněčných komunikací 
v tkáních (poruchy homeostázy) ovlivněných faktory vnějšího prostředí včetně diety, zvláště jejích lipidových 
složek; diskutovat o otázkách prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění; vysvětlit a porozumět 
základním procesům vedoucím na úrovni buněk a buněčných populací ke vzniku a rozvoji nádorových 
onemocnění; interpretovat molekulárně biologické principy ovlivňující mezibuněčnou a vnitrobuněčnou 
komunikaci a přenos specifických signálů vedoucích ke změnám cytokinetiky; porozumět principům působení 
faktorů vnějšího prostředí, zejména úloze dietetických lipidů a lipidového metabolismu v procesu karcinogeneze; 
využít získaných znalostí nových vědeckých poznatků z výše uvedených oblastí pro studium prevence a nových 
terapeutických přístupů  
Osnova:  

 Vznik a rozvoj nádorového onemocnění; 
 Genetické (genotoxické) a epigenetické (negenotoxické) aspekty vzniku a rozvoje nádorů; Fáze 

karcinogeneze Iniciační, podpůrná (promoční) a progresivní fáze, genetické a epigenetické faktory, 
karcinogeny a kokarcinogeny, antikarcinogeny; Typy nádorů Nádory spontánní a indukované 
(onkogenní viry, chemické a fyzikální karcinogeny), nádory benigní a maligní, invaze, metastázy, 
klasifikace podle tkání. 

 Molekulární základy vzniku a rozvoje nádorového onemocnění; 
 Genetické mechanismy Mutace a mutageny, nádorově promoční faktory (exogenní a endogenní) 

protoonkogeny, onkogeny, nádorově supresorové geny. 
 Transformace buněk; Denzitně závislá inhibice růstu (kontaktní inhibice), odlišnosti normálních a 

transformovaných buněk, změny závislosti na pozitivních a negativních růstových faktorech, maligní 
transformace. 

 Imortalizace - význam telomer, telomerázy a dalších faktorů 
 Negenotoxické (epigenetické) mechanismy; 
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 Metylace DNA, acetylace histonů, změny exprese genů; Změny v regulaci proliferace, diferenciace a 
apoptózy; Změny v mechanismech přenosu (transdukce) signálů; Antiproliferační molekuly - jejich 
vztah k růstovým faktorům, receptorům a dalším součástem kaskády přenosu signálů; Úloha buněčného 
cyklu a jeho změny v karcinogenezi; Rovnováha v buněčných populacích; Poruchy proliferace, 
diferenciace a apoptózy (apoptóza a nekróza). 

 Patologické účinky cytokinů; 
 Parakrinní a autokrinní regulace, poruchy pozitivních a negativních regulátorů, důsledky. 
 Význam oxidativního metabolismu; 
 Rovnováha oxido-redukčních dějů, aktivační a deaktivační enzymy, pro- a antioxidační systémy, 

oxidativní stres; Úloha oxidačních procesů v apoptóze. 
 Komunikace buněk; 
 Mimobuněčná, mezibuněčná a vnitrobuněčná komunikace, úloha mezerovitých spojení tzv. "gap 

junctions" (GJIC) v udržování tkáňové homeostázy, poruchy mezibuněčné komunikace u nádorových 
buněk, snižování počtu gap junctions, klonální množení iniciované buňky; Změny membránových 
vlastností, adhezivní vlastnosti - kadheriny, kateniny, integriny, konexiny. 

 Metastázy; 
 Příčiny vzniku, metastatická kaskáda, kontakt buňka-buňka, buňka - mimobuněčná matrix, změny 

adhezivních molekul a vnitrobuněčného signálování, imunitní systém. 
 Angiogeneze; 
 Význam, induktory a inhibitory angiogeneze. 
 Vznik a rozvoj specifických typů nádorů (jejich genetické a epigenetické příčiny); 
 Poruchy krvetvorby - leukémie; Chronická myeloidní l., myelodysplastický syndrom, akutní l., 

genetické poruchy, rozpojení procesu proliferace a diferenciace, poruchy apoptózy. 
 Nejčastější typy nádorů - kolorektální karcinomy, nádory prsu, prostaty, kůže; Genetické a negenetické 

příčiny, prekancerózní stavy, etiologie, rozvoj, vnější faktory. 
 Endogenní karcinogeneze, hormonálně závislé nádory. 
 Přirozené protinádorové obranné mechanismy; Úloha imunitního sytému, cytostatické a cytotoxické 

účinky monocytů a makrofágů, působení cytokinů a eikosanoidů. 
 Faktory vnějšího prostředí v procesu karcinogeneze; 
 Záření - neionizující a ionizující; Chemické karcinogeny - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), 

halogenované aromatické uhlovodíky (PCB),dioxiny (TCDD), peroxisomové proliferátory, 
xenobiotické lipidy, chlorované pesticidy, atd.; Onkogenní viry a bakterie. 

 Důsledky působení škodlivých faktorů vnějšího prostředí; 
 Genotoxické vs. Negenotoxické účinky (epigenetická toxicita) - charakteristika; Poruchy homeostázy - 

modulace buněčné proliferace, diferenciace a apoptózy - příčiny a důsledky, vztah ke karcinogenezi; 
Mechanismy - změny v reparaci DNA, specifické vnitrobuněčné receptory, působení reaktivních forem 
kyslíku – oxidativní stres, inhibice GJIC, ovlivnění mechanismů transdukce signálu, změny metylace 
DNA, ovlivnění exprese onkogenů a nádorově supresorových genů. 

 Nutriční aspekty karcinogeneze; 
 Karcinogeny v potravě, promoční a antipromoční působení složek potravy (vitamíny, antioxidanty); 

Obsah a složení tuků v potravě, polynenasycené mastné kyseliny (n-6 a n-3 mastné kyseliny) a jejich 
metabolity jako mediátory a modulátory buněčných signálů, mechanismy působení, oxidativní 
metabolismus, lipidová peroxidace, imunitní systém, úloha eikosanoidů v karcinogenezi – interakce 
s cytokiny; Vláknina – mastné kyseliny s krátkým řetězcem - butyrát. 

 Současný systém detekce karcinogenních účinků látek; 
 Genotoxicita (mutagenní účinky) – testy mutagenit;y Problémy detekce negenotoxicky působících 

karcinogenů; Dlouhodobé testy na laboratorních zvířatech, krátkodobé testy - testy buněčné 
transformace, změny proliferace a apoptózy v tkáních, změny GJIC, detekce specifických biomarkerů 
(aktivity specifických buněčných enzymů a receptorů); 

 Modely karcinogeneze – studium iniciačního a promočního působení látek - kůže, játra, ledviny, 
močový měchýř, čichové orgány; Příčiny rozdílné citlivosti (organismů, tkání a buněk) k působení 
karcinogenních látek; Odhady rizik – otázky dávek, prahové hodnoty, křivky dávka-odpověď, působení 
směsí látek (aditivita, synergismus, antagonismus. 

 Význam experimentální ekotoxikologie – perspektivy, propojení s experimentální a prediktivní 
onkologií. 

 Prevence, diagnostika a léčba nádorových onemocnění; 
 Experimentální, epidemiologické a klinické studie, populační screening Genetická predispozice, životní 

styl; Terapie - chirurgie, záření, chemoterapie, imunoterapie. 
 Prediktivní onkologie; 
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 Typizace nádorů, diagnostické markery, prognostické vs. prediktivní faktory; Detekce specifických 
parametrů - cytokinetické parametry, molekulární a jiné markery; Moderní metody (průtoková a 
vysokorozlišovací cytometrie, laser scanning, molekulární a další metody, microarrays), stanovení 
proliferační aktivity, detekce apoptózy; Srovnání metod a interpretace naměřených parametrů; Data 
managment - význam vícerozměrných matematických analýz, prediktivní markery. 

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

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

 Alberts, Bruce. Molecular biology of the cell. 3rd ed. New York : Garland Publishing, Inc., 1994. xliii, 
129. ISBN 0-8153-1620-8.  

 Fölsch, U. R. - Kochsiek, K. - Schmidt, R. F. Patologická fyziologie. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 
2003. 586 s. ISBN 80-247-0319. 

 Nutritional oncology. Edited by David Heber. 2nd ed. Boston : Elsevier-Academic Press, 2006. xxiv, 
822. ISBN 978-0-12-088393.  

 Functional metabolism, Regulation and adaptation, Ed. K. B. Storey, Wiley-Liss, Inc., Hoboken, New 
Jerswy, 2004  

 Signaling networks and cell cycle control :the molecular basis of cancer and other diseases. Edited by 
J. Silvio Gutkind. 1st ed. Totowa : Humana Press, 2000. xiv, 578 s. ISBN 0-89603-710-X.  

 Cell cycle and growth control :biomolecular regulation and cancer. Edited by Gary S. Stein - Arthur. 
B. Pardee. 2nd ed. Hoboken, N.J. : Wiley-Liss, 2004. xiii, 800. ISBN 0-471-25071-6.  

 Apoptosis and Cancer Therapy, Vol. 1 and 2, Eds. K.M. Debatin, S. Fulda, WILEY-VCH Verlag 
GmbH&Co.KgaA, Weinheim, 2006 

 Adam, Zdeněk - Vorlíček, Jiří - Koptíková, Jana. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha 
Publishing : Grada, 2003. 788 s. ISBN 80-247-0677-6. 

 Klener, Pavel. Klinická onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. xxxvii, 68. ISBN 8072621513. info  
 Krejsek, Jan - Kopecký, Otakar. Klinická imunologie. 1. vyd. Hradec Králové : NUCLEUS HK, 2004. 

941 s. : i. ISBN 80-86225-50. 
 Free radicals in biology and medicine. Edited by John M. C. Gutteridge - Barry Halliwell. 4th ed. New 

York : Oxford University Press, 2007. xxxvi, 851. ISBN 978-0-19-856868.  
 + doporučené speciální separáty a schemata z přednášek  

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.  
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.  
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Molekulární fyziologie genomu 
Vyučující: Kozubek, RNDr. Eva Bártová Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu "Molekulární fyziologie genomu" vedou k porozumění korelací mezi 
strukturou a funkcí chromatinu. Na konci kurzu by měli studenti pochopit základní principy uspořádání 
chromatinu vyššího řádu v kontextu s jadernými procesy, jako je replikace, transkripce, sestřih a DNA reparace. 
Navíc by studenti měli pochopit k jakým změnám dochází během patofyziologických procesů, včetně nádorové 
transformace buněk. Přednášky z "Molekulární fyziologie genomu" jsou rovněž zaměřeny na problematiku 
epigenetických regulací v genomu, včetně DNA metylace a modifikace histonů. Po absolvování kurzu by 
studenti měli být schopni vysvětlit vztahy mezi histonovým kódem a genovou expresí. V tomto kurzu je biologie 
chromatinu vysvětlována z pohledu základního výzkumu a studenti mají možnost se seznámit s nejnovějšími 
poznatky a trendy v tomto vědním oboru.  
Osnova:  

 1. Buněčné jádro, jadérko – kompartmentalizace interfázních jader 
 2. Transkripce, RNA procesy a RNA interference 
 3. Struktura chromatinu a transkripce 
 4. Struktura chromatinu a buněčná diferenciace 
 5. Struktura chromatinu a apoptóza 
 6. Epigenetické aspekty chromatinu 
 7. Cytoskelet, laminy a kontroverzní jaderná matrix 
 8. BAC/PAC knihovny a příprava DNA sond pro FISH techniku 
 9. Konfokální mikroskopie a relevantní metody 
 10. Struktura chromatinu a epigenetické změny u nádorových buněk 
 11. Cytometrie s vysokým rozlišením – princip, statistické a bioinformatické analýzy 
 12. Microarray technologie 
 13. Reparační mechanismy DNA 
 14. Zápočtový týden- J.G. Mendel a jeho význam, návštěva Mendeliána 
 Literatura: 1. Cremer, T. and Cremer, C. (2001) Chromosome territories, nuclear architecture and gene 

regulation in mammalian cells. Nat. Rev. Genet. 2, 292-301. 2. Rice, J.C. and Allis, C.D. (2001). 
Histone methylation versus histone acetylation: new insights into epigenetic regulation. Curr. Opin. Cell 
Biol. 13, 263-273. 3. Francastel, C., Schubeler, D., et al. (2000) Nuclear compartmentalization and gene 
activity. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 1, 137-143. 4. Bártová and Kozubek (2006) Nuclear architecture in 
the light of gene expression and cell differentiation studies, Biol Cell, 98:323-336. 5. Bártová E, Krejčí 
J, et al. Histone modifications and nuclear architecture: a review. J Histochem Cytochem. 
2008;56(8):711-721. Další práce na http://www.ibp.cz/labs/LMCC/publications.php 

Výukové metody: Teoretická příprava pomocí zadaných materiálů, přednášek a internetových zdrojů. Každý 
student provede rozbor odborného článku.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení bude formou ústní zkoušky. Každý student provede rozbor odborného 
článku (dle vlastního výběru a nebo po dohodě s přenašejícím). Povinností studenta je navštěvovat přednášky. 
Lektor poskytne jednotlivé přednášky v pdf formatu, rovněž i další studijní materiály  
Literatura:  

 Gaňová, Alena - Lukášová, Emilie - Kozubek, Stanislav - Kozubek, Michal - Govorun, Raisa - Koutná, 
Irena - Bártová, Eva - Skalníková, Magdalena - Jirsová, Pavla - Paseková, Renata - Krasavin, Evgenij. 
Exchange aberrations among 11 chromosomes of human lymphocytes induced by gamma-rays. 
International Journal of Radiation Biology, 77, 4s. 419-429. ISSN 0955-3002. 2001.  

 Bártová, Eva - Kozubek, Stanislav - Jirsová, Pavla - Kozubek, Michal - Gajová, Hana - Lukášová, 
Emilie - Skalníková, Magdalena - Gaňová, Alena - Koutná, Irena - Hausmann, Michael. Nuclear 
structure and gene activity in human differentiated cells. Journal of Structural Biology, San Diego,USA 
: Academic Press, 139, 2s. 76-89. ISSN 1047-8477. 2002.  

 Kozubek, Michal - Kozubek, Stanislav - Lukášová, Emilie - Marečková, Andrea - Bártová, Eva - 
Skalníková, Magdalena - Jergová, Adriana. High-resolution cytometry of FISH dots in interphase cell 
nuclei. Cytometry, New York : International Society for Analytical Cyt, 36, 4s. 279-293. ISSN 0196-
4763. 1999.  
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 Jansová, Eva - Krontorád, Petr - Svoboda, Zbyněk - Pavlík, Tomáš - Koutná, Irena - Kozubek, Michal - 
Žaloudík, Jan - Kozubek, Stanislav. Nové možnosti v diagnostice kolorektálního karcinomu s využitím 
technologie cDNA mikročipů. Klinická onkologie, Brno : ApS Brno, spol.s.r.o., 6/17, 6, od s. 203-207, 
5 s. ISSN 0862-495X. 2004.  

 Ondřej, Vladan - Kozubek, Stanislav - Lukášová, Emilie - Matula, Pavel - Matula, Petr - Kozubek, 
Michal. Dynamics of HP1 transgene loci movement and silencing in living cells. In Biophysics of the 
Genome. First Edition 2004. Brno : Masaryk University, 2004. od s. 66-71, 6 s. ISBN 80-210-3560-9.  

 Falk, Martin - Lukášová, Emilie - Kozubek, Stanislav - Kozubek, Michal. Topography of genetic 
elements of X-chromosome relative to the cell nucleus and to the chromosome X territory determined 
for human lymphocytes. Gene, Amsterdam : Elsevier, 292, 1s. 13-24. ISSN 0378-1119. 2002.  

 Bártová, Eva - Kozubek, Stanislav - Gajová, Hana - Jirsová, Pavla - Žlůvová, Jitka - Taslerová, Renata - 
Koutná, Irena - Kozubek, Michal. Cytogenetics and cytology of retinoblastomas. J Cancer Res. 
Clin.Oncol., Berlin : Springer-Verlag, 129, 2, od s. 89-99, 11 s. ISSN 0171-5216. 2003.  

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.  

Bi8180 Fyziologie a kultivace řas a sinic 
Vyučující: Mgr. Peter Váczi Ph.D.  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: - získat obecný přehled a porozumět základním fyziologickým procesům 
probíhajícím u řas rostoucích v přirozeném prostředí a v kulturách - porozumět a na základě nabytých znalostí 
analyzovat procesy ovlyvňující fyziologické pochody u kultur řas - získat základní dovednosti práce s kuturami 
řas (izolace; kultivace; příprava a provedení experimentů a aplikace analytických metod)  
Osnova:  

 Část 1: FYZIOLOGIE  
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 1) Řasy – obecný přehled: Definice;Klasifikace;Výskyt a distribuce;Organizace 
stélky;Výživa;Rozmnožování;Přehled oddělení řas;Endosymbióza a původ eukaryotických řas  

 2) Anatomie a cytologie řas: Cytomorfologie a ultrastruktura(Extracelulární struktury,buněčné 
povrchy a obaly,Bičíky,Intracelulární struktury,Membrány a organely,Pohyb řas 
v prostředí);Fotoreceptory;Informační role světla;Chloroplasty;Jádro,karyokineze, cytokineze;Ejektilní 
organely a přijímání potravy 

 3) Fotosyntéza: Světlo;Fotosyntéza(Na světle závislé/nezávislé reakce,Fotorespirace,Energetická 
bilance ve fotosyntéze)  

 4) Biochemie řas: Limitace živin;Oběh živin (fosfor, dusík, křemík, síra, kyslík/uhlík) 
 5) Světlo: Světlo, jeho využití;Vlastnosti světla;Měření(Radiometrie,Fotometrie,Lambertovské 

povrchy,Jednotky,Detektory,Světelné křivky fotosyntézy);Fotoaklimace 
  
 Část 2: KULTIVACE  
 6) Kultivace řas: Odběr vzorků(Skladování a uchovávání,Izolace a purifikace kultur);Typy 

kultivací;Kultivační podmínky;Endogenní rytmy;Kultivační nádoby;Sterilizace;Typy médií;Výběr a 
příprava médií;Metody kultivace;Přímé/Nepřímé metody hodnocení růstu;Dokumentační metody 

 7) Řasy a člověk: Zdroje a využití řas;Potrava;Extrakty;Toxiny  

Výukové metody: Přednášky, prezentace, diskuze.  
Metody hodnocení: přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, ústní zkouška  
Literatura:  

 Larkum A.W.D, Souhlas S.E., Raven J.A. (eds.) Photosynthesis in algae. Kluwer, Dordrecht 2003  
 Basanti L., Gualtiery P. (eds.) Algae: Anatomy, biochemistry, and biotechnology. CRC Press, Boca 

Raton 2006  
 Andersen R.A. (ed.) Algal culturing techniques. Elsevier, London 2005  

Bi8180c Fyziologie a kultivace řas a sinic - cvičení 
Vyučující: Mgr. Peter Váczi Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: - získat obecný přehled a porozumět základním fyziologickým procesům 
probíhajícím u řas rostoucích v přirozeném prostředí a v kulturách - porozumět a na základě nabytých znalostí 
analyzovat procesy ovlyvňující fyziologické pochody u kultur řas - získat základní dovednosti práce s kuturami 
řas (izolace; kultivace; příprava a provedení experimentů a aplikace analytických metod)  
Osnova:  

 Část 1: FYZIOLOGIE  
 1) Řasy – obecný přehled: Definice;Klasifikace;Výskyt a distribuce;Organizace 

stélky;Výživa;Rozmnožování;Přehled oddělení řas;Endosymbióza a původ eukaryotických řas  
 2) Anatomie a cytologie řas: Cytomorfologie a ultrastruktura(Extracelulární struktury,buněčné 

povrchy a obaly,Bičíky,Intracelulární struktury,Membrány a organely,Pohyb řas 
v prostředí);Fotoreceptory;Informační role světla;Chloroplasty;Jádro,karyokineze, cytokineze;Ejektilní 
organely a přijímání potravy 

 3) Fotosyntéza: Světlo;Fotosyntéza(Na světle závislé/nezávislé reakce,Fotorespirace,Energetická 
bilance ve fotosyntéze)  

 4) Biochemie řas: Limitace živin;Oběh živin (fosfor, dusík, křemík, síra, kyslík/uhlík) 
 5) Světlo: Světlo, jeho využití;Vlastnosti světla;Měření(Radiometrie,Fotometrie,Lambertovské 

povrchy,Jednotky,Detektory,Světelné křivky fotosyntézy);Fotoaklimace 
  
 Část 2: KULTIVACE  
 6) Kultivace řas: Odběr vzorků(Skladování a uchovávání,Izolace a purifikace kultur);Typy 

kultivací;Kultivační podmínky;Endogenní rytmy;Kultivační nádoby;Sterilizace;Typy médií;Výběr a 
příprava médií;Metody kultivace;Přímé/Nepřímé metody hodnocení růstu;Dokumentační metody 

 7) Řasy a člověk: Zdroje a využití řas;Potrava;Extrakty;Toxiny  

Výukové metody: Laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Protokoly ze cvičení.  
Literatura:  
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 Larkum A.W.D, Souhlas S.E., Raven J.A. (eds.) Photosynthesis in algae. Kluwer, Dordrecht 2003  
 Basanti L., Gualtiery P. (eds.) Algae: Anatomy, biochemistry, and biotechnology. CRC Press, Boca 

Raton 2006  
 Andersen R.A. (ed.) Algal culturing techniques. Elsevier, London 2005  

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

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

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

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

 Chapman J. R. (Editor). Mass Spectrometry of Proteins and Peptides, Humana Press 2000, 527 s. ISBN 
0-89603-609  

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

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

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

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

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

 Plant proteomics :methods and protocols. Edited by Herve Thiellement. Totowa, N.J. : Humana Press, 
2007. xiii, 399. ISBN 978-1-59745-227.  
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 Liebler, Daniel C. Introduction to proteomics : tools for the new biology. Totowa, NJ : Humana Press, 
2002. ix, 198 s. ISBN 0-89603-991-9.  

Bi8240 Genetika rostlin 
Vyučující: doc. RNDr. Jana Řepková CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Obsahem a cílem přednášky je objasnit genetické a molekulární aspekty základních procesů 
vyšších rostlin jako je rozmnožování, determinace pohlaví, samčí sterilita, inkompatibilní systémy, polyploidie, 
aneuploidie, haploidie, mutace, genetika rezistence k patogenním organizmům nebo evoluce genomů rostlin. 
Jsou prezentovány nové poznatky o genomech modelových rostlin (Arabidopsis thaliana aj.). Pozornost je 
věnována moderním oblastem genetiky rostlin - rostlinným biotechnologiím, transgenozi rostlin a jejím 
praktickým aplikacím (GMO) a molekulárním markerům. U jednotlivých témat je důraz kladen na teoretické 
poznatky i na rozšíření znalostí o využití současných poznatků v oblasti aplikovaného výzkumu. Po absolvování 
předmětu student získá poznatky o hlavních genetických a molekulárních principech základních procesů vyšších 
rostlin.  
Osnova:  

 1. Evoluční linie rostlin, velikost a struktura rostlinného geonomu, genom jaderný, chloroplastový a 
mitochondriální, skupiny genů rostlinného genomu. 2. Modelové rostlinné objekty a jejich význam 
v genetice rostlin a genomice. 3. Regulace genů rostlinného genomu (fytohormony, látky s aktivitou 
fytohormonů, světlo, délka dne, genetika odpovědi na fytohormony. 4. Rozmnožování rostlin a jeho 
genetické důsledky. Charakteristika, rozšíření a význam apomiktického rozmnožování. Možnosti 
introdukce apomixe do kulturních rostlin. 5. Determinace pohlaví - genetická kontrola dvoudomosti a 
jednodomosti. Chromozomová kontrola determinace pohlaví. 6. Přenos signálů v rostlinné buňce - 
fotoreceptory a indukce kvetení. Geny kódující regulaci vývoje květů. 7. Inkompatibilní systémy 
vyšších rostlin - charakteristika inkompatibility rostlin. Genetická determinace inkompatibility. 
Molekulární mechanismy inkompatibility. 8. Buněčná smrt - typy buněčné smrti u rostlin. Buněčná 
smrt v životním cyklu rostlin. Buněčná smrt v průběhu biotických a biotických stresů. 9. Obranné 
mechanismy a genetické aspekty rezistence rostlin k abiotickým stresovým faktorům - sucho, nízké 
teploty, zasolení, oxidativní stres, vysoké teploty, nedostatek kyslíku, ozón, toxické ionty v půdě, těžké 
kovy, mechanické stresy. 10. Obranné mechanismy a genetické aspekty rezistence rostlin k biotickým 
stresovým faktorům (rostlinné viry, houby, bakterie, hmyzí škůdci). Podstata obrany rostlin vůči 
hmyzím parazitům a predátorům. 11. Mutace a jejich význam při klonování rostlinných genů. Význam 
mutageneze rostlin. Výskyt transpozonů a retroelementů u rostlin. 12. Molekulární markery a jejich 
využití při klonování rostlinných genů. Oblasti aplikace DNA markerů v oblasti studia rostlinných 
genomů 13. Praktické aspekty vnášení genů do rostlinného genomu, modelové a kulturní druhy. 
Genetické modifikace rostlin a odolnost k herbicidům, k hmyzím škůdcům, k virům. Změny ve složení 
olejů, ve složení zásobních proteinů semen a změny ve složení škrobu brambor. Rajčata 
s prodlouženým dozráváním. Navození pylové sterility. Rýže obohacená o provitamin A. Řepka olejná 
se zvýšeným obsahem vitaminu E v olejích. Kávovník s bezkofeinovými boby. Odstranění oxidativního 
stresu. Navození odolnosti vůči dehydrataci a osmotickému stresu. Tvorba protilátek a vakcín 
rostlinami. Produkce farmakologicky využitelných proteinů rostlinami. Produkce biodegradovatelných 
polyesterů rostlinami. Produkce fytáz rostlinami. Genetické modifikace ve výživě člověka. 

Výukové metody: Přednáška každý týden. K dispozici jsou prezentace přednášek a texty. Individuální 
konzultace.  
Metody hodnocení: Zkouška: písemný test sestávající z 18 otázek hodnocených maximálně 60 body. 
K úspěšnému složení zkoušky je potřeba nejméně 30 bodů.  
Literatura:  

 Řepková, Jana - Relichová, Jiřina. Genetika rostlin. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2001. 
269 s. 3489/Př-12/01-17/30. ISBN 80-210-2736-3.  

 Hughes, Monica A. Plant molecular genetics. 1st pub. Essex : Longman, 1996. 236 s. ISBN 0-582-
24730-6.  

 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.   

Bi8250 Vývojová a srovnávací imunologie 
Vyučující: RNDr. Pavel Hyršl Ph.D.  
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Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit rozdíly v imunitním 
systému hlavních skupin živočichů; porovnat imunitní systém bezobratlých a obralovců; interpretovat vědecké 
články o imunitě bezobratlých a obratlovců; odlišit specifické reakce člověka od ostatních savců;  
Osnova:  

 1. Úvod, obranné mechanismy organismů 
 2. Imunita bezobratlých - evoluční schéma imunitních reakcí 
 3. Imunita houbovců (Porifera), žahavců (Cnidaria), hlístic (Nemathelmintes) a pásnic (Nemertea) 
 4. Imunita sumýšovců (Sipunculida), kroužkovců (Annelida), měkkýšů (Mollusca) 
 5. Imunita členovců (Arthropoda - hlavně hmyz /Insecta/) 
 6. Imunita pláštěnců (Urochordata), ostnokožců (Echinodermata) a bezlebečných (Cephalochordata) 
 7. Imunita obratlovců evoluční schéma imunitních reakcí 
 8. Imunita ryb (Pisces) 
 9. Imunita obojživelníků (Amphibia) 
 10. Imunita plazů (Reptilia) 
 11. Imunita ptáků (Aves) 
 12. Srovnání s imunitou savců 

Výukové metody: přednášky, 2x za semestr skupinový seminář (diskuse v hodině, nutná příprava studentů - 
přečtení anglických článků), studenti se připravují ze studijních metriálů dostupných v IS  
Metody hodnocení: závěrečný test, ústní zkouška  
Literatura:  

 Beckage, Nancy E. Insect immunology. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, 2008. 348 s., [6. ISBN 978-0-12-
373976.  

 Cruse, Julius M. - Lewis, Robert Edwin. Illustrated dictionary of immunology. Boca Raton : CRC Press, 
1994. 327 s.,6 s. ISBN 0-8493-4557-X.  

 Turner R. J.: Immunology: A Comparative Approach, John Wiley & Sons Inc. 1994.  
 Comparative immunology.  

Bi8350 Evoluční genomika 
Vyučující: doc. RNDr. Eduard Kejnovský CSc., RNDr. Roman Hobza Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednášky jsou zaměřeny na vznik a evoluci genomů. Kurz má široký záběr, zabýváme se 
nejprve vznikem života a prvními genomy, replikátory na bázi molekul RNA (svět RNA) a relikty tohoto 
období. V této souvislosti se zabýváme fenoménem RNA interference. Jsou podrobně popsány typy malých 
molekul RNA (smRNA) a mechanizmy jejich fungování v dnešních genomech. Podrobně je pojednáno 
o struktuře a mechanizmech evoluce genomů virů, prokaryot i eukaryot, pozornost je zaměřena na úlohu 
polyploidizace v evoluci rostlin a živočichů. Následuje popsání struktury genů a mechanizmů vzniku nových 
genů. Velká pozornost je věnována dynamice genomů, v níž hrají roli různé repetitivní sekvence DNA jako jsou 
zejména mobilní genetické elementy (transposony) a tandemové repetice. Přednášky se zabývají také vznikem, 
evolucí a důsledky sexuality, jakož i strukturou a evolucí pohlavních chromosomů. Také je podrobně popsán 
lidský genom, naznačena budoucnost výzkumu lidského genomu (genová terapie, farmakogenomika, projekt 
osobního genomu) a jsou nastíněny etické otázky vyplývající z poznání lidského genomu. Prezentované 
poznatky jsou dávány do souvislostí s historií jejich získávání i použitými metodami. Speciální lekce je 
věnována moderním metodám a strategiím v genomice.  
Osnova:  

 1. Vznik života Kosmologická předehra. Atributy života. Vznik života. Abiogeneze klasická a moderní. 
Urey-Millerův experiment. První genetické systémy na bázi proteinů, nukleových kyselin. Ribozymy. 
Vznik genetického kódu a proteosyntézy. Teorie jílů. Převzetí genetické role molekulami DNA. 
Panspermie a extremofilové. Zvláštnosti života a život na bázi křemíku a jiných rozpouštědel.  

 2. Relikty světa RNA a první genomy Důkazy RNA světa. Vznik RNA světa. Evoluční osud prvních 
RNA replikátorů. Relikty světa RNA – tRNA (od replikace k proteosyntéze), ribozóm, spliceosom, 
snorposom, telomeráza, srpRNA, gRNA, vaultRNA, RNázaP. Viry a viroidy – staré nebo mladé, 
funkční relikty světa RNA, jsou viry živé?  
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 3. Svět malých RNA, RNA interference (RNAi) Historie objevení podstaty RNAi. RNAi a její úloha 
v evoluci. Úloha malých RNA v buňce (siRNA, miRNA, piRNA), dicer a RISC komplex. Rozdíly 
v RNAi mezi rostlinami a živočichy. Použití RNAi v genovém inženýrství.  

 4. Evoluce genomů Velikosti genomů a paradox hodnoty C. Minimální genom. Mechanizmy 
zvětšování genomů, genomová obezita u rostlin. Topografie genomů - uspořádání genů v genomech, 
syntenie a kolinearita. Počty chromosomů u různých druhů, úloha multiplikací, chromosomové 
přestavby, B chromosomy. Izochory.  

 5. Polyploidizace Genetické a epigenetické interakce genomů u polyploidů, sterilita hybridů. 
Polyploidie a speciace. Polyploidie u živočichů a u rostlin, polyploidie a geografická distribuce druhů. 
Evoluční důsledky polyploidie.  

 6. Evoluce genů První geny. Anatomie genů. Původ nových genů. Mechanizmy evoluce nových genů. 
Introny – staré nebo mladé? Alternativní sestřih. Genové rodiny, pseudogeny, orfony a počty genů. 
Horizontální přenos. Nedávno vzniklé geny. Velikosti genů. Zvláštní geny.  

 7. Dynamika genomů I. Repetitivní DNA jako dominantní složka genomů. Změna paradigmatu 
v genetice – genom je dynamický. Mobilní genetické elementy (transpozony). Podíl repetitivní DNA na 
velikosti genomů. Retroelementy – retroviry, retrotranspozony, retropozony, bakteriální retrony. DNA 
transpozony Původ a evoluce transpozonů.  

 8. Dynamika genomů II. Funkce transpozonů. Koevoluce transpozonů a hostitele: konflikt-
kompromis-kooperace. Obrana hostitele - umlčování transpozonů. Transpozony užitečné pro hostitele – 
domestikace transpozonů. Explozivní amplifikace transpozonů v evoluci savců. Tandemové repetice. 
Mikrosatelity. Genomy organel jako pozůstatky prokaryotických organizmů. Objev promiskuitní DNA. 
Migrace genů do jádra. Mechanizmus přenosu genů do jádra. Genomy organel a vnitrobuněční parazité.  

 9. Evoluce sexuality. Příčiny sexuality: Rekombinace a sexualita. Rychlost evoluce a degenerativní 
procesy u nerekombinující DNA – Mullerova rohatka (Mullers ratchet), genetické svezení se (genetic 
hitchhiking), selekce na pozadí (background selection). Haploidie a diploidie. Výhody a nevýhody 
pohlavního rozmnožování.  

 10. Evoluce sexuality. Důsledky sexuality: Mechanizmy determinace pohlaví, vznik a evoluce 
pohlavních chromosomů u rostlin a živočichů. Historie objevů týkajících se determinace pohlavnosti a 
pohlavních chromosomů. Lidské pohlavní chromosomy – záhadné palindromy na chromosomu Y, 
samčí geny jsou zálohované, Y se brání degeneraci. Evoluční vrstvy na chromosomu Y. Papája – 
pohlavní chromosomy ve stádiu zrodu. Alternativní mechanismy determinace pohlaví.  

 11. Struktura a evoluce lidského genomu Základní charakteristika. Genové rodiny v lidském genomu. 
Repetice v lidském genomu. Srovnání genomu člověka s genomem myši a šimpanze. Evoluce člověka.  

 12. Genomika – strategie a metody Mapování genomů. Mikrodisekce buněk a chromosomů. 
Genomové knihovny, sekvenování. Spojování fyzických a genetických map. Moderní přístupy 
v sekvenování genomů. Eco-tilling.  

 13. Historie genomiky Avery versus Watson a Crick. Watson versus Venter. Vzestup a pád 
modelových organizmů. Genomové projekty, hlavní databáze.  

Výukové metody: Přednášky v českém jazyce.  
Metody hodnocení: Zkouška písemná (test) i ústní.  
Literatura:  

 Kejnovský, Eduard - Hobza, Roman. Evoluční genomika. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. 
ISSN 1802-128X. 2006. 

 J. Maynard Smith and E. Szathmary: The major transitions in evolution (1995) Oxford University 
PressRyan Gregory: The evolution of the genome (2005) Elsevier T.A. Brown: Genomes (1999) BIOS 
Scientific Publishers, Oxford  

Bi8390 Technická mikrobiologie 
Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Němec CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Význam průmyslové mikrobiologie. Teoretické základy. Produkce biomasy a fermentovaných 
produktů. Hlavní cíle kurzu jsou: - seznámení s klasickými technologiemi využívající mikroorganizmy - moderní 
biotechnnologické postupy - efektivnost procesů využívajících mikroorganizmy  
Osnova:  

 Význam průmyslové mikrobiologie. Teoretické základy technické mikrobiologie. Sterilizace vzduchu a 
media. Vzdušnění a míchání. Substráty pro mikrobiální procesy. Kinetika mikrobiálních procesů. 
Genetika průmyslových mikroorganizmů. Produkce biomasy. Fermentované mléčné produkty. Ostatní 
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fermentované produkty (etanol, pivo, víno, kyselina mléčná atd.) Produkty porimárního metabolizmu 
(aminokyseliny, vitaminy atd.). Produkty sekundárního metabolizmu (peniciliny, cefalosporiny, 
peptidová antibiotika, mykotoxiny atd.). Mikrobiální transformace a konverze (polysacharidy, mastné 
kyseliny, oleje atd.). 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: Kolokvium  
Literatura:  

 Glayey A.N., Nikaido H. : Microbial biotechnology/Fundamentals of applied microbiology. WH 
Freeman, 1994  

 Glazer, A.N., Nikaido, H. Biotechnology: Fundamentals of Applied Microbiology. Cambridge 
University Press, 2nd edition, 2007. 576 s. ISBN-10: 0521842107 
 

Bi8420 Ekologie mikroorganizmů 
Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování předmětu budou studenti schopni definovat základní pojmy v mikrobiální 
ekologii, získají znalosti o významu mikroorganismů pro trofické řetězce i koloběh látek v přírodě, o podílu 
mikroorganismů na geochemických přeměnách i vztazích mezi mikroorganismy, rostlinami a živočichy.  
Osnova:  

 Mikrobiální ekologie a její zvláštnosti. Mikrobiální populace. Mikrobiální společenstva. Kolonizace a 
bariery kolonizace. Sukcese a klimax. Interakce mezi populacemi ve společenstvu. Trofický řetězec a 
tok energie. Podíl mikroorganizmů na geochemických přeměnách v biosféře. Šíření mikroorganizmů. 
Geochemické transformace uskutečňované mikrorganizmy v půdě. Voda a púda jako stanoviště 
mikroorganizmů - koloběhy prvků. Úloha mikroorganizmů při samočištění vody. Výskyt 
mikroorganizmů ve vzduchu. Vztahy mezi mikrooraganizmy a rostlinami a živočichy. Mikroflóra 
lidského těla. 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: Ústní zkouška  
Literatura:  

 Atlas RM, Bartha R: Microbial ecology: fundamentals and applications. Benjamin/Cummings 
Publishing Company, 1997  

 Němec M. : Ekologie mikroorganismů. Praha , 1986  
 J. Vaun McArthur: Microbial Ecology, Academic Press, 2006, 407 s., ISBN-10: 0-12-369491-4  
 Killman K. : Soil ecology. Cambridge University Press, 1995  

Bi8434 Diplomový 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.  
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Bi8462 Diplomová práce z experimentální biologie rostlin II 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/11/0. 11 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět diplomová práce II je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že 
student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů 
následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. 
Tvorbou diplomové 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 - analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení - vytvářet experimentální 
design a realizovat samostatně zadané experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - 
provádět metody specifické pro dané téma - analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod - 
formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou - prezentovat výsledky a závěry 
experimentální či teoretické vědecké práce - přispívat k výzkumu v daném tématu.  
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. 
 Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují. 
 Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele. 

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

 Synek, Miloslav - Sedláčková, Helena. Diplomová práce :(metodický návod jak psát diplomové a 
seminární práce). 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. +. ISBN 80-7079-796-
7.  

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

Bi8572 Diplomová práce z mikrobiologie a molekulární biotechnologie II 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce: být schopen orientovat se 
v odborné literatuře, identifikovat problém a na tomto základě zformulovat vědeckou hypotézu a tu pak testovat 
vhodně zvolenými experimenty v laboratoři. Získané výsledky pak spolu s literární rešerší student pod vedením 
školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť, zpracuje ve formě Diplomové práce, 
kterou obhájí před komisí složenou z učitelů oddělení mikrobiologie a jejich externích spolupracovníků.  
Osnova:  

 1. Studium literatury 2. Identifikace problému 3. Formulace hypotézy 4. Testování hypotézy vhodně 
zvolenými experimenty v laboratoři 5. Zpracování výsledků experimentů 6. Sepsání Diplomové práce 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, experimentální práce 
v laboratoři, hodnocení výsledků a zpracování Diplomové práce.  
Metody hodnocení: Diplomová práce je hodnocena vedoucím diplomové práce a dalším nezávislým oponentem 
a obhájena na veřejné obhajobě.  
Literatura:  

 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.   
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Bi8600 Vícerozměrné statistické metody 
Vyučující: doc. RNDr. Ladislav Dušek Dr., RNDr. Danka Haruštiaková Ph.D., RNDr. Jiří Jarkovský Ph.D.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: V závěru kurzu je student schopen: Korektně připravit datový soubor pro vícerozměrnou 
analýzu; Vybrat vhodnou metriku podobnosti nebo vzdálenosti včetně metrik používaných pro biologická 
společenstva; Ovládá aplikaci a principy různých shlukovacích algoritmů; Ovládá aplikaci a principy různých 
ordinačních metod; Ovládá aplikaci a princip lineární diskriminační analýzy; Zná výhody a omezení 
jednotlivých dostupných metod; Interpretovat výsledky vícerozměrné analýzy dat; Získá přehled o dostupných 
software pro vícerozměrnou analýzu dat.  
Osnova:  

 1. Vícerozměná analýza dat – smysl a cíle. Příklady užití vícerozměrných analýz. Výhody a nevýhody 
vícerozměrné analýzy dat. Parametrická a neparametrická vícerozměrná statistika. Statistické SW pro 
vícerozměrnou analýzu dat. 2. Vícerozměrné statistické testy a rozložení. Vícerozměrné normální 
rozložení. Vícerozměrné charakteristiky – medoid. Hottelingovo T, Wishartovo rozdělení. 3. Základní 
matematické operace s vektory a maticemi. Charakteristická čísla a vektory matic. Numerické 
zpracování vícerozměrných ekologických dat. Základní grafické metody zviditelnění vícerozměrných 
souborů dat. 4. Transformace a jiné úpravy vícerozměrných dat. Korelační struktura vícerozměrných 
dat. Podobnost a vzdálenost objektů ve vícerozměrném prostoru. Metriky podobnosti a vzdálenosti a 
jejich úskalí. Asociační matice. 5. Shluková analýza. Kriteria posuzování výsledků shlukovacích metod. 
Základní algoritmy a volba optimální metody porovnávání vzdáleností objektů. Praktické příklady, 
aplikace v ekologii, medicíně, sociálních vědách. Srovnání centroidů dvou nebo více vícerozměrných 
souborů. Koeficienty podobnosti a shluková analýza. Hierarchické aglomerativní shlukování. 
Shlukovací algoritmy. Hierarchické divizivní shlukování. Nehierarchické divizivní shlukování. 6. 
Diskriminační analýza spojitých a diskrétních dat. Bayesovský a Fisherův přístup k diskriminační 
analýze. Ukázka prací, experimentální přístupy k diskriminační analýze. Logistická regrese jako 
alternativa diskriminační analýzy. 7. Základní přehled a interpretace ordinačních metod. Principy 
ordinačních analýz - redukce dimenzionality. Vícerozměrné soubory nominálních dat a absolutních 
četností. Základní typy ordinační analýzy a jejich užití. Analýza hlavních komponent (PCA). Faktorová 
analýza (FA). Korespondenční analýza (CA). Detrendovaná korespondenční analýza (DCA). 8. 
Kanonické ordinační metody. Kanonická korespondenční analýza (CCA). Detrendovaná kanonická 
korespondenční analýza (DCCA). Redundanční analýza (RDA). Další ordinační metody: 
Mnohonásobné škálování (MDS), Analýza hlavních koordinát (PcoA), Kanonická korelace. 9. 
Vícerozměrná analýza experimentálních dat: vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA). Hodnocení 
vícerozměrných vzorkovacích plánů 6. Úvod do vícerozměrných klasifikací (klasifikace na základě 
vícerozměrné podobnosti, klasifikační a regresní stromy, základ neuronových sítí) 10. Aplikace 
vícerozměrných metod v hodnocení druhové diverzity ve vícerozměrné analýze. Možnosti 
vícerozměrného numerického zpracování odhadů druhové diverzity 11. Ucelený souhrn aplikace 
vícerozměrných metod v ekologii, environmentální chemii, experimentální biologii a klinických 
vědách. Praktické ukázky návaznosti shlukové analýzy a analýzy hlavních komponent. Strukturní 
analýza a volba optimálního postupu při zpracování dat. 

Výukové metody: Teoretické přednášky doplněné komentovanými příklady, studenti jsou podporováni 
v kladení otázek týkajících se probírané látky.  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen písemnou zkouškou zaměřenou zejména principy vícerozměrných 
metod, předpoklady výpočtů a jejich aplikaci.  
Literatura:  

 Legendre, P., Legendre, L. (1998) Numerical ecology. Elsevier, 2nd ed.  
 ter Braak, C.J.F. (1996). Unimodal models to relace species to environment. DLO-Agricultural 

Mathematics Group, Wageningen  
 Zar, J.H. (1998) Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed.  
 Flury, B., Riedwyl, H. (1988) Multivariate statistics. A practical approach. Chapman and Hall, London  

Bi8604 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 
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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:  

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

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  

Bi8624 Diplomový 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: Presentace na zadané téma a pravidelná účast na semináři  
Metody hodnocení: Zápočet  
Literatura:  

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

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

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  
 Výběr literatury dle tématu vystoupení  

Bi8670 Principy rostlinných biotechnologií 
Vyučující: RNDr. Jaroslava Dubová CSc., prof. Ing. Miloš Barták CSc., Mgr. Peter Váczi Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět navazuje na kurz Bi6120 Rostlinné explantáty, ve kterém se studenti seznámili 
s jednotlivými metodami kultivace in vitro. Rozšiřuje poznání směrem k biotechnologickým aplikacím těchto 
metod pro získávání přírodních látek využitelných pro farmaceutické účely („pharming“), potravinářské a 
kosmetické účely, přípravu jedlých vakcín, remediaci. Část předmětu bude zaměřena i na GMO rostliny s vyšší 
odolností vůči škůdcům, chorobám nebo nepříznivým vnějším vlivům. Z metodického hlediska půjde především 
o suspenzní a submerzní kultury, elicitace, biokonverze, enkapsulace a kryoprezervaci.  
Osnova:  

 Přednášky věnované zejména rostlinným explantátům a rostlinným biotechnologiím 

Výukové metody: přednášky  
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Metody hodnocení: test, ústnní zkouška  
Literatura:  

 Foccus on Biotechnology: Plant Tissue Culture Engineering (978-1-4020-3594-4)  

Bi8670c Principy rostlinných biotechnologií - cvičení 
Vyučující: RNDr. Jaroslava Dubová CSc.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět navazuje na kurz Bi6120 Rostlinné explantáty, ve kterém se studenti seznámili 
s jednotlivými metodami kultivace in vitro. Rozšiřuje poznání směrem k biotechnologickým aplikacím těchto 
metod pro získávání přírodních látek využitelných pro farmaceutické účely („pharming“), potravinářské a 
kosmetické účely, přípravu jedlých vakcín, remediaci. Část předmětu bude zaměřena i na GMO rostliny s vyšší 
odolností vůči škůdcům, chorobám nebo nepříznivým vnějším vlivům. Z metodického hlediska půjde především 
o suspenzní a submerzní kultury, elicitace, biokonverze, enkapsulace a kryoprezervaci.  
Osnova:  

 Cvičení věnovaná zejména rostlinným explantátům a rostlinným biotechnologiím 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: test  
Literatura:  

 Foccus on Biotechnology: Plant Tissue Culture Engineering (978-1-4020-3594-4)  

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

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

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

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

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

Bi8842 Diplomová práce z experimentální biologie živočichů a imunologie II 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.  
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Cíle předmětu: Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá diplomovou 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 - analyzovat předložený 
problém a navrhovat řešení - navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty - integrovat 
teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických metod - formulovat 
závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické 
vědecké práce písemnou a přednáškovou formou  
Osnova:  

 Náplní předmětu je individuální vyhotovení diplomové práce včetně provedení praktické části dle 
pokynů vedoucího práce a obecných zásad uvedených na webových stránkách oddělení. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, provedení experimentální 
části, vyhotovení diplomové práce.  
Metody hodnocení: Hodnocení se provádí formou obhajoby diplomové práce.  
Literatura:  

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

 Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis  

Bi8858 Příprava a charakterizace proteinů II - Biokatalýza a enzymové technologie 
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Prokop Ph.D., Mgr. Radka Chaloupková Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Enzymové technologie jsou interdisciplinární obor využívající přírodní katalyzátory, enzymy, 
k řízení a urychlování chemických dějů. Enzymové technologie tak nabízejí moderní inovativní řešení 
chemických výrob, vývoj nových produktů a služeb. Moderní enzymové technologie jsou nejen vysoce 
konkurenceschopné z ekonomického hlediska, ale splňují navíc kritéria trvalé udržitelnosti (využití biomasy jako 
obnovitelného zdroje, úspora energie, snížení množství odpadů a eliminace toxických vedlejších produktů). 
Vysoká efektivita a nízká míra negativních dopadů na životní prostředí jsou charakteristiky, které řadí enzymové 
technologie mezi vysoce perspektivní obory. Cílem kurzu je poskytnout přehled základů enzymových 
technologií a aplikované biokatalýzy. Kurz pokrývá všechny důležité kroky multidisciplinárního procesu vývoje 
enzymových technologií, který zahrnuje expertízu v oblasti buněčné a molekulární biologie, biochemie a 
procesního inženýrství. V kurzu jsou uvedeny příklady úspěšných biotechnologických procesů, které enzymy 
využívají v různých oblastech lidské činnosti. Na konci kurzu budou studenti znát základní principy 
enzymatických reakcí, budou mít přehled o hlavních typech enzymových reakcí využívaných v moderní 
průmyslové chemii, budou seznámeni se způsobem sledování, hodnocení a optimalizace enzymových reakcí a 
biokatalytických procesů. Studenti budou také obecně seznámeni s metodami inženýrství nových biokatalyzátorů 
(konstruovaných enzymů) a designem průmyslových biokatalytických procesů.  
Osnova:  

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

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

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

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

Bi8860 Veterinární mikrobiologie 
Vyučující: MUDr. Pavel Alexa CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Charakteristika vztahu mezi miroorganizmy, viry a makroorganizmem. Průběh patogeneze. 
Vstup mikroorganizmu a viru do makroorganizmu. Infekční dávka. Bariéry vstupu. Charakteristika jednotlivých 
patogenů např. Spirochéty; Pseudomonadaceae; Neiserriaceae; Enterocacteriaceae; Pasteurellaceae; 
Micrococcaceae; Bacillus; Clostridium; Listeria; Corynebacterium; Actinomycetes; Mycobacterium; 
Mycoplasma; Hlavní cíle kurzu jsou: - vztah mezi mikroorganizmem a makroorganizmem - vliv 
mikroorganizmů na živočichy - patogenní mikroorganizmy  
Osnova:  

 Spirochetes; Campylobacter; Pseudomonadaceae; Neiserriaceae; Enterobacteriaceae; Pasteurellaceae; 
Rickettsiales; Micrococcaceae; Bacillus; Clostridium; Listeria; Corynebacterium; Actinomyceetales; 
Mycobacterium; Nocardia; Mycoplasma; Mucoraceae; Aspergillaceae; Cryptococcacea. 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: Kolokvium  
Literatura:  

 Vařejka F., Mráz O, Smola J. Speciální veterinární mikrobiologie. SZN Praha, 1989  

Bi8870 Mechanismy buněčné smrti, význam, metody 
Vyučující: RNDr. Alena Vaculová Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování předmětu budou mít studenti ucelený detailní přehled a významu a základních 
molekulárních mechanismech regulace buněčné smrti, především apoptózy, v mnohobuněčném organismu. 
Porozumí základním signálním drahám zodpovědným za průběh buněčné smrti/apoptózy a možnostem jejich 
regulace. Získají řadu informací o jednotlivých klíčových molekulách a jejich funkci v modulaci buněčné smrti. 
Budou obeznámeni s důležitostí apoptózy ve vývoji a léčbě onemocnění, zejména nádorových. Získají podrobný 
přehled o současně dostupných moderních metodách detekce buněčné smrti, možnostech a doporučeních pro 
jejich aplikaci.  
Osnova:  

 1) Úvod do studia buněčné smrti, vymezení, definice, klasifikace jednotlivých forem buněčné smrti, 
hlavní biochemické a morfologické znaky, fyziologický význam buněčné smrti ve vývoji a udržení 
homeostázy mnohobuněčného organismu. Modelové organismy ve studiu apoptózy, přehled základních 
signálních drah apoptózy a hlavních induktorů apoptózy, historie výzkumu apoptózy a vývoj názorů, 
významné objevy a vědci ve výzkumu apoptózy. 

 2) Proteázy v regulaci buněčné smrti (kaspázy, nekaspázové proteázy, metakaspázy). Kaspázy – 
definice, charakteristika, struktura, funkce, rozdělení, úloha jednotlivých kaspáz v regulaci apoptózy, 
důležité substráty kaspáz a jejich funkce, inhibitory kaspáz. Nekaspázové proteázy – katepsiny, 
kalpainy, granzymy – a jejich funkce. Metakaspázy, jejich struktura a funkce. 

 3) Úloha mitochondrií a jádra v regulaci apoptózy. Mitochondrie: funkce mitochondrií v průběhu 
apoptózy, oxidativní metabolismus, reaktivní kyslíkové metabolity a apoptóza, permeabilizace 
mitochondriální membrány, změny mitochondriálného membránového potenciálu, pro- a 
antiapoptotické proteiny rodiny Bcl-2, jejich struktura a funkce, proapoptotické proteiny uvolňované 
z mitochondrií. Jádro: biochemické a strukturní změny v jádře, charakteristické pro průběh apoptózy. 
Komunikace mezi organelami v průběhu apoptózy. 
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 4) Vnitřní dráha indukce apoptózy. Indukce a regulace apoptózy po působení látek poškozujících DNA. 
Úloha specifických kináz v odpovědi buňky na poškození DNA. Úloha proteinu p53 v regulaci 
apoptózy. Apoptóza a změny buněčného cyklu. 

 5) Vnější dráha indukce apoptózy. Základní popis a pochopení apoptotické signální dráhy 
zprostředkované přes povrchové receptory smrti. Charakteristika nejdůležitějších receptorů smrti a 
jejich ligandů (z rodiny TNF). Fyziologická úloha těchto ligandů a jejich význam v terapii onemocnění. 
Důležité molekuly zapojené v regulaci vnější apoptotické dráhy. 

 6) TRAIL – modelový induktor vnější dráhy indukce apoptózy a slibná molekula v protinádorové 
terapii. Vysvětlení a popis signální dráhy TRAILu. Fyziologický význam TRAILu. Molekulární 
mechanismy zodpovědné za modulaci citlivosti/rezistence buněk k působení TRAILu. Využití TRAILu 
v protinádorové terapii – nové možnosti. 

 7) Interakce vnější a vnitřní signální dráhy indukce apoptózy. Charakteristika jednotlivých úrovní 
interakce a jejich význam. Využití těchto interakcí v terapii nádorů. Význam, možnosti a principy 
kombinované terapie. Nové možnosti a současný výzkum v této oblasti. 

 8) Význam apoptózy ve vývoji onemocnění. Příklady onemocnění spojených s deregulovanou 
apoptózou a důsledky této deregulace. Nové terapeutické možnosti regulace apoptózy. Apoptóza a 
nádorová onemocnění - nové poznatky v oblasti výzkumu apoptózy a nádorové terapie. 

 9) Charakteristika a srovnání různých forem buněčné smrti, jejich definice, popis, regulace, význam. 
Nekróza, autofagie, anoikis, mitotická katastrofa atd. 

 10) Metody detekce apoptózy – moderní metody buněčné a molekulární biologie a biochemie. Detekce 
apoptózy na úrovni buněčných populací, buňky, jednotlivých organel (mitochondrie, jádro atd.) a 
molekul (proteiny, DNA). Detekce in vitro a in vivo. Ucelený přehled současně používaných metod 
detekce apoptózy. 

 11) Principy vybraných metod detekce apoptózy, jejich výhody, nevýhody, kritéria výběru jednotlivých 
metod a jejich aplikace. Interpretace získaných dat. Metody detekce jiných forem buněčné smrti, 
principy a konkrétní příklady. Diskuse. 

 12) Budoucnost a nové trendy v oblasti výzkumu buněčné smrti/apoptózy. Aktuální témata z oblasti 
výzkumu apoptózy. Diskuse. 

Výukové metody: přednášky doplněné diskusí  
Metody hodnocení: Písemná zkouška.  
Literatura:  

 Khosravi-Far, R., White, E. Cell death in cancer progression and therapy. Springer, 2008. 356 s. ISBN 
978-1-4020-6553-8. 

Bi8870c Mechanismy buněčné smrti - cvičení 
Vyučující: RNDr. Alena Vaculová Ph.D.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktické cvičení úzce navazuje na současně probíhající stejnojmennou přednášku. V rámci 
dvou šestihodinových bloků budou mít studenti možnost prakticky si vyzkoušet a osvojit několik vybraných 
základních moderních metod detekce apoptózy s využitím mikroskopie, průtokové cytometrie a fluorimetrie. 
Budou poučeni o vyhodnocování a správné interpretaci získaných dat a získají praktická doporučení o vhodných 
aplikacích metod, jejich výhodách a limitech.  
Osnova:  

 vybrané metody detekce apoptózy s využitím: - průtokové cytometrie - mikroskopie 

Výukové metody: laboratorní cvičení, praktické provedení vybraných metod detekce apoptózy  
Metody hodnocení: protokoly, písemný test  
Literatura:  

 When cells die 2 :a comprehensive evaluation of apoptosis and programmed cell death. Edited by 
Richard A. Lockshin - Zahra Zakeri. 1st ed. Hoboken : Wiley-Liss, 2004. xi, 549 s. ISBN 0-471-21947-
9.  

 Apoptosis methods and protocols. Edited by Hugh J. M. Brady. Totowa, N.J. : Humana Press, 2004. xi, 
304 p. ISBN 0-89603-873-4.  

Bi8920 Fluorescenční mikroskopie 
Vyučující: Mgr. Jakub Neradil Ph.D.  
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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.  

Bi8950 Biologické čistění odpadních vod 
Vyučující: RNDr. Jaroslav Sojka CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Význam biologického čištění odpadních vod. Chemická analýza odpadních vod. 
Bakteriologická analýza odpadních vod. Aerobní a anaerobní fáze čištění odpadních vod. Konečná úprav vody.  
Osnova:  

 Význam biologického čištění odpadních vod. Složení odpadních vod. Chemická analýza odpadních 
vod. Bakteriologická analýza odpadních vod. Jednotlivé stupně při nakládání s odpadními vodami. 
Aerobní fáze (princip, realizace). Anaerobní fáze (princip, realizace). Odstraňování živin. KOnečná 
úprava vody. 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: Kolokvium  
Literatura:  

 Chudoba J., Dodányos M., Wanner J. : Biologické čištění odpadních vod. SNTL, Praha 1991  
 Gray N.F. : Biology of waste water treatment. N.Y., 1989  

Bi8980 Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace 
Vyučující: RNDr. Lubomír Janda Ph.D., Ing. Blanka Pekárová Ph.D., Mgr. Radka Dopitová Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je aby studenti získali základní znalosti o přípravě proteinů v dostatečném 
množství a kvalitě na krystalizaci, NMR analýzu a pro jiná biochemická měření. Na konci tohoto kurzu bude 
student schopen: porozumět různým přístupům klonování do různých expresních vektorů s využitím afinitních 
kotviček i bez a s následnou purifikací těchto rekombinačních proteinů afinitně nebo klasicky; odstranit fúzní 
protein (kotvičku); uchovat protein v solubilním stavu; detekovat různými metodami proteiny v průběhu 
purifikačních postupů.  
Osnova:  

 1. Molekulární principy pro pochopení vlastnosti proteinů. 2. Výpočty v molekulární biologii 3. 
Důležité vlastnosti bílkovin a jak je zkoumat. 4. Klonování DNA. 5. Exprese proteinů. 6. Desintegrace 
buněk. 7. Fúzní proteiny a afinitní purifikace. 8. Chromatografie pro purifikaci proteinů. 9. Kvalita 
bílkovin. 10. Analytické metody používané ke studiu proteinů. 11. Značení proteinů. 12. Zvaná 
přednáška. 
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Výukové metody: Hlavní výukovou metodou jsou přednášky, obsahující konkrétní příklady vlastní vědecké 
praxe jednotlivých přednášejících a demonstrace řešení konkrétních problémů.  
Metody hodnocení: Písemný test + ústní zkouška  
Literatura:  

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

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

 Cloning, gene expression, and protein purification :experimental procedures and process rationale. 
Edited by Charles Hardin. [1st ed.]. New York : Oxford University Press, 2001. viii, 435. ISBN 0-19-
513294-7.  

Bi8980c Příprava a charakterizace proteinů I - cvičení 
Vyučující: RNDr. Lubomír Janda Ph.D., Ing. Blanka Pekárová Ph.D., Mgr. Radka Dopitová Ph.D.  
Rozsah: 0/2. blok 5 dnů. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Toto praktické cvičení je určeno pro studenty v počáteční fázi jejich vědecké kariéry a bude se 
zabývat nadexpresí proteinů v prokaryotních systémech pomocí různých vektorů, strategií purifikace proteinů a 
jejich charakterizací. Na konci tohoto praktického kurzu studenti budou schopni používat bionformatickou 
analýzu k plánování správného postupu pro expresi proteinů, navrhovat primery k optimálnímu složení genu na 
expresi; porovnat různé vektory s odlišnými kotvičkami spolu s různými hostitelskými kmeny; sledování funkční 
aktivity proteinů během různých purifikačních strategií.  
Osnova:  

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

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

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

Bi9001 Statistická analýza experimentálních dat 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni: navrhnout optimální design experimentu 
vhodný pro řešení specifikovaného problému vybrat pro daná data a experiment vhodnou statistickou metodu 
zobecnit a vhodnou formou prezentovat vypočtené statistické veličiny a testy.  
Osnova:  

 Sběr dat, jejich organizace v tabulkových procesorech. Statistické programy pro PC. Import dat 
z tabulkových procesorů. Typy proměnných, statistická rozložení, kvantily, nulová hypotéza, chyba I. a 
II. druhu. Design experimentu, volba vhodné statistické metody. X2 test. F-test, t-test. Jednocestná 
analýza rozptylu, homogenita rozptylů, nezávislost reziduí, transformace dat, kontrasty, a priori a post-
hoc testy. Vícecestné analýzy rozptylu: faktoriální, hierarchické, blokové uspořádání, design 
opakovaných měření; interakce, model pevných a náhodných efektů, smíšený model. Analýza 
kovariance. Korelační analýza, Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient, parciální korelační 
koeficient. Regresní analýza, linearní a nelineární regrese, vícenásobná regrese. 

Výukové metody: Přednášky - teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Zkouška je založena na vypočtení tří příkladů pokrývajících probíranou látku, s využitím 
software Statistica. Volba vhodné statistické metody a její odůvodnění je součástí zkoušky.  
Literatura:  
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 Biostatistika. Edited by Jan Lepš. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. 166 s. 
ISBN 80-7040-154-0.  

 Fry, J. Biological data analysis - a practical approach. Oxford : Oxford University Press, 1994. info  
 Sokal, Robert R. - Rohlf, James F. Biometry :the principles and practice of statistics in biological 

research. 3rd ed. New York : W.H. Freeman and Company, 1995. xix, 887 s. ISBN 0-7167-2411-1.  

Bi9001c Statistická analýza experimentálních dat - cvičení 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování těchto praktických cvičení by studenti měli být schopni: zvolit vhodnou 
statistickou metodu pro daná data a uspořádání experimentu analyzovat tato data s využitím software Statistica 
získané výseledky efektivně prezentovat s pomocí zpráv, grafů a tabulek.  
Osnova:  

 Sběr dat, jejich organizace v tabulkových procesorech. Statistické programy pro PC. Import dat 
z tabulkových procesorů. Typy proměnných, statistická rozložení, kvantily, nulová hypotéza, chyba I. a 
II. druhu. Design experimentu, volba vhodné statistické metody. X2 test. F-test, t-test. Jednocestná 
analýza rozptylu, homogenita rozptylů, nezávislost reziduí, transformace dat, kontrasty, a priori a post-
hoc testy. Vícecestné analýzy rozptylu: faktoriální, hierarchické, blokové uspořádání, design 
opakovaných měření; interakce, model pevných a náhodných efektů, smíšený model. Analýza 
kovariance. Korelační analýza, Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient, parciální korelační 
koeficient. Regresní analýza, linearní a nelineární regrese, vícenásobná regrese. 

Výukové metody: Praktická cvičení s využitím software MS Excel a Statistica.  
Metody hodnocení: Průběžné ověřování znalostí pomocí modelových příkladů počítaných v rámci cvičení.  
Literatura:  

 Sokal, Robert R. - Rohlf, James F. Biometry :the principles and practice of statistics in biological 
research. 3rd ed. New York : W.H. Freeman and Company, 1995. xix, 887 s. ISBN 0-7167-2411-1.  

 Biostatistika. Edited by Jan Lepš. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. 166 s. 
ISBN 80-7040-154-0.  

 Fry, J. Biological data analysis - a practical approach. Oxford : Oxford University Press, 1994.  

Bi9003 Oborový seminář Ekotoxikologie III 
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem seminářů je rozvíjet u studentů znalost a chápání širších souvislostí studia 
ekotoxikologie. Dílčí cíle jsou: 1) prezentovat studentům zajímavé problémy z oblasti ekotoxikologie a chemie 
životního prostředí, 2) představit studentům odborníky v této oblasti, 3) představit aplikaci ekotoxikologii 
v praxi, 4) dát prostor studentům na prezentaci vlastní práce, 5) vést odbornou diskusi k prezentovaným 
tématům. Semináře naučí studenty: - rychle pochopit a diskutovat dosud neznámou problematiku - formulovat 
koncepční dotazy - kombinovat novou problematiku - vyhodnotit, interpretovat, vysvětlit, prezentovat a 
diskutovat výsledky své vlastní práce - odborně debatovat nad danou problematikou  
Osnova:  

 Program seminářů je jiný každý semestr. Obecně se skládá z prezentací zvaných interních či externích 
odborníků a prezentací diplomových a postgraduálních studentů. 

Výukové metody: Pravidelné semináře každý týden. Většina seminářů má náplň tvořenou prezentací zvaných 
odborníků či lidí z praxe. Po přednáškách se studenti ptají a diskutují probírané téma. Povinné jsou prezentace 
diplomové práce jednou za rok.  
Metody hodnocení: zápočet pouze za aktivní účast a účast na min 80% seminářů  
Literatura:  

 Barker, Kathy. At the helm :a laboratory navigator. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, 2002. x, 352 s. ISBN 0-87969-583-8.  

 Lab math :a handbook of measurements, calculations, and other quantitative skills for use at the bench. 
Edited by Dany Spencer Adams. 1st ed. Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 
2003. xi, 275 s. ISBN 0-87969.  
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 Hubáček, Jaroslav. Jak mluvit a přednášet. Ostrava : Profil, 1983.  
 Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Edited by Andrew Bradbury. 2. vyd. Praha : Computer Press, 

2003. xii, 129 s. ISBN 80-7226-424-9.  
 Barker, Kathy. At the bench :a laboratory navigator. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor 

Laboratory Press, 1998. xiv, 460 s. ISBN 0-87969-523-4.  
 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.  
 Umění prezentace :jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Edited by Claudia Nöllke. 1. 

vyd. Praha : Grada, 2004. 111 s, il. ISBN 80-247-9057-2.  
 Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s., [1. 

ISBN 80-247-0782-9.  
 www.recetox.muni.cz  

Bi9004 Diplomová práce z ekotoxikologie III 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/14/0. 14 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět diplomová práce III je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že 
student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů 
následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. 
Tvorbou diplomové 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 - analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení - vytvářet experimentální 
design a realizovat samostatně zadané experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - 
provádět metody specifické pro dané téma - analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod - 
formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou - prezentovat výsledky a závěry 
experimentální či teoretické vědecké práce - přispívat k výzkumu v daném tématu  
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. 
 Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují. 
 Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce 
s internetovými literárními databázemi), příprava diplomové práce. Experimentální práce v laboratoři či 
výzkumná práce v terénu. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.  
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.  

Bi9040 Biologie kvasinek 
Vyučující: Mgr. Jan Paleček Dr. rer. nat., prof. MUDr. Augustin Svoboda CSc., dr. h.c., prof. MUDr. Marie 
Kopecká CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Studenti by měli získat jak základní informace o půčících a dělících se kvasinkových buňkách, 
tak nejnovější poznatky z molekulární biologie kvasinek. Měli by porozumět jednoduchým biologickým 
procesům probíhajím v těchto jednobuněčných organismech.  
Osnova:  

 Základní charakteristika kvasinek. Kvasinky jako základní cytologický model. Buněčná stěna kvasinek. 
Úvod do genetiky kvasinek. Molekulární biologie párovacího procesu. Buněčný cyklus a polarita. 
Mitochondriální genom. Metabolismus DNA a chromosomy v kvasinkové buňce. Cytoskelet. 
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Výukové metody: přednášky, prezentace zvaných odborníků  
Metody hodnocení: prezentace na vybrané téma.  
Literatura:  

 Guide to yeast genetics and molecular biology. Edited by Christine Guthrie - Gerald R. Fink. San Diego 
: Academic Press, 1991. xxi, 933 s. ISBN 0-12-310670-2.  

 Nejaktuálnější informace z odborných časopisů zařazeny do přednášek.  
 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.  
 The most recent info from journals during the lectures  

Bi9040c Biologie kvasinek - cvičení 
Vyučující: Mgr. Jan Paleček Dr. rer. nat., prof. MUDr. Augustin Svoboda CSc., dr. h.c.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti by měli získat představu o morfologii kvasinkových buněk a jejích změnách v průběhu 
životního cyklu a za různých růstových podmínek. Měli by se seznámit s průběhem párování a procesem 
sporulace kvasinkové buňky. Naučí se techniku připravy speciálních kvasinkových preparátů (potřebných např. 
pro izolace kvasinkové DNA, proteinů apod).  
Osnova:  

 Mikroskopie kvasinkové buňky. Buněčná stěna - barvení. Příprava sféroplastů a protoplastů. Párovací 
proces - sporulace. 

Výukové metody: Praktická cvičení navazující na přednáškový cyklus  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Janderová, B. Bendová, O. : Úvod do biologie kvasinek. Praha, 1999  

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 

 108



commercial software comprehensive packages packages for DNA analysis intranet packages Internet 
packages XII. PROTEIN STRUCTURE MODELLING protein structure protein structure databases 
prediction of secondary structure prediction of protein fold prediction of tertiary structure modelling of 
protein-ligand complexes XIII. BIOINFORMATICS IN PRACTICE-I Information networks Protein 
information resources Genome information resources DNA sequence analysis XIV. 
BIOINFORMATICS IN PRACTICE-II Pairwise sequence alignment Multiple sequence alignment 
Secondary database searching Protein structure modelling 

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

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

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

 I. INTRODUCTION 
 II. INFORMATION NETWORKS 
 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.  

Bi9080 Technické postupy v biotechnologiích 
Vyučující: doc. Ing. Bohuslav Rittich CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kursu bude student rozumět principům jednotlivých operací a bude schopen nalézt 
vhodnou metodu pro řešení konkrétního problému.  
Osnova:  

 Stechiometrie buněčného růstu. Bilance hmotnosti a látkového množství. 
 Vlastnosti tekutin. Tok tekutin potrubím. 
 Fermentační zařízení. Pomocná zařízení a postupy. Systémy s imobilizovanými buňkami a enzymy. 
 Vliv rozpouštědel na aktivitu enzymů. 
 Metody izolace produktů. Mechanické, chemické a enzymatické rozrušování buněk. Filtrace. 

Centrifugace. 
 Srážení, vysolování, denaturace a renaturace proteinů. 
 Extrakce kapalina-kapalina. Dvoufázové vodné systémy. Typy extraktorů a způsoby jejich výpočtů. 
 Membránové separační procesy. Průmyslové chromatografické techniky purifikace proteinů. 
 Sušení. Skladování a stabilita proteinů. Zabezpečení jakosti produkce (validace). 

Výukové metody: Při výuce jsou používány prezentace na blanách. Při vysvětlování problematiky jsou 
používány praktické příklady a výpočty.  
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Metody hodnocení: Předmět je ukončen ústní zkouškou u které dostane student 3 otázky. Výsledek zkoušky je 
hodnocen zkoušejícím.  
Literatura:  

 1. Ledersen B.K., DElia N.A., Nelson K.L. Bioprocess engineering: systems, equipment and facilities. 
John Wiley, New York 1994. 2. Weatherley L.R. Engineering Processes for Bioseparations. 
Butterworth-Heinemann, Oxford 1994.  

Bi9220 Diplomová práce z experimentální biologie živočichů a imunologie III 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/16/0. 16 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá diplomovou 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 - analyzovat předložený 
problém a navrhovat řešení - navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty - integrovat 
teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických metod - formulovat 
závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické 
vědecké práce písemnou a přednáškovou formou  
Osnova:  

 Náplní předmětu je individuální vyhotovení diplomové práce včetně provedení praktické části dle 
pokynů vedoucího práce a obecných zásad uvedených na webových stránkách oddělení. 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, provedení experimentální 
části, vyhotovení diplomové práce.  
Metody hodnocení: Hodnocení se provádí formou obhajoby diplomové práce.  
Literatura:  

 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.  

Bi9250 Speciální imunologické metody 
Vyučující: doc. RNDr. Alena Žákovská Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět, vysvětlit a interpretovat 
nejvýznamnější současné metody používané v imunologických laboratořích; stejně tak i ve výzkumu; na základě 
nabytých znalostí bude moci pracovat v klinické praxi. předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, 
racionální) rozhodnutí, která uplatní při vyhodnocování výsledků jednotlivých zavedených metodik; na základě 
nabytých znalostí odvodit i neznámé výsledky; interpretovat současné metody používané v klincké praxi; 
V přednáškách budou probrány nejvýznamnější současné metody používané v imunologických laboratořích, 
popř. ve výzkumu. Během kursu proběhnou exkurze po třech vybraných pracovištích, z nichž 2 patří mezi 
privátní laboratoře Bio-PLUS, TESTLINE a jedna mezi výzkumné pracoviště (VúVL). Cílem kursu je osvojit si 
základní, ale i speciální metodiky předmětu imunologie;  
Osnova:  

 1. přednáška: Seznámení se s programem předmětu a cvičení, organizace přednášek a cvičení. Metody 
používané v klinické praxi - Sérologické metody (precipitační, imunodifuzní, 
imunoelektroforetické,aglutinační hemaglutinační, komplementové, immunoblotting) 

 2. přednáška: pokračování Sérologické metody, nefelometrie, turbidimetrie 
 3. přednáška: imunochemické metody-imunoeseje, RIA, FIA, EIA 
 4. přednáška: Podrobněji metoda EIA, ELISA 
 5. přednáška: ELISA, stanovení postupů jednotlivých druhů ELISA, sestavení vlastní ELISY, stanovení 

koncentrací jednotlivých složek 
 6. přednáška: a) Práce s buňkami IS, stanovení leukocytárních populací a jejich funkce b) speciální in 

vitro testy- testy na vyšetřování lymfocytárních funkcí, testy na proliferaci lymfocytů, test blastické 
transformace lymfocytů, vyšetření HLA antigenů 

 7. přednáška: Alergologické vyšetření 
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 8. přednáška: Základy interpretace výsledků imunologických laboratorních testů, metody používané 
v klinických laboratořích, druhy laboratoří a které techniky na jaké vyšetření se používají 

 9. přednáška: 9.-12. přednáška: Exkurze do laboratoří: TEST LINE, BIOPLUS, VÚVL 

Výukové metody: Teoretická příprava pro zvládnutí imunologických technik, které se používají v praxi; stáž 
v privátních laboratořích imunologie a výzkumných laboratořích  
Metody hodnocení: Po studentech se požaduje účast na přednáškách. Závěrečné hodnocení bude v podobě 
písemného testu na konci semestru.  
Literatura:  

 Fernandez-Botran, R., Vetvicka, V. Advanced Methods in Cellular Immunology, 2000. 192 s. CRC 
Press.  ISBN 9780849321252  
 

Bi9250c Speciální imunologické metody - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Alena Žákovská Ph.D., Mgr. Karel Vostal  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní metodiky 
v imunologii ; použít informace omoderních metodách k využití v praxi ; vytvořit si sám některou variantu 
metodik ELISA; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o metodikách 
imunologie ; interpretovat praktické znalosti v laboratořích ;pochopit principy imunochromatografických a 
dalších testů; začlenit se do laboratorní praxe.  
Osnova:  

 Ve cvičení jsou postupně prováděny jednotlivé metody či části metod: 1. Nanášení antigenu na 
mikrotitrační destičky a jejich příprava k testu ELISA 

 2. Testování přítomnosti protilátek v séru proti vybranému patogenu 
 3. Test na zjišťování aktivity lymfocytů 4. Imunochromatografické testy - test na protilátky proti viru 

způsobující nemoc AIDS, RSV testy 
 5. Test nepřímé aglutinace. Zjišťování přítomnosti rozpustných antigenů krevních skupin v slinách 
 6. Imunocytologie - hmyzí buňky obranného systému 

Výukové metody: laboratorní cvičení; použití několika vybraných složitějších i jednodušších imunologických 
metod.  
Metody hodnocení: Účast na cvičení je povinná. Zakončení cvičení bude probíhat ve formě závěrečného testu a 
předaných protokolů z jednotlivých metodik. Během semestru se doporučuje studentům plnit vypsané self-testy.  
Literatura:  

 Bartůňková J., Paulík M. a kol.:Vyšetřovací metody v imunologii  
 Toman M., a kol. Veterinární imunologie, Grada Publishing 2000  
 Ferenčik M.: Imunochémia, 2. Vydání, Alfa Bratislava 1989  
 Hořejší V., Bartůňková J.: Základy imunologie, Triton Praha 1998  

Bi9393 Analytická cytometrie 
Vyučující: Mgr. Karel Souček Ph.D., RNDr. Eva Bártová Ph.D., Mgr. Lukáš Kubala Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen: - rozumět základním principům a aplikacím moderních 
metod analytické cytometrie jako je průtoková cytometrie, buněčná separace, digitální mikroskopie a 
mikroarrays; - pochopit základní principy analýzy dat, jejich interpretace a prezentace.  
Osnova:  

 * Obecný úvod do průtokové cytometrie - základní principy a historie (Karel Souček) 
 * Principy průtokové cytometrie a sortrování (Karel Souček) -fluorescence -zdroje excitace, optické 

systémy a způsoby detekce fluorescence -zpracování a kompenzace signálu -vizualizace, analýza a 
softwarové zpracování dat 

 * Biologické aplikace průtokové cytometrie (Karel Souček) - buněčné biologie (analýza nukleových 
kyselin , analýza buněčných funkcí, princip a praktické možnosti víceparametrových analýz) - 
cytogenetika - hydrobiologie 

 Metody průtokové cytometrie ve studiu buněčné smrti (Alena Vaculova) 
 * Aplikace průtokové cytometrie v klinické imunologii a hematologii (Lukáš Kubala) 
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 * Principy digitální mikroskopie (Eva Bártová) - fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, 
"temporally-resolved" digitální mikroskopie, "time/frequency-resolved" digitální mikroskopie 

 * Klinické a biologické aplikace digitální mikroskopie (Eva Bártová) - chromozómová a genová 
analýza - analýza buněčných kompartment a metabolismu (pH, ionty) - aplikace FRET a FRAP 

 * Principy mikroarrays (Pavla Gajdušková) - DNA, RNA arrays - expresní, genové a mutační arrays 
 * Biologické a klinické aplikace a analýza dat microarrays (Pavla Gajdušková) - praktické příklady 

aplikací jednotlivých typů arrays v lékařské diagnostice a základním výzkumu * miRNA arrays (Eva 
Lincová) 

Výukové metody: Kurz bude postaven zejména na přednáškách a diskuzích k nim. V rámci přednášek budou 
objasněny principy a způsoby základní analýzy dat k jednotlivým metodologiím. Studenti formou instruktáže 
seznámeni s vybavením pro průtokovou cytometrii a digitální mikroskopii které je v provozu na Biofyzikálním 
ústavu v Brně.  
Metody hodnocení: Zkouška Každý student bude muset prezentovat krátký seminář, jehož téma bude 
konzultováno s přednášejícím a bude se týkat zaměření kurzu. Na základě této prezentace bude udělen zápočet a 
hodnocení vlastního semináře se bude také z 25-ti % odrážet v celkové známce. Kurz bude zakončen zkouškou 
ve formě testu shrnujícího látku za celý semestr. Výsledek testu bude tvořit 75% celkového hodnocení.  
Literatura:  

 Literatura: Teorie- Flow Cytometry: Instrumentation and Data Analysis (M.A. Van Dilla, P.N. Dean, 
O.D. Laerum, M.R. Melamed, eds.), Academic Press, London, 1985 Practical Flow Cytometry 3nd 
edition (1994),H. Shapiro: Alan R. Liss, New York   

Bi9393c Analytická cytometrie-cvičení 
Vyučující: Mgr. Karel Souček Ph.D., RNDr. Eva Bártová Ph.D., Mgr. Lukáš Kubala Ph.D.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktická výuka zakladních metod průtokové cytometrie a vysokorychlostné separace.  
Osnova:  

 Základy obsluhy rutinního průtokového cytometru FACSCalibur. Nastavení, kalibrace, kontrola kvality. 
Základy obsluhy vysokorychlostního sorteru. Nastavení kalibrace, kontrola kvality. Analýza buněčného 
cyklu. Kultivace buněk, fixace, barvení, měření, separace, kontrola čistoty, analýza dat. 
Imunofenotypová analýza a separace. Kultivace buněk, značení, fixace, měření, separace, kontrola 
čistoty, analýza dat. Analýza exprese green fluorescent proteinu (GFP) a separace. Kultivace buněk, 
příprava vzorku, měření, separace, kontrola čistoty, analýza dat. Analýza dat – cvičení software FlowJo. 

Výukové metody: praktické cvičení  
Metody hodnocení: Budou hodnoceny vypracované protokoly z provedených cvičení.  
Literatura:  

 Current Protocols in Cytometry, Print ISSN: 1934-9297 Online ISSN: 1934-9300  

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

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

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

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

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

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

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

World Scientific Publishing Company, 2009  

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

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

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

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

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

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

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

Scientific Publishing Company, 2008  

Bi9435 Diplomový seminář z experimentální biologie rostlin III 
Vyučující: doc. RNDr. Marie Kummerová CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
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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. 

Bi9441 Diplomová práce z experimentální biologie rostlin III 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět diplomová práce III je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že 
student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů 
následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. 
Tvorbou diplomové 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 - analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení - vytvářet experimentální 
design a realizovat samostatně zadané experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - 
provádět metody specifické pro dané téma - analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod - 
formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou - prezentovat výsledky a závěry 
experimentální či teoretické vědecké práce - přispívat k výzkumu v daném tématu.  
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. 
 Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují. 
 Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele. 

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

 Synek, Miloslav - Sedláčková, Helena. Diplomová práce :(metodický návod jak psát diplomové a 
seminární práce). 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. +. ISBN 80-7079-796-
7.  

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

Bi9572 Diplomová práce z mikrobiologie a molekulární biotechnologie III 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/14/0. 14 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce: být schopen orientovat se 
v odborné literatuře, identifikovat problém a na tomto základě zformulovat vědeckou hypotézu a tu pak testovat 
vhodně zvolenými experimenty v laboratoři. Získané výsledky pak spolu s literární rešerší student pod vedením 
školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť, zpracuje ve formě Diplomové práce, 
kterou obhájí před komisí složenou z učitelů oddělení mikrobiologie a jejich externích spolupracovníků.  
Osnova:  
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 1. Studium literatury 2. Identifikace problému 3. Formulace hypotézy 4. Testování hypotézy vhodně 
zvolenými experimenty v laboratoři 5. Zpracování výsledků experimentů 6. Sepsání Diplomové práce 

Výukové metody: Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, experimentální práce 
v laboratoři, hodnocení výsledků a zpracování Diplomové práce.  
Metody hodnocení: Diplomová práce je hodnocena vedoucím diplomové práce a dalším nezávislým oponentem 
a obhájena na veřejné obhajobě.  
Literatura:  

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

ISBN 80-247-0782-9.  

Bi9605 Seminář z experimentální biologie živočichů a imunologie III 
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:  

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

 Respective literature is assigned in the course of the seminar.  

Bi9625 Diplomový seminář z mikrobiologie a molekulární biotechnologie III 
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. 
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Výukové metody: teoretická příprava, studium literatury, příprava a přednesení prezentace  
Metody hodnocení: Seminář je zakončen zápočtem pro jehož udělení se předpokládá presentace na zadané téma 
a pravidelná účast na semináři.  
Literatura:  

 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.  
 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.  

Bi9901 Volné radikály ve fyziologii živočichů 
Vyučující: RNDr. Milan Číž Ph.D., Mgr. Lukáš Kubala Ph.D., doc. RNDr. Antonín Lojek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět molekulárním principům vzniku a 
působení reaktivních forem kyslíku a dusíku a jejich fyziologické úloze v živočišném organismu.  
Osnova:  

 Biologie kyslíku (Kyslík a vývoj života na Zemi; Koloběh kyslíku v přírodě; Fotosyntéza; Dýchací 
řetězec). Chemie volných radikálů (Volné kyslíkové radikály; Úloha iontů přechodných kovů; Oxid 
dusnatý a odvozené molekuly). Zdroje volných radikálů (Endogenní fyziologické nebo patologické 
procesy: Únik elektronů během metabolických procesů, Peroxisomy, Xanthin/xanthin oxidáza, 
Metabolismus kyseliny arachidonové, Autooxidace katecholů a flavonoidů; Exogenní zdroje - Složky 
potravy, Léčiva, UV záření, Ionizující záření, Znečištěné prostředí). Fyziologie volných radikálů 
(Fagocytóza; NADPH oxidáza profesionálních fagocytů; Mikrobicidní mechanismy založené na 
kyslíku; Chronická granulomatózní choroba (CGD); Genová regulace; Apoptóza; Oxidativní vzplanutí 
u rostlin jako obranný mechanismus proti infekci). Úloha volných radikálů v nemocech (Lipidová 
peroxidace; Degradace proteinů; Poškození DNA; Regulace oxidativního stresu). Obrana proti volným 
radikálům (Prevence tvorby volných radikálů; Kompartmentalizace volných radikálů; Vychytávače 
volných radikálů; Antioxidační obrana a náprava poškození; Antioxidační farmakologická intervence). 
Patologie volných radikálů (Oxidativní stres a stárnutí; Reprodukce; Ischemicko-reperfuzní poškození; 
Zánět; Ateroskleróza; Mozkové dysfunkce; Rakovina; Myokarditida; Diabetes mellitus; Oční choroby; 
Adult respiratory distress syndrome (ARDS); Xenobiotiky indukované oxidativní poškození plic; 
Radiační poškození; Reumatoidní artritida; Poškození kůže). Metody stanovení oxidativního poškození 
(Měření volných radikálů; Měření antioxidační aktivity biologických tekutin; Měření poškození 
biologických makromolekul). 

Výukové metody: Přednášky a prezentace prováděné odborníky na jednotlivé oblasti problematiky. Četba 
(vědecké články), diskuse v hodině.  
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:  

 Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci. Edited by Stanislav Štípek. 1. vyd. Praha : Grada, 
2000. 314 s. ISBN 80-7169-704-4.  

Bi9902 Fotobiologie 
Vyučující: doc. RNDr. Antonín Lojek CSc., RNDr. Milan Číž Ph.D., Mgr. Lukáš Kubala Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen prozumět základům fotofyziky a fotochemie, 
principům bioluminiscence a interakcím světla s buňkami a organismy.  
Osnova:  

 Biofyzikální principy emise světla, interakce světla s živými systémy. Emise světla buňkami a 
organismy od bakterií až po savce (luminiscence, fluorescence). Principy vyzařování světla založené na 
reakci specializovaných buněčných proteinů s ATP, aldehydy nebo molekulárním kyslíkem. Fagocyty a 
luminiscence. Praktické využití emise světla v buněčné a molekulární biologii pro analýzu buněčné 
proliferace, genové exprese, koncentrace ATP, znečištění životního prostředí, funkce buněk imunitního 
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systému atd. Fotosensitizéry, fotoalergie a fototoxicita, poškození kůže světlem, stárnutí kůže. 
Fototerapie - použití světla ke zlepšení lidského zdraví při léčení zejména kožních chorob. 

Výukové metody: Přednášky a prezentace prováděné odborníky na jednotlivé oblasti problematiky. Četba 
(vědecké články), diskuse v hodině.  
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:  

 CRC handbook of organic photochemistry and photobiology. Edited by William M. Horspool - Pill-
Soon Song. Boca Raton : CRC Press, 1994. 1636 s. ISBN 0-8493-8634-9.  

 http://www.photobiology. 

Bi9903 Vývojová fyziologie živočichů I 
Vyučující: Mgr. Vítězslav Bryja Ph.D., Mgr. Pavel Krejčí Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: - seznámit se ze základními metodami a modely ve vývojové biologii 
živočichů - seznámit se základními molekulárními a buněčnými procesy regulující vývoj živočichů - diskutovat 
praktické aspekty studia vývoje  
Osnova:  

 1. Úvod do vývojové biologie Všeobecné rysy vývoje: Genomická ekvivalence, klonování, časný 
vývoj, morfogenetické procesy. Vývojová genetika: Vývojoví mutanti a jejich screening, klonování 
genů, transgeneze, genová duplikace. 2. Experimentální embryologie Techniky studie vývoje: 
Mikroskopie, metody studia genové exprese, reportéry, mikroinjekce, metody značení, cell sorting. 
Hlavni modelové organismy: Výhody modelů, přístupnost a cena, mikromanipulace, genové a 
genomové mapy. Charakterizace 6-ti hlavních modelů: Xenopus, zebrafish, kuře, myš, Drosophila 
melanogaster, Caenorhabdis elegans. 3. Myš jako model vývojové biologie Současné možnosti 
genových manipulací u myši, dostupné systémy, výhody, nevýhody a praktické příklady 4. Růst, 
regenerace a evoluce Růst a stárnutí: Velikost a proporce těla, růst kostry, tělesná výška; postnatální 
poruchy růstu a diferenciace. Růst, stárnutí a smrt. Molekulární mechanismy stárnutí. Regenerace 
chybějících částí těla: Úvod, regenerace těla ploštěnců, regenerace končetiny obratlovce. Ontogeneze a 
fylogeneze: Makroevoluce, prvotní zvíře. 5. Mechanismy regulující počátek vývoje Vývoj vajíčka a 
spermií u savců, molekulární mechanismy zajišťující správnou lokalizaci maternální mRNA a funkci 
oocytu, molekulární mechanismy spjaté s oplozením, buněčné procesy vazba na poruchy fertility 6. 
Klíčové molekulární komponenty vývoje I. Molekulární charakterizace hlavních morfogenových 
systémů: TGF/BMP, receptor tyrosinové kinázy (Insulin receptor, FGF, efriny a ostatni tyrosinove 
kinazy). Příklady regulovaných procesů. 7. Klíčové molekulární komponenty vývoje II Hedgehog, 
WNT, Notch, HIF 8. Klíčové molekulární komponenty vývoje III - extracelulární matrix (interakce 
s ligandy), mechanismy adheze a buněčné migrace - klíčové transkripční faktory (bHLH, Pax, 
homeobox proteins etc.), iPS 9. Mechanika vývoje I Charakterizace FGF morfogenového systému: 
Hlavní komponenty, molekulární mechanismy přenosu signálu, molekulární, buněčné a tkáňové 
fenotypy, přehled nejvýznamnějších mutantů, FGF v interakci s ostatními morfogeny v tvorbě designu 
vybraného orgánu (končetina). 10. Mechanika vývoje II Charakterizace Wnt morfogenového systému; 
hlavní komponenty, molekulární mechanismy přenosu signálu, molekulární, buněčné a tkáňové 
fenotypy, přehled nejvýznamějších mutantů, Wnt v interakci s ostatními morfogeny v tvorbě designu 
vybraného orgánu. 11. Marcela Buchtová – vývoj čelisti a zubů. Zvaná přednáška externího specialisty. 
Aplikace známých mechanismů na specifický vývojový proces. 12. Frontiers of developmental biology: 
Dr. Sigmar Stricker, Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, Germany: “Molecular 
mechanisms and alterations in the limb development”. 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, prezentace odborníků z dané 
oblasti  
Metody hodnocení: Požadavky pro udělení kolokvia: aktivní účast na kurzu, prezentace studentského projektu  
Literatura:  

 Browder, Leon W. - Erickson, Carol A. - Jeffery, William R. Developmental biology. 3rd ed. 
Philadelphia : Saunders College Publishing, 1991. 754 s. ISBN 0-03-013514-1. 

 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.  
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 Gilbert, Scott F. Developmental biology. Edited by Susan R. Singer. 8th ed. Sunderland, Mass. : Sinauer 
Associates, 2006. xviii, 817. ISBN 0-87893-250-X.  

 Essential developmental biology. Edited by J. M. W. Slack. 2nd ed. Oxford : Blackwell, 2006. ix, 365 s. 
ISBN 1-4051-2216-1.  

Bi9904 Časopisový klub nádorové biologie I 
Vyučující: Mgr. Karel Souček Ph.D., Jiří Pacherník  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen: - připravit odbornou prezentaci; - prezentovat vědecká 
data; - kriticky diskutovat a hodnotit poznatky získané z publikovaných prací.  
Osnova:  
Prezentace zahraničních publikací 
Výukové metody: Prezentace studentů, kritická diskuse k recentní odborné literatuře.  
Metody hodnocení: U kazdeho studenta budou hodnoceny dvě připravené prezentace za semestr.  
Literatura:  

 http://www.ibp.cz/labs/LC/jc.php  
 http://www.sciencemag.org/  
 http://www.nature.com/index.html  
 http://www.cancercell.org/  
 http://cancerres.aacrjournals.org/  
 http://www.nature.com/onc/index.html  

Bi9905 Časopisový klub nádorové biologie II 
Vyučující: Mgr. Karel Souček Ph.D., Mgr. Jiří Pacherník Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen: - připravit odbornou prezentaci; - prezentovat vědecká 
data; - kriticky diskutovat a hodnotit poznatky získané z publikovaných prací.  
Osnova:  
Prezentace zahraničních publikací 
metody: Cvičení; rešerse; prezentace; diskuse.  
Metody hodnocení: Závěrečný projekt.  
Literatura:  

 http://www.sciencemag.org/ 
  http://www.nature.com/index.html  
 http://www.cancercell.org/  
 http://www.nature.com/onc/index.html  
 http://cancerres.aacrjournals.org/  

Bi9906 Vývojová fyziologie živočichů II 
Vyučující: Mgr. Vítězslav Bryja Ph.D., Mgr. Pavel Krejčí Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: - aplikovat základních poznatky o mechanismu vývoje na specifické 
vývojové procesy - využití poznatků vývojové biologie v nemoci a regenerační medicíně.  
Osnova:  

 1: Shrnutí a připomenutí základních pojmů a informací z Vývojové fyziologie živočichů I. 2. 
Morfogeneze. Buněčná adheze, blastula, gastrulace, vznik neurální trubice, buněčná migrace. Buněčná 
diferenciace: Univerzální a tkáňově specifické regulátory, externí signály, chemické a strukturálni 
modifikace DNA. 3. Vývoj nervového systému. Všeobecná organizace, hlavní typy buněk, 
anteroposteriorní patterning neurální lišty, dorsoventrální patterning neurální trubice, vývoj neuronu a 
glií, vývoj nervové konektivity. 4. Vývoj vybraných mesodermálních orgánů (sval, kost, chrupavka): 
Vývoj somitu a svalu, vývoj chrupavky a kostí, vývoj končetiny. Vývojové poruchy. 5. Vývoj 
vybraných endodermálních orgánů Vývoj endodermálních orgánů: Determinace endodermu, slinivka 
břišní. 6. Vývoj krve a krevních derivátů. Molekulární mechanismy a poruchy – jednotlivé typy 
leukémií. 7. Kmenové buňky – význam pro vývoj a homeostázu organismu. Vztah k tvorbě nádoru a 
metastáz. Molekulární mechanismy regulující vývoj aktivované v nádorech. Embryonální a nadorová 

 118

http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/index.html
http://www.cancercell.org/
http://cancerres.aacrjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/index.html
http://www.cancercell.org/
http://www.nature.com/onc/index.html


kmenová buňka. 8. Aktivace vývojových mechanismů u dospělce. Aktivace při regeneraci a 
nádorových procesech. 9. Využití vývojových procesů v regenerační medicíně – cílená diferenciace a 
transplantace kmenových buněk. Současný stav – možnosti, omezení a naděje. 10., 11. Externí 
přednášející pracující na poli vývojové biologie. 

Výukové metody: přednášky kombinované s diskusemi a skupinovými projekty  
Metody hodnocení: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, prezentace odborníků z dané 
oblasti Požadavky pro udělení kolokvia: aktivní účast na kurzu, prezentace studentského projektu  
Literatura:  

 Essential developmental biology. Edited by J. M. W. Slack. 2nd ed. Oxford : Blackwell, 2006. ix, 365 s. 
ISBN 1-4051-2216-1.  

 Browder, Leon W. - Erickson, Carol A. - Jeffery, William R. Developmental biology. 3rd ed. 
Philadelphia : Saunders College Publishing, 1991. 754 s. ISBN 0-03-013514-1.  

 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.  

 Gilbert, Scott F. Developmental biology. Edited by Susan R. Singer. 8th ed. Sunderland, Mass. : Sinauer 
Associates, 2006. xviii, 817. ISBN 0-87893-250-X.  

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.  
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Literatura:  

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

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

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

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

C4320 Chemie životního prostředí III - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich 
znečištění - hydrosféra, pedosféra, biosféra 
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 do detailů hlavní typy vysoce 
problematických a škodlivých látek v prostředí, především těch, jež jsou nedegradabilní nebo persistentní, mají 
schonost se kumulovat v abiotických a biotických složkách prostředí, mají širokou škálu toxických účinků a 
mohou být transportovány na značné vzdálenosti. Bude schopen popsat jejich základní vlastnosti, výskyt, zdroje, 
dálkový transport, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti. Student bude schopen popsat a diskutovat 
legislativu a politiku těchto environmentálních polutantů a mezinárodní konvence.  
Osnova:  

 Kontaminace složek životního prostředí – příklady polutantů – základní charakteristiky, zdroje, reakce a 
transport, toxikologické vlastnosti – toxické kovy, volatilní organické látky, detergenty, ftaláty, 
pesticidy. 

 Persistentní organické polutanty – základní vlastnosti, výskyt, zdroje, dálkový transport, toxikologické a 
ekotoxikologické vlastnosti. 

 Mezinárodní konvence. 
 Polycyklické aromatické uhlovodíky. 
 Ftaláty. 
 Halogenované organické sloučeniny – polychlorované benzeny, fenoly a další monoaromatické 

sloučeniny. 
 Chlorované pesticidy. 
 Polychlorované bifenyly. 
 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. 
 Další typy halogenovaných aromatických sloučenin. 

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

 Toxic metals in soil-plant systems. Edited by Sheila M. Ross. Chichester : John Wiley & Sons, 1994. 
469 s. ISBN 0-471-94279-0.  

 Siegel, Frederic R. Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Berlin : Springer, 2002. xii, 
218 s. ISBN 3-540-42030-4.  

 Alsberg, Tomas. Persistent organic pollutants and the environment. Solna : Swedish Environmental 
Protection Agency, 1993. 137 s. ISBN 91-620-4246-7.  

 Trace elements in the environment :biogeochemistry, biotechnology, and bioremediation. Edited by M. 
N. V. Prasad. Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2006. 726 s. ISBN 1-56670-685-8.  

 Holoubek, Ivan - Kočan, Anton - Holoubková, Irena - Kohoutek, Jiří. Perzistentní organické polutanty 
(POPs). 1. vyd. Brno, Czech Republic : TOCOEN s.r.o., 1999. 69 s. TOCOEN REPORT No. 149.  
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C5900 Hmotnostní spektrometrie 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Šimek CSc., doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D., Mgr. Jan Kuta  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat podstatu hmotnostní spektrometrie a 
charakterizovat ji v kontextu s ostatními spektrálními analytickými metodami; - pochopit a objasnit principy 
instrumentace a technické řešení používaných ionizačních technik, hmotnostních analyzátorů a detekčních 
prvků; - vysvětlit mechanismy fragmentace a disociace iontů používanými ionizačními technikami a 
fragmentačními postupy; - vyhodnotit a interpretovat hmotnostní spektra běžných organických a anorganických 
látek získaná nejčastěji používanými ionizačními technikami; - posoudit význam spojení hmotnostní 
spektrometrie s jinými analytickými technikami především s technikami separačními GC/MS, HPLC/MS, 
CE/MS, ICP/MS; - využít výhod hmotnostní spektrometrie v kvalitativní a kvantitativní analýze různých typů 
vzorků;  
Osnova:  

 I. Historie, principy hmotnostní spektrometrie, základní pojmy. 
 II. Instrumentace. Zavedení vzorku, vakuový systém, ionizace vzorku, metody ionizace těkavých a 

netěkavých látek, měkké a tvrdé ionizační techniky. Analýza iontů, rozlišení, magnetický sektor, 
elektrostatický analyzátor, HRMS. Průletový analyzátor a přístroje MALDI-TOF. Iontová cyklotronová 
rezonance. Lineární kvadrupólový analyzátor, iontová past. Tandemová hmotnostní spektrometrie. 
Kolizní aktivace. Detekce iontů. Ladění spektrometru. 

 III. Fragmentace. Metastabilní ionty. Nuklidové ionty. Základní mechanismy fragmentace. 
 IV. Hmotnostní spektra a jejich využití. Kvantitativní hmotnostní analýza. 
 V. Kombinované techniky. Spojení se separačními technikami GC/MS, HPLC/MS, CE/MS. Zpracování 

dat. Technika ICP/MS. 

Výukové metody: Výuka je vedena jako přednáška s presentací v Powerpointu. Studenti obdrží před každou 
přednáškou kopie jednotlivých obrazů pro vpisování vlastních poznámek a dotazů. Srozumitelnost v obtížných 
partiích je ověřována interaktivně.  
Metody hodnocení: přednášky, ústní zkouška Přítomnost na přednášce není povinná ale doporučená pro snsdné 
plynulé zvládnutí a pochopení látky. Nabyté vědomosti jsou ověřeny ústní zkouškou.Tři vzájemně související 
oblasti jsou obsahem odborné diskuse u ústní zkoušky  
Literatura:  

 Barker, J. Mass Spectrometry. 2nd Ed. Cichester : J. Wiley, 1999. Analytical Chemistry by Open 
Learning. ISBN 0 471 96762 9.  

 Boehm, S. - Smrčková, S. Strukturní analýza organických sloučenin. Praha : VŠCHT Praha, 1995. 
ISBN 80-7080-235-9.  

 de Hoffman, E. Tandem Mass Spectrometry: A Primer. Journal of Mass Spectrometry, John Wiley & 
Sons, Ltd., 31s. 129-138. ISSN 1076-5174. 1996.  

 Wong, P. S. H. - Cooks, R. G. Ion Trap Mass Spectrometry. Current Separations, West Lafayette, USA 
: Bioanalytical Systems, Inc., 16, od s. 85. 1997.  

 McLafferty, F.W. - Tureček, F. Interpretation of Mass Spectra. 4th ed. Sausalito , CA : University 
Science Book, 1993. ISBN 0-935702-25-3.  

 Kitson, F. G. - Larsen, B. S. - McEwen, C. N. Gas Chromatography and Mass Spectrometry, A 
Practical Guide. San Diego : Academic Press, 1996. ISBN 0-12-483385-3.  

C5910 Chromatografické metody I. 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Šimek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat podstatu chromatografických metod a 
charakterizovat je v kontextu s ostatními separačními analytickými metodami; - pochopit a objasnit principy 
jednotlivých typů chromatografie, instrumentace a technického řešení chromatografických metod, jednotlivých 
jejich částí a detekčních prvků; - vysvětlit teoretické aspekty a mechanismy chromatografické separace a postupy 
výběru chromatografických systémů; - vyhodnotit a interpretovat výsledky chromatografické analýzy; - posoudit 
význam spojení chromatografických technik vájemně a s jinými analytickými technikami především 
spektrálními technikami. - charakterizovat trendy vývoje chromatografických metod - využít výhod 
chromatografie v kvalitativní a kvantitativní analýze různých typů vzorků;  
Osnova:  
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 1. Chromatografická separace, retenční charakteristiky, chromatogram a jeho vyhodnocení, míra 
separace, účinnost kolony. Rozmytí chromatografické zóny.van Deemterova rovnice a Golayova 
rovnice. Retenční indexy. 

 2. Plynová chromatografie. 
 3. Chromatografie plyn-kapalina. Kolony, kapalné fáze a jejich charakterizace, nosiče. 
 4. Adsorpční plynová chromatografie. Charakteristické rysy, srovnání s GLC. Adsorbenty, aplikace. 
 5. Kapilární kolony, plněné, WCOT, PLOT, SCOT. Hodnocení kvality. 
 6. Mobilní fáze, srovnání vlastností plynů. 
 7. GC Instrumentace, nástřik vzorku, detekce. 
 8. Kapalinová chromatografie. Stacionární a mobilní fáze, podmínky separace. 
 9. Kolona, stacionární fáze, vlastnosti sorbentů. 
 10. Mobilní fáze, klasifikace solventů, vícesložkové mobilní fáze a optimalizace jejich složení, eluční 

techniky. 
 11. Techniky, principy, retenční modely, separační strategie, aplikace. 
 12. Instrumentace, čerpadla, nástřiková zařízení, detektory a principy detekce. 
 13. Trendy v rozvoji chromatografických metod. 
 14. Příklady aplikací chromatografických metod. 

Výukové metody: Výuka je vedena jako přednáška s presentací v Powerpointu. Studenti obdrží před každou 
přednáškou kopie jednotlivých obrazů pro vpisování vlastních poznámek a dotazů. Srozumitelnost obtížných 
partiích je ověřována interaktivně.  
Metody hodnocení: Přítomnost na přednášce není povinná ale doporučená pro snsdné plynulé zvládnutí a 
pochopení látky. Nabyté vědomosti jsou ověřeny ústní zkouškou.Tři vzájemně související oblasti jsou obsahem 
odborné diskuse u ústní zkoušky  
Literatura:  

 Poole, Colin F. The essence of chromatography. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, 2003. ix, 925 s. ISBN 0-
444-50199-1.  

 Poole, C. F. - Poole, S. K. Chromatography Today. 5th Impression. Amsterdam : Elsevier, 1997. 
ISBN 0-444-89161-7.  

 Meyer, Veronika R. Practical High-Performance Liquid Chromatography. 3. vyd. Chichester : J. Wiley 
& Sons, 1999. 338 s. ISBN 0-471-98372-1.  

 Lindsay, S. High Performance Liquid Chromatography. 2nd Edit. Chichester : J. Wiley, 1992. 
Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0 471 93115 2.  

 Chromatography 6th edition :fundamentals and applications of chromatography and related 
differential migration methods. Edited by E. Heftmann. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, 2004. xlii, s. 5. 
ISBN 0-444-51106-7.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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:  

 123



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

C6200 Biochemické metody 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc., doc. RNDr. Petr Zbořil CSc.  
Rozsah: 4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základům metod desintegrace tkání, metody isolace, 
purifikace enzymů a biopolymerů, Chromatografické metody, elektormigrační metody. Stanovení čistoty, 
vlastnstí enzymů a biopolymerů. Spektroskopické, elektrochemické a fyzikální metody biochemické analýzy.  
Osnova:  

 1. Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování. 2. Desintegrace tkání a buněk. 
Centrifugace a sedimentační analýza. 3. Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. 
Zahšťování a sušení. Úprava vody. 4. Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. 
Chromatografie adsorpční a rozdělovací. Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 5. 
Chromatografie reverzně fázová a iontově párová. Hydrofobní chromatografie Chromatografie gelová. 
Chromatografie afinitní. Plynová chromatografie. 6. Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a 
vlivy. Elektroforesa volná a zónová. 7. Izoelektrická fokusace. Isotachoforesa. Blotting 8.Metody 
určování velikosti a tvaru makromolekul. Hmotnostní spektroskopie. Koligativní metody, osmometrie. 
9. Viskosimetrie. Translační a rotační difuse. Rozptyl světla a Roentgenova záření rentgenostrukturní 
analýza. Elektrochemické metody v biochemii. Princip, rozdělení. Potenciometrie, ISE. Bioselektivní 
elektrody. 10.Amperometrické metody. Polarografie a voltametrie, biosensory. Kalorimetrie, typy 
kalorimetrů, biochemické aplikace. Speciální aplikace biochemických metod rychlé reakce, iontová 
výměna. Analýza vazby ligandů na makromolekuly, metody stanovení vazebných parametrů. 11. 
Elektronová spektra molekul, přechody, základní a excitovaný stav, vliv prostředí, UV-VIS 
spektrofotometrie, použití ke stanovení látek,použití ke studiu struktury bílkovin 12. Luminiscenční 
metody, kvantový výtěžek, vliv prostředí, Spektrofluorimetrie, princip, užití ke stanovení látek, použití 
ke studiu konformace bílkovin, zhášení flurescence transfer energie, polarizovaná, fluorescence, 
fosforimetrie 13. IR spektroskopie a její užití ke studiu struktury bílkovin, Ramanův rozptyl a jeho 
použití ke studiu struktury bílkovin. Chiroptické metody a jejich princip, ORD a CD a jejich použití ke 
studiu konformace bílkovin 14. NMR, EPR spektra a jejich použití ke studiu struktury bílkovin, 
Mossbauerova spektroskopie a její použití v biochemii, 

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: Základní přednáška, na které se podílí více vyučujících, včetně externistů, zkouška je ústní 
formou. Zkoušející prof. Glatz  
 
Literatura:  

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

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

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

C6260 Metody separace proteinů 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti získali základní znalosti o separačních metodách 
využívaných v biochemii a molekulární biologii pro purifikaci bílkovin. První část je věnována úvodním 
metodám práce se vzorky biologického materiálu jako jsou extrakce, cemtrifugace, srážení, ultrafiltrace a 
lyofilizace. Další část je věnována chromatografickým metodám. V poslední části jsou podány infromace 
o elektromigračních metodách.  
Osnova:  

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

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

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

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

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

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

C6270 Metody separace proteinů - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: At the end of the practice students should have the basic knowledges from separation methods 
in biochemistry or molecular biology, which are used for protein purification including the basic manipulation 
with biological samples - extraction, clarification, precipitation, ultrafiltration and lyophilisation,chromatography 
methods and electromigration methods.  
Osnova:  

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

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

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

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

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

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

C6860 Moderní metody analýzy organických polutantů 
Vyučující: doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - dále rozvinout koncept chemické analýzy vzorků 
životního prostředí. - aplikovat vědomosti z environmentální chemie a toxikologie pro úspěšné plánování 
analytických experimentů. - shrnout poznatky o chování polutantů v přírodních matricích a jejich distribuci mezi 
jednotlivé fáze. - připomenout transportní procesy na površích a mezi fázemi. - rozlišit pojmy přítomnost, 
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dostupnost a aktivita chemických látek v přírodních matricích. - analyzovat různé potřeby a důvody pro 
environmentální analýzy. - přiřadit k jednotlivým zadáním nejvhodnější vzorkovací, extrakční, separační a 
identifikační metody. - rozebrat pojem „moderní“ nebo „pokročilé“ metody ve smyslu nových přístupů, nových 
technik, nových polutantů a interdisciplinárních návazností. - srovnat skupiny „nových“ polutantů (bromované 
zpomalovače hoření, perfluorované látky, chlorované parafíny, léčiva) s historickými polutanty (polychlorované 
dioxiny a furany) a upozornit na analytické komplikace. - využít možnosti nových vzorkovacích (pasivní), 
extrakčních (zrychlená extrakce, extrakce kapalinou v superkritickém stavu), separační a identifikační metody 
(kombinace vysokoúčinné separace s novými technikami hmotnostní spektroskopie) ke splnění nových 
požadavků. - aplikovat poznatky z jiných oborů, propojit s bioanalytickými či toxikologickými metodami.  
Osnova:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.  

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

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. 
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 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.  

 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.  

C7150 Funkční biochemie I - regulace metabolismu 
Vyučující: doc. RNDr. Stanislav Pavelka CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Funkční biochemie I - regulace metabolismu. Navazující přednáškový kurz o funkční 
biochemii a patobiochemii, určený zejména pro studenty magisterského (ale i doktorského) a bakalářského 
studia biochemie a molekulární biologie a rovněž obecné biologie, chemie a všeobecného lékařství. Výstupy 
učení: Při ukončení kurzu by studenti měli být schopni: - popsat a vysvětlit hlavní metabolické dráhy u bakterií a 
eukaryotů; - analyzovat regulační mechanismy zapojené v koordinaci katabolických a anabolických procesů na 
úrovni celého organismu; - reprodukovat a prezentovat své rozšířené znalosti z oblasti funkční biochemie a 
enzymologie; - demonstrovat nově nabyté informace o biomedicínských aspektech biochemie.  
Osnova:  

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

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

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

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

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

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

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

C7185 Neurobiologie 
Vyučující: doc. RNDr. Omar Šerý Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy moderní neurobiologie se zvláštním zaměřením 
na molekulární podstatu psychických poruch.  
Osnova:  

 1. Historie a současnost neurověd: histologie, fyziologie, frenologie, funkční neuroanatomie, 
farmakologie, genetika a molekulární biologie, molekulární psychiatrie, psychologie. 2. Neuron, 
nervový systém, anatomie CNS: neuron, gliová buňka, CNS, periferní nervový systém, sympatikus, 
parasympatikus, mozek, mozkové komory, přední mozek, mozková kůra, mezimozek, thalamus, 
hypothalamus, zadní mozek, most, mozeček, prodloužená mícha, mícha, limbický systém, bazální 
ganglia. 3. Vývoj mozku a funkční neuroanatomie: neurální destička, embryonální indukce, BMP, 
stereotropismus-rezonance, růstový konus, funkní asymetrie mozkových hemisfér, Wernickeho 
centrum, Brocovo centrum, Brodmann, Penfield, Ojeman, Posner, motivační algoritmy, Papežův okruh, 
emoce. 4. Paměť: druhy paměti, Penfieldovy experimenty, pacienti Milnerové, hipokampus, amygdala, 
experimenty na rodu Aplysia, Kandel a Nobelova cena za fyziologii. 5. Neurotransmiterové systémy a 
psychofarmakologie. Glycin, glutamát, dopamin, serotonin, noradrenalin, acetylcholin, endogenní 
opioidy, GABA a jejich receptory. Psychofarmaka a jejich účinky. 6. Metody ve výzkumu mozku: 
neurozobrazovací metody, CT, MRI, SPECT, PET, EEG, molekulární psychiatrie, DNA čipy. 7. 
Molekulární psychiatrie – schizofrenie: symptomy a diagnostika, simplexní, paranoidní, hebefrenní a 
katatonní, neurozobrazovací studie, dopaminová hypotéza, neurovývojová hypotéza, autoimunitní 
hypotéza, teorie mlčící léze, genetika a molekulární podstata schizofrenie. 8. Molekulární psychiatrie - 
afektivní poruchy, klasifikace, symptomy a diagnostika afektivních poruch, manická epizoda, 
depresivní epizoda, neurozobrazovací studie, monoaminová hypotéza, gabaergní hypotéza, genetika a 
molekulární podstata afektivních poruch. 9. Molekulární psychiatrie – alkoholizmus a hyperkinetická 
porucha: dispozice k alkoholizmu, faktory sociální, faktory psychobiologické, genetika alkoholizmu, 
molekulární studie alkoholizmu, hyperkinetická porucha a její symptomy a diagnostika, neurobiologie 
hyperkinetické poruchy, neurozobrazovací studie, genetika a molekulární podstata hyperkinetické 
poruchy 10. Molekulární psychiatrie - Alzheimerova choroba a sexuální chování: Alois Alzheimer, 
incidence Alzheimerovy choroby, rizikové faktory, senilní plaky, příznaky, diagnostika a léčba, 
genetika a molekulární podstata Alzheimerovy choroby, pohlavní diferenciace mozku, testosteron, 
estrogeny, maskulinizace mozku, protektivní hypotéza, alfa-fetoprotein, transsexualita, Schwaabův 
výzkum, homosexualita, nature-nurture? 

Výukové metody: Výukové metody zahrnují jednak přednášky s PowerPointovou prezentací, diskusi a jednak 
samostudium doporučené literatury.  
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Metody hodnocení: Pokročilá přednáška, ústní zkouška  
Literatura:  

 Fišar, Zdeněk - Jirák, Roman. Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2001. 
315 s. ISBN 80-247-0061-1  

 Raboch, Jiří - Zvolský, Petr. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info  
 Koukolík, František. Lidský mozek :funkční systémy : norma a poruchy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : 

Portál, 2002. 451 s. ISBN 80-7178-632-2.  
 Principles of neural science. Edited by Eric R. Kandel - James H. Schwartz - Thomas M. Jessell. 3rd 

ed. East Norwalk : Appleton and Lange, 1991. xliv, 1135. ISBN 0-8385-8034-3.  

C7670 Izotopové metody 
Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: pochopit a umět vysvětlit základní informace 
o atomovém jádře, radioaktivním rozpadu, absorpci a detekci ionizujícího záření, izotopových efektech; použít 
získané informace pro využití radionuklidů v biologii a medicíně.  
Osnova:  

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

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

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

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

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

C7680 Izotopové metody - laboratorní cvičení 
Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek , doc. RNDr. Stanislav Pavelka CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen: používat přístroje pro detekci a měření ionizujícího 
záření; pracovat se zdroji ionizujícího záření; separovat a studovat vlastnosti vybraných radionuklidů; orientovat 
se v základních zákonných normách, které se týkají práce se zdroji ionizujícího záření a v principech radiační 
ochrany.  
Osnova:  

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

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

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

C7777 Zacházení s chemickými látkami 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurs C7777 Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi 
během studia na PřF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti 
jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro 
zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.  
Osnova:  

 Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 
258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají 
bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika 
nebezpečných látek výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování 
nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost 
pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci 
s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek 
chemické databáze a odkazy na informační zdroje  

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

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

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

C7880 Separační metody II 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc., doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti získali znalosti o separačních metodách využívaných 
v biochemii a molekulární biologii při separaci makromolekul (proteinů, nukleových kyselin). První část je 
věnována elektromigračním metodám. Druhá část je věnována chromatografickým metodám a třetí část Field 
Flow Fractionaci, superkritické fluidní chromatografii a hmotové spektroskopii.  
Osnova:  

 A.Elektromigrační metody 1. Úvod do elektromigračních metod 
 2. Kapilární zónová elektroforéza 
 3. Izotachoforéza 
 4. Afinitní elektroforéza 
 5. Detekce bílkovin po elektroforéze 
 6. Blotting 
 8. Elektroforéza nukleových kyselin 
 B.Field Flow Fractionation 
 C.Chromatografické metody 
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 1. Mikrokolonová kapalinová chromatografie 
 2. Plynová chromatografie a GC MS 
 3. Superkritická fluidní chromatografie a extrakce 
 D. Hmotová spectrometrie 
 E. Aplikace afinitních interakcí při purifikaci bílkovin 

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

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

 Foret, František - Křivánková, Ludmila - Boček, Petr. Capillary zone electrophoresis. Weinheim : VCH 
Publishers, 1993. 346 s. ISBN 3-527-30019-8.  

 Handbook of capillary electrophoresis. Boca Raton : CRC Press, 1994. 649 s. ISBN 0-8493-8690-. info  
 High performance liquid chromatography in biotechnology. Edited by William S. Hancock. New York 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C7920 Struktura a funkce proteinů 
Vyučující: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý CSc., prof. Mgr. Jiří Damborský Dr., doc. RNDr. Jaromír Marek 
Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Přednáška shrnuje základní poznatky o struktuře a funkci proteinů. V její první části jsou 
probrány strukturní motivy objevující se ve strukturách proteinů a je ukázáno jak mohou tyto motivy vytvářet 
proteiny se zcela odlišnými funkcemi. Ve druhé části jsou probírány vybrané biologické funkce proteinů a 
diskutována odlišná řešení struktur proteinů, která se vyvinula k naplnění dané funkce. Ve třetí čáasti jsou 
uvedeny základní techniky strukturní biologie proteinů a jsou ukázány příklady cíleného inženýrování struktury 
a funkce proteinů.  
Osnova:  

 1. Základní strukturní principy architektury proteinů. Stavební prvky proteinů. Motivy struktur proteinů. 
Doménová struktura proteinů. 2. Role jednotlivých strukturních motivů v biologické funkci proteinů. 
Proteiny interagující s DNA, transkripční faktory, receptory. Rozpoznávání cizorodých molekul 
imunitním systémem. Membránové proteiny, membránové receptory. Enzymová katalýza. 
Předpovídání, modelování a navrhování cíleného obměňování struktury proteinů. Metody stanovení 
trojrozměrné struktury proteinů. 3. Použití technik genového inženýrství pro studium vztahu struktury a 
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funkce proteinů. Metody přípravy rekombinantních molekul DNA. Izolace a klonování genů. Genetické 
elementy řídící expresi genů. Stanovení sekvence DNA. Mutageneze in vitro. Produkce 
rekombinantních proteinů v heterologních expresních systémech. 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: Ústní zkouška či kolokvium  
Literatura:  

 Branden, Carl - Tooze, John. Introduction to protein structure. 2nd ed. New York : Garland Publishing, 
1998. xiv, 410 s. ISBN 0-8153-2304-2  

C8580 Analýza rizik 
Vyučující: RNDr. Pavel Čupr Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci těchto lekcí bude student schopen: - definovat postupy metody analyzy humánních a 
environmentálních rizik - aplikovat základní metody humánních a ekologických rizik - vysvětlit, jak rozdílné 
expoziční parametry mohou ovlivnit výslednou predikci rizik - definovat hlavní expoziční cesty (orální, 
dermální, inhalační, dietární expozici,..) - charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik - 
rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku - interpretovat akceptovatelné hranice 
karcinogenního či nekarcinogenního rizika - řešit praktické příklady kvantifikace rizik z definovaných expozic 
(případové studie)  
Osnova:  

 Základní pojmy: nebezpečnost, riziko, hodnocení a kontrola rizik. 
 Důvody aplikace analýzy rizik: lokální, regionální a globální vlivy, vnímání rizik. 
 Hlavní složky metody analýzy rizik: identifikace nebezpečnosti, hodnocení dávka-účinek, hodnocení 

expozice, charakterizace rizika, risk management. 
 Detailní postupy kvantifikace rizik: farmakokinetiké modely, metody hodnocení rizik karcinogenních a 

nekarcinogenních látek, využití software nástrojů – praktické ukázky na PC učebně. 
 Hodnocení ekologických a environmentálních rizik. 
 Případová studie - semestrální práce (každý student bude mít originální zadání studie). 

Výukové metody: Výuka je ralizována formou přednášky s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na aktuálně probírané téma. Jsou 
podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím.  
Metody hodnocení: Návštěva přednášek není povinná, ale výrazně doporučená pro porozumnění všem 
probítaným tématům. Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení 
(na konci semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Jedná se o test s 22 otázkami, z nichž řada vyžaduje 
popis, vysvětlení či schéma dotazovaného problému. Otázky jsou bodovány max 2 body dle jejich obtížnosti. 
Celkový součet bodů je 44 a k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 35 bodů. Studenti musí 
realizovat praktickou případovou studii s kvantifikací rizik, plynoucích z konkrétního expozičního scénáře 
(individuální případové studie pro každého studenta).  
Literatura:  

 Risk assessment of essential elements. Edited by Walter Mertz. [1st ed.]. Washington : ILSI Press, 1994. 
xxviii, 30. ISBN 0-944398-21-9.  

 Ecological risk assessment. Edited by Glenn W. Suter. 2nd ed. Boca Raton : CRC Press/Taylor & 
Francis, 2007. 643 p. ISBN 978-1-56670-634.  

 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.  

 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.  

 Kaiser, Jamil. Bioindicators and biomarkers of environmental pollution and risk assessment. Enfield, 
N.H. : Science Publishers, 2001. xviii, 204. ISBN 1-57808-162-9.  

 Diseases maping and risk assessment for public health. Edited by Andrew Lawson. 1st ed. Chichester : 
John Wiley & Sons, 2002. xix, 482 s. ISBN 0-471-98634-8.  

 Challenges in risk assessment and risk management. Edited by Howard Kunreuther - Paul Slovic. 
Thousand Oaks : SAGE Periodical Press, 1996. 220 s.  
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 Uncertainty analysis in ecological risk assessment. Edited by William J. Warren-Hicks - Dwayne R. J. 
Moore. Pensacola, Fla. : SETAC Press, 1998. xxxiii, 27. ISBN 1-880611-24-4.  

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 
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 
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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.  

C8640 Základy studia environmentálních procesů 
Vyučující: doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D., RNDr. Ivana Hovorková  
Rozsah: 0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - přenést teoretické poznatky o chování 
chemických látek v prostředí a procesech na fázových rozhraních získané v přednáškách z Environmentální 
chemie to úrovně praktických dovedností. - aplikovat analytické dovedností získané v praktickém kursu 
Analytické chemie životního prostředí na pokročilé laboratorní experimenty. - prozkoumat potenciál 
laboratorních experimentů pro kvantifikaci rozdělovacích, fotodegradačních, biodegradačních a 
bioakumulačních procesů. - stanovit a porovnat základní fyzikálně chemické parametry (rozdělovací koeficienty, 
degradační rychlosti) jednotlivých polutantů. - interpretovat laboratorní výsledky z pohledu jejich osudu 
v prostředí: - předpovídat environmentální chování chemických látek na základě jejich rozdělovacích koeficientů 
a degradačních rychlostí naměřených v laboratorních podmínkách.  
Osnova:  

 1. Stanovení rozdělovacího koeficientu n-oktanol-voda (KOW) s použitím metody třepací láhve a 
plynové chromatografie 2. Stanovení rozdělovacího koeficientu n-oktanol-vzduch (KOA) s použitím 
head space analýzy a plynové chromatografie 3. Analýza půdní sorpce a způsobu, jakým jsou organické 
látky rozdělovány mezi půdu a vodnou fázi, která je s ní v kontaktu 4. Stanovení rozdělovacího 
koeficientu půda-vzduch jako parametru charakterizujícího procesy výměny mezi půdou a atmosférou 
5. Fotodegradace chemických látek ve vodném roztoku 6. Mikrobiální diodegradace chlorovaných 
uhlovodíků 7. Bioakumulace organických látek ve vybraných bakteriích 

Výukové metody: Týdenní blok laboratorních cvičení  
Metody hodnocení: písemný test, laboratorní protokoly  
Literatura:  

 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.  

C9090 Sekundární metabolity 
Vyučující: RNDr. Ivo Pluháček  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Přednášky pro studenty doktorského a magisterského studia. Sekundární metabolismus, 
metodika jeho studia. Třídy metabolitů, jejich struktura a funkce: Neproteinogenní aminokyseliny, biologicky 
aktivní peptidy, toxiny, antibiotika, aminy, alkaloidy, glykosidy, šikimátová cesta a polyketidy, terpenoidy, 
vonné látky, kancerogeny, halucinogeny, chemická komunikace hmyzu.  
Osnova:  

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

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

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

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

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  
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 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.  
 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.  

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.  
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 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:  

 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 
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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) 
 (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: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Metody hodnocení: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Literatura: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
 

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 
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 • 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 
 • 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  
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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, 
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/  
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 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:  

 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. 
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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.  

 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...) 
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 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.  
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  
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 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  
 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 

 144



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.  

 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.  

F8310 Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Šponer DrSc.  
Rozsah: 2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Předmětu objasňuje moderní pohled na úlohu molekolových interakcí v chemii a biologii. 
Bodou vysvětleny zákládní molekulové interakce (kovalentní struktura, van der Waalsova interakce, 
elektrostatické interakce, vodíkové vazby, a další možné doplňkové interakce.). Podrobně bude diskutován vliv 
solvatace a entropie. Bodou vysvětleny základní možnosti jejich popisu, tj. klasická aproximace pomocí 
empirických potenciálů, a plný kvantově-chemický popis. Budou uvedeny zakladní experimentální techniky 
(fyzikálně-chemické metody a rentgenostrukturní analýza) Vše bude rozsáhle ilustrováno na příkladech, zejméne 
se bude jednat o moderní poznatky o struktuře, dynamice a funkci molekul RNA, s rozsáhlou analýzou funkce 
ribosomu během syntézy bílkovin. Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům - popsat a vysvětlit úlohu 
molekulových interakcí v chemii a biologii (jak v rámci klasické aproximace tak v kvantově-chemického popisu) 
- popsat a vysvětlit základní vztahující se experimenty a experimentální techniky.  
Osnova:  

 Úloha molekulových interakci a proč jsou duležité 
 Kovalentní struktura 
 Van der Waalsovy síly 
 Elektrostatické síly 
 Vodíkové vazby 
 Neaditivita interakcí, indukce a charge transfer 
 Empirický potenciál, molekulová mechanika, molekulová dynamika 
 Kvantově-chemický popis 
 báze atomových orbitalů 
 Elektronová korelace 
 fyzikálně chemické metody 
 rentgenostrukturní analýza 
 vliv solventu a entropie 
 Supramolekulární systémy v chemii 
 Struktura bílkovin 
 Struktura DNA 
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 protein-DNA komplexy 
 revoluce v biologii, struktura, dynamika a funkce RNA 
 principy molekulových interakcí v RNA 
 Struktura a funkce velké ribosomální podjednotky 
 Struktura a funkce malé ribosomální podjednotky 
 elongační cyklus ribosomu 
 úloha molekulových interací v voluci ribosomální RNA 
 základní principy funkce biomolekulárních strojů a jak se liší od makroskopických strojů 

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

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

JAB03 Angličtina pro biology III 
Vyučující: PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět složitějšímu odbornému 
textu/mluvenému projevu (odborné přednášce) identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky 
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o biologických tématech prezentovat biologická 
témata s využitím základních prezentačních technik shrnout složitější biologický text porovnávat argumentovat 
na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy) sestavit vlastní strukturovaný životopis, 
vytvořit motivační dopis na základě konkrétního inzerátu z oboru, definovat a obhájit své kvality a dovednosti ve 
zkušebním pohovoru před kolektivem  
Osnova:  

 Narwhals 
 Do whales and dolphins sleep? 
 CV 
 Cover letter 
 Interview 
 Ageing, telomeres, telomerase 
 Seawater bacteria 
 Lifespans 
 Origin of life 
 Comparing - contrasting 

Výukové metody: kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - 
porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; zkušební 
pohovor při přijímání do zaměstnání; blended learning - IS MU (odpovědníky, dril),  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.  
 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,  
 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.  

 146



JAB04 Angličtina pro biology IV 
Vyučující: PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět složitějšímu odbornému 
textu/mluvenému projevu (odborné přednášce) identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky 
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o biologických tématech prezentovat biologická 
témata s využitím základních prezentačních technik shrnout složitější biologický text porovnávat argumentovat 
na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy) prezentovat (svůj) výzkum s využitím 
pokročilých prezentačních technik a obhátjit svůj pohled v diskusi komunikovat na běžná i odborná témata 
s využitím vhodných jazykových prostředků  
Osnova:  

 Osnova kurzu: 
 - odborná témata z biologie 
 - obecná témata (potřebná slovní zásoba) 
  
 Scientific method 
 Presentations 
 Handedness 
 Genetic research 
 Human genome project 
 Stem cells 
 Genetic diseases 
 Eugenics 
 Panel discussion 

Výukové metody: kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - 
porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace, domácí úkoly; blended learning - IS 
MU (odpovědníky, dril),  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 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.  
 online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works  
 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939.  
 The recommended literaure - see the information of the teacher  

JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška 
Vyučující: Mgr. Věra Hranáčová , PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/0. 2 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 
ERR - odborný jazyk porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat 
hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu shrnout náročnější odborný text klasifikovat, 
porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat prezentovat odborný text vztahující se ke 
studovanému oboru za použití pokročilých prezentačních technik diskutovat o obecných a odborných tématech 
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru argumentovat  
Osnova:  

 1.Písemná část 
 a) Akademická část - gramatika odborného textu viz 
 http://www.sci.muni.cz/main.php?stranka=Jazyky&podtext=A2 
 b) Odborný text - slovník k dispozici (porozumění textu, shrnutí) 
 2. Ústní část 
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 Prezentace odborného textu vztahujícího se ke studovanému oboru - téma dle vlastního výběru, ale 
obsah srozumitelný i pro posluchače jiných oborů, v rozsahu 10 minut s využitím veškerých 
prezentačních technik, popř. názorných pomůcek. Je třeba prokázat i schopnost reagovat na otázky 
publika. 

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

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

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

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

160 s. ISBN 0-582-40019-8.  
 English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989  
 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info  
 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000  
 Plummer, Charles C. - McGeary, David. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque 

: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7.  
 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.  
 Murphy, Raymond. English grammar in use :a self-study reference and practice book for intermediate 

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

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

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