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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

bakalářského studijního programu 
 

E k o l o g i c k á  a  e v o l u č n í  b i o l o g i e  

 
obor 

 
E k o l o g i c k á  a  e v o l u č n í  b i o l o g i e  

 
 

 
B r n o ,  ř í j e n  2 0 1 1  



OBSAH 
OBSAH................................................................................................................................................................... 1 
A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského  
stud. Programu ........................................................................................................................................................ 4 
Obor: Ekologická a evoluční biologie..................................................................................................................... 5 

B – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení................................................ 5 
C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací ...................................................... 7 
C1 - Doporučený studijní plán .......................................................................................................................... 11 

E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje........................................ 20 
F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost .................................................. 21 
D – Charakteristika studijních předmětů............................................................................................................... 23 

Bi0055 Terénní cvičení z entomologie ............................................................................................................. 23 
Bi0662 Vybrané problémy z botaniky .............................................................................................................. 23 
Bi0672 Blok botanických expertů..................................................................................................................... 23 
Bi0677 Biosystematický seminář II. ................................................................................................................. 24 
Bi0999 Molekulární ekologie ........................................................................................................................... 24 
Bi1000 Úvod do studia systematické biologie a ekologie................................................................................. 25 
Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých............................................................................................................. 26 
Bi1030c Systém a evoluce bezobratlých - cvičení ............................................................................................ 26 
Bi1050 Biologická technika.............................................................................................................................. 27 
Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin................................................................................................................. 27 
Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení ................................................................................................ 28 
Bi1090 Systém a evoluce řas a hub................................................................................................................... 29 
Bi1090c Systém a evoluce řas a hub - cvičení .................................................................................................. 29 
Bi1180 Morfologie rostlin................................................................................................................................. 30 
Bi1700 Buněčná biologie.................................................................................................................................. 31 
Bi1700c Buněčná biologie - cvičení ................................................................................................................. 32 
Bi2030 Systém a evoluce vyšších rostlin .......................................................................................................... 33 
Bi2030c Systém a evoluce vyšších rostlin - cvičení ......................................................................................... 34 
Bi2060 Základy mikrobiologie ......................................................................................................................... 34 
Bi2080 Histologie a organologie....................................................................................................................... 35 
Bi2080c Histologie a organologie - cvičení ...................................................................................................... 36 
Bi2090 Systém a evoluce obratlovců ................................................................................................................ 36 
Bi2090c Systém a evoluce obratlovců - cvičení ............................................................................................... 37 
Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice .............................................................................................. 37 
Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie.................................................................................................................. 38 
Bi2210 Informační zdroje v botanice................................................................................................................ 38 
Bi2220 Informační zdroje v zoologii ................................................................................................................ 39 
Bi2302 Zoologická mikrotechnika.................................................................................................................... 39 
Bi3010 Elektronová mikroskopie...................................................................................................................... 40 
Bi3030 Fyziologie živočichů ............................................................................................................................ 40 
Bi3030c Fyziologie živočichů - cvičení............................................................................................................ 41 
Bi3060 Obecná genetika ................................................................................................................................... 41 
Bi3061 Praktikum z obecné genetiky................................................................................................................ 42 
Bi3110 Vědecká prezentace v botanice a zoologii............................................................................................ 42 
Bi3130 Morfologie živočichů ........................................................................................................................... 43 
Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář).......................................................................................... 44 
Bi4010 Základy molekulární biologie............................................................................................................... 45 
Bi4010c Základy molekulární biologie - cvičení .............................................................................................. 45 
Bi4060 Fyziologie rostlin.................................................................................................................................. 46 
Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení ................................................................................................................. 46 
Bi4070 Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii........................................................................................ 47 
Bi4115 Systém cévnatých rostlin...................................................................................................................... 48 
Bi4280 Speciální histologie živočichů .............................................................................................................. 48 
Bi4340 Biologie člověka................................................................................................................................... 49 
Bi5021 Evertebratologický seminář.................................................................................................................. 50 
Bi5040 Biostatistika - základní kurz ................................................................................................................. 50 
Bi5080 Základy ekologie .................................................................................................................................. 51 
Bi5120 Antropologie......................................................................................................................................... 52 

 1



Bi5200 Bakalářská práce z botaniky I............................................................................................................... 53 
Bi5210 Populační ekologie rostlin .................................................................................................................... 53 
Bi5220 Imunologie ........................................................................................................................................... 54 
Bi5220c Imunologie - cvičení ........................................................................................................................... 55 
Bi5580 Obecná ekotoxikologie......................................................................................................................... 55 
Bi5640 Biologie a ekologie mechorostů ........................................................................................................... 56 
Bi5690 Botanický seminář I.............................................................................................................................. 57 
Bi5785 Bakalářská práce ze zoologie I. ............................................................................................................ 58 
Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity........................................................................................................ 58 
Bi6015 Bakalářská práce z botaniky II. ............................................................................................................ 59 
Bi6260 Fyziologie adaptací............................................................................................................................... 59 
Bi6330 Obecná parazitologie ............................................................................................................................ 60 
Bi6360 Hydrobiologie....................................................................................................................................... 60 
Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II............................................................................................................ 61 
Bi6370 Základy humánní parazitologie ............................................................................................................ 61 
Bi6450 Základní metody terénní botaniky........................................................................................................ 62 
Bi6473 Parazitologický seminář ....................................................................................................................... 63 
Bi6540 Vegetace ČR......................................................................................................................................... 63 
Bi6549 Zpracování základních botanických dat ............................................................................................... 64 
Bi6580 Taxonomie rostlin................................................................................................................................. 65 
Bi6589 Metody rostlinné taxonomie................................................................................................................. 66 
Bi6631 Floristický kurs České botanické společnosti....................................................................................... 66 
Bi6651 Botanický seminář II. ........................................................................................................................... 66 
Bi6661 Terénní cvičení z geobotaniky.............................................................................................................. 67 
Bi6671 Terénní cvičení ke květeně ČR............................................................................................................. 67 
Bi6681 Chráněná území Brna a okolí 1 ............................................................................................................ 68 
Bi6682 Chráněná území Brna a okolí 2 ............................................................................................................ 68 
Bi6691 Zahraniční botanická exkurze............................................................................................................... 68 
Bi6750 Základní limnologické metody............................................................................................................. 69 
Bi6760 Základy entomologie............................................................................................................................ 69 
Bi6800 Zoologický seminář I............................................................................................................................ 70 
Bi6801 Zoologický seminář II. ......................................................................................................................... 71 
Bi7180 Evoluční morfologie rostlin.................................................................................................................. 71 
Bi7440 Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně .......................................................................................... 71 
Bi7450 Základy parazitologie ........................................................................................................................... 72 
Bi7450c Základy parazitologie - cvičení........................................................................................................... 73 
Bi7451 Biologie vodních bezobratlých............................................................................................................. 73 
Bi7525 Obecná mykologie................................................................................................................................ 74 
Bi7529 Mykologické praktikum ....................................................................................................................... 74 
Bi7530 Mykologická exkurze ........................................................................................................................... 75 
Bi7535 Ekologie a význam hub ........................................................................................................................ 76 
Bi7539 Systematický přehled makroskopických hub ....................................................................................... 76 
Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev................................................................................................ 77 
Bi7541 Analýza dat na PC ................................................................................................................................ 77 
Bi7560 Úvod do R ............................................................................................................................................ 78 
Bi7580 Fytogeografie ....................................................................................................................................... 78 
Bi7685 Základy produkční ekologie ................................................................................................................. 79 
Bi7710 Legislativa ochrany přírody a životního prostředí................................................................................ 80 
Bi7770 Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu................................................................... 80 
Bi7805 Hydrobiologický seminář ..................................................................................................................... 81 
Bi7900 Genetické metody v zoologii................................................................................................................ 81 
Bi7920 Zpracování biologických dat ................................................................................................................ 82 
Bi8001 Pedobiologie......................................................................................................................................... 82 
Bi8008 Malakozoologie .................................................................................................................................... 83 
Bi8035 Základy geochemie a hydrochemie pro ekology .................................................................................. 84 
Bi8055 Arachnologie ........................................................................................................................................ 84 
Bi8130 Etologie ................................................................................................................................................ 85 
Bi8165 Ekologie mokřadů ................................................................................................................................ 85 
Bi8169 Ekologie mokřadů - cvičení.................................................................................................................. 86 
Bi8190 Vizualizace biologických dat ............................................................................................................... 87 

 2



 3

Bi8710 Ochrana přírody.................................................................................................................................... 88 
Bi8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých................................................................................................ 88 
Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení ....................................................................................... 89 
Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení ........................................................................... 89 
Bi8771 Metody terénní zoologie obratlovců..................................................................................................... 90 
Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu ................................................................................................................. 91 
Bi8940 Vývojová biologie ................................................................................................................................ 91 
Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii........................................................................ 92 
Bi9529 Metody terénní fykologie ..................................................................................................................... 93 
Bi9535 Ekologie sinic a řas............................................................................................................................... 93 
Bi9540 Laboratorní a informační technologie v kryptogamologii .................................................................... 94 
Bi9661 Vybrané problémy z botaniky .............................................................................................................. 95 
Bi9671 Blok botanických expertů..................................................................................................................... 95 
Bi9676 Biosystematický seminář I. .................................................................................................................. 96 
C1300 Základní výpočty v chemii .................................................................................................................... 96 
C3580 Biochemie.............................................................................................................................................. 96 
C3620 Biochemie - laboratorní cvičení............................................................................................................. 97 
C7777 Zacházení s chemickými látkami........................................................................................................... 97 
F2130 Fyzika v živé přírodě ............................................................................................................................. 98 
JAB01 Angličtina pro biology I ........................................................................................................................ 98 
JAB02 Angličtina pro biology II....................................................................................................................... 99 
JAB03 Angličtina pro biology III ................................................................................................................... 100 
JAB04 Angličtina pro biology IV ................................................................................................................... 101 
JA001 Odborná angličtina - zkouška .............................................................................................................. 101 
M1030 Matematika pro biology...................................................................................................................... 102 
M81B0 Matematické modely v biologii ......................................................................................................... 103 
Z0076 Meteorologie a klimatologie................................................................................................................ 103 



A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského  stud. 
Programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta STUDPROG st. doba titul 
Název studijního programu Ekologická a evoluční biologie EKOEVO 3 roky Bc.. 
Původní název SP Biologie platnost předchozí akreditace 15.8.2012  
Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  
Typ studijního programu Bakalářský    
Forma studia prezenční   

rigorózní 
řízení KKOV 

Obor v tomto dokumentu Ekologická a evoluční biologie ne PřF 1501R015 
    

Biologie se zaměřením na vzdělávání    -  prodloužení akreditace   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Obory v jiných dokumentech 

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

podpis 
rektora 

 
 

Kontaktní osoba Doc. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. e-mail pekar@sci.muni.cz 
Garant studijního programu Doc. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.  pekar@sci.muni.cz 

http://www.sci.muni.cz/akreditace2011


 

Obor: Ekologická a evoluční biologie 

B – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Ekologická a evoluční biologie 
Název studijního oboru Ekologická a evoluční biologie 
Údaje o garantovi studijního oboru Doc. RNDr. Světlana Zahrádková, PhD. 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

Ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
Obor poskytuje teoretické znalosti i základní praktické dovednosti v širším oboru biologie, s důrazem na vzdělání 
botanické, zoologické a ekologické. Základním cílem oboru je připravit absolventa k dalšímu studiu v 
navazujících magisterských programech a umožnit mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace, zejména v 
navazujícím magisterském studijním programu Ekologická a evoluční biologie, v němž má možnost výběru 
zaměření studia na obory Botanika nebo Zoologii. Pro tuto volbu se absolvent připravuje již v průběhu 
bakalářského studia prostřednictvím specializovaných volitelných předmětů, resp. jejich ucelených bloků.  

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 
Absolventi oboru mají základní teoretické a praktické znalosti v rámci obecné biologie, botaniky, zoologie a 
ekologie. Jsou schopni vykonávat práce na pracovištích specifikovaných pro uplatnění absolventů bakalářských 
programů. U větší části absolventů se předpokládá postup do navazujícího magisterského studia.  

Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 
Změny oproti předchozí akreditaci se týkají začlenění oboru pod nový program s názvem Ekologická a evoluční 
biologie (dříve Biologie). Tato změna více odpovídá charakteru studia, ve kterém je větší důraz kladen na 
ekologickou problematiku a evoluční mechanismy. Obsahové změny oproti minulé akreditaci se týkají zavedení 
přednášek, které odrážejí nové poznatky oboru a které byly postupně zaváděny už v současné výuce. Od poslední 
akreditace byly vytvořeny např. tyto předměty: Pokroky ve výzkumu obratlovců, Determinace vodních 
bezobratlých, Determinace suchozemských bezobratlých, Metody terénní fykologie, Systém a fylogeneze hmyzu 
a další. Byly provedeny některé změny z hlediska zařazení předmětů do kategorií (přesun z povinně volitelných 
do povinných, především u botanického zaměření), dále byla rozšířena nabídka povinně volitelných a 
doporučených volitelných předmětů. 

Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ Ne Budova v nájmu – doba platnosti nájmu 31.12.2013 
Informační zabezpečení studijního programu 



Informační zdroje jsou zabezpečeny dvěma samostatnými knihovnami: 
1) Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty umístěna v areálu na Kotlářské ulici (zejména dílčí knihovna 

ÚBZ umístěná v prostorách ÚBZ). 
2) Knihovna univerzitního kampusu, nově vzniklá v roce 2007 transformací Ústřední knihovny Lékařské 

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

 
 
Ústřední knihovna PřF MU 
Knihovna univerzitního kampusu MU 
 
Celkový počet svazků                                                 357 310 

31 741 
 
Roční přírůstek knižních jednotek                                 5 070 

  798 
 
Počet odebíraných titulů časopisů                                   603 

79 
 
Jsou součástí fondu kompaktní disky?                            ano 

ano 
 
Jsou součástí fondů videokazety?                                   ano 

ano 
 
Otevírací hodiny knihovny/studovny v týdnu          42 hod týdně 

   47 hod týdně 
 
Provozuje knihovna počítačové inform. služby?             ano 

 ano 
 
Zajišťuje knihovna rešerše z databází?                 ne, uživatelé samoobslužně 

ano 
 
Je zapojena na CESNET/INTERNET?                           ano 

ano 
 
Počet stanic na CESNETu/INTERNETu                          90 

110 
 
Počet počítačů v knihovně/studovně 

79 
91 

 
Z toho počítačů zapojených v síti                                    79 
                                                                                         91 
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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 Ekologická a evoluční biologie 
Název studijního oboru Ekologická a evoluční biologie 
Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. 
Seznam předmětů je uveden v doporučeném studijním plánu, viz část C1. 
Obsah a rozsah SZZk  
Pro studenty oboru Ekologická a ekoluční biologie se státní závěrečná zkouška skládá z otázek systému a evoluce 
rostlin a živočichů, a základů ekologie. U všech taxonomických kategorií jsou vyžadovány latinské názvy. 

SKUPINA OKRUHŮ OTÁZEK ZE SYSTÉMU A EVOLUCE ROSTLIN  
 Stavba a součásti buněk sinic, řas, hub a houbových organismů: typy stélek, výživa a její zdroje, 

pohybový aparát, rozmnožování a další pohlavní procesy, životní cykly, střídání generací, plodnice hub a 
houbových organismů.  

 Ekologie (biotopy a substráty, organismy vodní, půdní, aerofytické, žijící na jiných organismech), 
symbiotické vztahy (lichenismus, mykorhiza, symbiózy s protisty a živočichy, příklady), parazitismus 
hub a houbových organismů (biotrofní a nekrotrofní, obligátní a fakultativní, příklady). 

 Význam sinic a řas pro člověka: toxiny, hospodářské škody, hospodářské využití, akvakultury, 
biomedicína, farmacie, ochrana řas. 

 Přehled systému a charakteristika základních taxonů sinic, řas hub a lišejníků: Cyanobacteria, Algae: 
Dinophyta, Cryptophyta, Heterokontophyta, Haptophyta, Euglenophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, 
Charophyta, Myxomycota, Plasmodiophoromycota, Oomycota, Fungi: Chytridiomycota, Zygomycota, 
Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, Lichenes. 

 Kořen, stonek, list (základní charakteristiky, morfologická klasifikace, metamorfózy), květ, květenství, 
typy reprodukce: autogamie, allogamie, způsoby přenosu pylu, agamospermie a klonalita, diaspora, plod, 
semeno (způsoby šíření diaspor). 

 Základní principy a pojmy evoluce a taxonomie rostlin: taxon, druh, přirozený systém, základní 
mikroevoluční mechanismy, vznik a hlavní adaptivní znaky vyšších rostlin. 

 Charakteristika oddělení vyšších rostlin: Anthocerophyta, Marchantiophyta, Bryophyta, 
Cooksoniophyta, Rhyniophyta, Zosterophyllophyta, Trimerophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, 
Polypodiophyta, Psilotophyta, Pteridospermophyta, Progymnospermophyta, Cycadophyta, 
Cordaitophyta, Pinophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Magnoliophyta. 

 Charakteristika významných čeledí krytosemenných rostlin: Amborellaceae, Nymphaeaceae, 
Magnoliacae, Liliaceae, Alliaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Cyperaceae, Juncaceae, Poaceae, 
Ranunculaceae, Papaveraceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Geraniaceae, 
Euphorbiaceae, Salicaceae, Violaceae, Cannabaceae, Rosaceae, Fabaceae, Cucurbitaceae, Betulaceae, 
Fagaceae, Brassicaceae, Malvaceae, Primulaceae, Boraginaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae, 
Lamiaceae, Solanaceae, Apiaceae, Campanulaceae, Asteraceae.  

SKUPINA OKRUHŮ OTÁZEK ZE SYSTÉMU A EVOLUCE ŽIVOČICHŮ  
 Charakteristika taxonomických skupin: Amoebozoa, Rhizaria, Excavata, Chromalveolata, Opisthokonta, 

"Porifera", Ctenophora, Placozoa, Cnidaria, Myxozoa, Acoelomorpha, Ectoprocta, Entoprocta, 
Cycliophora, Gnathostomulida, Micrognathozoa, Syndermata. Gastrotricha, Platyhelminthes, Mollusca, 
Brachyozoa, Chaetognatha, Nemertea, Sipunculida, Annelida, Nematomorpha, Nematoda, Scalidophora, 
Onychophora, Tardigrada, Arthropoda, Pycnogonida, Euchelicerata, Myriapoda, Pancrustacea, 
Hexapoda, Xenoturbellida, Hemichordata, Echinodermata.  

 Charakteristiky těchto skupin zahrnují: morfologii a anatomii těla (u jednobuněčných stavbu buňky) s 
jednotlivými tělními soustavami a orgány (organelami), způsoby rozmnožování s typy larev a případně 
vývojových cyklů, ekologii, základní rozdělení skupin na nižší kategorie s běžnými zástupci (s 
preferencí druhů naší fauny). 

 Vznik, vývoj a charakteristika kmene Chordata; charakteristika a systém podkmenů, případně tříd 
nižších strunatců Prochordata (Ascidiacea, Thaliacea a Copelata) a Cephalochordata; charakteristika, 
systém a fylogeneze podkmene Vertebrata; charakteristika zahrnuje morfologii, rozmnožování a 
ontogenetický vývoj a ekologii příslušných taxonů.  

 Evoluční morfologie funkčně anatomických soustav jednotlivých tříd obratlovců: integument, skelet, 
muskulatura, nervová a endokrinní soustava, smyslové orgány, soustavy trávicí, dýchací, cévní a 
urogenitální, tělní dutiny. 
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 Morfologická, ekologická, příp. etologická charakteristika a systém taxonomických skupin: Agnatha, 
Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves a Mammalia.  

 Fylogenetické vztahy mezi jednotlivými taxony mnohobuněčných živočichů; charakteristika evolučně 
významných vymřelých skupin obratlovců, přehled významných zástupců středoevropské fauny 
obratlovců s důrazem na území ČR. 

SKUPINA OKRUHŮ OTÁZEK ZE ZÁKLADŮ EKOLOGIE 
 Pojem ekologie: Obsah pojmu, její hraniční obory a členění, ekologické faktory, organismy a jejich 

prostředí, adaptace, speciace, životní strategie. 
 Sluneční záření: Změny slunečního záření v atmosféře, využití záření v procesu fotosyntézy, adaptace 

organismů na sezónní a diurnální variabilitu záření, teplotní gradienty v přírodě, ektotermní a endotermní 
organismy, adaptace k nízkým a vysokým teplotám, teplota a zeměpisné rozšíření druhů. Půda: Složení 
půdy, diferenciační pedogenetické procesy, humus, edafon, diagnostické půdní horizonty, hlavní typy 
půd ČR. Voda: Význam vody, chemismus vody, její druhy a zdroje, základní ekologické faktory 
vodního prostředí, moře a brakické vody, adaptace organismů na vodní prostředí a vlhkost. 

 Organismus jako prostředí: parazit a hostitel, typy cizopasníků a jajich význam, buňky, tkáně a orgány 
jako ekologické niky, základní parazitohostitelské systémy, koncepce prostředí parazitů. 

 Populace: definice populací a jejich základní atributy, růst populací, vnitrodruhové vztahy, dynamika 
populací, životní strategie. Společenstvo: definice společenstva, prostorové vztahy společenstva ke 
gradientům prostředí, sukcese, význam K-strategie v sukcesi, koncepce CSR a rK strategií, klimax, 
pojem niky, diferenciace nik ve společenstvu, vliv kompetice na strukturu společenstva, diverzita a 
druhová bohatost. 

 Ekosystémy: biomasa, primární produktivita a její ovlivnění faktory prostředí, sekundární produktivita, 
toky energie v potravních řetězcích, tok látek, bilance živin v terestrických a akvatických ekosystémech, 
globální biochemické cykly a jejich ovlivnění činností člověka (fosfor, dusík, síra, uhlík).  

 Základní biomy Země: definice pojmu biom, tropický deštný les, savana, polopošť, poušť, step, 
vždyzelené lesy a křoviny mediteránníhop typu, opadavý listnatý les, boreální jehličnatý les, tundra. 
Přehled ekosystémů Evropy: opadavé listnaté lesy, horské jehličnaté lesy, kosodřevina, křoviny, 
ekosystémy sladkých vod a jejich litorálu, skalní ekosystémy, ekosystémy písečných dun, mořského 
pobřeží, rašeliniště, louky, primární alpinské bezlesí, kulturní step, synantropní (ruderální a segetální) 
ekosystémy. 

 Aplikovaná ekologie: destrukce životního prostředí, populační exploze lidstva, ekotoxikologie a chemie 
životního prostředí, znečištění biosféry, biomonitoring a bioindikace, ochrana životního prostředí. 

SHRNUTÍ – PŘEDMĚTY, JEJICHŽ NÁPLNĚ JE VYŽADOVÁNA U BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZKOUŠKY: 
 Systém a evoluce bezobratlých, + cvičení 
 Systém a evoluce nižších rostlin, + cvičení 
 Systém a evoluce obratlovců, + cvičení 
 Systém a evoluce vyšších rostlin, + cvičení 
 Systém cévnatých rostlin, + cvičení 
 Terénní cvičení z botaniky 
 Terénní cvičení ze zoologie 
 Základy ekologie 

SROVNÁVACÍ LITERATURA 
 Townsend C.R., Begon M., Harper J.L., 2010: Základy ekologie. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Olomouc. 
 Brusca R. C. & Brusca G. J., 1990: Invertebrates. Sinauer Assoc. Inc., Sunderland. 
 Gaisler J. & Zima J., 2007: Zoologie obratlovců. 2. přepracované vydání. Academia, Praha. 
 Hendrych R., 1979: Systém a evoluce vyšších rostlin. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. 
 Kalina T., Váňa J., 2005: Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. 

Karolinum, Praha. 
 Ruppert E.E., Fox R.S. & Barnes R.D., 2004: Invertebrate zoology. Seventh edition. Thomson, 

Brooks/Cole. 
 Sigmund L., Hanák V., Pravda O., 1994: Zoologie strunatců. Univerzita Karlova, Praha. 
 Slavíková Z., 1984: Morfologie rostlin. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. 
 Smejkal M., 1992: Systém a evoluce vyšších rostlin. In: Rosypal S. et al.: Fylogeneze, systém a biologie 

organismů, SPN, Praha. 
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 Štorch D., Mihulka S., 2000: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha. 
 Zrzavý J., 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha. 

Požadavky na přijímací řízení  
Studenti jsou ke studiu přijímáni na základě výsledku dosaženého v Testu studijních předpokladů (TSP), který je 
přijímací zkouškou pro uchazeče hlásící se na všechny fakulty MU kromě Lékařské fakulty a Fakulty sociálních 
studií. TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se ze 70 otázek 
členěných do 7 subtestů :  

 Numerické myšlení  
 Kulturní přehled  
 Symbolické myšlení  
 Analytické myšlení  
 Úsudky  
 Kritické myšlení  
 Prostorová představivost  
 Verbální myšlení 

 
Další povinnosti / odborná praxe  
 

Návrh témat prací a obhájené 
práce 

 

Navržená témata (příklady z mnoha nabízených témat) 
 Fytocenologická studie vybraného vegetačního typu ve zvoleném území České republiky nebo 

Slovenska (obecné téma, které si může zvolit více studentů současně) 
 Rašeliništní a prameništní společenstva a pH prostředí ve vybraném území České nebo Slovenské 

Republiky 
 Vývoj pěnovcového prameniště v Bílých Karpatech v posledních 8000 letech 
 Rašeliníky a jejich tolerance ke koncentraci vápníku 
 Aktualizace a analýza sbírky semen na Botanickém ústavu AV ČR 
 Predace nažek pcháčů a jejich kříženců 
 Rozšíření vybraných taxonů v České republice 
 Krytenky minerotrofních rašelinišť: druhová skladba, ekologie, využití 
 Biologie a autekologie pošvatek (Plecoptera) 
 Biologie a ekologie jepic (Ephemeroptera) České republiky 
 Faktory ovlivňující vertikální distribuci máloštětinatých opaskovců (Clitellata) na příkladu řeky Dyje 
 Distribuce hlístic (Nematoda) v hyporeálu štěrkovité řeky 
 Strategie příjmu potravy u parazitických platyhelmintů s důrazem na Monogenea 
 Využití experimentálních metod při studiu gregarin parazitujících v laboratorních chovech hmyzu 
 Revize drobných zemních savců v depozitní kolekci Muzea Novojičínska 
 Letová aktivita společenstva netopýrů v dominantních biotopech aluvia Moravy 
 Geografická variabilita vybraného taxonu netopýrů: literární rešerše 

V letech 2006-2011 bylo v předcházejícím oboru Systematická biologie a ekologie obhájeno 141 bakalářských 
prací, níže jsou příklady dvou témat (botanického a zoologického) z každého roku 2008-2011. 

 Sekundární sukcese na opuštěných polích pod Děvínem v Pavlovských vrších. 
https://is.muni.cz/auth/th/184384/prif_b/  

 Reprodukční chování a pohlavní výběr u hořavek (Acheilognathinae) a důrazem na hořavku duhovou. 
Rhodeus amarus). https://is.muni.cz/auth/th/184379/prif_b/  

 Srovnání flóry v různých typech zástavby v městě Humpolci a blízkém okolí. 
https://is.muni.cz/auth/th/223092/prif_b/  

 Diverzita a variabilita EPT taxonů v pramenných stružkách vápnitých slatinišť. 
https://is.muni.cz/auth/th/222709/prif_b/ 

 Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Litomyšlska. 
https://is.muni.cz/auth/th/269109/prif_b/  

 Společenstva měkkýšů na slatiništích jižní Skandinávie: změny podél gradientu minerální bohatosti. 
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https://is.muni.cz/auth/th/268751/prif_b/ 
 Které procesy ovlivňují prostorovou variabilitu bylinného patra v lesích na jemné škále? 

https://is.muni.cz/th/323585/prif_b/ 
 Detailní populačně-genetická struktura hořavky duhové ve střední Evropě. 

https://is.muni.cz/th/324243/prif_b/ 

Archív závěrečných prací obhájených na Masarykově univerzitě od r 2006 je na: https://is.muni.cz/thesis/ 
Návaznost na další stud. program  
Absolvent bakalářského studijního oboru Ekologická a evoluční biologie (PřF MU) má možnost pokračovat v 
navazujícím magisterském studijním programu Ekologická a evoluční biologie, oboru Botanika nebo Zoologie 
(PřF MU), případně ve studiu magisterských programů zaměřených na zoologii, botaniku a ekologii v ČR i v 
zahraničí. 
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C1 - Doporučený studijní plán 
Doporučený studijní plán rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby tří let a může se stát závazným 
jedině volbou studenta. Zaručuje studentům, kteří podle něho studují, splnění povinností nutných k ukončení 
vysokoškolského studia během standardní doby. Fakultní rozvrh je zpracován v návaznosti na doporučené 
studijní plány.  
Doporučený studijní plán je vypracován zvlášť pro zaměření  Botanika a zvlášť pro zaměření Zoologie. Liší se 
skladbou doporučených volitelných předmětů, které odrážejí rozdílné metodické a teoretické znalosti potřebné 
k vypracování bakalářské práce zaměřené na botaniku nebo zoologii. 
 

1. rok studia - zaměření Botanika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1000  
Úvod do studia systematické 
biologie a ekologie  

1  0/1  z  Grulich,Schenková 

Bi1030  Systém a evoluce bezobratlých  3+2  3/0  zk  Horsák 

Bi1030c  
Systém a evoluce bezobratlých - 
cvičení  

2  0/2  z  Schenková 

Bi1090  Systém a evoluce řas a hub  2+2  2/0  zk  Hrouda,Uher 

Bi1090c  
Systém a evoluce řas a hub - 
cvičení  

2  0/2  z  Uher,Hrouda,Dvořák 

Bi1180  Morfologie rostlin  2+1  2/0  kz  Hrouda 

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

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

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

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

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

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

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

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

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi2030  Systém a evoluce vyšších rostlin  3+2  3/0  zk  Bureš 

Bi2030c  
Systém a evoluce vyšších rostlin - 
cvičení  

2  0/2  z  Bureš,Šmarda,Rotreklová 

Bi2090  Systém a evoluce obratlovců  3+2  3/0  zk  Řehák 

Bi2090c  
Systém a evoluce obratlovců - 
cvičení  

2  0/2  z  Bartonička,Sychra 

Bi2130  
Terénní cvičení k systematické 
botanice  

3+2  5 dní  zk  Danihelka,Grulich,Šmarda 

Bi2140  Terénní cvičení ze zoologie  3+2  5 dní  zk  Schenková,Zahrádková,Řehák 

Povinně volitelné předměty 

Bi2210  Informační zdroje v botanice  1  0/1  z  Bureš 

Bi6450  Základní metody terénní botaniky 2  1/1  z  Danihelka 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi6631  
Floristický kurs České botanické 
společnosti  

3  5 dní  z  Grulich 

Doporučené volitelné předměty 

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

Z povinně volitelných předmětů student povinně volí v rozsahu alespoň 3 kreditů.  
Studenti jsou povinni během bakalářského studia absolvovat alespoň dvě terénní cvičení z předmětů Bi6631, 
Bi6661, Bi6671, Bi6691 nebo Bi7530. 
Předmět Bi6631 je možné absolvovat vícekrát během studia. 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.  

2. rok studia - zaměření Botanika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

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

Bi1060c  
Cytologie a anatomie rostlin - 
cvičení  

2  0/2  z  Baláž,Gloser,Hájek 

Bi3030  Fyziologie živočichů  2+2  2/0  zk  Vácha 

Bi3110  
Vědecká prezentace v botanice a 
zoologii  

1+1  0/1  k  Grulich,Řehulková 

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

C7777  Zacházení s chemickými látkami 0  0/0  z  Příhoda 

Bi7530  Mykologická exkurze  2     z  Dvořák,Hrouda 

Doporučené volitelné předměty 

JAB03  Angličtina pro biology III  2  0/2  z  Němcová 

Z povinně volitelných předmětů obou semestrů druhého roku studia student povinně volí alespoň v rozsahu 5 
kreditů. 
Studenti jsou povinni během bakalářského studia absolvovat alespoň dvě terénní cvičení z předmětů Bi6631, 
Bi6661, Bi6671, Bi6691 nebo Bi7530.  
Předmět Bi7530 je možné absolvovat vícekrát během studia. 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.  

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi4010  Základy molekulární biologie  2+2  2/0  zk  Šmarda 

Bi4010c  
Základy molekulární biologie - 
cvičení  

1  0/1  z  Pantůček 

Bi4060  Fyziologie rostlin  2+2  2/0  zk  Gloser 

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

Bi4115  Systém cévnatých rostlin  2+2  2/0  zk  Grulich 

Bi5210  Populační ekologie rostlin  1+2  1/0  zk  Tichý 

Bi6549  
Zpracování základních 
botanických dat  

2  2/0  z  Danihelka,Tichý 

JA001  Odborná angličtina - zkouška  2  0/0  zk  Ševečková,Čoupková,Hranáčová 

Povinně volitelné předměty 

Bi2060  Základy mikrobiologie  3+2  2/1  zk  Krsek 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi2210  Informační zdroje v botanice  1  0/1  z  Bureš 

Bi6631  
Floristický kurs České botanické 
společnosti  

3     z  Grulich 

Bi6661  Terénní cvičení z geobotaniky  3  5 dní  z  Tichý,Zelený 

Bi6671  Terénní cvičení ke květeně ČR  3  5 dní  z  Grulich 

Doporučené volitelné předměty 

JAB04  Angličtina pro biology IV  2  0/2  z  Němcová 

Z povinně volitelných předmětů obou semestrů druhého roku studia student povinně volí alespoň v rozsahu 5 
kreditů. 
Předměty Bi6631 a Bi6671 je možné absolvovat vícekrát během studia.  
Studenti jsou povinni během bakalářského studia absolvovat alespoň dvě terénní cvičení z předmětů Bi6631, 
Bi6661, Bi6671, Bi6691 nebo Bi7530.  
Ve druhém roce studia povinně absolvují alespoň jeden z předmětů Bi6661 nebo Bi6671 s ohledem na zaměření 
bakalářské práce. 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.  

3. rok studia - zaměření Botanika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

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

Bi5200  Bakalářská práce z botaniky I.  8  0/8  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi5690  Botanický seminář I.  2  0/2  z  Chytrý 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Povinně volitelné předměty 

Bi5640  Biologie a ekologie mechorostů  3+2  2/1  zk  Mikulášková 

Bi7180  Evoluční morfologie rostlin  2  0/2  k  Veselý 

Bi7529  Mykologické praktikum  3  0/3  z  Dvořák 

Bi7580  Fytogeografie  3+2  3/0  zk  Grulich 

Z povinně volitelných předmětů obou semestrů třetího roku studia  student povinně volí alespoň v rozsahu 5 
kreditů. 
Předmět Bi5640 je vypisován v lichých letech. 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi6015  Bakalářská práce z botaniky II.  8  0/8  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi6540  Vegetace ČR  3+2  3/0  zk  Chytrý 

Bi6580  Taxonomie rostlin  2+2  2/0  zk  Bureš,Šmarda 

Bi6651  Botanický seminář II.  2  0/2  z  Chytrý 

Povinně volitelné předměty 

Bi6589  Metody rostlinné taxonomie  2  0/2  z  Bureš,Šmarda 

Bi9529  Metody terénní fykologie  6+3  2/4  zk  Uher 

Z povinně volitelných předmětů obou semestrů třetího roku studia student povinně volí alespoň v rozsahu 5 
kreditů.  
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Doporučené volitelné předměty pro 1. až 3. rok studia - zaměření Botanika 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Bi1050  Biologická technika  2  0/2  z  Baláž,Dubová,Řehulková 

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

Bi7539  
Systematický přehled makroskopických 
hub  

1+2  1/0  zk  Dvořák 

Bi7560  Úvod do R  2  0/2  z  Syrovátka 

Bi9661  Vybrané problémy z botaniky  1  1/0  z  Chytrý 

Bi9671  Blok botanických expertů  1  1/0  z  Bureš,Chytrý 

Bi9676  Biosystematický seminář I.  2  0/2  z  Bureš 

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

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

M1030  Matematika pro biology  4  0/3  kz  Pospíšil 

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

Předměty Bi9661, Bi9671 a Bi9676 si může student zapsat opakovaně vícekrát během studia. 
Předmět Bi7539 je vypisován v lichých letech. 

Jarní semestr 

Bi0662  Vybrané problémy z botaniky  1  1/0  z  Chytrý 

Bi0672  Blok botanických expertů  1  1/0  z  Bureš,Chytrý 

Bi0677  Biosystematický seminář II.  2  0/2  z  Bureš 

Bi6681  Chráněná území Brna a okolí 1  3  2/0  z  Veselý 

Bi6682  Chráněná území Brna a okolí 2  3  2/0  z  Veselý 

Bi6691  Zahraniční botanická exkurze  3  0/0  z  Grulich,Chytrý 

Bi7525  Obecná mykologie  2+2  2/0  zk  Hrouda 

Bi7535  Ekologie a význam hub  2+2  2/0  zk  Hrouda 

Bi7540  Zpracování dat v ekologii společenstev  3+2  2/1  zk  Zelený 

Bi7920  Zpracování biologických dat  2+1  0/2  k  Pekár 

Bi8190  Vizualizace biologických dat  2  0/2  z  Zelený 

Bi9000  
Geografické informační systémy v 
botanice a zoologii  

3+1  1/2  k  Hájek 

Bi9535  Ekologie sinic a řas  4+2  2/2  zk  Uher 

Bi9540  
Laboratorní a informační technologie v 
kryptogamologii  

3  0/3  z  Hrouda,Kubešová,Uher 

Předměty Bi0662, Bi0672, Bi0677 a Bi6691 si může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.  
Předměty Bi6681 a Bi7525 jsou vypisovány v lichých letech. 
Předměty Bi6682, Bi7535 a Bi8190 jsou vypisovány v sudých letech.  
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1. rok studia - zaměření Zoologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1000  
Úvod do studia systematické 
biologie a ekologie  

1  0/1  z  Grulich,Schenková 

Bi1030  Systém a evoluce bezobratlých  3+2  3/0  zk  Horsák 

Bi1030c  
Systém a evoluce bezobratlých 
- cvičení  

2  0/2  z  Schenková 

Bi1090  Systém a evoluce řas a hub  2+2  2/0  zk  Hrouda,Uher 

Bi1090c  
Systém a evoluce řas a hub - 
cvičení  

2  0/2  z  Uher,Hrouda,Dvořák 

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

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

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

Bi2080c  
Histologie a organologie - 
cvičení  

2  0/2  z  Dušková,Hodová,Nejezchlebová 

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

C7777  
Zacházení s chemickými 
látkami  

0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

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

C1300  Základní výpočty v chemii  1  0/1  z  Nečas 

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

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

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi2030  
Systém a evoluce vyšších 
rostlin  

3+2  3/0  zk  Bureš 

Bi2030c  
Systém a evoluce vyšších 
rostlin - cvičení  

2  0/2  z  Bureš,Šmarda,Rotreklová 

Bi2090  Systém a evoluce obratlovců  3+2  3/0  zk  Řehák 

Bi2090c  
Systém a evoluce obratlovců - 
cvičení  

2  0/2  z  Bartonička,Sychra 

Bi2130  
Terénní cvičení k systematické 
botanice  

3+2  5D  zk  Danihelka,Grulich,Šmarda 

Bi2140  Terénní cvičení ze zoologie  3+2  5D  zk  Schenková,Zahrádková,Řehák 

Doporučené volitelné předměty 

Bi2220  Informační zdroje v zoologii  1+1  0/1  k  Pekár 

Bi6450  
Základní metody terénní 
botaniky  

2  1/1  z  Danihelka 

Bi8761  
Úvod do terénní zoologie 
bezobratlých  

2+1  1/1  k  Schenková,Horsák 

Bi8771  
Metody terénní zoologie 
obratlovců  

2+1  2/0  k  Koubek 

 15



kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

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

Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro 
studium bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - zaměření Zoologie. 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.  

2. rok studia - zaměření Zoologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

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

Bi1060c  
Cytologie a anatomie rostlin - 
cvičení  

2  0/2  z  Baláž,Gloser,Hájek 

Bi3030  Fyziologie živočichů  2+2  2/0  zk  Vácha 

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

Bi3110  
Vědecká prezentace v botanice 
a zoologii  

1+1  0/1  k  Grulich,Řehulková 

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

C7777  
Zacházení s chemickými 
látkami  

0  0/0  z  Příhoda 

Doporučené volitelné předměty 

Bi2302  Zoologická mikrotechnika  3  0/2  k  Koubková 

Bi3130  Morfologie živočichů  2+2  2  zk  Roček 

Bi8710  Ochrana přírody  2+2  2/0  zk  Schlaghamerský 

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

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

JAB03  Angličtina pro biology III  2  /2  z  Němcová 

M1030  Matematika pro biology  4  0/3  kz  Pospíšil 

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

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi2060  Základy mikrobiologie  3+2  2/1  zk  Krsek 

Bi4010  Základy molekulární biologie  2+2  2/0  zk  Šmarda 

Bi4010c  
Základy molekulární biologie - 
cvičení  

1  0/1  z  Pantůček 

Bi4060  Fyziologie rostlin  2+2  2/0  zk  Gloser 

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

JA001  Odborná angličtina - zkouška  2  0/0  zk  Ševečková,Čoupková,Hranáčová 

Doporučené volitelné předměty 

Bi7451  Biologie vodních bezobratlých  2+2  2/0  zk  Pařil,Zahrádková 

Bi8035  
Základy geochemie a 
hydrochemie pro ekology  

2+2  2/0  zk  Helešic 

Bi8762  
Determinace vodních 
bezobratlých - cvičení  

4  0/4  z  Schenková 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi8763  
Determinace suchozemských 
bezobratlých - cvičení  

4  0/4  z  Schlaghamerský 

JAB04  Angličtina pro biology IV  2  /2  z  Němcová 

Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro 
studium bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - zaměření Zoologie. 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.  

3. rok studia - zaměření Zoologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

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

Bi5785  Bakalářská práce ze zoologie I.  7  0/7  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi6800  Zoologický seminář I.  2  0/2  z  Helešic,Zahrádková 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Povinně volitelné předměty 

Bi4001  
Pokroky ve výzkumu obratlovců 
(seminář)  

2  0/2  z  Řehák,Bryja 

Bi5021  Evertebratologický seminář  2  0/2  z  Pekár,Schlaghamerský 

Bi6473  Parazitologický seminář  2  0/2  z  Gelnar,Blažek 

Bi7805  Hydrobiologický seminář  2  0/2  z  Helešic,Schenková 

Doporučené volitelné předměty 

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

Bi7450  Základy parazitologie  2+2  2/0  zk  Řehulková 

Bi7450c  Základy parazitologie - cvičení  2  0/2  z  Řehulková 

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

Bi7900  Genetické metody v zoologii  2+2  2/0  zk  Macholán,Bryja 

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

Povinně volitelný předmět studenti volí podle zaměření své bakalářské práce. 
Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro 
studium bakalářského oboru Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie. 
Předmět Bi7450 a Bi7450c povinně zapisují budoucí studenti specializace parazitologie. 
Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.  

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi6365  Bakalářská práce ze zoologie II.  9  0/9  z  vedoucí bakalářské práce 

Bi6801  Zoologický seminář II.  2  0/2  z  Helešic,Zahrádková 

Povinně volitelné předměty 

Bi4001  
Pokroky ve výzkumu obratlovců 
(seminář)  

2  0/2  z  Řehák,Bryja 

Bi5021  Evertebratologický seminář  2  0/2  z  Pekár,Schlaghamerský 

Bi6330  Obecná parazitologie  2+2  2/0  zk  Gelnar 

Bi6360  Hydrobiologie  2+2  2/0  zk  Helešic 

Bi6473  Parazitologický seminář  2  0/2  z  Gelnar,Blažek 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi6760  Základy entomologie  2+2  2/2  zk  Vaňhara 

Bi7805  Hydrobiologický seminář  2  0/2  z  Helešic,Schenková 

Bi8001  Pedobiologie  2+2  2/0  zk  Schlaghamerský 

Bi8130  Etologie  2+2  2/0  zk  Zukal 

Doporučené volitelné předměty 

Bi0999  Molekulární ekologie  2+2  2/0  zk  Bryja,Macholán 

Bi4115  Systém cévnatých rostlin  2+2  2/0  zk  Grulich 

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

Bi6750  Základní limnologické metody  2  0/2  z  Pařil,Zahrádková,Zhai 

Bi7540  
Zpracování dat v ekologii 
společenstev  

3+2  2/1  zk  Zelený 

Studenti povinně volí podle zaměření své bakalářské práce seminář a jeden ze specializovaných kurzů. 
Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro 
studium bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - zaměření Zoologie. 

Další volitelné předměty pro 1. až 3. rok studia - zaměření Zoologie 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Ostatní předměty 

Bi4070  Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii  3  2/0  k  Kadlec 

Bi5120  Antropologie  2+2  2/0  zk  Drozdová 

Bi5580  Obecná ekotoxikologie  2+2  2/0  zk  Bláha 

Bi5980  Statistické hodnocení biodiverzity  2+1  2/0  k  Dušek,Jarkovský,Haruštiaková

Bi7560  Úvod do R  2  0/2  z  Syrovátka 

Bi7685  Základy produkční ekologie  2+2  2/0  zk  Helešic 

Bi7710  
Legislativa ochrany přírody a životního 
prostředí  

2+2  2/0  zk  Zahrádka 

Bi7770  
Metodologie molekulární taxonomie a 
fylogeneze hmyzu  

3  1/2  z  Tóthová 

Bi7900  Genetické metody v zoologii  2+2  2/0  zk  Macholán,Bryja 

Bi8055  Arachnologie  3+2  2/1  zk  Pekár 

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

Jarní semestr 

Ostatní předměty 

Bi0055  Terénní cvičení z entomologie  3     z  Horsák,Sychra,Malenovský 

Bi3010  Elektronová mikroskopie  3  0/2  k  Hodová 

Bi4280  Speciální histologie živočichů  2+2  1/1  zk  Hodová 

Bi4340  Biologie člověka  2+2  2/0  zk  Drozdová 

Bi6260  Fyziologie adaptací  1+1  1/0  k  Vácha 

Bi6370  Základy humánní parazitologie  3+2  3/0  zk  Gelnar 

Bi7440  Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně  2+2  2/0  zk  Hřebíček,Kubásek 

Bi8008  Malakozoologie  2+2  1/1  zk  Horsák 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Bi8165  Ekologie mokřadů  1+2  1/0  zk  Šumberová 

Bi8169  Ekologie mokřadů - cvičení  1  0/1  z  Šumberová 

Bi8780  Systém a fylogeneze hmyzu  4+2  4/0  zk  Malenovský,Vaňhara 

Bi8940  Vývojová biologie  2+2  2/0  zk  Hejátko 

Bi9000  
Geografické informační systémy v botanice a 
zoologii  

3+1  1/2  k  Hájek 

F2130  Fyzika v živé přírodě  2+1  2/0  k  Bochníček,Konečný 

M81B0 Matematické modely v biologii  2+1  2/0  k  Lánský 

 

Sportovní aktivity 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Povinné předměty 

   Sportovní aktivity  2  0/2  z  FSpS 

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



 
 

E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Ekologická a evoluční biologie 
Název studijního oboru Ekologická a evoluční 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 
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 
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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 Ekologická a evoluční biologie 
Název studijního oboru Ekologická a evoluční biologie 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  
V letech 2005-2011 byl Ústav botaniky a zoologie nositelem Výzkumného záměru (MSM 0021622416, Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza 
variability v prostoru a čase), který výrazným způsobem přispěl k rozvoji vědecké činnosti a zapojení studentů do výzkumných aktivit. V rámci tohoto projektu se jednotliví 
akademičtí pracovníci rozdělili do 7 pracovních skupiny (viz http://www.sci.muni.cz/botany/vz/index_cz.htm), které z větší části odpovídají i specializací studentů v rámci 
bakalářských prací. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2010 publikováno více než 100 vědeckých sdělení v ISI časopisech (viz 
http://www.sci.muni.cz/botany/vz/publications.php?typ=p). Pracoviště je dále úspěšné v získávání grantů u tuzemských i zahraničních grantových agentur a nadací. V letech 
2011-2015 bude probíhat řešení 19 grantových a vývojových projektů. V roce 2010 získalo pracoviště z OPVK fondů EU projet na inovaci a modularizaci výuky evoluční a 
ekologické biologie (viz http://botzool.sci.muni.cz/opvk/). Podstatné rozšíření vědecké činnosti představuje napojení na ústavy Akademie věd (zejména Ústav biologie 
obratlovců a Botanický ústav), kde mají někteří vyučující a zaměstnanci ústavu částečné úvazky a celá řada diplomových prací je vypracována pod vedením pracovníků 
těchto ústavů. 

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 
 

Přírodovědecká fakulta MU Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a 
čase 

MŠMT 2005-2011 

Přírodovědecká fakulta MU Úloha imunitní investice v kontextu kompromisů: imunoekologické studium vztahů 
mezi reprodukcí, imunitou a parazitizmem u sladkovodních ryb 

GA ČR 2007-2011 

Přírodovědecká fakulta MU Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev  GA ČR 2009-2011 
Přírodovědecká fakulta MU Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet   2008-2012 
Přírodovědecká fakulta MU Evolučně-ekologická analýza společenstev a populací  GA ČR 2009-2012 
Přírodovědecká fakulta MU Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae  GA ČR 2009-2012 
Přírodovědecká fakulta MU Hostitelsko-parazitické interakce v hybridních systémech kaprovitých ryb  GA ČR 2010-2012 
Přírodovědecká fakulta MU Srovnávací morfologie a imunohistochemie v hodnocení fylogenetických vztahů mezi 

zástupci raných linií kmene Apicomplexa  
GA ČR 2010-2012 

Přírodovědecká fakulta MU Buněčný pohyb a cytoskelet u jednobuněčných parazitů kmene Apicomplexa  MŠMT 2011-2012 
Přírodovědecká fakulta MU Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní oblasti  GAAV ČR 2009-2013 
Přírodovědecká fakulta MU Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie  MŠMT 2010-2013 
Přírodovědecká fakulta MU Fylogeneze subtribu Hieraciinae (Asteraceae) - modelový příklad kontrastních 

evolučních strategií v blízce příbuzných liniích  
GA ČR 2010-2013 

Přírodovědecká fakulta MU Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a kosekvence v ekologii 
rašelinišť  

GA ČR 2010-2014 

Přírodovědecká fakulta MU Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých GA ČR 2011-2014 
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v izolovaných prameništních slatiništích 
Přírodovědecká fakulta MU Evolution of base composition in land plants  GA ČR 2011-2014 
Přírodovědecká fakulta MU Eco-geographical limitation of large genomes in angiosperms:a role of phosphorus  GA ČR 2011-2014 
Přírodovědecká fakulta MU Generalized supervised classification in community ecology  GA ČR 2011-2014 
Přírodovědecká fakulta MU Gradienty prostředí, vegetační dynamika a krajinné změny v Západních Karpatech od 

pozdního glaciálu po současnost 
GA ČR 2011-2015 

Přírodovědecká fakulta MU Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v 
reliktních ekosystémech Sibiře 

GA ČR 2011-2015 

 



 
 

D – Charakteristika studijních předmětů 
Bi0055 Terénní cvičení z entomologie 
Vyučující: doc. RNDr. Michal Horsák Ph.D., Mgr. Jan Sychra , Mgr. Igor Malenovský Ph.D.  
Rozsah: 0/0. 3+1D. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni poznat jednotlivé řády hmyzu a jednotlivé 
běžné zástupce fauny ČR. Budou obeznámeni s ekologickými nároky jednotlivých skupin a druhů a s jejich 
biologickým a případně aplikovaným významem. Také získají dovednosti o základních metodách terénního 
průzkumu v entomologii.  
Osnova:  

 Kurz probíhá během tří dnů pobytu na vybraných přírodních lokalitách, kde bude prováděn sběr 
materiálu, průzkum lokality, determinace a demonstrace nalezených taxonů a druhů. 

Výukové metody: terénní cvičení  
Metody hodnocení: terénní exkurze o víkendech (3 dny za semestr), zkouška ústní  
Literatura:  

 Horsák M. & Vašátko J., 2007: Měkkýši. - Příroda České republiky: průvodce faunou (eds K. Hudec, J. 
Kolibáč, Z. Laštůvka a M. Peňáz), pp. 18-35. Academia, Praha.  

Bi0662 Vybrané problémy z botaniky 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: V předmětu Vybrané problémy z botaniky přednášejí většinou blokovou formou zvaní externí 
přednášející o svém výzkumu. Každý semestr je zván jiný přednášející. Smyslem není probírání ucelené látky 
z nějakého předmětu, ale spíše definování vědeckých problémů ve zvoleném užším tématu, diskuse 
o metodických postupech vedoucích k řešení těchto problémů a prezentace výsledků konkrétních projektů. 
Předmět je vhodný zejména pro studenty magisterského studijního oboru Systematická biologie a ekologie - 
směr botanika, doktorských studijních oborů Biologie v oborech Botanika a Ekologie a pro vyšší ročníky 
bakalářského studijního oboru Systematická biologie a ekologie. Předmět Vybrané problémy z botaniky lze 
absolvovat i vícekrát během studia.  
Osnova:  

 Arctic Ecosystems 
  
 1. Introduction to the Circumpolar Arctic: definition, physiography, geology, geography, climate, etc. 

(mostly on the biophysical environment with a focus on vegetation, using the Circumpolar Arctic 
Vegetation map as framework). 

 2. Hierarchical approach to describing and mapping tundra vegetation. 
 3. Arctic vegetation disturbance and recovery. 
 4. Arctic vegetation in relationship to climate change (including Greening of the Arctic). 
 5. Vegetation-permafrost relationships, bicomplexity of patterned ground. 

Výukové metody: přednáška; vzhledem k možnostem externích přednášejících probíhá výuka zpravidla 
blokově.  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura: 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Bi0672 Blok botanických expertů 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D., prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s českou a zčásti i zahraniční botanickou odbornou 
komunitou prostřednictvím zvaných přednášek špičkových odborníků z jiných institucí. Témata přednášek 
budou z širokého oboru evoluce a ekologie rostlin. Předpokládá se šest až sedm dvouhodinových přednášek 
v každém semestru.  



Osnova:  

 Šest až sedm dvouhodinových přednášek v každém semestru. Témata přednášek jsou každoročně 
obměňována. 

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

Bi0677 Biosystematický seminář II. 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Biosystematický seminář je místem pravidelného setkávání učitelů, vědeckých pracovníků a 
studentů magisterského a bakalářského studia zaměřených na biosystematiku rostlin. Hlavními cíli jsou: naučit 
se prezentovat a diskutovat cíle, metody a výsledky výzkumu. Seznámit se s oborově spřízněnými pracovišti, 
navázat kontakty a získat představu o možnostech pracovního uplatnění po skončení studia.  
Osnova:  

 Prezentace cílů, metod a výsledků výzkumu. Referáty o konferencích a pracovních setkáních. Přehledy 
o nových literárních pramenech z rostlinné biosystematiky. Zvané přednášky badatelů z oborově 
spřízněných institucí. 

Výukové metody: diskuse v hodině  
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. info  

Bi0999 Molekulární ekologie 
Vyučující: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D., prof. RNDr. Miloš Macholán CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Molekulární ekologie je nedávno vzniklý obor, který se snaží řešit ekologické problémy 
molekulárně-genetickými metodami. Přestože má takto vymezená disciplína zdánlivě nejasné hranice, tvoří 
řešená problematika překvapivě kompaktní celek. I přes svůj nedávný vznik prochází tato disciplína bouřlivým 
vývojem. Množství vědeckých článků věnujících se molekulární ekologii roste geometrickou řadou, existuje 
specializovaný velmi kvalitní časopis a již vyšly i první učebnice. Hlavním cílem přednášky je seznámit studenty 
se základy této nauky a speciální pozornost bude věnována interpretaci výsledků získaných genetickými 
metodami.  
Osnova:  

 1. Co je a co není molekulární ekologie? (JB) 
 Vymezení oboru, překryv s jinými obory, stručná historie. 
 2. Genetická variabilita v přírodních populacích, hlavní používané terénní a laboratorní metody (JB) 
 Sběr a uchování vzorků, metody zjišťování genetického polymorfismu u volně žijících živočichů, 

genetické markery. 
 3. Genetická identifikace - kryptické druhy a hybridizace, identifikace jedince a pohlaví molekulárními 

metodami (JB) 
 DNA barcoding, fixovaný polymorfismus, genetický fingerprinting, CHD geny u ptáků, chromosom Y 

u savců. 
 4. Aplikace molekulárních metod v behaviorální ekologii. Určení otce, matky nebo obou dvou. 

Minimální počet rodičů vrhu nebo snůšky. (JB) 
 Analýzy příbuzenských vztahů a párovacích systémů, jednoduché vyloučení, categorical x fractional 

likelihood, přehled dostupných programů. Genetická identifikace disperze a migrace, sex-biased 
dispersal, assignment test. 

 5. Rekonstrukce fylogeneze, ekologické analýzy s využitím fylogenetické informace. (MM) 
 Základní fylogenetické principy a programy pro analýzu DNA sekvencí. Fylogenetické kontrasty a 

komparativní metody. Likelihood, Bayesiánské metody, koalescenční přístup. (2 přednášky) 
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 6. Populační genetika: studium populační struktury, genetické diversity a inbreedingu (JB) 
 Důsledky Hardy-Weinbergova pravidla, změny alelických frekvencí (mutace, migrace, selekce, velikost 

populace, genetický drift), Wahlundův princip, F-statistika, isolation by distance, AMOVA, příklady 
s využitím dostupných programů (2 přednášky) 

 7. Fylogeografie: genetická historie rozšíření druhu. (MM) 
 Výhody mitochondriální DNA a její alternativy (Y chromosom), refugia a kolonizační cesty, genetický 

drift vs. tok genů, fylogeografie a koevoluce. 
 8. Hybridizace v přírodě, hybridní zóny (MM) 
 Konstrukce kliny, selekce proti hybridům, rozdíly v introgresi různých částí genomu. 
 9. Ochranářská genetika (JB) 
 Neinvazivní genetické metody, probability of identity, odhady Ne, bottleneck, důsledky fragmentace 

populací, lokální adaptace, inbrední a outbrední deprese. 
 10. Geny a jejich biologická funkce - příklady funkčních genů a jejich význam v ekologii (JB) 
 Adaptivní variabilita, imunogenetika, geny a komunikace (MHC, MUPs, ABP), analýza selekce na 

molekulární a populační úrovni, využití -omics metod v ekologii. 

Výukové metody: Přednášky, diskuze nad specifickými problémy, domácí příprava a prezentace studentů.  
Metody hodnocení: Přednášky, diskuze v hodině, prezentace přednášek. Ústní zkouška.  
Literatura:  

 Avise, John C. Phylogeography :the history and formation of species. Cambridge, Mass. : Harvard 
University Press, 2001. viii, 447. ISBN 0-674-66638-0. info  

 Hartl, Daniel L. A primer of population genetics. 3rd ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2000. 
xvii, 221. ISBN 0-87893-304-2. info  

 Beebee, Trevor J. C. - Rowe, Graham. An introduction to molecular ecology. 1st pub. New York : 
Oxford University Press, 2004. xxii, 346. ISBN 0-19-924857-5. info  

 Principles of population genetics. Edited by Daniel L. Hartl - Andrew G. Clark. 4th ed. Sunderland, 
Mass. : Sinauer Associates, 2007. xv, 652 s. ISBN 978-0-87893-308. info  

 Freeland, Joanna. Molecular ecology. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. x, 388 s. ISBN 0-470-
09062-6. info  

Bi1000 Úvod do studia systematické biologie a ekologie 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc., RNDr. Jana Schenková Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: použít informace o jednotlivých odděleních 
věnujících se systematické zoologii a ekologii; bude se orientovat ve směrech výzkumu a konkrétních projektech 
na jednotlivých odděleních; rozhodnout se na základě těchto informací o dalším směru studia.  
Osnova:  

 Směry výzkumu jednotlivých pracovních skupin: 
 Systematika rostlin; 
 Výzkum vegetace; 
 Ekologie rašelinišť 
 Výzkum bezobratlých; 
 Výzkum obratlovců; 
 Hydrobiologie; 
 Parazitologie 

Výukové metody: dvouhodinové přenášky, 1x za 14 dní  
Metody hodnocení: na závěr semestru je požadována domácí práce  
Literatura:  

 Příroda České republiky - Průvodce faunou, Karel Hudec, 2007  
 Klíč ke květeně České republiky, K. Kubát, 2002  
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Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých 
Vyučující: doc. RNDr. Michal Horsák Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: Seznámení se s aktuální fylogenezí "bezobratlých" mnohobuněčných 
živočichů a vybraných skupin jednobuněčných organismů. Poznání morfologie, anatomie, biologie a ekologie 
jednotlivých vyšších taxonů a významných nižších systematických skupin. Rozšíření a praktický význam 
vybraných živočichů s ohledem na faunu České republiky.  
Osnova:  

 1. Úvod, principy taxonomie a fylogenetiky, fylogeneze Eukaryot, Říše: Amoebozoa, Rhizaria a 
Excavata 2. Říše: Chromalveolata a Opisthokonta - úvod 3. Metazoa úvod, "Porifera", Ctenophora, 
Placozoa, Cnidaria, Myxozoa 4. Acoelomorpha, Ectoprocta, Entoprocta, Cycliophora, 
Gnathostomulida, Micrognathozoa, Syndermata 5. Gastrotricha, Platyhelminthes 6. Mollusca, 
Brachyozoa, Chaetognatha, 7. Nemertea, Sipunculida, Annelida 8. Nematomorpha, Nematoda, 
Scalidophora 9. Onychophora, Tardigrada, Arthropoda - Pycnogonida, Euchelicerata 10. Arthropoda - 
Myriapoda, Pancrustacea - část 11. Arthropoda - Hexapoda I 12. Hexapoda II 13. Hexapoda III - 
Holometabola 14. Xenoturbellida, Hemichordata, Echinodermata 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: tříhodinové přednášky (12 za semestr) zkouška ústní nebo písemná  
Literatura:  

 Zrzavý J., 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha, 255 pp.  
 Brusca R. C. & Brusca G. J., 1990: Invertebrates. Sinauer Assoc. Inc., Sunderland, 922 pp.  
 Ruppert E.E., Fox R.S. & Barnes R.D., 2004: Invertebrate zoology. Seventh edition. Thomson, 

Brooks/Cole, 963 pp.  

Bi1030c Systém a evoluce bezobratlých - cvičení 
Vyučující: RNDr. Jana Schenková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: poznat ty zástupce bezobratlých živočichů, kteří 
byli prezentováni na cvičeních; kreslit mikroskopické preparáty a popisovat jednotlivé struktury; zařadit 
organismy do systému.  
Osnova:  

 Úvod, Protozoa 1 
 Protozoa 2 - Ciliophora 
 Porifera, Cnidaria, Ctenophora 
 Platyhelminthes 
 Rotifera, Acanthocephala, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha 
 Mollusca 1 - Gastropoda, Polyplacophora 
 Mollusca 2 - Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda 
 Sipunculida, Echiurida, Annelida, Nemertea 
 Tardigrada, Onychophora, Arthropoda 1 - Chelicerata 
 Arthropoda 2 - Crustacea 
 Arthropoda 3 - Myriapoda, Hexapoda (Insecta) 
 Arthropoda 4 - Bryozoa, Echinodermata 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Zápočet se uděluje za 100% docházku (v případě nemoci třeba nahradit), úspěšné 
absolvování 4 testů v průběhu semestru a odevzdání vypracovaných protokolů ze všech cvičení na konci 
semestru.  
Literatura:  

 Sedlák, Edmund. Zoologie bezobratlých. 2., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 336 s., 
1. ISBN 80-210-2892-0. info  
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Bi1050 Biologická technika 
Vyučující: RNDr. Milan Baláž Ph.D., RNDr. Jaroslava Dubová CSc., Mgr. Eva Řehulková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit posluchače učitelského studia Biologie se základními 
mikroskopickými metodami studia anatomie rostlinných a živočišných objektů, využitelných zejména v jejich 
budoucí pedagogické práci.  
Osnova:  

 Úvod do praktika, stavba mikroskopu Olympus CX31, Laboval 3, Köhlerův princip. Botanická 
technika: Mikroreliéfová metoda, průduchy a jejich uspořádání. Projasňování rostlinného materiálu, 
vývoj embrya, optické řezy, šikmé osvětlení. Rychlé cytologické metody, roztlaky, buněčný cyklus, 
mitóza, předpůsobení. Histologické techniky, typy mikrotomů, zalévací média, barvení řezů. Fázový 
kontrast. Dokumentace mikroskopických objektů: kreslení, měření, mikrofotografie. Zoologická 
technika: Nativní preparáty, vitální barvení. Trvalé preparáty - totální, řezy, roztěry, roztlaky, suché a 
trvalé preparáty. Fixační metody. Barvení (vlhké roztěry, suché roztěry, totální preparáty). Uzavírací 
média mísitelná s vodou. Uzavírací média nemísitelná s vodou. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: kurz je ukončen zápočtem, v botanické části jsou vyžadovány protokoly v zoologické části 
zhotovení trvalých preparátů  
Literatura:  

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

 Pazourková, Zdeňka. Botanická mikrotechnika. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1982. 166 s. info  
 Lelláková, Františka. Zoologická technika. 1. vyd. Praha : Universita Karlova, 1985. 122 s. info  
 Němec, Bohumil - a kol. Botanická mikrotechnika. Praha : ČSAV, 1962. 484 s. ISBN 21-103-62. info  
 Braune, Wolfram - Leman, Alfred - Taubert, Hans. Pflanzenanatomisches Praktikum I. 4.Ed. Jena : 

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

VEB Gustav Fischer Verlag, 1982. 426 s. ISBN 261 700-36-82. info  

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

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

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

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

 Bózner, Anton. Cytológia : učebnica pre prírodovedecké fakulty. 1. vyd. Martin : Osveta, 1986. 257 s. 
info  

 Hudák, J. - a kol. Biológia rastlín. Bratislava : SPN, 1989. info  
 Luxová, Marie - Lux, Alexander. Anatómia rastlín. Bratislava : PN, 1993. info  
 Pazourek, Jaroslav. Atlas anatomické stavby rostlin. Praha : Karolinum, 1992. info  
 Procházka, Stanislav - Šebánek, Jiří - Gloser, Jan - Sladký, Zdeněk. Morfologie a fyziologie rostlin. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Luxová, Marie - Lux, Alexander. Anatómia rastlín. Bratislava : PN, 1993. info  
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 Procházka, Stanislav - Šebánek, Jiří - Gloser, Jan - Sladký, Zdeněk. Morfologie a fyziologie rostlin. 
Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. 242 s. info  

 Pazourek, Jaroslav. Atlas anatomické stavby rostlin. Praha : Karolinum, 1992. info  
 Bózner, Anton. Cytológia : učebnica pre prírodovedecké fakulty. 1. vyd. Martin : Osveta, 1986. 257 s. 

info  
 Kousalová, Ivanka - Kummerová, Marie - Lux, Alexander. Terminologický slovník z cytologie a 

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

Bi1090 Systém a evoluce řas a hub 
Vyučující: Mgr. Petr Hrouda Ph.D., RNDr. Bohuslav Uher Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Výstupy z učení. V případě úspěšného absolvování předmětu bude student schopen: zařadit 
jednotlivé taxony popsaných organismů v přirozeném systému; charakterizovat jednotlivé skupiny, popsat jejich 
znaky a životní děje; pochopit vývojové souvislosti mezi jednotlivými skupinami.  
Osnova:  

 Základní přehled skupin organismů historicky řazených mezi "nižší rostliny". Taxonomické jednotky, 
klasifikace. Prokaryota: zařazení sinic v současném systému. Eukaryota: endosymbiotický původ 
semiautonomních organel. Přehled oddělení řas, hub a "houbových organismů" s členěním do tříd a 
řádů. Základní charakteristiky, funkce v ekosystémech, význam pro člověka. Současné názory na 
postavení v systému organismů (příslušnost k různým říším). 

 1. Úvod, literatura. Sinice. Řasy - obecný základ. 
 2. Ruduchy, obrněnky. 
 3. Skrytěnky, Heterokontophyta, zlativky. 
 4. Rozsivky, chaluhy. 
 5. Různobrvky, Haptophyta, krásnoočka. 
 6. Zelené řasy, Chlamydophyceae, zelenivky. 
 7. Ulvophyceae, spájivky, parožnatky. 
 8. Hlenky, akrasie, nádorovky. 
 9. Oomycota, Chytridiomycota. 
 10. Vlastní houby - obecný základ, spájivé houby, Glomeromycota. 
 11. Vřeckaté houby - úvod, kvasinky a Taphrinomycotina. 
 12. Pezizomycotina. 
 13. Imperfektní houby, lišejníky. 
 14. stopkovýtrusné houby - úvod, rzi a sněti. 
 15. Agaricomycotina. Souhrnný přehled systému, vývojové vztahy. 

Výukové metody: Výuka každý týden, 2 hodiny přednášky (doplněné cvičením Bi1090c).  
Metody hodnocení: Zkouška ústní, zadány 3 otázky (1 obecná, 1 ze sinic a řas a 1 z hlenek, hub a lišejníků).  
Literatura:  

 Kalina, Tomáš - Váňa, Jiří. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. 
Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2005. 606 s., 32. ISBN 80-246-1036-1. info  

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

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

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

Bi1090c Systém a evoluce řas a hub - cvičení 
Vyučující: RNDr. Bohuslav Uher Ph.D., Mgr. Petr Hrouda Ph.D., Mgr. Daniel Dvořák  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Výstupy z učení. V případě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen: určit a zařadit 
typické zástupce jednotlivých skupin organismů v souladu se současným systémem; prezentovat základní znaky 
těchto organismů (makroskopické i mikroskopické); aplikovat základní morfologické termíny na reálných 
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objektech; diskutovat ekologické požadavky těchto taxonů a jejich praktický význam; ovládat základní metody 
práce s mikroskopem a osvojit si zásady vědecké ilustrace; využít nabyté dovednosti pro práci (zejména 
s mikroskopickým materiálem) v navazujících předmětech nebo při zpracování diplomové práce.  
Osnova:  

 Demonstrační cvičení ukazující zástupce skupin organismů, teoreticky probíraných na souběžné 
přednášce, s použitím makroskopických i mikroskopických vzorků, živých kultur i konzervovaného 
materiálu. 

 1. Úvod, literatura. Sinice. Řasy - obecný základ. 
 2. Ruduchy, obrněnky. 
 3. Skrytěnky, Heterokontophyta, zlativky. 
 4. Rozsivky, chaluhy. 
 5. Různobrvky, Haptophyta, krásnoočka. 
 6. Zelené řasy, Chlamydophyceae, zelenivky. 
 7. Ulvophyceae, spájivky, parožnatky. 
 8. Hlenky, akrasie, nádorovky. 
 9. Oomycota, Chytridiomycota. 
 10. Vlastní houby - obecný základ, spájivé houby. 
 11. Vřeckaté houby - úvod. 
 12. Vřeckaté houby - přehled systému. 
 13. Imperfektní houby, lišejníky. 
 14. Stopkovýtrusné houby - úvod. 
 15. Stopkovýtrusné houby - přehled systému. 

Výukové metody: Výuka každý týden, 2 hodiny cvičení doplňující přednášku (Bi1090).  
Metody hodnocení: Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů 
(protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu, poznávačka v posledním týdnu semestru.  
Literatura:  

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

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

 Kalina, Tomáš - Váňa, Jiří. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. 
Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2005. 606 s., 32. ISBN 80-246-1036-1. info  

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

Bi1180 Morfologie rostlin 
Vyučující: Mgr. Petr Hrouda Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Morfologie rostlin pojednává o vegetativních (kořen, stonek, list) a rozmnožovacích (květ, 
semeno, plod) strukturách krytosemenných rostlin, v některých částech též včetně srovnání s obdobnými 
strukturami jiných oddělení, zejména nahosemenných. Zaměřuje se v první řadě na jejich popis, ale sleduje též 
vývojové přeměny, přizpůsobení prostředí a průběh ontogeneze. Hlavním cílem předmětu je připravit studenty 
pro navazující přednášku Systém a evoluce vyšších rostlin, kde již může být předpokládána znalost: základních 
informací o rostlinném těle a jednotlivých orgánech; terminologie pro popis rostlinných struktur a životních 
dějů; pochopení vývojových souvislostí na základě srovnání různých skupin rostlin.  
Osnova:  

 1. Úvod, stavba rostlinného těla 
 2. Kořen 
 3. Stonek 
 4. List 
 5. Rostlinné orgány a prostředí 
 6. Rozmnožování rostlin 
 7. Květ 
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 8. Semeno 
 9. Plod 
 10. Květenství 
 11. Přehled vývojových tendencí 

Výukové metody: Přednáška (původně připravována pro 1 hodinu týdně nebo půl semestru po 2 hodinách 
týdně, ale nakonec to vyjde na celý semestr).  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem (písemný test, 30 otázek).  
Literatura:  

 Černohorský, Zdeněk. Základy rostlinné morfologie. Vyd. 3. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1964. 212 s. 28. info  

 Slavíková, Zdeňka. Morfologie rostlin [Slavíková, 2002]. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2002. 218 s. info  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bi1700c Buněčná biologie - cvičení 
Vyučující: Mgr. Monika Dušková PhD., Mgr. Jakub Neradil Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. každý druhý týden 2 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurs Buněčná biologie cvičení je sestaven ze 6ti tématických bloků praktických úloh, navazuje 
na přednášku buněčné biologie v tématických okruzích transport látek přes membránu, pohyb a dráždivost 
buněk. mitóza, meioza, dvě témata jsou zaměřených na práci se světelným mikroskopem a základní laboratorní 
postupy používané v biologických laboratořích. Po absolvování budou studenti zvládat používání automatických 
pipet, přípravu roztoků, postupy správného mikroskopování, přípravu jednoduchých nativních preparátů 
živočišných a rostlinných tkání. Cvičení je koncipováno jako základní příprava na další více specializované 
kurzy a má také za cíl sjednotit dovednosti studentů ze středních škol na stejnou úroveň.  
Osnova:  

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

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

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

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

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

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

Výukové metody: laboratorní cvičení, mikroskopování  
Metody hodnocení: ústní zkoušení, protokoly  
Literatura:  

doporučená literatura  
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 Paleček, Jiří. Obecná zoologie :praktická cvičení. Vyd. 2. Praha : Univerzita Karlova, 1991. 223 s. 
ISBN 80-7066-493-2. info  

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

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

neurčeno  

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

Bi2030 Systém a evoluce vyšších rostlin 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Systém a evoluce rostlin je jednou z úvodních disciplin studia biologie. Předmět je určen 
studentům oboru systematická biologie a učitelství biologie a sleduje především tyto cíle: Seznámit studenty se 
základy morfologie vyšších rostlin, s metodami klasifikace vyšších rostlin, se základními principy botanické 
nomenklatury a se základními mechanizmy evoluce rostlin. S přihlédnutím k hlavním morfologickým znakům 
podává přehled jednotlivých oddělení vyšších rostlin. Podrobněji je probrána APG klasifikace krytosemenných 
rostlin. Dle potřeby je obsah doplněn o poznatky, zajímavé z hlediska užité botaniky, či vazby k jiným oborům 
biologickým. Součástí úvodních kapitol je samozřejmě také stručný nástin historie systematické botaniky. 
V závěrečném shrnutí je pojednán geohistorický přehled vývoje rostlin od měřítka celosvětového, přes poměry 
evropské a středoevropské až k podmínkám České republiky.  
Osnova:  

 1. Rostlinné tělo: kormus, polykormony, klasifikace růstových a životních forem. Vznik orgánů: 
telomová teorie, vznik květů. 2. Organologie: kořen, stonek, list, květ (+ opylení), plod, šíření diaspor. 
3. Přehled historie systematické botaniky a klasifikačních metod: od Theophrasta k APG klasifikaci, 
základní pojny (taxon, druh etc.); 4. základní principy botanické nomenklatury, evoluční mechanizmy. 
5. Oddělení Bryophyta (Marchantiopsida, Anthoceropsida, Bryopsida), Rhyniophyta (Rhyniopsida: 
Cooksoniidae and Rhyniidae, Zosterophyllopsida: Zosterophyllales and Asteroxylales, 
Trimerophytopsida), 6. Oddělení Lycopodiophyta (Lycopodiopsida, Selaginellopsida, Isoëtopsida) a 
Psilotophyta; 7. Oddělení Equisetophyta (Cladoxylopsida, Hyenopsida, Pseudoborniopsida, 
Sphenophyllopsida, Equisetopsida) a Polypodiophyta (Ophioglossidae, Zygopteridiidae, Maratiidae, 
Polypodiidae, Marsileidae, Salviniidae); 8. Nahosemenné: oddělení Progymnospermophyta, 
Pteridospermophyta, Cycadophyta (Cycadopsida, Cycadeideopsida), Pinophyta (Cordaitopsida, 
Gingkoopsida, Pinopsida), Gnetophyta (Gnetidae, Ephedridae, Welwitschiidae); 9. Fylogeneticky 
bazální krytosemenné: Amborellaceae, Nymphaeaceae, Illiciaceae, Rafflesiaceae, Laurales, 
Magnoliales and Piperales; 10. Jednoděložné: Acorales, Alismatales, Liliales, Asparagales, 
Dioscoreales, Zingiberales and Commelinoids (Arecales, Commelinales, Zingiberales, Bromeliales and 
Poales); 11. Fylogeneticky bazální eudikoty: Ranunculales, Proteales, Dilleniaceae, Vitaceae, 
Caryophyllales, Santalales and Saxifragales; 12. Rosidi: Geraniales, Malpighiales, Oxalidales, Rosales, 
Fabales, Cucurbitales, Fagales, Myrtales, Brassicales, Malvales and Sapindales); 13. Asteridi (Cornales, 
Ericales, Boraginaceae, Gentianales, Lamiales, Solanales, Apiales, Asterales, Dipsacales); 14. Vývoj 
rostlin a vegetace v geohistorickém přehledu. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: přednáška, test z určování rostlin, písemný test nebo ústní zkouška  
Literatura:  

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

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

 Heywood, V. H. Flowering plants of the world. 2 (reprint). London : B T Batsford, 1996. 335 s. 
ISBN 0 7134 7422 X. info  
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 Hendrych, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1986]. 2. upr. vyd. 
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. info  

Bi2030c Systém a evoluce vyšších rostlin - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D., Mgr. Petr Šmarda Ph.D., Mgr. Olga Rotreklová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Systém a evoluce rostlin je jednou z úvodních disciplin studia biologie. Předmět je určen 
studentům oboru systematická biologie a učitelství biologie. Cvičení tvoří nedílnou součást přednášky a jejich 
hlavním cílem je znalosti nabyté studiem spojit s konkrétní představou vytvořenou během pozorování živých 
nebo preparovaných modelových objektů a fixovanou nákresem s vysvětlivkami. Důraz je při tom kladen na 
srovnávací morfologii tj. zejména u čeledí kvetoucích rostlin jsou tyto prezentovány na základě jednoho 
"modelového druhu".  
Osnova:  

 1. a 2: Organologie: kořen, stonek, list, květ (+ opylení), plod, šíření diaspor; 3. Bryophyta; 4. 
Lycopodiophyta; 5. Psilotophyta a Equisetophyta; 5. Polypodiophyta 6. Nahosemenné 1: Cycadophyta 
a Pinophyta (Gingkoopsida); 7. Nahosemenné 2: Pinophyta (Pinopsida), Gnetophyta; 8-14. Vybrané 
významné čeledi krytosemenných v závislosti na fenologické situaci. 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Protokoly z cvičení. Preparace morfologického herbáře. Písemný test. Zápočet.  
Literatura:  

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

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

Bi2060 Základy mikrobiologie 
Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je podat studentům základní znalosti o: základních skupinách 
mikroorganismů - viry, bakterie (včetně sinic), Archaea, houby; struktuře a funkci virionu; struktuře a funkci 
prokaryotické buňky; rozdílech ve stavbě buňky sinic a archeí; eukaryotických mikroorganismech; růstu a 
množení mikroorganismů; výživě mikroorganismů; energetickém metabolismu chemoorganotrofů a 
chemolitotrofů; fototrofních mikroorganismech; základech genetiky a molekulární biologie mikroorganismů; 
mikrobiálních společenstvech; významu mikroorganismů v životním prostředí; průmyslovém využití 
mikroorganismů; nejdůležitějších taxonomických skupinách bakterií, archeí a hub; mikroorganismech jako 
původcích infekčních onemocnění. Po skončení kurzu bude student schopen - porozumět a vysvětlit odlišnosti 
mezi prokaryotickými a eukaryotickými organizmy - pochopit vzájemné vztahy mezi organizmy navzájem - 
vysvětlit vztahy mezi mikroorganizmy a vnějším prostředím - dokladovat podíl mikroorganizmů na změnách 
vnějšího prostředí - uvést využití mikroorganizmů v biotechnologiích  
Osnova:  

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

Výukové metody: Výuka je prováděna formou Powerpoint prezentace.  
Metody hodnocení: Účast na přednáškách, písemná zkouška.  
Literatura:  

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

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

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

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

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

McGraw-Hill, 1995. 843 s. ISBN 0-07-045154-0. info  

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

 Anotace a sylabus předmětu Histologie a organologie Kurs histologie a organologie je koncipován jako 
12 teoretických přednášek a 12 praktických cvičení. Náplň předmětu je členěna na tři části: základní 
embryologii (1 přednáška), obecnou histologii (5 přednášek) a organologii - mikroskopickou anatomii 
obratlovců (6 přednášek). Obsahem praktického cvičení je mikroskopování trvalých preparátů 
příslušných tématických okruhů. Embryologie: Oplození, vznik zygoty, rýhování, vznik zárodečných 
listů ektodermu a entodermu, notogeneza. Organogeneza bude probírána u jednotlivých orgánových 
systémů. Obecná histologie: Epitelové tkáně: charakteristika epitelů, ontogenetický původ, 
mezibuněčné spoje v epitelech, modifikace apikální a bazální strany epitelových buněk, bazální lamina, 
klasifikace epitelů, jednotlivé typy dle struktury a funkce, žlázové buňky jako modifikace epitelových 
buněk, typy sekrece, typy žláz. Pojivové tkáně: složky pojivových tkání, typy pojivových buněk fixních 
a volných a jejich ontogenetický původ, vlákna kolagenní, elastická a retikulární, složení amorfní 
hmoty, členění pojivových tkání a charakteristika jednotlivých skupin: vaziva řídká a hustá, oporné 
tkáně – chrupavka a kost, trofická pojiva. Tkáň svalová: kontraktilní proteiny aktin, myozin, troponin, 
tropomyozin, struktura myofibrily, typy svalové tkáně – hladká, žíhaná, srdeční, jejich struktura, výskyt 
a ontogeneze, vztah mezi mikroskopickou strukturou svalu a mechanismem svalového stahu, 
hierarchický princip výstavby žíhaného svalu, inervace svalové tkáně. Tkáň nervová:vývoj nervové 
tkáně, neurony (základní stavba, typy neuronů), dendrity, axony, synapse, neuroglie, nervová vlákna 
(myelinisovaná, nemyelinisovaná vlákna) Organologie: Kardiovaskulární systém, krev a imunitní 
systém : ontogenetický vývoj srdce a cév, stavba srdce, stavba krevních a lymfatických cév, složení 
krve, tkáňového moku a lymfy, další typy tělních tekutin, morfologická charakteristika krvinek, 
destiček a jejich ontogeneze, krvetvorná tkáň, imunitní orgány centrální a periferní jejich struktura, 
ontogenetický vývoj: thymus, lymfatické uzliny, slezina, neopouzdřená lymfoidní tkáň, tonsily Dýchací 
systém, vylučovací systém: ontogenetický vývoj dýchacího systému a struktura: dutina nosní, 
paranasální sinusy, nosohltan, hrtan, hlasové ústrojí, průdušnice, bronchiální strom, plicní alveoly 
Ontogenetický vývoj a struktura: ledviny (stavba ledviny, stavba nefronu, sběrací kanálky, 
juxtaglomerulární aparát, vývodné cesty močové (močovod, močový měchýř, močová trubice), Trávicí 
systém: ontogenetický vývoj a struktura trávicího ústrojí, dutina ústní, jazyk, zuby (sklovina, dentin, 
pulpa, závěsný aparát zubů, typy zubů a dentice), hltan, jícen, žaludek (typy), tenké střevo, tlusté střevo, 
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přidružené žlázy gastrointestinálního traktu, (slinné žlázy, slinivka, játra) Reprodukční systém: 
ontogenetický vývoj a struktura: samčího reprodukčního systému – varle, nadvarle, vývodné cesty 
pohlavní, penis, přídatné pohlavní žlázy. Spermatogeneze a spermiohistogeneze; samičího 
reprodukčního systému – vaječník, oogeneza, typy folikulů, vejcovod, děloha, zevní pohlavní orgány, 
struktura a typy placent, mléčná žláza Nervový systém, smyslová ústrojí: ontogenetický vývoj a 
struktura mozku a míchy, centrální a periferní NS, obaly CNS, nervů, autonomní nervový systém. 
Specifická sensorická nervová zakončení kůže, chuť, čich, zrak (stavba oka, histologická stavba sítnice, 
přídatné struktury oka), sluch (zevní ucho, střední ucho, vnitřní ucho, blanitého labyrintu) Tělní povrch 
a endokrinní systém: ontogenetický vývoj a struktura: epidermis (vrstvy epidermis, melanocyty), 
dermis, podkožní vazivo, kožní deriváty- chlupy, nehty, kopyta, rohy, peří, šupiny, kožní žlázy 
(mazové, potní) Ontogenetický vývoj a struktura a základní funkce: neuroendokrinní hypotalamo-
hypofysární systém (adenohypofysa, neurohypofysa), nadledviny, Langerhansovy ostrůvky, štítná 
žláza, příštítná tělíska, epifysa 

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

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

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

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

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

Výukové metody: teoretická příprava, prezentace histologických řezů, samostatná práce se sadou trvalých 
preparátů a jejich dokumentace,  
Metody hodnocení: protokoly z jednotlivých cvičení, účast ve výuce, zápočtová písemka  
Literatura:  

 Wolf, Jan. Histologie. Edited by Ivan Staněk. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1966. 
897 s., ob. info  

 Paleček, Jiří. Obecná zoologie :praktická cvičení. Vyd. 2. Praha : Univerzita Karlova, 1991. 141 s. 
ISBN 80-7066-492-4. info  

 Dogel, V. A. Zoologie bezobratlých : Zoologija bespozvonočnych (Orig.). Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1961. 597 s. info  

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

 Klika, Eduard. Atlas cytologie, histologie a mikroskopické anatomie. 1. vyd. Praha : Univerzita 
Karlova, 1987. 220 s., 56. info  

Bi2090 Systém a evoluce obratlovců 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Řehák Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Postavení strunatců (Chordata) v zoologickém systému, pravděpodobný vznik a vývoj. 
Morfologie, ontogeneze, způsob života a systém nižších strunatců (Urochordata, Cephalochordata). Klasifikace 
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obratlovců (Vertebrata). Srovnávací morfologie a fylogenetický vývoj obratlovců, velké vymřelé skupiny. 
Recentní skupiny obratlovců: Myxini, Petromyzones, Chondrichthyes, Actinopterygii, Sarcopterygii - 
Lissamphibia, Amniota včetně Aves a Mammalia. U recentních skupin morfologie s důrazem na apomorfie, 
ekologie, chování, systém.  
Osnova:  

 - Strunatci, charakteristika, postavení v systému, příbuzenské vztahy k jinym kmenům, původ a evoluce 
strunatců. - Pláštěnci, morfologie larvy a dospělce, systém - sumky, salpy, vršenky. - Bezlebeční - 
morfologie, ontogenze a ekologie kopinatce, ancestrální bezlebeční z kambria. - Obratlovci (lebečnatí) - 
charakteristika, systém, srovnávací morfologie, ekologie, etologie a fylogeneze obratlovců. - Vymřelé 
skupiny bezčelistnatců, sliznatky a mihule. - Čelistnatci - charakteristika; primárně vodní čelistnatci - 
vymřelé skupiny, paryby. - Paprskoploutví a primárně vodní svaloploutví - morfologie, ekologie, 
etologie a systém - Čtvernožci: Obojživelníci - morfologie, ekologie, etologie a systém, přechod 
obratlovců na souš. - Čtvernožci: Blanatí - morfologie, ekologie, etologie a systém, adaptace 
k suzochemskému způsobu života. - Ptáci - morfologie, ekologie, etologie a systém, domestikovaní 
ptáci, adaptace k letu. - Savci - morfologie, ekologie, etologie a systém. 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: jarní semestr, týdně, 2 písemné testy, 1 ústní zkouška  
Literatura:  

 Gaisler, Jiří - Zima, Jan. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha : Academia, 2007. od s. 1-692, 
692 s. nejedná se jen o kapitolu, ale o celou knihu. ISBN 978-80-200-1484-9. info  

 Roček, Zbyněk. Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém. - Academia, 2002. 512 s.  
 Zrzavý, Jan. Fylogeneze živočišné říše. 1. vyd. Praha : Scientia, 2006. 255 s. ISBN 80-86960-08-0. info  

Bi2090c Systém a evoluce obratlovců - cvičení 
Vyučující: Mgr. Tomáš Bartonička Ph.D., Mgr. Jan Sychra  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Determinace význačných druhů jednotlivých skupin obratlovců se zaměřením na faunu stredni 
Evropy.  
Osnova:  

 1. Primárně vodní obratlovci, morfologie, systém, determinační znaky 2. Mihule a jeseteři 3. 
"Nekaprovité" ryby 4. Kaprovité ryby 5. Morfologie a anatomie ryby 6. Obojživelníci 7. Plazi 8. Ptáci, 
morfologie, systém; vodní ptáci (potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí. 9. Ptáci II: další 
skupiny "nepěvců". 10. Ptáci III: pěvci I 11. ptáci IV: pěvci II 12. Savci, morfologie, systém; 
hmyzožravci, letouni 13. Savci II: hlodavci a zajíci 14. Savci III: šelmy a kopytníci 

Výukové metody: Teoretický základ určování našich druhů obratlovců, determinace materiálu (preparáty)  
Metody hodnocení: 4 testy, poznávání obratlovců  
Literatura:  

 Čihař J., Malý J., 1978: Sladkovodní ryby. SZN Praha.  
 Hrabě S., Oliva O., Opatrný E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů  
 Zwach, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. 1. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 

1990. 141 s., fo. ISBN 80-209-0053-5. info  
 Balát F., 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Academia Praha.  
 Dungel J., Hudec K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia Praha.  
 Černý W., Drchal K., 1990: Ptáci. Aventinum Praha.  
 Anděra M., Horáček I., 1982: Poznáváme naše savce. MF Praha.  
 Dungel, Jan. Savci střední Evropy. Edited by Miroslav Šebela. Brno : Jota, 1993. 158 s. ISBN 80-

85617-16-1. info  
 Pelikán J., Gaisler J., Rödl P., 1979: Naši savci. Academia Praha.  

Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice 
Vyučující: Ing. Jiří Danihelka Ph.D., doc. RNDr. Vít Grulich CSc., Mgr. Petr Šmarda Ph.D.  
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Rozsah: 0/0/0. 5 dnů. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Pět dní exkurzí do okolí Brna má dva hlavní cíle: provést studenty významnými lokalitami 
v této oblasti a seznámit je s druhy zdejší květeny. Po absolvování exkurzí by studenti měli být schopni: 
determinace cévnatých rostlin v přírodních podmínkách; rozlišování blízce příbuzných druhů; seznámení 
s ekologickými a fytogeografickými charakteristikami.  
Osnova:  

 Terénní práce v různých přírodních podmínkách: stepní vegetace, skály, lesy, pobřežní porosty, 
mezofilní a vlhké louky, plevele, ruderální vegetace. Kontrast vegetace (a druhového spektra) na 
bazických a kyselých substrátech. Metody sběru a konservace rostlinného materiálu. Seznámení 
s flórou a vegetací národního parku Podyjí, okolí Mohelna na jihozápadní Moravě nebo chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty a jejich ochrany. 

Výukové metody: Týden (5 dní) koncem průběhu května, zpravidla v botanicky zajímavém území (NP Podyjí, 
CHKO Bílé Karpaty nebo okolí Mohelna)  
Metody hodnocení: Poznávací test rostlin v průběhu poslední exkurze (10 nebo 20 rostlin), klasifikovaný 
zápočet.  
Literatura:  

 Dostál, Josef. Nová květena ČSSR. Praha : Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info  

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

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

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

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

Bi2210 Informační zdroje v botanice 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Úvod do botanické literatury si klade za cíl naučit studenty efektivněji provádět literární rešerši. 
V průběhu přednášky se seznamují s užíváním základních botanických příruček, zejména těch, které mají 
víceméne charakter standardních norem. Vedle klasické knižní formy je přitom akcentována dostupnost těchto 
příruček prostřednictvím internetu. Vzhledem k charakteru botaniky jako vědní discipliny je vedle univerzálního 
přístupu k rešerši v patřičné míře zdůrazněn i aspekt regionální. Formou praktických domácích úkolů se studenti 
učí samostatně standardní příručky využívat.  
Osnova:  

 1. Základní pojmy: rešerše literatury, citace literatury a její formy; 2-3. Mezinárodní všeobecné 
botanické nebo biologické bibliografie (Current Contents; Web of Science; Excerpta botanica; 
Bibliographia Phytosociologica Syntaxonomica; Kew Record of Taxonomic Literature; AGRICultural 
OnLine Access; w3Tropicos; Taxonomic Literature; Thesaurus literaturae botanicae); 4. České 
botanické bibliografie: Futák & Domin; Bibliographia botanica čechoslovaca; Bibliographia 
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syntaxonomica čechoslovaca, Bibliografie chráněných částí přírody v ČR, regionální botanické 
bibliografie); 5-7. Evropská a česká flórová díla (Flora europaea; Illustrierte Flora von Mitteleuropa; 
Hejný et Slavík; Dostál; Polívka, Domin a Podpěra; Podpěra; Polívka; Formánek; Oborny; Čelakovský; 
Rohrer & Mayer; bratři Preslové; Pohl; Schmidt; současné flóry okolních zemí); 8. Celosvětové 
přehledy rostlin (Die Natürlichen Pflanzen-Familien; Das Pflanzenreich; Watson and M. J. Dallwitz - 
The Families of Flowering Plants on line; Projekt Species Plantarum - Flora of the World); 9. 
Nomenklatorické katalogy (Index Kewensis - knižní a internetová verze, ; w3Tropicos, projekt Global 
plant checklist, Gray Card Index; Index of Fungi; Index muscorum; Index of New Names of Syntaxa; 
Species 2000 - Indexing the Worlds known species; Names in Current Use for Extant Plant Genera); 10. 
Celosvětové a regionální přehledy botaniků (Authors of plant names; Taxonomic Literature ...); 11. 
Karyologické přehledy, genomové a sekvenční databáze rostlin (Index to plant chromosome numbers; 
IOPB Chromosome reports; C-value database; GenBank NCBI ...); 12. Fytokartografické příručky 
(Vergleichende Chorologie der Zentraleuropaischen Flora; Atlas Florae Europaeae; Index holmiensis; 
Fytokartografické syntézy ...) 13. Ostatní univerzální botanické příručky (Hegnauer: Chemotaxonomie 
der Pflanzen; Metcalfe: Anatomy of monocotyledons; Walters & al.: The european garden flora) 

Výukové metody: přednáška / praktická cvičení  
Metody hodnocení: přednáška, diskuse v hodině, exkurse do knihovny, individuální projekty, domácí úkoly, 
zápočet  
Literatura:  

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

Bi2220 Informační zdroje v zoologii 
Vyučující: doc. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je ukázat jak se různé typy vědeckých zoologických informací dohledávají a 
jak se s nimi pracuje. Na konci tohoto kurzu by student měl vědět jak efektivně dohledat požadované vědecké 
informace.  
Osnova:  

 1) Zdroje informací. 2) Citace. 3) Determinační literatura. 4) Druhové katalogy. 5) Databáze citací. 6) 
Speciální databáze. 7) Knižnice. 8) Časopisy. 9) Fulltext. 10) Organizace literatury. 

Výukové metody: Teoretická příprava a domácí úkoly.  
Metody hodnocení: Výuka obsahuje samostané řešení domácích úkolů. Návštěva přednášek je nezbytná.  
Literatura:  

 Harmon J.E. & Gross A.G. (eds) 2007. The Scientific Literature: A Guided Tour. University Of 
Chicago Press.  

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

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

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

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

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

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

Bi3010 Elektronová mikroskopie 
Vyučující: Mgr. Iveta Hodová Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit principy a využití elektronové 
mikroskopie a historii vývoje elektronových mikroskopů; popsat konstrukci transmisního elektronového 
mikroskopu (TEM)a skanovacího elektronového mikroskopu (SEM); porozumět a vysvětlit mechanismus tvorby 
obrazu v TEM a SEM; osvojit si principy a zásady přípravy preparátů pro TEM a SEM; aplikovat poznatky na 
vybrané vzorky; vysvětlit a popsat ultrastruktury biologických objektů na elektronogramech; seznámit se s vlivy 
přípravy na vzhled ultrastruktur; osvojit si zásady pro samostatnou obsluhu a práci s elektronovým 
mikroskopem.  
Osnova:  

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

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

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

 Mráz, Peter - Polónyi, Jozef. Metódy elektronovej mikroskopie živočíšnych tkanív. Bratislava, 1988. 
info  

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

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

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

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

 Silbernagl, Stefan - Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. vyd. Praha : Grada, 
2004. xiii, 435. ISBN 80-247-0630-X. info  

 Willmer, Pat - Stone, Graham - Johnston, Ian. Environmental physiology of animals. Oxford : 
Blackwell Science, 1999. x, 644 s. ISBN 0-632-03517-X. info  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bi3110 Vědecká prezentace v botanice a zoologii 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc., Mgr. Eva Řehulková Ph.D.  
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Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: základy vědecké komunikace; zásady tvorby vědeckých sdělení: 
diplomová práce, vědecký článek, přednáška, poster.  
Osnova:  

 Životopis, strukturovaný životopis. Diplomová práce: výběr témat, struktura diplomové práce. Odborný 
článek: typy odborných článků, struktura. Úprava rukopisu. Přílohy. Oponentní řízení. Korektury. 
Recenze. Vědeckopopularizační články. Poster - výběr prostředků. Referát - text, vizuální přílohy. 
Příklady vědecké práce na katedře botaniky. 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Aktivní účast na přednáškách (absence = max 1 vyučovací hodina); zhotovení posteru (v 
elektronické formě) na libovolné vědecké téma.  
Literatura:  

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

 Papáček, Miroslav - Slipka, Jiří. Úvod do odborné práce : (pro posluchače studia učitelství biologie). 2. 
přeprac. vyd. České Budějovice : Jihočeská universita, 1997. 88 s. ISBN 80-7040-244-. info  

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

Bi3130 Morfologie živočichů 
Vyučující: prof. RNDr. Zbyněk Roček DrSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cíle předmětu: Podat přehled základních orgánových soustav živočichů z hlediska jejich 
funkčních principů, ontogenetického vývoje a evolučních souvislostí. Na konci kurzu bude student schopen 
porozumět strukturám z hlediska jejich vývoje, porovnávat jejich homologické aspekty, a posuzovat jejich 
změny během evoluce. Přednáška se omezuje na základní obecná schémata; popis konkrétních variant 
přenechává navazujícím přednáškám týkajícím se fylogeneze a systému.  
Osnova:  

 1. Embryonální původ orgánů a orgánových soustav (organogeneze), vznik tělních dutin. Vajíčka a 
jejich obaly; ptačí vejce; zárodečné listy; coelom, pseudocoelom; mesenteria; perikard; dutina hrudní a 
břišní; zakládání párových končetin; hlavový mesoderm; neurula; neurální lišta a epidermální plakody, 
jejich deriváty; prvoústa x druhoústa; zárodečné obaly; vajíčko amniot; placentace. 

 2. Pokryv těla, opěrná soustava. Jehlice živočišných hub; schránka ramenonožců a jejich vnitřní kostra; 
krunýř chroustnatek; schránka mlžů, ligamenty a zámky; schránka plžů, její struktura; schránka 
kelnatek, přílipkovců a hlavonožců; tvar a výztuha těla ploštěnců; vnější kostra členovců; končetina 
členovců; krunýř trilobitů a korýšů; končetiny klepítkatců; kutikula, končetiny a jejich deriváty 
u hmyzu; křídla hmyzu; kostra ostnokožců; ambulakrální soustava; hydroskelet; stomochord; chorda; 
kůže; deriváty epidermis; pero; chlup; kosmoidní, ganoidní, plakoidní šupina a zub; krunýř želv; 
gastralia; základní členění lebky; exokranium; spánkové jámy; obratel a typy obratlových center; 
resegmentace sklerotomu; neurální endokranium; žaberní oblouk; evoluce viscerokrania; skelet ploutví; 
končetinové pletence; skelet párových končetin; typy osifikace; kalcifikovaná chrupavka. 

 3. Svalová soustava. Druhy svalové tkáně; myocyty; myoepitel; svaly mesodermálního původu; svaly 
končetin a křídel hmyzu; svalová soustava ramenonožců a mlžů; členění u obratlovce; typy svalů; 
segmentace somat. svalstva; epaxiální a hypaxiální svaly trupu; epaxiální svaly pletence lopatkového; 
svaly krku, jazyka a hlavy; bránice; svaly ocasu; svaly párových končetin; dorzální a ventrální svaly 
přední a zadní končetiny; svaly žaberních oblouků; svaly čelistního oblouku; svaly hyoidního oblouku; 
kožní svaly; elektrické orgány. 

 4. Trávicí soustava. Trávicí organely; trávicí soustava živočišných hub a její typy; láčka; trávicí 
soustava ploštěnců; průchozí trávicí soustava; přídatné orgány trávicí trubice; čelisti; žlázy trávicí 
trubice; trávicí soustava strunatců; ústní dutina; ústní patro (primární, sekundární); jazyk; dentice; hltan; 
nosohltan (vztah k dýchacím cestám); jícen; žaludek; střevo. 

 5. Dýchací soustava. Epidermální a kožní dýchání; střevní dýchání; žábry; plicní vaky; vzdušnice; 
nepravé vzdušnice; žábry obratlovců; dýchací cesty; plíce; plicní vaky. 
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 6. Oběhový systém. Gastrovaskulární soustava; pseudocoelom jako oběhová soustava; uzavřený 
oběhový systém; hemocoel; srdce u hmyzu; perikardiální sinus; oběhový systém měkkýšů; oběhový 
systém bezlebečných a obratlovců; žaberní oběh; modifikace arteriálních oblouků během evoluce; srdce 
a jeho vnitřní členění, cévní zásobení hlavy, těla a končetin; žilní systém jater; systém venae cardinales; 
modifikace venae cardinales anteriores a posteriores; mízní (lymfatická) soustava; brzlík; mandle. 

 7. Vylučovací orgány a rozmnožovací soustava. Vylučovací orgány jednobuněčných; protonephridie; 
metanephridie; nephromixium; Malpighiho trubice; renettové žlázy; cyrtopodocyty; nepohlavní a 
pohlavní rozmnožování; obecná stavba rozmnožovacích orgánů; gonochorismus; hermafroditismus; 
parthenogenese; rozmnožovací soustava žahavců, ploštěnců, kroužkovců, členovců, měkkýšů 
ostnokožců, primitivních strunatců. 

 8. Močopohlavní soustava obratlovců. Schema, cévní zásobení a embryonální původ nefronu; vznik 
ledviny; holonephros; pronephros; opisthonephros; mesonephros; metanephros a vývodné močové 
cesty; embryonální původ pohlavních orgánů; ovaria a diferenciace primárního vejcovodu; testes; 
descensus testiculorum; chámovod; samčí kopulační orgán; kloaka. 

 9. Smyslové orgány. Dotykové receptory; georeceptory; rovnovážný orgán obratlovců; postranní 
smyslová linie; sluchový orgán; střední ucho; fonoreceptory; chemoreceptory; sensilla; chuťové 
pohárky; čichový orgán; vomeronasální orgán; fotoreceptory; světločivné organely; ocelli; komorové 
oko; ommatidium a složené oko; inverzní oko; přídatné orgány oka; neuroepifýza. 

 10. Nervová soustava. Schema; difúzní NS; typy centralizované NS; druhotná redukce; NS primitivních 
druhoústých a pláštěnců; nervová soustava kopinatce; mozek obratlovců a jeho členění; dutiny mozku; 
obaly CNS; embryonální původ ganglií hlavových a míšních nervů; mícha a míšní nervy; vegetativní 
systém; hlavové nervy; periferní nervový systém). 

 11. Žlázy s vnitřní sekrecí. Orgány spojené s neurosekrecí; endokrinní žlázy bezobratlých; hypofýza; 
příštítné žlázy; štítná žláza; Langerhansovy ostrůvky; nadledviny; urofýza; pohlavní žlázy; 
neuroepifýza. 

 12. Morfologie larev. Larvy typu blastula; planula; Müllerova larva; pilidium; trochofora; veliger; 
glochidium; larvy členovců; nauplius; další larvální formy korýšů; larvy hmyzu; actinotrocha; 
cyphonautes; tornaria; larva křídložábrých; dipleurula; larva vršenek; larva sumky; larva salpy; larva 
kopinatce; minoha; larvy ryb; larvy obojživelníků. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Písemná zkouška (50 otázek s předdefinovanými třemi odpověďmi, hodnocených celkem 
50 body. Stupeň “výborně” za 48-50 bodů, “velmi dobře” za 45-47 bodů, “dobře” za 40-44 bodů).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Barnes, R.S.K., Calow, P. a Olive, P.J.W., 1993: The Invertebrates. A new synthesis. 2. vydání. - 
Blackwell Scientific Publications, Oxford.  

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

 Gaisler, Jiří. Úvod do zoologie obratlovců. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 275 s. vyřadit z RIV. 
ISBN 80-210-1022-3. info  

 Brusca, R.C. a Brusca, G.J., 1990: Invertebrates. - Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts.  

Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Řehák Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Prezentace výsledků vlastního výzkumu, stav řešení bakalářských a magisterských diplomových 
prací, informace z významných konferencí. Nové směry ve vertebratologických výzkumech, přednášky 
domácích a zahraničních specialistů.  
Osnova:  

 Prezentace výzkumných výsledků a pokroku v ichtyologii, herpetologii, ornitologii a mammaliologii. 

Výukové metody: Přednášky českých i zahraničních odborníků o pokrocích v dané oblasti, diskuze nad 
presentovanými tématy.  
Metody hodnocení: Semninář se zvanými přednáškami. Zápočet.  
Literatura:  
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 Gaisler, Jiří - Zima, Jan. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha : Academia, 2007. od s. 1-692, 
692 s. nejedná se jen o kapitolu, ale o celou knihu. ISBN 978-80-200-1484-9. info  

Bi4010 Základy molekulární biologie 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Šmarda CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Tento kurz je koncipován jako úvod do molekulární biologie. Základem přednášky je vysvětlení 
základních buněčných procesů na molekulární úrovni s důrazem na strukturu genomu, principy genové exprese, 
vnitřní organizaci buňky a její chování v kontextu mnohobuněčného organismu. Po absolvování kurzu bude 
student rozumět molekulárně-biologickým principům chování buněk na základní úrovni.  
Osnova:  

 1. Struktura a funkce DNA, chromozomální DNA a její uspořádání do podoby chromatinu, struktura 
chromozomů, evoluce genomu. 2. Replikace, reparace, rekombinace a transpozice DNA. 3. 
Transkripce, sestřih, translace, význam RNA pro původ života. 4. Řízení genové exprese, regulační 
proteiny, genetické vypínače, principy buněčné diferenciace, posttranskripční kontrolní mechanismy, 
RNA interference. 5. Vnitřní organizace buňky, kompartmentalizace, transport molekul uvnitř buňky, 
principy exkrece molekul do mimobuněčného prostoru. 6. Komunikace mezi buňkami, příjem a 
zpracování signálů. 7. Buněčný cyklus, molekulární principy řízení jednotlivých fází cyklu, regulace 
buněčného dělení a růstu. 8. Programovaná buněčná smrt. 9. Molekulární podstata nádorových 
onemocnění. 10. Metodické přístupy pro analýzu nukleových kyselin a proteinů (studium genomu, 
transkriptomu a proteomu, manipulace s DNA, PCR, sekvenování, přenosy DNA do buněk, průtoková 
cytometrie). 

Výukové metody: Teoretická příprava následovaná krátkými diskusemi k danému tématu  
Metody hodnocení: Zkouška probíhá formou testu, složeného z 30 otázek. Každá správná odpověď je 
hodnocena jedním bodem. Klasifikace je založena na bodovém zisku. 27 - 30 bodů (A), 24-26 bodů (B), 21-23 
bodů (C), 18-20 bodů (D), 15-17 bodů (E).  
Literatura:  

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

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

Bi4010c Základy molekulární biologie - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Roman Pantůček Ph.D.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Tento seminář je koncipován jednak pro zdokonalení znalostí a procvičení látky na teoretických 
příkladech z úvodu do molekulární biologie. V druhé části se studenti seznámí se základy metod molekulární 
biologie a gneového inženýrství s praktickými ukázkami některých metod. 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. Struktura nukleových kyselin - seminář s praktickými ukázkami modelů (primární, sekundární a 
terciární struktura DNA a RNA, různé konformace DNA a jejich význam v biologických systémech). 

 2. Příprava roztoků používaných v molekulární biologii. 
 3. Manipulace s nukleovými kyselinami, centrifugace, enzymové úpravy in vitro. 
 4. Elektroforetická a elektronmikroskopická analýza nukleových kyselin. 
 5. Hybridizace nukleových kyselin: příprava nukleotidových sond, značení nukleových kyselin. 
 6. Restrikční analýza nukleových kyselin, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů. 
 7. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování. 
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 8. Klonování DNA (charakteristika základních typů vektorů a jejich aplikace, klonovací strategie, 
přenos DNA do bakteriálních buněk) 

 9. Polymerázová řetězcová reakce a její aplikace. 
 10. Základní metody molekulární diagnostiky. 
 11. Základní metody bioinformatiky. 

Výukové metody: Výuka probíhá týdně formou přednášek.  
Metody hodnocení: Zápočtový test obsahující 30 otázek.  
Literatura:  

 Brown, T. A. Gene cloning and DNA analysis :an introduction. 5th ed. Oxford : Blackwell Publishing, 
2006. xx, 386 s. ISBN 1-4051-1121-6. info  

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

 Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1998. 300 s. Díl I. 
Informační makromolekuly. ISBN 80-902562-0-1. URL info  

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

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

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

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

 Procházka, Stanislav. Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha : Academia, 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2. 
info  

 Taiz, Lincoln - Zeiger, Eduardo. Plant physiology. 3rd ed. Sunderland, Massachusetts : Sinauer 
Associates, 2002. xxvi, 690. ISBN 0-87893-823-0. info  

 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. info  

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

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

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

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

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

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

 Procházka, Stanislav. Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha : Academia, 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2. 
info  

 Hess, Dieter. Fyziologie rostlin. Translated by A. Činčerová - J. Kerkule - M. Dvořák. 1. vyd. Praha : 
Academia, 1983. 341 s. info  

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. info  

 47



Bi4115 Systém cévnatých rostlin 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: osvojit si problematiku fylogeneze cévnatých rostlin; seznámit se 
s diverzitou taxonů cévnatých rostlin na úrovní čeledí s přihlédnutím ke středoevropskému prostoru.  
Osnova:  

 Vývoj cévnatých rostlin. Rhyniophyta. Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Cycadophyta, 
Pinophyta, Gnetophyta (důraz na recentní zástupce). Magnoliophyta - Magnoliidae, Liliidae. Úplný 
přehled čeledí ve flóře střední Evropy, ekologicky a hospodářsky významní zástupci. 

Výukové metody: Přednáška, 2 hodiny týdně.  
Metody hodnocení: ústní zkouška; 3 otázky - charakteristiky 3 vybraných čeledí, obvykle a) primitivní 
dvouděložné b) evolučně pokročilé dvouděložné c) jednoděložné  
Literatura:  

 Flowering plants of the world. Edited by V. H. Heywood. London : Batsford, 1993. 335 s. ISBN 0-
7134-7422-. info  

 Novák, F. A. Vyšší rostliny : tracheophyta. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie 
věd, 1961. 941 s. info  

 Hendrych, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1979]. 1. vyd. Praha 
: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 517 s. info  

Bi4280 Speciální histologie živočichů 
Vyučující: Mgr. Iveta Hodová Ph.D.  
Rozsah: 1/1. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním histologickým metodám 
(příprava vzorků, barvící metody); charakterizovat základní typy tkání v živočišném organismu; srovnat 
jednotlivé systémy u vybraných bezobratlých a obratlovců.  
Osnova:  

 Základy histologických metod (odběr vzorků, metody zpracování vzorků, krájení řezů, přehledné 
barvící metody). Srovnání světelné a elektronové mikroskopie. 

 Tkáň epitelová (obecná charakteristika epitelů, spoje epitelových buněk, funkční specializace epitelů, 
výskyt tkáně v živočišném organismu). 

 Tkáň pojivová (obecná stavba - základní hmota, vláknitá složka, buňky pojiv), pojiva výplňová, pojiva 
oporná, výskyt tkáně v živočišném organismu). 

 Tkáň svalová (kosterní, srdeční a hladká svalovina, výskyt tkáně v živočišném organismu). 
 Tkáň nervová (základní stavba a typy neuronů, nervová vlákna,výskyt tkáně v živočišném organismu). 
 Srovnání systémů u vybraných bezobratlých a obratlovců. Tělní tekutiny a oběhový systém; Trávicí 

systém; Dýchací systém; Vylučovací systém; Integument a smysly; Reprodukční systém 

Výukové metody: teoretické přednášky, laboratorní cvičení, samostatná práce s mikroskopem a sadou trvalých 
preparátů  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Ross, Michael H. - Pawlina, Wojciech. Histology :a text and atlas : with correlated cell and molecular 
biology. 6th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011. xviii, 974. 
ISBN 9781451101508. info  

 Basic histology. Edited by L. Carlos Junquiera - José Carneiro - Robert O. Kelley. 9th ed. Stamford : 
Appleton and Lange, 1998. ix, 494 s. ISBN 0-8385-0590-2. info  

 Zboray, Géza. Atlas of comparative sectional anatomy of 6 invertebrates and 5 vertebrates. 1st ed. 
Wien : Springer, 2010. 295 s. ISBN 9783211997628. info  

 48



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 15. Současné lidstvo a jeho budoucnost Populační růst. Dětská úmrtnost. Hlavní příčiny smrti. 
Epidemické choroby a přírodní výběr. Měnící se prostředí a přírodní výběr. Pokračující evoluce: důkazy 
z prehistorie. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Výuka se koná formou přednášek. Zkouška probíhá formou písemného testu.  
Literatura:  

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

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

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

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

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

 Klemera, Josef. Somatologie a antropologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 
502 s. + 1. info  
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Bi5021 Evertebratologický seminář 
Vyučující: doc. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D., Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Seminář studentům poskytuje aktuální informace a prostor pro diskusi o výzkumu v dané 
oblasti probíhajícím na Ústavu botaniky a zoologie (a dalších pracovištích podobného zaměření), 
o bakalářských, diplomových a doktorských pracích (které účastníci semináře zpracovávají resp. hodlají 
zpracovat), o společných metodických problémech, o zkušenosti z pobytu na jiných pracovištích, o základních 
přístupech i nových trendech v oboru i možnosti uplatnění absolventů oboru. Cílem semináře je 1) získání 
širokého přehledu o základních přístupech a metodách užívaných při výzkumu různých aspektů biologie a 
ekologie suchozemských bezobratlých (nad rámec své vlastní práce); 2) získání přehledu o výzkumných 
tématech pracovišť (především domácích) s daným zaměřením; 3)osvojení schopnosti sledovat odborný výklad a 
účastnít se odborné diskuse (např. kladení otázek) v českém i anglickém jazyce; a 4)osvojení (poznání a 
procvičení) dovednosti prezentace vlastních výzkumných projektů a jejich výsledků, i výsledků literární rešerše 
(referátů z literatury apod.) dle zvyklostí v oboru (stručně, srozumitelně a poutavě)v českém i anglickém jazyce. 
Cílů bude dosaženo postupným procesem účastí na semináři v průběhu několika semestrů.  
Osnova:  

 Program semináře se mění v závislosti na složení jeho účastníků a jejich potřebách i stupni pokročilosti. 
Základní náplní jsou prezentace účastníků, především: úvod do vlastní bakalářské, magisterské, resp. 
doktorské práce - představení cílů a odborného kontextu práce; průběžná zpráva o průběhu práce a 
dosažených výsledcích; prezentace hotové práce jako příprava na obhajobu; prezentace referátů, které 
mají být nebo již byly předneseny na vědecké konferenci. Na každou prezentaci následuje diskuse (k 
obsahu i formě) a zpravidla jí předchází konzultace s vedoucím semináře či vedoucím práce. Obdobně 
prezentují svou činnost i členové pracovní skupiny, kteří předmět nemají zapsaný (učitelé, vědečtí 
pracovnící, doktorandi). Další podstatnou náplní jsou přednášky členů pracovní skupiny, resp. ústavu, a 
zvaných hostů z jiných pracovišť (domácích i zahraničních) k různým tématům týkajícím se výzkumu 
bezobratlých. Program je doplňován např. exkursemi na jiná pracoviště (entomol. oddělení Moravského 
muzea apod.). 

Výukové metody: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Metody hodnocení: Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři. Účastnící by neměli chybět více než 
dvakrát za semestr a měli by se zúčastnit jak diskusí, tak formou přípravy a přednesu vlastních referátů na 
dohodnutá témata.  
Literatura:  

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

 Další literatura dle aktuální potřeby / Further literature depending on current requirements  
 Katuščák, Dušan - Drobíková, Barbora - Papík, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce :jak 

psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, 
seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, j. [1. české vyd.]. Nitra : 
Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70. info  

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

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

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

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

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

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

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

 Losos, Bohumil. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 316 s. info  
 Slavíková, Jiřina. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 366 s. info  
 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. info  

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

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

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

Paleocenní primáti (rody purgatorius, altiatlasius, plesiadapis), klimatická a geologická situace 
vpaleocénu. Eocenní primáti (čeledi omomyidae a adapidae). Oligocenní primáti (podřády 
Parapithecoidea a Propliopithecoidea tzv. fayumští primáti). Miocenní primáti (Dryomorfové, 
Ramamorfové a Pliomorfové), klimatická a geologická situace v miocénu. 

 4. Evoluce člověka II Charakteristika podčeledi homininae. Charakteristika významnějších nálezů. 
Paleoekologické podmínky. Charakteristické anatomické a morfologické znaky australopitéků a 
ardipitéka. Jednotlivé druhy (A. afarensis, africanus, robustus, boisei, aethiopicus, Ardipithecus 
ramidus). Materiální kultura a teorie. Výživa hominidů. Původ hominidů. Byli předkové rodu Homo? 

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

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

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

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

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

 10. Tělesná hmotnost a variabilita tělesné stavby lidského těla. Modely složení těla. Vývoj složení těla a 
distribuce hmoty těla. Typologie morfologické stavby těla. Stanovení somatotypu. Hodnocení optimální 
hmotnosti. 
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 11. Biologický věk Růstový věk. Zubní věk. Kostní věk. Vývinový věk. Proporcionální věk. Stanovení 
biologického věku u dospělých. 

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

Výukové metody: Teoretická příprava formou přednášek.  
Metody hodnocení: Závěrečná zkouška se skládá z ústního pohovoru.  
Literatura:  

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

 Beneš, Jan. Člověk. 1. vyd. Praha : Mladá Fronta, 1994. 342 s. ISBN 80-204-0460-0. info  
 Soukup, Václav. Dějiny antropologie :(encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, 

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

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

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

Bi5200 Bakalářská práce z botaniky I. 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující 
veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že student odevzdá 
bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).  
Osnova:  

 Studium literárních pramenů, sběr rostlinného materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace. 
 Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce. 

Výukové metody: 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. info  

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. 
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 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. info  

 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. info  

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

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

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

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

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

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

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

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

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. info  

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

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

Výukové metody: Kontaktní výuka je kombinací přednášek (týdenní cyklus v průběhu celého semestru) a 
praktického cvičení (ekotoxikologické biotesty - blokově na konci semestru). Součástí výuky jsou e-learningové 
podklady ve formě Osnovy v IS.MUNI.CZ. Studenti se také vzdělávají formou samotatného projektu (1x za 
semestr) a průběžných přezkoušení formou odpovědníků (3x za semestr).  
Metody hodnocení: Přednášky, týdně, v průběhu výuky 3x online test (odpovědníky v ISu - jejich výsledky jsou 
zohledněny při závěrečné zkoušce), závěrečná zkouška - písemný test a ústní zkouška.  
Literatura:  

 Bláha, Luděk. Podkladové materiály (PDF) k výuce obecné ekotoxikologie. 2005. info  
 Calow, P. Handbook of Ecotoxicology Vol. I and II. London, U.K. : Blackwell Scientific publications, 

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

info  

Bi5640 Biologie a ekologie mechorostů 
Vyučující: Mgr. Eva Mikulášková  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přehled bryologie v obecné rovině, vhodný podklad pro následující podrobné studium 
systematiky mechorostů a jako informace o současných znalostech v jednotlivých odvětvích studia. Předmět se 
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zabývá mechorosty – stavba jejich stélky (mechy, játrovky, hlevíky), buněčné pozadí, rozmnožování, funkce, 
výskyt v přírodě, zařazení v systému rostlin, využití. Věnuje se i jejich šíření a četnosti. Zabývá se bryologií jako 
vědou. Mechorosty mají ekologii v mnoha aspektech odlišnou od cévnatých rostlin, proto jí je věnována výrazná 
část přednášky. Předmět tematicky navazující na základní systém (vyšších rostlin, v 1. ročníku), doplňující 
Bryologické praktikum. Hlavní cíle předmětu jsou: poskytnutí obecných základů pro odborné studium 
mechorostů; poznání struktur stélky mechorostů a jejich funkce; seznámení se s hlavními možnostmi vědeckého 
pohledu na tuto skupinu; srovnání s jinými skupinami organismů.  
Osnova:  

 1. Historie bryologie v ČR a ve světě, aktuální výzkum; metody studia mechorostů – sběr, herbáře, 
determinace, kultivace, biosystematika, molekulární metody; bryologická literatura, časopisy, zdroje na 
internetu. 

 2. Anatomie a morfologie – mechy, játrovky, hlevíky. 
 3. Přehled rozmnožování mechorostů, ontogeneze, genetika (chromosomy), molekulární struktura. 
 4. Reprodukční ekologie - reprodukce, životní rozpětí a mortalita, alternativní adaptace na stres, typy 

životních strategií a životních forem. 
 5. Populační ekologie - reprodukční schéma, generativní a vegetativní rozmnožování, fenologie, tvorba 

výtrusů, šíření, banka diaspor. 
 6. Cytologie, chemotaxonomie, fyziologie, výživa. 
 7. Fyziologické adaptace - fotosyntéza a respirace, limitující faktory prostředí, symbiosa a 

saprofytismus, ekofyziologie xerotermních a hydrofytických mechorostů. 
 8. Fytogeografie; fytocenologie – areály, rozšiřování, ekologie a klasifikace společenstev mechorostů. 
 9. Využití mechorostů; mechorosty v ekosystémech – role a funkce mechorostů v přírodě, mechorosty 

jako bioindikátor. 
 10. Ohrožení mechorostů - příčiny ohrožení, ochrana. 
 11. Vývojové teorie, původ mechorostů, fosilní mechorosty. 
 12. Úvod do systému – různé pohledy na systém mechorostů, fenetika, kladistika, morfologické a 

molekulární systémy, základní přehled jednotlivých skupin mechorostů. 
 13. Lišejníky – srovnání s mechorosty, hlavní znaky, chemismus, ekologické aspekty, substrátová 

ekologie, životní formy a strategie. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška; podmínkou je absolvování praktické části výuky  
Literatura:  

 Glime, Janice M. 2007. Bryophyte Ecology. Ebook sponsored by Michigan Technological University 
and the International Association of Bryologists. [accessed on 5.2.2009 at ]  

 Smith A.J.E. (1981): Bryophyte Ecology. - Chapman & Hall, London.  
 Bates J.W. et Farmer A.M., eds. (1992): Bryophytes and lichens in a changing environments. - 

Clarendon Press, Oxford.  
 Kalina, Tomáš - Váňa, Jiří. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. 

Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2005. 606 s., 32. ISBN 80-246-1036-1. info  
 Plášek V. (2005): Základy bryologie. – Ostravská univerzita, Ostrava, 79 pp.  
 Váňa, Jiří. Obecná bryologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 187 s. ISBN 80-246-1093-0. info  

Bi5690 Botanický seminář I. 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem semináře je kritická diskuse témat a postupu práce na bakalářských, diplomových a 
disertačních pracích studentů botaniky, vystoupení studentů na různá témata, přednášky zvaných hostů a diskuse 
organizačních záležitostí spojených se studiem botaniky. Student by se měl naučit jednak prezentovat výsledky 
vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů. Nepovinným 
doplňkem semináře jsou odborné botanické přednášky z cyklu pořádaného Ústavem botaniky a zoologie ve 
spolupráci s Českou botanickou společností, které na seminář navazují vždy od 17 hodin.  
Osnova:  

 Program Botanického semináře je zveřejněn na www stránkách Ústavu botaniky a zoologie: 
http://botzool.sci.muni.cz/study/seminar_bot.pdf 
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Výukové metody: Prezentace studentů a následná diskuse.  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za vlastní prezentaci podle programu semináře, diskusi k vystoupením 
ostatních a ne více než dvě absence.  
Literatura:  

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

Bi5785 Bakalářská práce ze zoologie I. 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/7/0. 7 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na základě témat vypsaných 
katedrou.  
Osnova:  

 Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na základě témat vypsaných katedrou. 

Výukové metody: studium literálních zdrojů, případně odběr vzorků v terénu  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Seidl, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto 
Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc : Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info  

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

Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity 
Vyučující: doc. RNDr. Ladislav Dušek Dr., RNDr. Jiří Jarkovský Ph.D., RNDr. Danka Haruštiaková Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: V závěru pokročilého kurzu analýzy biodiverzity je student schopen: Připravit datový soubor 
pro analýzu biodiverzitních dat; Vizualizovat různými způsoby strukturu biologických společenstev a jejich 
biodiverzitu; Popsat biodiverzitu indexy diverzity včetně jejich variability; Aplikovat species-abundance modely 
včetně jejich na niku orientované varianty; Rozhodnout o použití korektní metody vícerozměrné analýzy 
biologických společenstev; Interpretovat různé způsoby hodnocení biodiverzity jak z jejich výpočetního, tak 
ekologického hlediska. Orientovat se v nabídce software pro analýzu biodiverzity.  
Osnova:  

 1. Biodiverzita jako pojem. Duální koncept hodnocení biodiverzity. Funkční, genetická, strukturní a 
taxonomická biodiverzita. Biodiverzita v datech. Biodiverzita v grafech. Publikační možnosti analýzy 
dat týkajících se diverzity na různých úrovních organizace biologických systémů. 2. Indexy diverzity. 
Druhová bohatost, heterogenita rozložení abundancí v rámci biologických společenstev. 3. Ekvitabilita 
a její hodnocení. Intervaly spolehlivosti pro různé indexy diverzity, aproximace možných maximálních 
a minimálních hodnot. Rarefaction jako využitelná technika. Numerická realizace výpočtu rarefaction 
křivek, variabilita ve výpočtu této metody. 4. Analýza kumulativních "species-abundance" křivek, 
hodnocení tzv. Q statistiky. Srovnání se standardními technikami hodnocení biodiversity. 5. Species - 
abundance stochastické modely, typy, algoritmy výpočtu, možnosti grafické prezentace. Příklady. 
"Niche-oriented species - abundance modelling" 6. Využití počítačové simulace při hodnocení 
biodiversity. Boostraping a Jackknifing jako techniky odhadu variability různých ukazatelů 
biodiversity. 7. Aplikovatelnost parametrických a neparametrických technik při hodnocení biodiversity, 
parametrické hodnocení biodiversity ve vícerozměrných analýzách. 8. Možnosti frakcionace 
biologických společenstev a následná analýza biodiversity získaných podjednotek. 9. Pokročilé metody 
analýzy dat biodiverzity Markovovy řetězy jako technika využitelná pro analýzu dat týkajících se 
biodiversity. Koncept „nestedness“ a jeho využití při analýze dat společenstev Analýza niky, jejího 
obsazení a kompetice taxonů ADE4, ENFA a další vícerozměrné SW a metody specializované na 
analýzu dat biodiverzity 10. Případové studie. 
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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 na principy analýzy 
biodiverzitních dat, předpoklady výpočtů a jejich aplikaci.  
Literatura:  

 Legendre, Pierre - Legendre, Louis. Numerical ecology. 2nd engl. ed. Amsterdam : Elsevier, 1998. xv, 
853 s. ISBN 0-444-89249-4. info  

 J. H. Zar (1984). Biostatistical analysis. Prentice Hall. New Jersey.  
 Krebs, Charles J. Ecological Methodology. New York : Harper Collins Publishers, 1989. 654 s. ISBN 0-

06-043784-7. info  
 Magurran A.E. (1988) Ecological Diversity and Its Measurement. Cambridge University Press, UK.  
 Jongman, Ter Braak and Van Tongeren (1995). Data analysis in community and landscape ekology, 

Cambridge University Press, Cambridge  

Bi6015 Bakalářská práce z botaniky II. 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující 
veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci 
odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).  
Osnova:  

 Studium literárních pramenů, sběr rostlinného materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace. 
 Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů pod vedením školitele.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.  
Literatura:  

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

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

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

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

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

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

 Obtíže při studiu adaptačních fenomenů, perspektiva dalšího studia. 

Výukové metody: Teoretická příprava pomocí učebnic, přednášek a internetových zdrojů.  
Metody hodnocení: kolokvium  
Literatura:  

 literature is recommended by lecturer  
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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. info  

Bi6330 Obecná parazitologie 
Vyučující: doc. RNDr. Milan Gelnar CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy a 
terminologie, rozsah parazitismu, diverzita parazitů, morfologické adaptace prvoků a mnohobuněčných 
k parazitismu, životní cykly a rozmnožování, parazito-hostitelské vztahy, přenos a kolonizační strategie, 
populace a společenstva parazitů, chování a parazitismus, fyziologie a výživa parazitů, jejich metabolismus a 
biochemie, molekulární biologie a genetika cizopasníků, imunologie a vakcinace, chemoterapie a kontrola, 
evoluce parazisimu.  
Osnova:  

 Úvod, rozsah a význam parazitismu, definice a ternminologie, typy parazitů a hostitelů, adaptace 
k parazitismu, životní cyklus a ekologie, historie parazitologie. Morfologie . prvoci: buněčná stavba, 
pohyb a penetrace, buněčný povrch, peritrofická membrána. Tělní stavba metazoárních parazitů, 
tegument, svalovina, střevo, exkreční systém, reprodukční soustava, nervová soustava. Rozmnožování - 
Protozoa: typy dělení buňky, vznik a fůze gamet, Metazoa: Platyhelminthes, Acanthocephala, 
Nematoda, Pentastomida, Arthropoda. Životní cykly a vztah mezi parazitem a hostitelem, reprodukční a 
koloniační strategie, působení parazita na jedince a polulace hostitelů Ekologie a prostředí 
v parazitologii, struktura a dynamika infraspolečenstva, meta a supraspolečenstvo, selekce habitatu, 
biogegrafické aspekty, distribuce cizopasníků. Epidemiologie. Jednotky studia, přenos a šíření 
cizopasníků, populační dynamika, klimatické a ekologické faktory a jeich epidemiologický význam. 
Chování cizopasníků, parasitismus a altruismus, paraziti a sociální chování, manipulační teorie a 
parasitismus. Fyziologie a výživa cizopasníků, penetrace a přežívání v organismu hostitele, fyziologie 
rozmnožování, chemická komunikace, neurofyziologie, fyziologie lokomoce, výživa parazitů. 
Biochemie parazitů, typy metabolismu, energentika v systému parazit hostitel, Molekulární biologie a 
genetika parazitů, DNA a RNA technologie, exprese a regulace genů, chromosomy, mapování genů, 
isolace polypeptidů, vakcinace, molekulární diagnostika a taxomomie. Imunitní odpověď hostitele, 
modelové studie in vitro: protozoa, helminti, členovci, imunopatologie, Léčení a prevence, současná 
léčiva a jejich možnosti, chemická povaha antiparazitárních prostředků, metody prevence, hygienická 
opatření. Patogenní působení parazitů, histopatologie, paraziti jako původci onemocnění: protozoa, 
helminti, členovci. Evoluce parazitismu, fylogenetické rekonstrukce, ko-evoluce parazitů a hostitelů, 
adaptivní radiace, evoluční parazitologické mýty, paraziti jako indikátoři evoluce. 

Výukové metody: Teoretické přednášky, diskuse se studenty, praktické ukázky  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Ryšavý, Bohumil. Základy parazitologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 215 s. 
ISBN 80-04-20864-9. info  

 Smyth, James Desmond. Introduction to animal parasitology. 3rd ed. Cambridge : Cambridge 
University Press, 1994. xx, 549 s. ISBN 0-521-42811-4. info  

 Modern parasitology :a textbook of parasitology. Edited by Francis E. G. Cox. 2nd ed. Oxford : 
Blackwell scientific publications, 1993. xii, 276 s. ISBN 0-632-02585-9. info  

Bi6360 Hydrobiologie 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Základní kurz ekologie vodních ekosystémů - podzemní vody, prameny, tekoucí vody a stojaté 
vody.  
Osnova:  

 Definitions of limnology: facets of limno-geology, physics, chemistry, biology, historical and personal 
faces. The freshwater biota and aquatic habitats: ecological adaptations of plants and animals to 
miscellaneous water quality, the inhabitants of standing and running waters - plankton, benthos, 
periphyton, neuston, psammon, nekton. Light and heat energy in aquatic ecosystem, density layering 
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and pH. Oxygen and other dissolved gases. Redox, metals, nutrients and organic substances. 
Ecosystems, energy, and production. Standing waters: Lakes, pools, peat bogs, man-made lakes. Shapes 
and size of 'lakes', lakes classification. Running waters: Water flow and stream channels. Physical and 
chemical characteristics of flowing waters, river continuum concept. Composition and structure of 
benthic and rheopelagic organisms(attached algae, higher plants, plankton, fishes). Factors controlling 
benthic organisms. Life histories and seasonal cycles of benthic organisms. Effect of downstream 
movements of organisms(drift). Mueler's theory of colonizatiton cycle. Longitudinal zonation. Use and 
misuse of inland waters - pollution, effects of man on watercourses. Effect of low discharges on the 
river biota. 

Výukové metody: Přednášky, diskuze.  
Metody hodnocení: Ustní zkouška.  
Literatura:  

 Jacob Kalff: Limnology. Inland Water Ecosystems. Prentice Hall, New Jersey 2002  
 Lampert, Wilfried - Sommer, Ulrich. Limnoecology :the ecology of lakes and streams. New York : 

Oxford University Press, 1997. xiv, 382 s. ISBN 0-19-509592-8. info  
 Allan, David J. Stream ecology : structure and function of running waters. 1st ed. London : Chapman & 

Hall, 1995. 388 s. ISBN 0-412-35530-2. info  
 Wetzel, Robert G. Limnology :lake and river ecosystems. 3rd ed. San Diego : Academic Press, 2001. 

xvi, 1006. ISBN 0-12-744760-1. info  
 Lellák, Jan - Kubíček, František. Hydrobiologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. 257 s. ISBN 80-

7066-530-0. info  
 Hutchinson, G. Evelyn - Edmondson, Yvette H. A treatise on limnology. Vol. IV, the zoobenthos. New 

York : John Wiley & Sons, 1993. 944 s. info  
 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. info  

Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II. 
Vyučující: vedoucí bakalářské práce  
Rozsah: 0/9/0. 9 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na základě témat vypsaných 
katedrou.  
Osnova:  

 Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na základě témat vypsaných katedrou. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů pod vedením školitele.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělen za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Seidl, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto 
Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc : Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info  

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

Bi6370 Základy humánní parazitologie 
Vyučující: doc. RNDr. Milan Gelnar 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 význam parazitárních 
onemocnění, rozšíření cizopasníků, parazito-hostitelské interakce, syndrom AIDS, obecná charakteristika skupin 
parazitů, reprodukce, životní cykly, klasifikace, epidemiologie, symptomy, diagnóza, léčení a prevence, 
viscerální, krevní a tkáňová protozoa, motolice, tasemnice, larvální stádia, střevní, krevní a tkáňoví nematodi, 
členovci a jejich medicínský význam, antiparazitika, geomedicínské aspekty, základní laboratorní technika.  
Osnova:  
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 Uvod do problematiky, definice a terminologie, základní principy a koncepty, parazitismus a symbióza, 
rozšíření parazitismu, historie parazitologie. Parazito-hostitelské interakce: působení parazita na 
hostitele, biologické adaptace k parazitismu, distribuce parazitů, syndrom AIDS a parazitární 
onemocnění, evoluce parazitosmu. Epidemiologie a pojem prostředí v parazitologii, jednotky studia, 
makroprostředí a vliv klimatických faktorů prostředí na životní cykly a šíření parazitů. Prvoci: obecná 
charakteristika, reprodukce, vývoj a klasifikace. Viscerálníl protozoa I: Entamoeba histolytica, E. 
hartmani, E. coli, E. gingivalis, Iodamoeba butschilii, Endolimax nana, pathogenic free-living amoebae: 
Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp., Hartmanella spp.. Ciliates: Balantidium coli. Epidemiologie, 
symptomy, léčení a prevence. Viscerální protozoa II: Giardia intestinalis, Chilomastix mesnili, 
Retortamonas intestinalis, Enteromonas hominis, Dientamoeba fragilis, Trichomonas tenax, T. 
vaginalis, Pentatrichomonas hominis. Epidemiologie, symptomy, léčení a prevence. Krevní a tkáňová 
protozoa: Leishmania major, L. tropica, L. aethiopica, L. donovani, L. braziliensis, L. mexicana, L. 
peruviana, Trypanosoma brucei, T. gambiense, T. cruzi. Epidemiologie, symptomy, léčení a prevence. 
Krevní a tkáňová protozoa II: Plasmodium vivax, P. malariae, P. ovale, P. falciparum, Babesia spp., 
Toxoplasma gondii, Pneumocystis carinii. Epidemiologie, symptomy, léčení a prevence. Trematoda: 
obecná charakteristika, reprodukce, vývoj a klasifikace. Viscerální motolice:es: jaterní motolice: 
Fasciola hepatica, Clonorchis sinensis, Opistorchis felineus, O. viverini. Střevní motolice:Fasciolopsis 
buski, Echinostoma revolutum, Heterophyes heterophyes, Metagonimus yokogawai. Plicní motolice: 
Paragonimus westermani. Epidemiologie, symptomy, léčení a prevence. Krevní motolice: Schistosoma 
haematobium, S. mansoni, S. japonicum, další krevničky, cerkáriová dermatitida.Epidemiologie, 
symptomy, léčení a prevence. Cestoda: obecná charakteristika, reprodukce, vývoj a klasifikace. Střevní 
taemnice: Diphyllobothrium latum, Taenia solium, Taeniarhynchus saginata, Hymenolepis nana, H. 
diminuta, Dipylidium caninum. Epidemiologie, symptomy, léčení a prevence. Extraintestinální larvální 
tasemnice: sparganosis, cysticercosis, hydatidosis. Epidemiologie, symptomy, léčení a prevence. 
Nematoda: obecná charakteristika, reprodukce, vývoj a klasifikace. střevní nematodi: Trichuris trichura, 
Trichinella spiralis, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Ascaris 
lumbricoides, Anisakis spp., Enterobius vermicularis. Epidemiologie, symptomy, léčení a prevence. 
Krevní a tkáňoví nematodi: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus, Loa loa, 
Mansonella spp., Dracunculus medinensis, Parastrongylus spp. Epidemiologie, symptomy, léčení a 
prevence. Arthropdoa: obecná charakteristika, reprodukce, vývoj a klasifikace. Insecta, Acarina. 
Antiparazitární prostředky, geomedicínské aspekty, základní laboratorní technika. 

Výukové metody: Teoretické přednášky, diskuse se studenty, praktické ukázky  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

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

 Bogitsh, Burton J. - Carter, Clint E. - Oeltmann, Thomas N. Human parasitology. 3rd ed. Elsevier : 
Amsterdam, 2005. xxii, 459. ISBN 0-12-088468-2. info  

 Havlík, J. Infekční nemoci. první. Praha : Galén, 1998. 220 s. ISBN 80-85824-90-6. info  
 Ryšavý, Bohumil. Základy parazitologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 215 s. 

ISBN 80-04-20864-9. info  

Bi6450 Základní metody terénní botaniky 
Vyučující: Ing. Jiří Danihelka Ph.D.  
Rozsah: 1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cílem kurzu je zprostředkování teoretických základů a praktických dovedností nutných 
pro samostatný térénní výzkum flóry a vegetace (např. pro účely diplomové nebo bakalářské práce). Na konci 
kurzu bude student: - mít základní informace o určovacích příručkách, flórách a zdrojích dat o přírodních 
podmínkách vybraného území; - znát zásady sběru a preparace rostlin do herbářů; - schopen samostatného 
terénního průzkumu flóry a vegetace, včetně zápisu fytocenologických snímků.  
Osnova:  

 Přednáška: (1) historie floristického výzkumu; (2-3) výběr území, jeho velikost a hranice, 
charakteristiky přírodních poměrů; (4-6) určovací příručky, národní a regionální flóry, herbářové 
sbírky; (7) momenklatura, synonymika a databáze; (8-9) pomůcky pro terénní práci a zápis 
fytocenologického snímku; (10) zásady sběru rostlin do herbářů; (11-12) návštěva herbáře a knihovny 
ústavu botaniky a zoologie PřF MU. Cvičení: během dvou šestihodinových cvičení v terénu proběhne 
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praktická ukázka floristického výzkumu a budou pod vedením cvičícího zapsány fytocenologické 
snímky. 

Výukové metody: přednáška (teoretická příprava) - 6 x 2 hodiny hodin; terénní cvičení s úvodem do metod 
floristiky a vegetační vědy (2 x 6 hodin)  
Metody hodnocení: Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičení v terénu doložená protokolem, jakož 
i zápis tří fytocenologických snímů různých typů vegetace (les, louka a další vegetační typ dle valstního výběru).  
Literatura:  

 Smejkal, Miroslav. Komentovaný katalog moravské flóry. Brno, 1980. 301 s. Učební texty PřF UJEP 
Brno. info  

 Dostál, Josef. Nová květena ČSSR. Praha : Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info  
 Flora of the Czech Republic : Květena České republiky. Vols 1–7: Edited by Bohumil Slavík & 

Slavomil Hejný (vols. 1-3), Bohumil Slavík (vols. 4-6), Bohumil Slavík & Jitka Štěpánková (vol. 7). 
Praha 1988-2004.  

Bi6473 Parazitologický seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Milan Gelnar CSc., RNDr. Radim Blažek Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Přínos kurzu: studenti budou uvedeni do problematiky oboru parazitologie na tuzemské i 
mezinárodní úrovni s problematikou budou obeznámeni díky prezentacím interních i externích přednášejících 
pracujících v odlišných odvětvích parazitologie tak si budou schopni vytvořit obrázek o současných trendech 
v oboru a současně si vybrat své zaměření pro další studia kurz zárověn splňuje informativní úlohu i pro ostatní 
odborné pracovníky, kteří si jeho prostřednictvím vyměňují cenné zkušenosti součástí kurzu jsou i série 
přednášek vedených v rámci návštěv hostujících profesorů INNOLEC  
Osnova:  

 Osnova kurzu: prezentace studentů a zaměstnanců oddělení parazitologie 
 prezentace tuzemských odborníků v oboru parazitologie 
 prezentace zahraničních odborníků v rámci programu INNOLEC 

Výukové metody: Výuka na jedné straně probíhá jako soubor prezentací studentů a zaměstnanců pracovní 
skupiny parazitologie Ústavu botaniky a zoologie za účelem vyšší informovanosti o vnitřním dění a spolupráci 
ve skupině. Na druhé straně výuka zahrnuje prezentace tuzemských i zahraničních odborníků v oboru 
parazitologie a oborů s parazitologiií souvisejících, zejména využívající metodik v parazitologii aplikovatelných. 
Studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů prezentují nejprve cíle, později 
výsledky svých prací. To vše se zřetelem k budoucím obhajobám konkrétních prací, respektive prezentacím na 
tuzemských či mezinárodních konferencích.  
Metody hodnocení: ústní pohovor  
Literatura:  

 Ryšavý, Bohumil. Základy parazitologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 215 s. 
ISBN 80-04-20864-9. info  

Bi6540 Vegetace ČR 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět podává informace o hlavních typech přirozené, polopřirozené a synantropní vegetace 
České republiky. Základní osnova sleduje fytocenologický systém klasifikace vegetace. Studenti získají základní 
přehled o druhovém složení, stanovištních podmínkách, rozšíření a dynamice jednotlivých vegetačních typů.  
Osnova:  

 1. Základní pojmy: flóra, vegetace, rostlinné společenstvo, porost; jednotky hierarchické klasifikace 
vegetace. 

 2. Přírodní podmínky České republiky a jejich význam pro vegetaci. 
 3. Opadavé listnaté lesy: hlavní lesní dřeviny, jejich stanovištní nároky a konkurenční vztahy, dynamika 

přírodního lesa, využívání lesů člověkem, modifikace stanovištních poměrů stromovým patrem. 
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 4. Typy opadavých listnatých lesů: bučiny, dubohabřiny, suťové lesy, lužní lesy, acidofilní doubravy, 
acidofilní bučiny, teplomilné doubravy, slatinné olšiny. 

 5. Jehličnaté lesy: smrčiny, boreokontinentální bory, perialpidské bory, kosodřevina. 
 6. Alpínská vegetace: alpínská lesní hranice, anemo-orografické systémy; alpínské trávníky, 

vysokobylinné nivy, vegetace sněhových vyležisk. 
 7. Vegetace skalních stěn, nelesních sutí a primitivních půd. 
 8. Vodní vegetace, vegetace rákosin, vysokých ostřic a obnažených den. 
 9. Halofilní vegetace. Adaptace rostlin na růst ve slaných půdách, hlavní typy halofilní vegetace. 
 10. Rašeliniště: kalcitrofní, minerotrofní a přechodová rašeliniště, vrchoviště, vrchovištní bory, 

subalpínská rašeliniště, rašelinné louky. Vegetace pramenišť. 
 11. Louky a pastviny: historie luční vegetace, stanoviště, dynamika, obhospodařování; hlavní typy 

vegetace luk a pastvin. 
 12. Smilkové trávníky a vřesoviště. 
 13. Suché trávníky: vztahy ke stepní vegetaci, stanoviště, hlavní typy suchých trávníků. 
 14. Synantropní vegetace: původ synantropní flóry, ekologie polních plevelů, hlavní typy synantropní 

vegetace. 

Výukové metody: Přednáška.  
Metody hodnocení: Ústní zkouška: je požadována znalost dominantních druhů, ekologie, rozšíření a dynamiky 
vegetačních typů České republiky. U studentů bakalářského oboru Systematická biologie a ekologie a studentů 
magisterského oboru Systematická biologie a ekologie - směr Botanika je rovněž požadována znalost druhového 
složení jednotlivých vegetačních typů a vztahy významnějších druhů české flóry k vegetačním typům nebo 
stanovištím.  
Literatura:  

 Chytrý, Milan - Kučera, Tomáš - Kočí, Martin. Katalog biotopů České republiky. Praha : Agentura 
ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info  

 Chytrý, Milan - Kočí, Martin - Šumberová, Kateřina - Sádlo, Jiří - Krahulec, František - Hájková, Petra 
- Hájek, Michal - Hofmann, Aleš - Blažková, Denisa - Kučera, Tomáš - Novák, Jan - Řezníčková, 
Marcela - Černý, Tomáš - Härtel, Handrij - Simonová, Deana - Tichý, Lubomír - Knollová, Ilona - 
Otýpková, Zdenka - Danihelka, Jiří - Hájek, Ondřej - Kubošová, Klára - Karimová, Katrin - Rozehnal, 
Jiří. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva. Praha : Academia, 2007. 526 s. 
neuvedena. ISBN 978-80-200-1462-7. URL info  

 Neuhäuslová, Zdenka - Blažková, Denisa - Grulich, Vít - Husová, Miroslava - Chytrý, Milan - Jeník, 
Jan - Jirásek, Jaroslav - Kolbek, Jiří - Kropáč, Zdeněk - Ložek, Vojen - Moravec, Jaroslav - Prach, 
Karel - Rybníček, Kamil - Rybníčková, Eliška - Sádlo, Jiří. Mapa potenciální přirozené vegetace České 
republiky. Textová část. Praha : Academia, 1998. 341 s. ISBN 80-200-0687-7. info  

 Ellenberg, Heinz. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamisher und historischer 
Sicht. 5. veränd. und verb. Aufl. Stuttgart : Verlag Eugen Ulmer, 1996. 1095 s. ISBN 3-8001-2696-6. 
info  

Bi6549 Zpracování základních botanických dat 
Vyučující: Ing. Jiří Danihelka Ph.D., doc. Mgr. Lubomír Tichý Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem předmětu je teoretické a praktické seznámení studentů se základními metodami 
zpracování terénních botanických dat. V prvním polovině kurzu se studenti naučí základy práce s jednoduchou 
elektronickou databází, založí vlastní databázi sched (etiket) k herbářovým dokladům rostlin a tyto schedy 
vytisknou. Dále se seznámí se strukturou a funkcí floristické nálezové databáze SurveyPro z programového 
balíku Janitor 1 a zadají do ní vlastní nálezová data. Ve druhé části studenti zvládnou metodiku popisu vegetace 
pomocí fytocenologických metod curyšsko-montpellierské školy, zpracování dat pomocí elektronických databází 
v programu Turboveg for Windows a standardních počítačových programů pro numerickou klasifikaci a editaci 
fytocenologických tabulek.  
Osnova:  

 1-2. Úvod do práce s jednoduchou elektronickou databází. Založení a vyplnění vlastní databáze 
herbářových etiket. 

 3.-6. Nálezová databáze SurveyPro z programového balíku Janitor 1: struktura a funkce. Instalace 
programu a založení vlastní nálezové databáze včetně zadání terénních dat. 
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 7-8. Databázový systém TURBOVEG: ukládání a výběr fytocenologických dat. 
 8-9. Analýza fytocenologického materiálu pomocí programu JUICE: základní funkce. 
 10.-11. Klasifikace vegetace pomocí programu TWINSPAN, stanovení diagnostických druhů. 
 12.-13. Bioindikace pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, uspořádání tabulek do publikační 

podoby. 

Výukové metody: Teoretická demonstrace funkcí programů se střídá s individuálními projekty řešenými na 
počítači  
Metody hodnocení: Ve výuce je vysvětlována teorie a jsou demonstrovány počítačové programy. K zápočtu 
z části věnované floristickým datům student zadá a vytiskne 10 herbářových etiket, založí (ve skupině) vlastní 
nálezovou databanku, zadá do ní terénní floristické nálezy, zapíše cca 5 fytocenologických snímků v terénu nebo 
vyhledá srovnatelné snímky v literatuře, tyto snímky zadá do počítačové databáze TURBOVEG, připojí je k již 
zadanému souboru dat a zpracuje z nich fytocenologickou tabulku. K zápočtu předkládá výsledky ve formě 
krátké písemné zprávy strukturované jako odborný článek. Podmínkou pro udělení zápočtu je rovněž pochopení 
probírané teorie a metodik.  
Literatura:  

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

Bi6580 Taxonomie rostlin 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D., Mgr. Petr Šmarda Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Taxonomie rostlin je speciální přednáškou studia biologie (specializace systematická botanika a 
geobotanika) zaměřenou na výklad o náplni a cílech fytotaxonomického zaměření. Výuka tohoto předmětu si 
klade za cíl seznámit studenty s problematikou a důležitějšími principy klasifikace a pojmenování rostlinných 
organismů. Hlavní pozornost je věnována klasifikačním kriteriím (jejich výběru, hodnotě a použití), metodám 
studia těchto kriterií, důležitějším klasifikačním schématům a zásadám botanické nomenklatury.  
Osnova:  

 Proměnlivost rostlin; jednotky a taxony, pojem druhu a infraspecifických taxonů u vyšších rostlin. 
Statické vymezení druhu: znaky habituální, morfologické, anatomické, karyologické, genomové a 
molekulární. Dynamické pojetí druhu: variabilita vers. fenotypová plasticita, reproduktivní systémy, 
fenologie a květní biologie, klimatické, ekologické a cenologické preference, geografická distribuce 
druhu, vikariance a způsoby šíření. Metody studia a způsoby detekce mezidruhové hybridizace, metody 
studia a způsoby detekce polyploidizace Základní principy botanické nomenklatury a fytografie (ICBN, 
popis, diagnóza, synonymika, protolog, exsikáty, zásady priority a typizace, homonymie, nominátní 
taxony, nomenklatorické kombinace, nomen conservandum, n. novum, n. ambiguum, n. illegitimum; 
aplikace kódu, důležitější úsloví a zkratky v taxonomických pracích, jejich význam a použití, praktická 
řešení úloh z nomenklatoriky); rod, infragenerické kategorie, supragenerické taxony, taxony 
u kulturních rostlin; taxonomická literatura: příručky (IK, TTL, BPH), monografie, konspekty, květeny, 
určovací klíče a jejich konstrukce, enumeratia, časopisy a internetové zdroje zaměřené na taxonomii, 
biosystematiku a nomenklaturu rostlin 

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

 Stace, C. A. Plant taxonomy and biosystematics. 1. vyd. London, New York etc. : Edward Arnold, 
1989. ISBN 0-7131-2955-7. info  

 Briggs, D. - Walters, S. M. Plant variation and evolution. 3. vyd. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1997. 512 s. ISBN 0-521-45918-4. info  

 Briggs, D. - Walters, S. M. Premenlivosť a vývoj rastlín. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladatelstvo, 1973. 280 s. (Slovenský překlad.). ISBN 67-366-74. info  

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

 Štys, Pavel. Úvod do obecné taxonomie. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha : 
Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 9-22. ISBN 80-04-22815-1. info  
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 Davis, P. H. - Heywood, V. H. Principles of Angiosperm taxonomy. 1. vyd. Edinburgh and London : 
Oliver & Boyd, 1963. 556 s. info  

 Heywood, V. H. Taxonomie der Pflanzen. 1. vyd. Jena : Gustav Fischer Verlag, 1971. 112 s. 
ISBN 261 700/159/71. info  

Bi6589 Metody rostlinné taxonomie 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D., Mgr. Petr Šmarda Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je pojat jako praktické cvičení k přednášce Taxonomie rostlin. Studenti budou uvedeni 
do problematiky fytotaxonomie a nomenklatoriky jednak formou demonstrace publikovaných témat (s 
podrobným výkladem pracovních postupů a ukázkami výsledků), jednak budou - a to větším časovým podílem 
v rámci semestrálního rozvrhu tohoto cvičení - jednodušší úlohy samostatně řešit.  
Osnova:  

 Mikroskopické techniky v rostlinné taxonomii, preparace a barvení pylu, pylová viabilita, metody 
počítání chromosomů, a další základní karyologické postupy, průtoková cytometrie, detekce a studium 
reproduktivních systémů, detekce vybraných molekulárních znaků: izolace DNA, hybridizační 
techniky, PCR, RAPD, RFLP, AFLP, RT-PCR-kvantifikace retrotranspozonů, sekvenování, klonovací 
techniky, CoT a reasociační kinetika DNA 

Výukové metody: praktická cvičení  
Metody hodnocení: přednášky, diskuse v hodině, laboratorní cvičení, zápočet  
Literatura:  

 Heywood, V. H. Modern methods in plant taxonomy. 1. vyd. London & New York : Academic Press, 
1968. 312 s. ISBN 68-9103. info  

Bi6631 Floristický kurs České botanické společnosti 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc.  
Rozsah: 0/0. 5D. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: seznámit se s flórou a vegetací vybraného území České republiky; 
absolvovat terénní práce s externími lektory.  
Osnova:  

 Přírodní podmínky zkoumaného území. Historie výzkumů. Základní botanická bibliografie k území. 
Terénní práce. Přednášky a diskuse nad zajímavými nálezy. 

Výukové metody: terénní exkurze, Týden (5 dní), zpravidla začátkem července  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Culek, Martin - Grulich, Vít - Povolný, Dalibor. Biogeografické členění České republiky. Praha : 
Enigma, 1996. 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3. info  

 Chytrý, Milan - Kučera, Tomáš - Kočí, Martin. Katalog biotopů České republiky. Praha : Agentura 
ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info  

Bi6651 Botanický seminář II. 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem semináře je kritická diskuse témat a postupu práce na bakalářských, diplomových a 
disertačních pracích studentů botaniky, vystoupení studentů na různá témata, přednášky zvaných hostů a diskuse 
organizačních záležitostí spojených se studiem botaniky. Student by se měl naučit jednak prezentovat výsledky 
vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů. Nepovinným 
doplňkem semináře jsou odborné botanické přednášky z cyklu pořádaného Ústavem botaniky a zoologie ve 
spolupráci s Českou botanickou společností, které na seminář navazují vždy od 17 hodin.  
Osnova:  
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 Program Botanického semináře je zveřejněn na www stránkách Ústavu botaniky a zoologie: 
http://botzool.sci.muni.cz/study/seminar_bot.pdf 

Výukové metody: Prezentace studentů a následná diskuse.  
Metody hodnocení: Zápočet se udílí za vlastní prezentaci podle programu semináře, diskusi k vystoupením 
ostatních a ne více než dvě absence.  
Literatura:  

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

Bi6661 Terénní cvičení z geobotaniky 
Vyučující: doc. Mgr. Lubomír Tichý Ph.D., Mgr. David Zelený Ph.D.  
Rozsah: 0/0/0. 5D. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurz má podobu pětidenního výukového bloku, který probíhá na terénní základně mimo Brno; 
během kurzu jsou studenti intenzivní formou seznámeni se základními terénními metodami vegetační ekologie 
(zapisování fytocenologických snímků, měření a odhadování základních stanovištních parametrů, odběry a 
analýza půdních vzorků, mikroklimatické měření, manipulativní experiment a vegetační mapování). Na konci 
kurzu bude mít student přehled o základních terénních metodách vegetační ekologie a bude schopen alespoň 
některé z nich samostatně používat v praxi.  
Osnova:  

 1) zápis fytocenologických snímků ve vybraných biotopech; 
 2) založení transektů napříč terénem s výraznou topografií (údolí), sběr údajů o vegetaci, charakteru 

stanoviště, půdních vzorků, struktuře stromového patra a o mikroklimatu podél těchto transektů; 
 3) práce na manipulativním experimentu, založeném v travinném společenstvu; 
 4) vegetační mapování vybrané oblasti; 
 5) zadání dat do Turbovegu a Excellu, ukázka zpracování dat pomocí JUICE a Gap light analyzer, 

prezentace a diskuse výsledků. 

Výukové metody: výuka má formu terénního cvičení a zahrnuje týmový sběr terénních dat a jejich následné 
zpracování a analýzu na terénní stanici  
Metody hodnocení: zápočet je podmíněn aktivní účastí na kurzu  
Literatura:  

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

Bi6671 Terénní cvičení ke květeně ČR 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 5D. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je: prakticky se seznámit s flórou a vegetací vybraného území České 
republiky.  
Osnova:  

 Přírodní podmínky zkoumaného území. Historie výzkumů. Základní botanická bibliografie k území. 
Terénní práce. Diskuse nad zajímavými nálezy. 

Výukové metody: Terénní práce, týden (5 dní), obvykle v červnu  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Chytrý, Milan - Kučera, Tomáš - Kočí, Martin. Katalog biotopů České republiky. Praha : Agentura 
ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info  

 Culek, Martin - Grulich, Vít - Povolný, Dalibor. Biogeografické členění České republiky. Praha : 
Enigma, 1996. 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3. info  
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Bi6681 Chráněná území Brna a okolí 1 
Vyučující: Mgr. Pavel Veselý  
Rozsah: 2/0. plus několik polodenních exkurzí. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Poznat zajímavé botanické lokality města Brna a jeho okolí; Upevnit si znalosti květeny jižní 
Moravy  
Osnova:  

 Do začátku vegetačního období výuka probíhá formou úvodních přednášek představujících vybraná 
chráněná území. V prezentacích bude zmíněna historie a současnost území, jejich květena, geologie, 
případně vzácné druhy fauny. 

 V druhé polovině března začnou exkurze. Nejdříve po brněnských lokalitách, následně v blízkém okolí 
Brna. Exkurze budou obvykle polodenní, v případě zájmu se lze domluvit i na celodenní návštěvě 
lokalit ve vzdálenějším okolí Brna. 

Výukové metody: Přednášky a exkurze  
Metody hodnocení: Zápočet za aktivní účast na exkurzích.  
Literatura:  

 Tichý L. et al.: Ohrožené rostliny města Brna. Svazek 1-3. Brno, Rezekvítek a Magistrát města Brna, 
1999-2003  

 Mackovčin, Peter - Jatiová, Matilda - Slavík, Petr - Demek, Jaromír - Grulich, Vít - Hort, Libor - 
Hudec, Karel - Kříž, Hubert - Laštůvka, Zdeněk - Petruš, Josef - Plánka, Ladislav - Sedláček, Miroslav - 
Unar, Jiří. Brněnsko. 1. vyd. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 
932 s. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6. info  

Bi6682 Chráněná území Brna a okolí 2 
Vyučující: Mgr. Pavel Veselý  
Rozsah: 2/0. plus několik polodenních exkurzí. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Poznat zajímavé botanické lokality města Brna a jeho okolí; Upevnit si znalosti květeny jižní 
Moravy  
Osnova:  

 Do začátku vegetačního období výuka probíhá formou úvodních přednášek představujících vybraná 
chráněná území. V prezentacích bude zmíněna historie a současnost území, jejich květena, geologie, 
případně vzácné druhy fauny. 

 V druhé polovině března začnou exkurze. Nejdříve po brněnských lokalitách, následně v blízkém okolí 
Brna. Exkurze budou obvykle polodenní, v případě zájmu se lze domluvit i na celodenní návštěvě 
lokalit ve vzdálenějším okolí Brna. 

Výukové metody: Přednášky a exkurze  
Metody hodnocení: Zápočet za aktivní účast na exkurzích.  
Literatura:  

 Mackovčin, Peter - Jatiová, Matilda - Slavík, Petr - Demek, Jaromír - Grulich, Vít - Hort, Libor - 
Hudec, Karel - Kříž, Hubert - Laštůvka, Zdeněk - Petruš, Josef - Plánka, Ladislav - Sedláček, Miroslav - 
Unar, Jiří. Brněnsko. 1. vyd. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 
932 s. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6. info  

 Tichý L. et al.: Ohrožené rostliny města Brna. Svazek 1-3. Brno, Rezekvítek a Magistrát města Brna, 
1999-2003  

Bi6691 Zahraniční botanická exkurze 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc., prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 0/0/0. 7D. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Během pětidenní autobusové exkurze je navštívena některá oblast Evropy, kde jsou 
demonstrovány hlavní rostlinné druhy a vegetační typy, jejich fytogeografické a ekologické vazby.  
Osnova:  
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 1. Před exkurzí ústní prezentace a sestavení písemného přehledu o přírodních poměrech, flóře a 
vegetaci navštíveného území. 

 2. Vlastní exkurze. 

Výukové metody: Prezentace na semináři a terénní exkurze.  
Metody hodnocení: Zápočet se uděluje za seminární prezentaci o flóře, vegetaci, přírodních poměrech nebo 
ochraně přírody v exkurzním území, sestavení písemné zprávy podle této prezentace a účast na exkurzi.  
Literatura:  

 Ellenberg, Heinz. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamisher und historischer 
Sicht. 5. veränd. und verb. Aufl. Stuttgart : Verlag Eugen Ulmer, 1996. 1095 s. ISBN 3-8001-2696-6. 
info  

Bi6750 Základní limnologické metody 
Vyučující: Mgr. Petr Pařil Ph.D., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D., Mgr. Marie Zhai Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cvičení k základnímu kurzu ekologie vodních ekosystémů.  
Osnova:  

 1. Zdroje informací: vodohospodářské mapy, ročenky, příručky, GIS. 2. Metody měření a zjišťování 
proměnných prostředí. 3. Metody odběru vzorků. 4. Analýza vzorků fytoplanktonu. 5. Analýza vzorků 
perifytonu. 6. Exkurze: měření a zjišťování proměnných prostředí v terénu, odběr vzorků - vody 
tekoucí. 7. Exkurze: měření a zjišťování proměnných prostředí v terénu, odběr vzorků - vody stojaté. 8. 
Analýza vzorků makrozoobentosu I. 9. Analýza vzorků makrozoobentosu II. 10. Analýza vzorků 
hyporeálu. 11. Analýza vzorků zooplanktonu I. 12. Analýza vzorků zooplanktonu II. 13. Metody 
hodnocení výsledků I. 14. Metody hodnocení výsledků II. 

Výukové metody: Přednaška s diskuzi, laboratorní a terenní cvičení  
Metody hodnocení: Ústní zkouška.  
Literatura:  

 Univerzita Karlova (Praha). Fakulta přírodovědecká. Limnologické metody. 2. vyd. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1985. 208 s. info  

 Dykyjová, Dagmar. Metody studia ekosystémů. 1. vyd. Praha : Academia, 1989. 690 s. info  
 Wetzel, Robert G. - Likens, Gene E. Limnological analyses. 3rd ed. New York : Springer-Verlag.,. xv, 

429 s. ISBN 0-387-98928-5. info  
 Methoden der biologischen Wasseruntersuchung. Edited by W. v. Tümplimg - G. Friedrich. Jena : 

Gustav Fischer, 1999. 545 s. ISBN 3-437-35170-2. info  
 Methods in stream ecology. Edited by F. Richard Hauer - Gary A. Lamberti. 2nd ed. Amsterdam : 

Elsevier, 2006. xv, 877 s. ISBN 0-12-332907-8. info  

Bi6760 Základy entomologie 
Vyučující: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara CSc.  
Rozsah: 2/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Student získá základní znalosti o zařazení do systému, stavbě a funkci hmyzího těla: Postavení 
hmyzu v systému živočichů, základní rozdělení. Struktura, funkce a systematické postavení hmyzu. Kutikula a 
svlékání. Segmentální plán a modifikace přívěsků. Základní orgánové soustavy (svalovina, zažívací trakt, 
respirační orgány a dýchání, circulace hemolymfy, nervový systém a smyslové orgány, reprodukce. 
Ontogenetický vývoj.  
Osnova:  

 Obecná entomologie 1. Postavení hmyzu v systému živočichů, ideální schéma hmyzího těla 
(protentomon), vznik a vývoj hmyzu, habitus, velikost a počet. 2. Segmentace hmyzího těla, integument 
a jeho sklerotizace, zbarvení. Hlava, hlavová schránka a tentorium, zvláštní případy utváření hlavy. 3. 
Tykadla, ústní ústrojí, zvláštní případy utváření ústního ústrojí. Postavení ústního ústrojí a typ hlavové 
schránky, cervix. 4. Hruď, její stavba a členění. Vývoj neokřídleného segmentu, vývoj okřídleného 
segmentu, vnitřní kostra hrudi, velikostní poměr hrudních článků. Hmyzí noha a její vývoj, úpravy 
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praetarsu. Zvláštní případy utváření končetin. 5. Křídlo, stavba, pole a základní žilky. Bazální elementy 
křídla, zakloubení. Úpravy křídel, spojení obou párů, redukce, polymorfie. Mechanika letu, rychlost, 
frekvence kmitů, složení křídel. 6. Zadeček, stavba, segmentace a přívěsky. Styly, koxální váčky, cerky 
a paštět. Zadečkové končetiny larev. Zevní pohlavní orgány samců a samic. Typy kladélek a jejich 
přeměna. Zvukotvorné orgány. 7. Žlázy, žlaznatá buňka, kožní žlázy, žahadlo, slinné žlázy. Svalovina, 
fyziologie svalové aktivity. 8. Zažívací soustava, trávící trubice a její části, stomodeum, mezenteron, 
proktodeum, histologie střeva a fyziologie trávení. Filtrační komora. Příjem potravy a její zdroje. 9. 
Dýchací orgány, stavba tracheálního systému, stigma, trachea a tracheola. Vývoj tracheálního systému, 
počet a uspořádání stigmat. Dýchání vnější a vnitřní, dýchání ve vodě. 10. Tělní dutina, tělní tekutiny, 
cirkulační orgány a krevní oběh. Tukové těleso, perikardiální buňky a oenocyty. Světélkování. 11. 
Centrální nervový systém, mozek a břišní nervová páska, viscerální nervový systém, histologie nervové 
soustavy. Endokrinní systém. 12. Smyslové orgány, smyslová seta, skolopidium. Složené smyslové 
orgány, sluchové a zrakové orgány. Chování. 13. Vnitřní pohlavní orgány samců a spermatogeneze. 
Vnitřní pohlavní orgány samic, oogeneze a oplození. Pohlavní dimorfismus. 14. Embryonální vývoj. 
Rýhování, tvorba zárodečných listů, základy končetin, zárodečné obaly a blastokineze. Organogeneze, 
kritéria pravosti segmentů a podmínky zárodečného vývoje. 15. Postembryonální vývoj, způsoby 
metamorfózy, typy larev a kukel. 

Výukové metody: přednáška (2 hodiny týdně)  
Metody hodnocení: Zkouška písemná, ústni a základy poznávání materiálu.  
Literatura:  

povinná literatura  

 LAWRENCE J.F., NIELSEN E.S. & MACKERRAS I.M., 1992: 1st chapter: Skeletal Anatomy and 
Key to Orders. In: NAUMANN I.D., The Insects of Australia. A textbook for students and research 
workers. Vol. 1. Melbourne Univ. Press., pp. 3-23.  

 CHAPMAN R. F., 1992: 2nd chapter: General Anatomy and Function. In: NAUMANN I.D. (Ed.), The 
Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Vol. 1. Melbourne Univ. Press., pp. 
33-67.  

 McGAVIN G.C., 2001: Essential Entomology. University Press, Oxford, 318 pp.  

doporučená literatura  

 Gullan, P.J.,Cranston, P.S. The insects :an outline of entomology. 4th ed. Oxford : Blackwell Science, 
2010. xvi, 470 s. ISBN 0-632-05343-7.  

Bi6800 Zoologický seminář I. 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Postavení zoologie v systému biologických věd a její členění, zoologická pracoviště na fakultě, 
hlavní zaměření výzkumné a vzdělávací činnosti. Informační zdroje, české a zahraniční odborné časopisy, 
current contents, internet, služby Univerzitní knihovny a fakultní knihovny a studovny.  
Osnova:  

 Postavení zoologie v systému biologických věd a její členění, zoologická pracoviště na fakultě, hlavní 
zaměření výzkumné a vzdělávací činnosti. Informační zdroje, české a zahraniční odborné časopisy, 
current contents, internet, služby Univerzitní knihovny a fakultní knihovny a studovny. 

Výukové metody: Přednášky zvaných odborníků a hostujících profesorů. Prezentace výsledků dizertačních 
prací. Diskuse k přednášeným tématům.  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Miller, Stephen A. - Harley, John B. Zoology. 4th ed. Boston : McGraw-Hill, 1999. xvi, 750 s. ISBN 0-
697-34555-6. info  

 Aloi, Jane - Erickson, Gina. Student study guide to accompany General Zoology. Boston : WCB 
McGraw-Hill, 1999. vi, 266 s. ISBN 0-697-34558-0. info  
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 Invertebrate zoology. Edited by Edward E. Ruppert - Robert D. Barnes. 6th ed. Fort Worth : Saunders, 
1994. xii, 1056. ISBN 0-03-026668-8. info  

 A dictionary of zoology. Edited by Michael Allaby. 2nd ed., reissued with new c. Oxford : Oxford 
University Press, 2003. 597 s. ISBN 0-19-860758-. info  

Bi6801 Zoologický seminář II. 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Zásady vědecké práce v zoologii, příprava a obhajoba seminárních prací, informace o postupu 
řešení diplomových a doktorských prací, aktuální přednášky domácích a zahraničních odborníků.  
Osnova:  

 Zásady vědecké práce v zoologii, příprava a obhajoba seminárních prací, informace o postupu řešení 
diplomových a doktorských prací, aktuální přednášky domácích a zahraničních odborníků. 

Výukové metody: Přednášky pozvaných odborníků a hostujících profesorů. Prezentace výsledků dizertačních 
prací. Diskuse k přednášeným tématům.  
Metody hodnocení: zápočet  
Literatura:  

 Invertebrate zoology. Edited by Edward E. Ruppert - Robert D. Barnes. 6th ed. Fort Worth : Saunders, 
1994. xii, 1056. ISBN 0-03-026668-8. info  

 Invertebrate zoology. Edited by D. T. Anderson. 2nd ed. Melbourne : Oxford University Press, 2001. xi, 
476 s. ISBN 0-19-551368-1. info  

 Aloi, Jane - Erickson, Gina. Student study guide to accompany General Zoology. Boston : WCB 
McGraw-Hill, 1999. vi, 266 s. ISBN 0-697-34558-0. info  

 Gaisler, Jiří - Zima, Jan. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha : Academia, 2007. od s. 1-692, 
692 s. nejedná se jen o kapitolu, ale o celou knihu. ISBN 978-80-200-1484-9. info  

Bi7180 Evoluční morfologie rostlin 
Vyučující: Mgr. Pavel Veselý  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je podat rostlinnou morfologii v souvislostech s evolucí a ekologickými 
faktory, ukázat homologie a analogie orgánů a zaměřit se na zajímavosti z rostlinné morfologie. S ohledem na 
časové možnosti si předmět neklade nárok být úplným přehledem probíraných témat, spíše má podněcovat 
studenty k přemýšlení nad druhy a situacemi, které můžou znát odjinud.  
Osnova:  

 Témata budou probírána podle orgánů a jejich funkce, v rámci těchto skupin pak podle systému. 
 Výuka bude probíhat formou přednášek s praktickou částí, kde si každý bude moci demonstrovaná 

pozorování vyzkoušet. 

Výukové metody: Přednášky následované možností praktických pozorování.  
Metody hodnocení: Kolokvium z probíraných témat skupinově s 2-5 studenty, alternativně ústní zkouška.  
Literatura:  

 Dickison W. C.: Integrative Plant Anatomy  
 Taylor T. et al.: Paleobotany The Biology and Evolution of Fossil Plants  
 Cutler D. F. et al: Plant Anatomy: An Applied Approach  
 Pazourek J.: Vyprávění o rostlinách  
 Rudall P.:Anatomy of Flowering Plants (Cambridge, 2007)  

Bi7440 Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Hřebíček CSc., RNDr. Miroslav Kubásek Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: V závěru kurzu jsou studenti získají: - přehled trendů v oblasti vědeckých výpočtů - přehled 
metod užívaných při vědeckých výpočtech v biologii a medicíně - zkušenosti ve využití superpočítačů při 
vědeckých výpočtech  
Osnova:  

 Základní terminologie (data, informace, znalost, nejistota, neurčitost, přibližnost, fuzzy množiny a 
fuzzy logika, počítač, software, hardware, komunikace, internet) 

 Vědecké výpočty a výpočetní věda (vědecké výpočty, počítačová simulace, klasifikace vědeckých 
výpočtů) 

 Stručná historie vědeckých výpočtů/výpočetní vědy (vývoj v zahraničí, vývoj v České republice) 
 Stručný přehled technologií pro vědecké výpočty v biologii a biomedicíně 
 Nejpoužívanější biologické databáze a formáty dat v bioinformatice 
 Vědecké výpočty v biomedicíně 
 Vědecké výpočty s využitím Maple 
 Umělá inteligence a inteligentní agenti 
 Dolování z dat 
 Strojové učení 

Výukové metody: Přednášky doplněné domácí prací a prezentacemi studentů  
Metody hodnocení: Výuka přemětu v semestru týdně dle rozvrhu. V průběhu semestru jsou vyžadovány 
jednoduché domácí práce. Přemět je ukončen ústní zkouškou.  
Literatura:  

 Hřebíček, Jiří - Gander, Walter - Bartoň, Stanislav - Škrdla, Michal. New Maple solution of the 
generalized Leibniz problem. In Maple Conference 2006. Waterloo, Ontario, Kanada : Maplesoft, 2006. 
od s. 120-128, 9 s. ISBN 1-897310-13-7. info  

 Gander, Walter - Hřebíček, Jiří. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 
čtvrté. Heidelberg : Springer, 2004. 476 s. Mathematics. ISBN 3-540-21127-6. URL info  

Bi7450 Základy parazitologie 
Vyučující: Mgr. Eva Řehulková Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit základní parazitologické pojmy týkající 
se ekologické a evoluční parazitologie (fenomén parazitismu, diverzita parazitů, hostitelská specifita, parazito-
hostitelské interakce, regresní evoluce u parazitů); orientovat se v systematickém členění parazitů s důrazem na 
charakteristiku a životní cykly jednotlivých taxonomických skupin (prvoci, helminti, členovci); interpretovat 
nejvýznamnější parazitární onemocnění (malárie, leishmanióza, lymfatické filariózy, drakunkulóza, 
onchocerkóza, africká trypanosomóza, Chagasova choroba, schistosomóza, askarióza, toxokaróza, trichurióza, 
ancylostomóza, entamoebóza, giardióza, taenióza, neurocysticerkóza, fasciolóza, klonorchióza, opishorchióza, 
paragonimóza).  
Osnova:  

 1. Úvod do parazitologie – základní pojmy a terminologie, parazito-hostitelské interakce: biologické 
adaptace k parazitismu, vliv parazita na svého hostitele, imunologie parazitóz, parazitární nemoci. 2. 
Protozoologie I – obecná charakteristika prvoků, reprodukce, klasifikace parazitických prvoků. 3. 
Protozoologie II- Excavata (Fornicata, Parabasala, Preaxostyla, Euglenozoa, Heterolobosea). 4. 
Protozoologie III – Chromalveolata (Ciliophora, Apicomplexa, Dinoflagellata). 5. Protozoologie IV – 
Plantae, Rhizaria, Amoebozoa, Opisthokonta (Ichthyosporea, Myxozoa, Microspora). 6. Helmintologie 
I – definice helmintologie, význam helmintů, fylogeneze a klasifikace; Neodermata, Monogenea 
(charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 7. 
Helmintologie II – Trematoda (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a 
klasifikace, přehled hlavních skupin). 8. Helmintologie III – Cestoda (charakteristika, morfologie, 
vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 9. Helmintologie IV – 
Acanthocephala (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled 
hlavních skupin). 10. Helmintologie V – Nematoda, Nematomorpha (charakteristika, morfologie, vývoj, 
vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 11. Helmintologie VI – Hirudinea 
(charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 12. 
Členovci I – morfologie a anatomie, příjem a trávení krve, členovci jako přenašeči nákaz, obranné 
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mechanismy a imunita členovců, boj s parazitickými členovci. 13. Členovci II – Crustacea 
(charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 14. 
Členovci III – Acarina (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, 
přehled hlavních skupin). 15. Členovci IV – Insecta (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové 
cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 

Výukové metody: Přednášky prezentované v power pointu a doplněné audio-vizuálními ukázkami pro snadnější 
pochopení a zapamatování probíraných témat.  
Metody hodnocení: 1-hodinový závěrečný test s 30-ti otevřenými a uzavřenými otázkami. K úspěšnému 
dokončení kurzu musi student spravně zodpovědět nejméně 70% otázek.  
Literatura:  

 Hausmann, Klaus - Hülsmann, Norbert. Protozoologie. Edited by Hans Machemer - Marie Mulischová 
- Günther Steinbrück - John O. Cor. Vyd. 1. Praha : Academia, 2003. 347 s. ISBN 80-200-0978-7. info  

 Lékařská helmintologie :helmintoparazitární nemoci. Edited by Jindřich Jíra. 1. vyd. Praha : Galén, 
1998. 495 s., ob. ISBN 80-85824-82-5. info  

 Smyth, James Desmond. Introduction to animal parasitology. 3rd ed. Cambridge : Cambridge 
University Press, 1994. xx, 549 s. ISBN 0-521-42811-4. info  

 Paraziti a jejich biologie. Edited by Petr Volf - Petr Horák. Vyd. 1. Praha : Triton, 2007. 318 s. 
ISBN 978-80-7387-008. info  

 Modern parasitology :a textbook of parasitology. Edited by Francis E. G. Cox. 2nd ed. Oxford : 
Blackwell scientific publications, 1993. xii, 276 s. ISBN 0-632-02585-9. info  

Bi7450c Základy parazitologie - cvičení 
Vyučující: Mgr. Eva Řehulková Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: determinovat hlavní zástupce parazitických 
prvoků, helmintů a členovců; orientovat se v morfologii parazitů a jejich larválních stadií.  
Osnova:  

 1. Protozoa I 2. Protozoa II 3. Myxozoa, Microspora 4. Monogenea 5. Trematoda I 6. Trematoda II 7. 
Cestoda I 8. Cestoda II 9. Nematoda 10. Acanthocephala 11. Hirudinea, Crustacea 12. Acarina 13. 
Insecta 

Výukové metody: Praktická cvičení zaměřená na identifikaci a rozlišení jednotlivých skupin parazitů a vektorů 
z pohledu morfologie (za použití stereo a binokulárního mikroskopu).  
Metody hodnocení: Aktivní účast na praktikách (absence povolena max. na dvou praktikách). Praktická 
zkouška skladající se z 10 otázek zaměřených na identifikaci parazitů a jejich specifických struktur (za využití 
mikroskopu). K úspěšnému dokončení kurzu musi student spravně zodpovědět nejméně 8 otázek.  
Literatura:  

 Praktický atlas lékařské parazitologie. Edited by Miroslav Förstl. 1. vyd. Hradec Králové : NUCLEUS 
HK, 2003. 133 s., 33. ISBN 80-86225-38-0. info  

Bi7451 Biologie vodních bezobratlých 
Vyučující: Mgr. Petr Pařil Ph.D., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s biologií sladkovodních bezobratlých se zaměřením 
na faunu ČR v těchto okruzích: rozmnožování a ontogeneze; potravní biologie; pohyb; dýchání; bionomie 
jednotlivých taxonů.  
Osnova:  

 1. Porifera 
 2. Cnidaria 
 3. Catenulida, Rhabditophora 
 4. Rotifera, Nematoda, Nematomorpha 
 5. Mollusca 
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 6. Annelida 
 7. Nemertea, Tardigrada, Acarina 
 8. Crustacea 
 9. Ephemeroptera, Odonata 
 10. Plecoptera, Hemiptera, Megaloptera, Planipennia 
 11. Coleoptera, Lepidoptera 
 12. Trichoptera 
 13. Diptera - Nematocera 
 14. Diptera - Brachycera 
 15. Entoprocta, Bryozoa 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Lellák, Jan. Biologie vodních živočichů [Lellák, 1982]. Praha : Univerzita Karlova, 1982. 220 s. info  
 Lellák, Jan - Kubíček, František. Hydrobiologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. 257 s. ISBN 80-

7066-530-0. info  
 Schubert, Alfred - Lellák, Jan. Život ve sladkých vodách. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1973. 285 s. : i. info  

Bi7525 Obecná mykologie 
Vyučující: Mgr. Petr Hrouda Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Mykologie v obecné rovině. Předmět tematicky navazující na základní systém (nižších rostlin, 
v 1. ročníku), doplňující Ekologii a význam hub (nezáleží na tom, v jakém pořadí jsou přednášky absolvovány) 
a mykologické praktikum. Houby na buněčné úrovni, anatomie a morfologie hub, vegetativní stélka, 
rozmnožovací struktury, genetika, nomenklatura a zpracování houbového materiálu. Hlavní cíle předmětu jsou: 
poskytnutí obecných základů pro odborné studium hub; poznání struktur houbového těla; pochopení procesů, 
které v houbovém těle probíhají; srovnání s jinými skupinami organismů.  
Osnova:  

 Houby - vymezení pojmů. 
 Historický výskyt a teorie o původu hub. 
 Stavba houbové buňky. 
 Výživa a metabolismus, obsahové látky. 
 Vegetativní stélka. 
 Houbová pletiva. 
 Reprodukční struktury nepohlavní a pohlavní. 
 Genetika hub. 
 Plodnice hub. 
 Spory hub. 
 Nomanklatura hub. 
 Sběr, určování a konzervace hub. 

Výukové metody: Přednáška (2 hodiny týdně)  
Metody hodnocení: ústní zkouška.  
Literatura:  

 Carlile, Michael J. et Watkinson, Sarah C.: The Fungi. - Academic Press, London etc., 1994.  
 Klán, Jaroslav: Co víme o houbách, SPN Praha, 1989.  

Bi7529 Mykologické praktikum 
Vyučující: Mgr. Daniel Dvořák  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.  
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Cíle předmětu: Praktikum zaměřené na poznání a determinaci hub, zejména těch, se kterými se lze běžně 
v přírodě setkat. V rámci možností probíhá venku (omezeno dobou růstu většího množství druhů), v druhé 
polovině semestru navazují hodiny věnované zástupcům různých skupin hub makro- i mikroskopických. 
Praktikum je doplněno stručným seznámením se sběrem materiálu, určování a dokladování hub. Hlavní cíle 
předmětu jsou: poznání nejběžnějších druhů hub v jejich přirozeném prostředí; osvojení si základních metod 
sběru, dokumentace a uchovávání hub; osvojení si základních makro- i mikroskopických určovacích znaků 
u různých skupin hub a základní určovací literatury;  
Osnova:  

 Říjen, listopad: krátké exkurze v rámci Brna. prosinec: Plodnice hub, jejich typy. Mikroskopické 
struktury, výtrusy. Sběr, určování, dokladování hub - stručná metodika. Houby stopkovýtrusné ("nižší", 
rouškaté, břichatky). Houby vřeckaté. Houby mikroskopické (vřeckaté, spájivé). Houby parazitické (z 
různých skupin - stopkovýtrusné, vřeckaté, Oomycota, Chytridiomycota). Lišejníky. Hlenky. 

Výukové metody: Terénní pozorování, teoretická příprava, laboratorní práce.  
Metody hodnocení: Povinnost navštěvovat výuku.  
Literatura:  

 Antonín, Vladimír, Hagara, Ladislav et Baier, Jiří: Houby. - Aventinum, Praha, 1999.  
 Svrček, Mirko. Klíč k určení bezcévných rostlin : sinice, řasy, hlenky, houby, lišejníky a mechorosty. 1. 

vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 579 s. info  
 Horak, Egon. Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. 6., völlig neu bearb. Aufl. Heidelberg : Spektrum 

Akademischer Verlag, 2005. xvii, 555. ISBN 3-8274-1478-4. info  
 Jülich, Walter. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 

1984. 626 s. Kleine Kryptogamenflora IIb/1. ISBN 261 700/180/84. info  
 Nordic Macromycetes. Edited by Lise Hansen - Henning Knudsen. Copenhagen : Nordsvamp, 2000. 

309 s. ISBN 87-983961-2-9. info  
 Nordic Macromycetes. Edited by Lise Hansen - Henning Knudsen. Copenhagen : Nordsvamp, 1992. 

474 s. ISBN 87-983961-0-2. info  
 Nordic Macromycetes. Edited by Lise Hansen - Henning Knudsen. Copenhagen : Nordsvamp, 1997. 

444 s. ISBN 87-983961-1-0. info  

Bi7530 Mykologická exkurze 
Vyučující: Mgr. Daniel Dvořák , Mgr. Petr Hrouda Ph.D.  
Rozsah: 0/0. 4 dny. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: 4-denní exkurze do zajímavého území v České republice zaměřená na poznání různých zástupců 
naší mykoflóry, především makroskopických hub (vřeckaté, stopkovýtrusné). Hlavní cíle předmětu jsou: poznání 
druhů hub v jejich přirozeném prostředí; při opakovaném absolvování poznání hub v různých biotopech a 
klimatických podmínkách; určování hub: terénní a mikroskopické; utužení kolektivu, optimálně za pomoci 
jistých mikroskopických hub :o).  
Osnova:  

 Obvyklý program: tři celodenní exkurze (alternativně 1. den polodenní, 2. a 3. den celodenní, 4. den 
polodenní exkurze) po lokalitách v okolí základny. 

 Minulé exkurze: 
 2000 České Středohoří (Velemín); 
 2001 České Švýcarsko (Chřibská); 
 2002 Podyjí (Čížov); 
 2003 paralelně Třeboňsko (Hajnice) a okolí Brna; 
 2004 Bílé Karpaty (14.-17. 10. Kuželov); 
 2005 Moravský Kras (20.-23. 10. Vilémovice společně se studenty UP Olomouc, 28.-30. 10. Březina); 
 2006 Jeseníky (13.-16. 10. Vernířovice společně se studenty UP Olomouc, 27.-30. 10. Nové Losiny), 

okolí Brna (20.-23. 10.); 
 2007 předhůří Žďárských vrchů (12.-15. 10. Kameničky, 18.-21. 10. Budislav, 21.-24. 10. Čachnov 

společně se studenty UP Olomouc); 
 2008 jihovýchodní Morava (4.-7. 10. Buchlovice, 11.-13. 10. Mikulčice, 18.-21. 10. Ždánice); 
 2009 Třeboňsko a Česká Kanada (8.-11. 10. Lužnice, 15.-18. 10. Kunžak, 22.-25. 10. Mirochov); 
 2010 Malé Karpaty (7.-10. 10. Smolenice, 15.-18. 10. Kuchyňa, 22.-25. 10. Plavecké Podhradie). 
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Výukové metody: Demonstrace jednotlivých druhů v průběhu exkurzí, výstava sebraných druhů na základně.  
Metody hodnocení: Poznávací test k zápočtu.  
Literatura:  

 Moser, Meinhard: Die Röhrlinge und Blätterpilze. - In: H. Gams [ed.]: Kleine Kryptogamenflora, vol. 
IIb2., Stuttgart, New York, 1983.  

 Jülich, Walter: Die Gallertpilze, Nichtblätterpilze und Bauchpilze. - In: H. Gams [ed.]: Kleine 
Kryptogamenflora, vol. IIb1., Stuttgart, New York, 1982.  

 Veselý, Rudolf, Kotlaba, František et Pouzar Zdeněk: Přehled československých hub, Academia, Praha, 
1972.  

 Horak, Egon: Röhrlinge und Blätterpilze in Europa, Elsevier, München, 2005.  

Bi7535 Ekologie a význam hub 
Vyučující: Mgr. Petr Hrouda Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět tematicky navazující na základní systém (nižších rostlin, v 1. ročníku), doplňující 
Obecnou mykologii (nezáleží na tom, v jakém pořadí jsou přednášky absolvovány) a mykologické praktikum. 
Vztahy hub k prostředí i jiným organismům (saprofytismus, symbiózy, parazitismus), rozšíření a ochrana hub, 
význam pro člověka pozitivní (jedlé houby, hospodářské využití) i negativní (otravy, hospodářské škody). 
Hlavní cíle předmětu jsou: poznání vztahů hub s jinými skupinami organismů a abiotickým prostředím; 
teoretické základy a praktická aplikace ochrany hub; získání znalostí o užitečných a škodlivých druzích či 
skupinách hub; pochopení vzájemných souvislostí (ekologie hub a významu pro člověka).  
Osnova:  

 Houby a faktory prostředí. 
 Saprofytismus, substráty. 
 Vztahy k jiným organismům, symbióza, parazitismus a patogenní houby. 
 Výskyt hub v různých biotopech, jejich šíření a rozšíření. 
 Ochrana hub. 
 Houby jedlé a pěstování, jedovaté a otravy. 
 Hospodářský význam hub a škody houbami působené. 

Výukové metody: přednáška (2 hodiny týdně)  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Carlile, Michael J. et Watkinson, Sarah C.: The Fungi. - Academic Press, London etc., 1994.  
 Klán, Jaroslav: Co víme o houbách, SPN Praha, 1989.  

Bi7539 Systematický přehled makroskopických hub 
Vyučující: Mgr. Daniel Dvořák  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět navazuje na základní přednášku systému nižších rostlin a je zaměřen na houby tvořící 
makroskopické plodnice. Představuje teoretický protějšek determinačně zaměřeného mykologického praktika. 
Tradiční vs. moderní systémy, vývojové vztahy mezi makromycety, charakteristiky jednotlivých skupin, přehled 
hlavních zástupců a jejich význam. Určeno především zájemcům o prohloubení znalostí o vyšších houbách.  
Osnova:  

 Úvod: definice makromycetů, základní pojmy, přehled hlavních znaků. Systematický přehled 
makroskopických hub: Ascomycetes - Elaphomycetales, Helotiales, Hypocreales, Pezizales, Xylariales; 
Basidiomycetes - Auriculariales, Dacrymycetales, Tremellales, Agaricales, Boletales, Cantharellales, 
Hymenochaetales, Phallales, Polyporales, Russulales, Thelephorales. 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Písemný test.  
Literatura:  

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

Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev 
Vyučující: Mgr. David Zelený Ph.D.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: V předmětu jsou probírány základní statistické metody zpracování dat o druhovém složení 
rostlinných nebo živočišných společenstev, bez ohledu na jejich taxonomické vymezení. Hlavní důraz je kladen 
na numerické klasifikační a ordinační metody a na hodnocení vztahů mezi druhovým složením společenstva a 
faktory prostředí. Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikace příslušných metod pomocí standardních 
počítačových programů, např. PC-ORD, CANOCO a Statistica.  
Osnova:  

 Design ekologických experimentů (manipulativní experimenty vs přírodní experimenty - pozorování) 
 Typy sbíraných dat (kategoriální vs kvantitativní, pokryvnosti, frekvence) 
 Příprava dat pro numerické analýzy (čištění dat, odlehlé body, transformace, standardizace, EDA) 
 Ekologická podobnost (indexy podobnosti a vzdálenosti mezi vzorky) 
 Klasifikace (hierarchická vs nehierarchická, aglomerativní vs divisivní, řízená vs neřízená, 

COCKTAIL) 
 Ordinace (lineární vs unimodální, přímá vs nepřímá) 
 Regrese (zobecněné lineární modely, regresní a klasifikační stromy) 
 Ellenbergovy indikační hodnoty (kalibrace) 
 Indexy druhové bohatosti (alfa, beta a gamma diverzita, akumulační druhová křivka, rarefaction) 
 Případové studie na použití jednotlivých metod 
 Cvičení bude zahrnovat analýzy konkrétních ekologických dat v programech Statistica, PC-ORD a 

Canoco a úpravu ordinačních diagramů v programu CanoDraw. 

Výukové metody: teoretické přednášky (které budou probíhat každý týden v Řečkovicích), doplněné o praktické 
cvičení v počítačové učebně (jednou za 2 týdny v Bohunicích)  
Metody hodnocení: Ke zkoušce je třeba vypracovat krátkou studii, ve které student zanalyzuje vlastní nebo 
zapůjčená data pomocí probíraných statistických metod. Studie by měla mít strukturu krátkého vědeckého 
článku. Podrobné pokyny k vypracování této studie budou viset na webových stránkách předmětu. Vlastní 
zkouška bude probíhat jako diskuse nad zpracovanou studií, rozšířená o doplňující dotazy, které by měly 
nenásilně osondovat, jestli student při přednáškách nespal.  
Literatura:  

 Herben, Tomáš - Münzbergová, Zuzana. Zpracování geobotanických dat v příkladech. Část I. Data o 
druhovém složení. : http://www.natur.cuni.cz/~botanika/, 2001. info  

 Lepš, Jan - Šmilauer, Petr. Multivariantní analýza ekologických dat. 2001. info  

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, 
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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  

Bi7560 Úvod do R 
Vyučující: Mgr. Vít Syrovátka Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem cvičení je překonat strach studentů z příkazového řádku a seznámit je se základy práce 
s daty v programovém prostředí R. Po absolvování kurzu by studenti měli být natěšeni do práce v R a schopni 
v programu R provádět veškeré operace s daty, předcházející a doprovázející jejich statistickou analýzu či 
grafické zobrazení. Vlastní statistické hodnocení ani grafická prezentace dat předmětem tohoto cvičení nebude 
(na to jsou jiné přednášky a cvičení), jeho absolvování by však studentům mělo sloužit jako základ pro snadné 
aplikování statistických metod a tvorbu grafů.  
Osnova:  

 1) Instalace R, Tinn-R, nápověda, knihovny, import a export dat a výsledků 2) Zakladní operace s čísly, 
první výpočty, objekty v R 3) Adresování, logické subskripty, řazení hodnot, subsamplování - výběr 
podvzorku 4) Výpočty přes řádky a sloupce, smyčky 5) Vytváření vlastních funkcí 6) Práce s textem, 
datumy a časem, neznámé hodnoty, výpočet diverzity  

Výukové metody: Výuka bude probíhat formou praktického cvičení v počítačové učebně v Bohunicích. Během 
semestru budou zadány 3 domácí úkoly.  
Metody hodnocení: Zkoušení bude průběžné – v podobě řešení domácích úkolů. Návštěva cvičení je vřele 
doporučená.  
Literatura:  

 Paradis E. 2005. R for Beginners. http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf  
 The R book. Edited by Michael J. Crawley. Hoboken, N.J. : Wiley, 2007. viii, 942. ISBN 0470510242. 

info  

Bi7580 Fytogeografie 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou seznámit se s různými způsoby šíření rostlin; pochopit terminologii a 
metody fytogeografie; osvojit si diverzitu flóry a vegetace regionů světa.  
Osnova:  

 Chorologie. Typy šíření (příklady): Autochorie. Anemochorie. Zoochorie. Hydrochorie. Antropochorie. 
Areál. Klasifikace areálů. Dynamika areálů. Archeofyt. Neofyt. Invazní druhy. Relikt. Endemit. Typy 
endemismu. Ostrovní fenomén. Areáltyp. Přehled středoevropských areáltypů. Regionální fytogeografie 
světa. Holarktis. Paleotropis, Neotropis. Capensis. Australis. Antarktis. Konstrukce map rozšíření. 
Programy: Geobáze, DMAP 

Výukové metody: Přednáška, 3 hodiny každý týden.  
Metody hodnocení: Ústní zkouška - 3 otázky: a) chorologie b) obecná fytogeografie c) fytogeografická 
charakteristika vybraného regionu  
Literatura:  

 Kornaś, Jan - Medwecka-Kornaś, Anna. Geografia roślin. Warszawa : Państwowe wydawnictwo 
naukowe, 1986. 527 s. Ed. 1. ISBN 83-01-06122-7. info  

 Tachtadžjan, Armen. Florističeskie oblasti zemli. Leningrad : Nauka, 1978. 247 s. info  
 Lhotská, Marie - Krippelová, Terézia. Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny. Bratislava : Obzor, 1987. 

390 s. info  
 Hendrych, Radovan. Fytogeografie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s. info  

Bi7685 Základy produkční ekologie 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Doplňující kurz k základní ekologii zaměřený na podrobné vysvětelení bioenergetických cyklů 
v přírodě, metod studia biomasy a produkce v jednotlivých ekosystémech.  
Osnova:  

 1. Energetická bilance 
 2. Bilance vody 
 3. Biogeochemické cykly 
 4. Tok energie a produktivity ekosystémů 
 Sladkovodní ekosystémy 
 Ekosystém oceán 
 Ekosystém les 
 Ekosystém louka 
 Agroekosytémy a jiné typy suchozemských ekosystémů 
 5. Fytomasa a produktivita ekosystému biosféry 
 6. Produktivita biosféry a lidská výživa 

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

 Cvičení z ekologie živočichů. Edited by Bohumil Losos. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 
229 s. ISBN 80-210-0518-1. info  

 Zlatník, Alois. Základy ekologie [Zlatník, 1973]. 1. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1973. 
281 s. info  

 Dykyjová, Dagmar. Metody studia ekosystémů. 1. vyd. Praha : Academia, 1989. 690 s. info  
 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. info  

 Duvigneaud, Paul. Ekologická syntéza. Translated by Václav Mezřický. 1. vyd. Praha : Academia, 
1988. 414 s. info  

 Losos, Bohumil. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 316 s. info  
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Bi7710 Legislativa ochrany přírody a životního prostředí 
Vyučující: RNDr. Jiří Zahrádka CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Je podán přehled legislativy ČR v oblasti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. Těžiště 
přitom spočívá na zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v aktuálním znění na základě novelizací). 
Cílem předmětu je 1) získání širokého přehledu o právních předpisech ČR (především té nejvyšší úrovně) 
dotýkajících se ochrany přírody, krajiny a složek životního prostředí člověka; 2) orientace v těchto předpisech - 
získání představy jak je daná problematika pojata, členěna, kde hledat konkrétní ustanovení k dílčím otázkám; a 
3) získání představy o tom jak jsou otázky ochrany přírody a životního prostředí z právního hlediska v praxi 
řešeny.  
Osnova:  

 Právní systém ČR 
 Základy správního řádu 
 Zákon č. 17/1992 Sb o ochraně životního prostředí 
 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: Výuka probíhá formou odborného výkladu - přenáškou. Předmět je ukončen zkouškou, 
která probíhá ústně (v případě nárůstu počtu posluchačů může být přistoupeno ke zkoušce písemné).  
Literatura:  

 Právní texty - viz osnova  
 Kočíková, Pavla. Evropská unie a životní prostředí :politiky, strategie, legislativa. Ostrava : Montanex, 

1998. 182 s. ISBN 80-85780-98-4. info  
 Vysoké učení technické (Brno). Fakulta chemická. Aktuální legislativa v ochraně životního prostředí : 

úplný přehled platných právních předpisů týkajících se životního prostředí zveřejněných ve Sbírce 
zákonů 1966 až 1995. Část 1. 2. vyd. Brno : Malé Centrum, 1996. 213 s. info  

Bi7770 Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu 
Vyučující: RNDr. Andrea Tóthová Ph.D.  
Rozsah: 1/2. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Tento předmět je určen především pro studenty magisterského a doktorského studia a měl by 
jim podat základní přehled o současných molekulárních metodách v současnosti běžně používaných 
v entomologickém výzkumu. Po jeho ukončení bude student schopen teoreticky i prakticky zvládnout následující 
témata: Analýza DNA (izolace DNA, PCR, elektroforéza DNA, sekvencování, analýza mikrosatelitů); Metody 
analýzy (fylogenetická data: metody založené na vzdálenosti, maximální parsimonie, testování vhodných 
modelů, maximální věrohodnost, bayesovská analýza).  
Osnova:  

 Přednášky 1. DNA (historie, chem. stavba a vlastnosti, typy DNA, vlastnosti primerů a jejich testování) 
2. Metody založené na analýzách nukleových kyselin (PCR, MS, RAPD, AFLP, hybridizace) 3. 
Sekvencování DNA 4. Barcoding a Tree of Life – využitelnost molekulárních dat, multigenová 
fylogeneze, práce s databázemi 5.Zásady bezpečnosti práce a zacházení s vybavením molekulární 
laboratoře Cvičení - LAB 6. Praktické cvičení v laboratoři I (extrakce DNA z hmyzí tkáně) 7. Praktické 
cvičení v laboratoři II (příprava PCR, elektroforéza fragmentů) 8. Praktické cvičení v laboratoři III 
(příprava vzorků na sekvencování, purifikace a sekvencování) 9. Praktické cvičení v laboratoři IV 
(mikrosatelity a fragmentační analýza) Cvičení - PC 10. Metody analýzy I (zpracování sekvenčních dat) 
- analýzy založené na sekvencích fragmentů vybraných genetických markerů 11. Metody analýzy II 
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(fylogenetická data) - metody založené na vzdálenosti, maximální parsimonie, maximální věrohodnost, 
bayesovské metody, výběr evolučních modelů 

Výukové metody: Výuka bude probíhat formou klasických přednášek, dále praktickým cvičením v laboratoři a 
následným počítačovým zpracováním, vyhodnocením a analýzou dat.  
Metody hodnocení: Studenti budou hodnoceni na základě pracovních schopností a výsledků v laboratoři a při 
analýzách získaných dat. K úspěšnému ukončení předmětu také stanovena povinnost navstěvovat výuku bez 
absence.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 ZIMA J., MACHOLÁN M., MUNCLINGER P., PIÁLEK J. (2004): Genetické metody v zoologii. 
Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha, 239s. ISBN 80-246-0795-6.  

 ŽUROVEC M. (1999) Molekulární biologie živočichů. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Biologická fakulta, 312 s. ISBN 80-7040-333-0.  

 BARRY G.HALL, 2004: Phylogenetic trees made easy. Sinauer Associates, Sunderland, 
Massachusetts, 221 pp.  

 Rozsypal S. 1998-1999: Úvod do molekulární biologie. Díl 1-2.  
 Sambrook & Russel 2001: Molecular Cloning - A laboratory manual, vol.1-2.  

Bi7805 Hydrobiologický seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D., RNDr. Jana Schenková Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: prezentovat své vlastní výsledky - presentace 
dizertačních, diplomových a semninárních prací; seznámit se s novinkami v odborné litaratuře; orientovat se 
v řešených projektech.  
Osnova:  

 Novinky v odborné litaratuře, informace o výzkumech a řešených projektch, presentace dizertačních, 
diplomových a semninárních prací. prací, 

Výukové metody: studentské prezentace, diskuse  
Metody hodnocení: Zápočet se uděluje za aktivní účast na seminářích.  
Literatura:  

 Kubíček, František - Zelinka, Miloš. Základy hydrobiologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1982. 140 s. info  

Bi7900 Genetické metody v zoologii 
Vyučující: prof. RNDr. Miloš Macholán CSc., doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Tento předmět je určen především pro studenty magisterského a doktorského studia a měl by 
jim podat základní přehled o současných morfologických, cytogenetických a molekulárních metodách 
v současnosti běžně používaných v zoologickém výzkumu. Po jeho ukončení bude student schopen teoreticky i 
prakticky zvládnout následující témata: Analýza fenotypu (epigenetické znaky, kvantitativní znaky, geometrická 
morfometrie); Cytogenetika (analýza karyotypu, proužkování, FISH, "vybarvivání" chromozomů); Elektroforéza 
proteinů a DNA; Analýza DNA (izolace DNA, DNA-DNA hybridizace, PCR, real-time PCR, fingerprinting, 
RAPD, AFLP, analýza mikrosatelitů, LINE, SINE a SNP; sekvencování, "next generation sequencing", RFLP, 
DGGE, TGEE, SSCP, klonování, microarrays); Metody analýzy (populačně-genetická data: analýzy založené na 
frekvencích alel v populaci vs. "individual-based" modely; fylogenetická data: metody založené na vzdálenosti, 
maximální parsimonie, maximální věrohodnost, bayesovská analýza).  
Osnova:  

 Genetické metody v zoologii (sylabus přednášek a cvičení) M. Macholán, J. Bryja, M. Vyskočilová 
2008/2009, podzim, 13 týdnů 1. Analýza fenotypu (signální fenotypy, epigenetické znaky, kvantitativní 
znaky, analýza landmarků) 
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 2. Cytogenetika (analýza karyotypu, proužkování, FISH, „painting“) a elektroforetické metody 
(proteiny, DNA) 

 3. Analýza DNA I (izolace DNA, genetické markery - jaderná vs. mimojaderná DNA, DNA-DNA 
hybridizace, PCR, real-time PCR, "multi-locus" DNA markery: fingerprinting, RAPD, AFLP) 

 4. Analýza DNA II ("single-locus" DNA markery: mikrosatelity, LINE, SINE, SNP) 
 5. Analýza DNA III (sekvencování - přehled metod, "next generation sequencing") 
 6. Analýza DNA IV (SNP a jejich analýza: RFLP, DGGE, TGEE, SSCP, klonování, microarrays) 
 7. Metody analýzy I (populačně-genetická data) - analýzy založené na frekvencích alel v populaci vs. 

"individual-based" modely 
 8. Metody analýzy II (fylogenetická data) - metody založené na vzdálenosti, maximální parsimonie, 

maximální věrohodnost, bayesovské metody 
 9. Praktické cvičení v laboratoři I (zhotovení chromozomálních preparátů, analýza karyotypu) 
 10. Praktické cvičení v laboratoři II (elektroforéza enzymů) 
 11. Praktické cvičení v laboratoři III (PCR, real-time PCR) 
 12. Praktické cvičení v laboratoři IV (analýza DNA fragmentů po PCR, elektroforéza, fragmentační 

analýza, SSCP v kapiláře) 
 13. Praktické cvičení v laboratoři V (sekvencování) 

Výukové metody: přednášky, praktická cvičení  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Zima, Jan. Genetické metody v zoologii. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 239 s. ISBN 80-246-0795-6. 
info  

Bi7920 Zpracování biologických dat 
Vyučující: doc. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška má za cíl naučit studenty analyzovat data použitím moderních jednorozměrných 
statistických metod, jako je obecný lineární model a zobecněný lineární model v prostředí R. Na konci tohoto 
kurzu by student měl vědět jak správně analyzovat jednorozměrná data.  
Osnova:  

 1) Úvod: Proč právě software R? 2) Popisná statistika: Statistické momenty. Tabulková a grafická 
analýza. 3) Experimentální design: znáhodněný, latinské čtverce, opakování, kontrola. 4) Statistické 
modely. Základní typy rozdělení. 5) Analýza dat z normálního rozdělení. 6) Analýza dat 
z lognormálního a gama rozdělění. 7) Analýza dat z Poissonova rozdělení. 8) Analýza dat z negativně-
binomického rozdělení. 9) Analýza dat z binomického a Bernoulliho rozdělení. 

Výukové metody: Teoretická příprava zahrnující domácí řešení příkladů  
Metody hodnocení: Výuka je postavena na řešení konkrétních biologických příkladů. Zkoušení je průběžné - 
v podobě řešení domácích úkolů. Návštěva přednášek je nezbytná.  
Literatura:  

 Crawley, Michael J. Statistics :an introduction using R. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. xiii, 
327. ISBN 0-470-02297-3. info  

Bi8001 Pedobiologie 
Vyučující: Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) popsat základní složení půdy, hlavní typy půd a 
principy jejich vymezování, humusové formy, principy pedogenese; 2) vyjmenovat a vysvětlit hlavní ekologické 
faktory působící na půdní organismy; 3) vyjmenovat a charakterizovat hlavní skupiny půdních organismů, 
vysvětlit různé způsoby jejich kategorizace, vysvětlit jejich význam (funkci); 4) vysvětlit vliv kvality odumřelé 
biomasy na její rozklad a funkci jednotlivých skupin půdních organismů při rozkladu a mineralizaci (koloběh 
živin); 5) vysvětlit význam a pozici půdy a půdních organismů v rámci terestrických ekosystémů, potravních 
řetězců a sítí, propojení mezi nadzemními a podzemními procesy; 6)charakterizovat hlavní pedobiologické 
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metody; 7)charakterizovat terestrická prostředí/substráty mimo vlastní půdu, kde dochází k rozkladným 
procesům a degradativní sukcesi 8)charakterizovat společenstva v saprotrofním potravním řetězci s vazbou na 
rozklad dřeva, trusu a mršin.  
Osnova:  

 Přednáška obsahuje následující tématické celky: co je to půda: základní principy pedologie 
(pedogenese, hlavní půdní typy, humusové formy); 

 půda jako prostředí pro organismy; 
 rozklad odumřelé organické hmoty (dekompozice) a dekompoziční subsystém (kompartment) 

ekosystémů, degradační sukcese; 
 dekompozice v hlavních biomech, zvláštní vlastnosti tropických půd a důsledky pro tropické 

ekosystémy a zemědělství; 
 hnojení a kontaminace půd, bioremediace; 
 vliv složení zdroje (nekromasy) na procesy rozkladu; 
 vliv fyzikálně-chemického prostředí na procesy rozkladu; 
 společenstva půdních organismů (edafon): distribuce v prostoru a čase, funkce, členění půdní fauny 

(velikost, trofie); 
 mikrobiální složka půdy; 
 hlavní pedobiologické metody: tradiční a moderní metody výzkumu; 
 využívání mikroorganismů k zpřístupnění živin ze strany živočichů, rozklad v bachoru přežvýkavců 
 rozklad odumřelého dřeva; tlející dřevo jako životní prostředí saproxylického společenstev různých 

sukcesních stádií; 
 rozklad výkalů a příslušné organismy; 
 rozklad mršin a mrchožrouti. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: Předmět je vyučován formou přednášky a zakončen ústní zkouškou.  
Literatura:  

 Begon, M., Harper, J. L. & Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 
Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, ISBN 80-7067-695-7.  

 Swift, M. J., Heal, O. W. & Anderson, J. M. (1979): Decomposition in Terrestrial Ecosystems (Studies 
in Ecology, Vol. 5), Blackwell Scientific Publications, Oxford, ISBN 0-632-00378-2.  

 Smolíková, L. (1982, 1988): Pedologie. I. Státní pedagogické nakladatelství (1. i 2. vyd.), Praha.  

Bi8008 Malakozoologie 
Vyučující: doc. RNDr. Michal Horsák Ph.D.  
Rozsah: 1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Historie malakologického výzkumu v ČR, přehled druhů naší fauny, určování jednotlivých 
druhů, jejich ekologické nároky, rozšíření a ohroženost. Význam a použitelnost měkkýšů v ekologickém 
výzkumu, v bioindikaci, v ochraně přírody, paleoekologii a rekonstrukci krajiny v minulosti. Biologie 
suchozemských plžů na obecné úrovni se zvláštním důrazem na průběhy diverzity, ekologii, stanovištní nároky, 
půdní biologii, potravu a potravní chování. Metody vzorkování a analyzování za účelem studia jejich ekologie na 
úrovni společenstev.  
Osnova:  

 1) Úvod, základní literatura, historie české malakozoologie, úroveň poznání. 2) Klasické metody terénní 
práce, fixace materiálu, příprava k determinaci, ukládání materiálu, srovnávací sbírka. 3) Systém, 
diverzita v rámci jednotlivých stanovišť a základní ekologické faktory ovlivňující diverzitu, základní 
ekologické nároky naší malakofauny a jednotlivých našich zástupců. 4-7) Determinační cvičení na 
celou naší faunu (240 spp.). 8-12) Samostatná práce studentů, přednášky na předem zadaná témata 
týkající se poznání ekologie kontinentálních měkkýšů v celosvětovém měřítku a diskuze k nim, diskuze 
nad bakalářskými a diplomovými pracemi studentů možnosti zpracování jejich dat, publikace apod. 
Možnosti statistického zpracování složitějšími moderními metodami. Praktická ukázka metod studia 
v terénu. 

Výukové metody: přednášky, tématické prezentace studentů  
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Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Ložek V., 1956: Klíč Československých měkkýšů. – Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied 
Bratislava. 435 pp.  

 Barker, G.M. (Ed.) (2004) Natural enemies of terrestrial molluscs. CABI Publishing, Wallingford.  
 Ložek, V. (1964) Quartärmollusken der Tschechoslowakei. ČSAV, Praha.  
 Barker G.M. (ed.), 2001: The Biology of Terrestrial Molluscs. – CABI Publishing, Wallingford, 558 pp.  

Bi8035 Základy geochemie a hydrochemie pro ekology 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Osnova: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Výukové metody: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Metody hodnocení: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Literatura: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Bi8055 Arachnologie 
Vyučující: doc. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška z arachnologie představuje nejvýznamnější řády pavoukovců po všech stránkách: 
externí morfologie, funkční anatomie, metabolismus, neurobiologie, ontogeneze, predační a reprodukční 
chování, ekologie, fylogeneze, taxonomie, zoogeografie a faunistika. Je zaměřena na pavoukovce vyskytující se 
ve střední Evropě, tj. především na pavouky ale i sekáče, štírky a štíry.  
Osnova:  

 Úvod: Obecní charakteristika recentních skupin pavoukovců. Vnější morfologie hlavních skupin se 
zřetelem na pavouky, sekáče a štírky. 2) Funkční anatomie: Vnější a vnitřní anatomie hlavních orgánů 
na hlavohrudi a zadečku. Popis exoskeletonu a endoskeletonu. 3) Metabolismus: Anatomie jedových 
žláz. Účinnost a charakteristika toxinů. Vnitřní anatomie trávicího traktu. Exkreční orgány a exkrece. 
Popis oběhové soustavy - srdce, žíly, krevní buňky, hemolymfa. Respirační orgány - plíce, tracheje, 
respirační systém a evoluce. 4) Neurobiologie: struktura a funkce. Mechanické smysly - taktilní chlupy, 
trichobotrie, slit sensily, lyriformní orgány. Proprioceptory - kloubové receptory, chemoreceptory, 
termoreceptory. Zrak - oči, vnímaní polarizovaného světla, zraková citlivost. Periferní nervy. Centrální 
nervový systém - supraesophagealní a subesophagealní ganglion, neurosekrece, kontrola chování. 5) 
Sítě: Vlákno. Snovací žlázy - struktura a typy, fysiologie, snovací bradavky - morfologie. Druhy sítí - 
trubicovitá síť, plachtovitá síť, křižákovská síť. Stavba sítě - konstrukce, části sítě, funkce vláken. 
Evoluce sítí. 6) Lokomoce a predace: Lození - mechanismus. Lokomoce na síti - šplhání, spouštění, 
běhání. Skákaní. Točivá lokomoce. Lokomoce na a pod vodou. Denní aktivita. Predace - nesíťoví 
pavouci, síťoví pavouci, ostatní pavoukovci. 7) Reprodukce: Vnitřní pohlavní orgány - testes, spermie, 
ovaria, vaječné buňky. Vnější pohlavní orgány - struktura makadla a epigyny, nasání spermií. 
Konstrukce kokónu. Typy kokónů. Fertilita. Péče o potomstvo. 8) Vývoj: Ranní ontogenese. 
Metamerická fáze. Inverze embrya. Vývoj orgánů - nervový systém, trávicí soustava. Klasifikace stádií. 
Růst a svlékání - proces svlékání. Fyziologie svlékání - hormonální regulace. Autotomie. Regenerace. 
Životní cyklus a délka života. 9) Chování 1: Dvoření - úrovně, signály. Kopulace - typy. Agonistické 
chování - intraspecifické interakce mezi sourozenci. 10) Chování 2: Predační chování - specialisti. 
Komunikace - chemická, zraková, vibrační. Sociální pavouci - vznik sociality. 11) Ekologie: Výskyt a 
rozšíření. Prostředí. Kořist - trofické úrovně. Nepřátelé a ochrana. Adaptace. Termoregulace. 
Přezimování. 12) Fylogeneze a taxonomie: Fosílie. Evoluční trendy. Klasifikace pavoukovců. 
Kladogram pavouků. 13) Faunistika a zoogeografie. Světová fauna pavoukovců. Evropská fauna 
pavoukovců. 14) Cytogenetika. 15) Arachnofauna Čech. Determinace. 

Výukové metody: teoretická příprava, skupinové řešení teoretických úkolů  
Metody hodnocení: písemný test, skupinové projekty, ústní zkouška  
Literatura:  

 Foelix R. F. 1996. Biology of Spiders. Oxford University Press. Oxford; Buchar J. & Kůrka A. 1998. 
Naši pavouci. Academia, Praha.  
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Bi8130 Etologie 
Vyučující: Mgr. Jan Zukal Dr.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student porozumět a vysvětlit tato témata: Historie a metody 
výzkumu chování živočichů. Koordinační schémata, motivace-vzruch-reakce, apetence, spouštěcí mechanismy, 
konečné jednání, konfliktní situace. Funkční okruhy chování, periodicita chování, biorytmy, biokomunikace. 
Hravé chování, vtištění, habituace, podmiňování, vhled a příbuzné jevy. Sociobiologie, modelování, aplikovaná 
etologie.  
Osnova:  

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

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

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

 Franck, Dierk. Etologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 323 s. ISBN 80-7066-878-4. 
info  

 Gaisler, Jiří. Úvod do etologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 148 s. info  
 Manning A. & Dawkins M. S., 1992: An introduction to animal behaviour. Cambridge Univ. Press, 196 

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

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

Bi8165 Ekologie mokřadů 
Vyučující: Mgr. Kateřina Šumberová Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí o ekologii rostlin a jejich společenstev, se specializací 
na vodní a mokřadní rostliny a vegetaci. Úvodní přednášky vysvětlují specifičnost mokřadních biotopů oproti 
biotopům suchozemským na několika různých úrovních (od adaptací jednotlivých skupin rostlin až po obecné 
principy skladby rostlinných společenstev). Na konkrétních příkladech jsou probrány nejdůležitější typy vodní a 
mokřadní vegetace a jejich komplexy ve střední Evropě. Pro porovnání adaptací, druhové bohatosti v různých 
typech mokřadů a taxonomických skupin s vazbou na mokřady v rostlinné a živočišné říši jsou v některých 
částech přednášky zmíněny i vybrané skupiny mokřadních živočichů, od bezobratlých až po savce. Velká 
pozornost je věnována interakcím mezi vodními a mokřadními rostlinami a živočichy, působení člověka na 
mokřadní biotopy a možnostem jejich ochrany. Absolvováním předmětu by student měl získat ucelený přehled 
o biodiverzitě středoevropských mokřadů, faktorech, které ji ovlivňují, a o významu mokřadů v krajině a pro 
člověka. Na základě abiotických údajů a údajů o obhospodařování bude student schopen již předem odhadnout 
druhové složení vybraného mokřadu a předpovědět budoucí vývoj vegetace. Získané znalosti a dovednosti 
usnadní studentům vlastní terénní výzkum v rámci bakalářské nebo diplomové práce a umožní jim např. i 
hodnocení mokřadních lokalit pro instituce ochrany přírody.  
Osnova:  
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 1) Co jsou to mokřady? (definice, příklady, základní vlastnosti vodního a mokřadního prostředí). 
 2) Adaptace rostlin a živočichů umožňující život ve vodách a mokřadech (anatomie, morfologie, 

fyziologie). 
 3) Taxonomické skupiny organismů vyskytující se převážně ve vodách a mokřadech (ve střední Evropě 

i ve světě). 
 4) Životní strategie a životní formy u vodních a mokřadních rostlin (různé klasifikační systémy, 

příklady, zastoupení v různých typech vodní a mokřadní vegetace). 
 5) Šíření vodních a mokřadních rostlin (hlavní typy, rozdíly oproti suchozemským rostlinám). 
 6) Typy vod ve střední Evropě a jejich osídlení rostlinstvem (vody tekoucí a stojaté, přirozené a 

antropogenní, trvalé a periodické, klasifikace podle trofie). 
 7) Sukcese vegetace ve vodách a mokřadech (zazemňování vodních nádrží, sukcese na obnažených 

dnech). 
 8) Zonalita vodní a mokřadní vegetace a co ji ovlivňuje (na různých úrovních – uvnitř jedné nádrže 

nebo toku, výškové členění v rámci ČR, zonalita na zeměkouli). 
 9) Vodní rostlinstvo a živočichové (vzájemné vazby - rostliny jako úkryt, prostředí pro rozmnožování, 

potrava pro živočichy, živočichové jako spolutvůrci životního prostředí rostlin, vektory šíření diaspor) 
 10) Vliv člověka na rozšíření vodní a mokřadní vegetace (rybníkářská tradice, vysoušení mokřadů, 

znečištění vod, pěstování a využití vodních a mokřadních rostlin). 

Výukové metody: Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, ukázky literatury a dalších informačních 
zdrojů doporučených k prohloubení znalostí.  
Metody hodnocení: Zkouška - písemný test zahrnující otázky ze všech tématických okruhů probíraných 
v přednášce. Zápočet (při ukončení předmětu bez zkoušky) - stručná rozprava zahrnující klíčové témata 
probíraná v předmětu. Přednášky jsou nepovinné, doporučeny zejména studentům, kteří chtějí předmět zakončit 
zkouškou.  
Literatura:  

 Hejný, Slavomil. Rostliny vod a pobřeží. Praha : East West Publishing Company, 2000. 118 s. 
ISBN 80-7219-000-8. info  

 Chytrý, Milan - Kučera, Tomáš - Kočí, Martin. Katalog biotopů České republiky. Praha : Agentura 
ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info  

 Plant communities of Slovakia. 3, Wetland Vegetation (Souběž.) : Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 3., 
Vegetácia mokradí. info  

 Hejný, Slavomil. Ökologische Charakteristik der Wasser- und Sumpflanzen in den slowakischen 
Tiefebenen (Donau- und Theißgebiet). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 480 s. info  

 Cronk, Julie K. - Fennessy, Siobhan M. Wetland plants :biology and ecology. Boca Raton : Lewis 
Publishers, 2001. 462 s. ISBN 1-56670-372-7. info  

 Brönmark, Christer - Hansson, Lars-Anders. The biology of lakes and ponds. Oxford : Oxford 
University Press, 1998. xii, 216 s. ISBN 0-19-854972-5. info  

Bi8169 Ekologie mokřadů - cvičení 
Vyučující: Mgr. Kateřina Šumberová Ph.D.  
Rozsah: 0/1. 2-4 dny (dle dohody se studenty). 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět doplňuje přednášku z Ekologie mokřadů a jeho úkolem je seznámit studenty s danou 
problematikou přímo v terénu. Cvičení je zaměřeno na rozšíření znalostí o ekologii rostlin a jejich společenstev 
se specializací na vodní a mokřadní rostliny a vegetaci. Na praktických ukázkách je demonstrována specifičnost 
mokřadních biotopů oproti biotopům suchozemským na několika různých úrovních (od adaptací jednotlivých 
skupin rostlin až po obecné principy skladby rostlinných společenstev). Na navštívených lokalitách mají studenti 
možnost uvidět různé typy vodní a mokřadní vegetace a jejich komplexy. Pro zajištění komplexnějšího přehledu 
o mokřadech je během cvičení věnována pozornost i živočichům žijícím v mokřadech a jejich interakcím 
s rostlinami. Součástí cvičení jsou též ukázky vlivu člověka na mokřadní biotopy a diskuse nad možností 
ochrany vybraných lokalit. Absolvováním předmětu by si student měl doplnit a lépe osvojit informace získané 
na přednášce. Cílem je dále získání praktických dovedností, např. zjišťování základních abiotických faktorů a 
typu obhospodařování na jednotlivých lokalitách, zápis fytocenologických snímků a transektů ve vodách a 
mokřadech, rozeznání jednotlivých druhů mokřadních rostlin v různých fázích vývoje, stanovení početnosti a 
struktury populací vybraných druhů rostlin, zpracování schématických vegetačních mapek atd. Získané znalosti 
a dovednosti usnadní studentům vlastní terénní výzkum v rámci bakalářské nebo diplomové práce a umožní jim 
např. i hodnocení mokřadních lokalit pro instituce ochrany přírody.  
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Osnova:  

 1) Co jsou to mokřady? (definice, příklady, základní vlastnosti vodního a mokřadního prostředí). 
 2) Adaptace rostlin umožňující život ve vodách a mokřadech (anatomie, morfologie, fyziologie). 
 3) Taxonomické skupiny vyskytující se převážně ve vodách a mokřadech (u nás i ve světě). 
 4) Strategie a životní formy u vodních a mokřadních rostlin (různé klasifikační systémy, příklady, 

zastoupení v různých typech vodní a mokřadní vegetace). 
 5) Šíření vodních a mokřadních rostlin (hlavní typy, rozdíly oproti suchozemským rostlinám). 
 6) Typy vod ve střední Evropě a jejich osídlení rostlinstvem (vody tekoucí a stojaté, přirozené a 

antropogenní, trvalé a periodické, rozdělení z hlediska trofie). 
 7) Sukcese vegetace ve vodách a mokřadech (zazemňování stojatých vod, sukcese na obnažených 

dnech). 
 8) Zonalita vodní a mokřadní vegetace a co ji ovlivňuje (na různých úrovních uvnitř jedné nádrže nebo 

toku, výškové členění v rámci ČR, zonalita na zeměkouli). 
 9) Vodní rostlinstvo a živočichové (vzájemné vazby - rostliny jako úkryt, prostředí pro rozmnožování, 

potrava pro živočichy, živočichové jako spolutvůrci životního prostředí rostlin, vektory šíření diaspor). 
 10) Vliv člověka na rozšíření vodní a mokřadní vegetace (rybníkářská tradice, vysoušení mokřadů, 

znečištění vod, záměrné pěstování a využití vodních a mokřadních rostlin). 

Výukové metody: Výukové metody: 4 denní terénní exkurze do vybrané mokřadní oblasti v ČR s praktickými 
ukázkami různých typů mokřadů a mokřadních druhů rostlin a živočichů. Na vybraných lokalitách samostatná 
výzkumná práce studentů v malých skupinách. V případě získání zajímavých dat studenti opublikují výsledky 
v některém domácím odborném časopise (vyučující poskytne pomoc s přípravou článku k publikaci).  
Metody hodnocení: Získání zápočtu: odevzdání sebraných dat v elektronické podobě (např. fytocenologických 
snímků v databázovém programu TURBOVEG), v případě publikace výsledků každý student zpracuje vybranou 
část článku (analýza dat, psaní textu, tvorba tabulek a obrázku atd.).  
Literatura:  

 Hejný, Slavomil. Rostliny vod a pobřeží. Praha : East West Publishing Company, 2000. 118 s. 
ISBN 80-7219-000-8. info  

 Chytrý, Milan - Kučera, Tomáš - Kočí, Martin. Katalog biotopů České republiky. Praha : Agentura 
ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info  

 Plant communities of Slovakia. 3, Wetland Vegetation (Souběž.) : Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 3., 
Vegetácia mokradí. info  

 Hejný, Slavomil. Ökologische Charakteristik der Wasser- und Sumpflanzen in den slowakischen 
Tiefebenen (Donau- und Theißgebiet). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 480 s. info  

 Cronk, Julie K. - Fennessy, Siobhan M. Wetland plants :biology and ecology. Boca Raton : Lewis 
Publishers, 2001. 462 s. ISBN 1-56670-372-7. info  

 Brönmark, Christer - Hansson, Lars-Anders. The biology of lakes and ponds. Oxford : Oxford 
University Press, 1998. xii, 216 s. ISBN 0-19-854972-5. info  

Bi8190 Vizualizace biologických dat 
Vyučující: Mgr. David Zelený Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurz by měl studenty naučit, jak efektně a přehledně prezentovat data v grafické podobě 
v podobě grafů vytvořených v prostředí programu R.  
Osnova:  

 1) Základy práce s programem R (formou "simple idiot's guide"). 
 2) Jednoduché grafy (boxploty, histogramy, scatterploty). 
 3) Barvy - které kombinace nelze použít, jak barvu v Rku namíchat, kdy barvu používat a kdy ne. 
 4) Formáty obrázků - použít radši jpg, bmp, tiff, nebo snad pdf či eps? 
 5) Pokročilejší zobrazení dat - trellis diagramy, ordinační diagramy, 3D grafika. 
 6) Jak vytvořit grafy podle vlastních představ? 

Výukové metody: Výuka bude probíhat v počítačovně v Bohunicích přímo u zapnutého počítače s Rkem - co se 
studenti dozvědí, to si ihned vyzkouší. První hodinu věnujeme shrnutí toho, co můžou studenti od předmětu 
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očekávat a co naopak ne, abychom zabránili potenciálnímu zklamání z nenaplněných očekávání. V průběhu 
kurzu budou zadány 3-4 domácí úkoly. Aktivní účast na přednáškách není povinná, nicméně je vřele doporučená 
- učební křivka pro program R je zejména zpočátku poměrně strmá a komu ujede vlak, ten ho už nemusí chytit. 
Na závěr kurzu si každý student vyzkouší vizuální zpracování vlastních nebo zapůjčených dat.  
Metody hodnocení: Poslední dvouhodinu věnujeme "workshopu", na kterém bude každý prezentovat výsledky 
svojí práce, s následnou diskusí na téma co mohlo být uděláno líp a co hůř. Na základě této prezentace bude 
udělován zápočet.  
Literatura:  

 R graphics. Edited by Paul Murrell. Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, 2006. xix, 301 p. 
ISBN 0849316227. info  

 URL: http://www.stat.auckland.ac.nz/~paul/RGraphics/rgraphics.html  

Bi8710 Ochrana přírody 
Vyučující: Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) stručně popsat vývoj ochrany přírody jako ideje 
a předmětu lidské činnosti; 2) správně používat a vysvětlit odborné termíny (případně chápat jejich 
problematičnost) jako jsou např. "příroda", "biodiversita", "(bio)monitoring", "krajinný ráz", "minimální 
životoschopná populace"; 3) stručně popsat vývoj vlivu lidské činnosti na přírodu a hlavní příčiny ohrožení 
přírody v minulosti a současnosti, uvést k tomu reálné příklady vyhubení či ohrožení biologických druhů; 
4)porozumět souvislosti mezi biologickými a ekologickými poznatky a ochranou přírody (populační biologie a 
genetika, úživnost území - minimální životní prostor, atd.); 5)vyjmenovat a vysvětlit hlavní metody ("nástroje") 
ochrany přírody jako jsou např. reintrodukce, rezervace či inventarizace; 6)prokázat základní znalosti 
o mezinárodních úmluvách, legislativě EU a ČR v ochraně přírody, hlavních typech zvláště chráněných území 
v ČR a jejich zastoupení, státní správě v ochraně přírody.  
Osnova:  

 Vývoj ovlivňování přírody a životního prostředí člověkem - historie ochrany přírody - globální hrozby 
(populační exploze, změna klimatu, ozonová díra, desertifikace, eutrofizace, acidifikace, znečištění 
prostředí) - přímé ohrožení populací, společenstev a ekosystémů (lov; narušení,zmenšování, 
fragmentace biotopů; introdukce predátorů resp. konkurentů)- ochranářská biologie (ekologické 
koncepty a teorie: r a K-strategie, sukcese, základy populační ekologie, ostrovní ekologie, teorie 
mozaikového cyklu) - nástroje a metody zjišťování stavu a sledování vývoje populací a společenstev vč. 
posouzení z hlediska použitelnosti pro účely ochrany přírody (inventarizace, monitoring, červené 
seznamy, konkrétní příklady) - základní nástroje ochrany přírody a genofondu (ochrana druhu / ochrana 
biotopu; ochrana in situ / ex situ - záchranné chovy, reintrodukce, péče o populace a chráněná území) - 
plán péče jako nástroj managementu chráněných území - propojování biotopů, Územní systémy 
ekologické stability, ochrana migračních cest - přehled české a mezinárodní legislativy - mezinárodní 
programy ochrany přírody, černý obchod s ohroženými druhy - kategorie a příklady zvláště chráněných 
území v ČR a mezinárodní kategorie chráněných území. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: Výuka probíhá formou přednášky. Předmět je ukončen ústní zkouškou (v případě nárůstu 
počtu posluchačů je možná také zkouška písemná).  
Literatura:  

 Primack, R.B., P. Kindlmann a J. Jersáková: Biologické principy ochrany přírody, Portál, Praha, 2001.  
 Storch D. a S. Mihulka: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha, 2000.  
 Míchal, Igor: Ekologická stabilita. MŽP ČR, 1992.  
 Barth, Wolf-Eberhard: Naturschutz: das Machbare; praktischer Umwelt- und Naturschutz für alle; ein 

Ratgeber. 2., verb. und erw. Aufl., Paray, Hamburg, 1995. ISBN 3-490-11418-3  
 Begon, M., J.L. Harper a C.R. Townsend: Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 2. vyd. 

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1997.  

Bi8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých 
Vyučující: RNDr. Jana Schenková Ph.D., doc. RNDr. Michal Horsák Ph.D.  
Rozsah: 1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
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Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: použít základní terénní i laboratorní metody studia 
bezobratlých; použít informace o základech terénního výzkumu (kriteria výběru studijní plochy či lokality, sběr 
materiálu, zakládání sbírek, vytváření databází atd.);zodpovědně si vybrat téma bakalářské práce.  
Osnova:  

 1. Základy faunistického výzkumu: lokalizace, výběr lokality, sběr materiálu a konzervace, zakládaní 
databází 2. Design terénních studií 3. Akvatické ekosystémy - tekoucí vody - metody zkoumání 4. 
Akvatické ekosystémy - tekoucí vody - bezobratlí mimo hmyz - ekologie, sběr materiálu, konzervace 5. 
Akvatické ekosystémy - tekoucí vody - hmyz - ekologie, sběr materiálu, konzervace 6. Akvatické 
ekosystémy - stojaté vody - metody zkoumání 7. Semiakvatické ekosystémy - prameniště a podříční 
vody (hyporeál) - metody zkoumání 8. Terestrické ekosystémy - malakozoologická problematika - 
ekologie, sběr materiálu, konzervace 9. Terestrické ekosystémy - arachnologická problematika - 
ekologie, sběr materiálu, konzervace 10. Terestrické ekosystémy - entomologická problematika - 
ekologie, sběr materiálu, konzervace 11. Parazité - metody zpracování jednobuněčných 12. Parazité - 
metody zpracování zástupců Platyhelminthes 13. Parazité - metody zpracování Nematoda a 
Acanthocephala 

Výukové metody: přednáška, praktické cvičení  
Metody hodnocení: Výuka bude probíhat formou hodinové přednášky a navazující hodinou cvičení 
s praktickými ukázkami práce s materiálem. Student se musí jednak aktivně zúčastnit výuky a dále na závěr 
písemně zpracovat jedno zvolené téma.  
Literatura:  

 Hrabě, S., 1981: Vodní máloštětinatci (Oligochaeta) Československa [aquatic Oligochaeta of 
Czechoslovakia]. – Acta Universitatis Carolinae, Biologia 1979: 1–168.  

 Ložek V., 1956. Klíč československých měkkýšů [Key of Czechoslovak Molluscs]. Vydavatelstvo 
SAV, Bratislava.  

 Sawyer, R.T., 1986: Leech biology and Behaviour, vol. 1-3. Clarendon Press, Oxford.  
 Barker, G.M. (ed.), 2001. The Biology of Terrestrial Molluscs. CABI Publishing, Wallingford.  

Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení 
Vyučující: RNDr. Jana Schenková Ph.D.  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen determinovat zástupce ekologicky a bioindikačně 
významných skupin vodních bezobratlých: "Oligochaeta", Hirudinida, "Crustacea", Ephemeroptera, Odonata, 
Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Heteroptera, Diptera - Chironomidae, Simuliidae.  
Osnova:  

 "Oligochaeta", Hirudinida, "Crustacea", Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Heteroptera, Trichoptera, 
Coleoptera, Diptera - Chironomidae, Simuliidae. 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičeních  
Literatura:  

 Klíče zvířeny ČR 1 - 5.  
 Rozkošný R. Klíč vodních larev hmyzu. Academia 1980  
 Buchar, Jan. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha : Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6. 

info  
 Timm T. A guide to the freshwater Oligochaeta and Polychaeta of Northern and Central Europe. 

Lauterbornia 2009, vol. 66, 235 s.  

Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení 
Vyučující: Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský Ph.D.  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen determinovat suchozemské zástupce ekologicky a 
bioindikačně významných skupin jako jsou: Annelida: Lumbricidae, Enchytraeidae; Gastropoda; Isopoda, 
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Diplopoda, Chilopoda, Opiliones, Araneae (vybrané čeledi), Cicadomorpha, Heteroptera, Caelifera, Ensifera, 
Formicidae, Coleoptera (vybrané čeledi).  
Osnova:  

 Annelida: Lumbricidae, Enchytraeidae; Gastropoda; Isopoda, Diplopoda, Chilopoda, Opiliones, 
Araneae (vybrané čeledi), Cicadomorpha, Heteroptera, Caelifera, Ensifera, Formicidae, Coleoptera 
(vybrané čeledi). 

Výukové metody: laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičeních  
Literatura:  

 Buchar, Jan. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha : Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6. 
info  

 Hůrka, Karel. Beetles of the Czech and Slovak Republics. 1st ed. Zlín : Kabourek, 2005. 390 s. 
ISBN 80-86447-11-1. info  

 Pfeffer, Antonín. Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer :(Coleoptera: Scolytidae, 
Platypodidae). Illustrated by Miloš Knížek, Photo by Václav Zumr. Basel : Pro Entomologia, c/o 
Naturhistorisches Museum Basel, 1995. 310 s. ISBN 3952084069. info  

 Hůrka, Karel. Střevlíkovití (Carabidae). Vyd. 1. Praha : Academia, 1992. 192 s. ISBN 80-200-0430-0. 
info  

 Klíče zvířeny ČR 1 - 5.  
 Kočárek, Petr - Holuša, Jaroslav - Vidlička, Ľubomír. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera 

České a Slovenské republiky. 1st ed. Zlín : Kabourek, 2005. 348 s. ISBN 80-86447-05-7. info  
 Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Edited by Bernhard Seifert. Tauer : lutra Verlags- und 

Vetriebsgesellschaft, 2007. 368 s. ISBN 978-3-936412-03. info  

Bi8771 Metody terénní zoologie obratlovců 
Vyučující: prof. RNDr. Petr Koubek CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Zákonné vymezení práce s volně žijícími obratlovci. Jejich odchyt, metody a používaná 
zařízení. Značkování volně žijících obratlovců, sledování aktivity, telemetrie. Vyhodnocení telemetrických dat. 
Anestézie a imobilizace volně žijících obratlovců. Elektronická zařízení v terénní zoologii.  
Osnova:  

 Právní rámec manipulace s volně žijícími obratlovci (zákonná vymezení, projekty pokusů, CITES, 
pokusné chovy volně žijících obratlovců). Design terénní práce, metody odchytu volně žijících 
obratlovců (strategie odchytu, popis různých druhů odchytových zařízení a jejich využití), zásady 
správné manipulace s chycenými obratlovci, podmínky pro založení pokusného chovu. Metody 
značkování volně žijících obratlovců. Invazivní a neinvazivní sběr biologického materiálu. Telemetrie, 
satelitní telemetrie, GPS telemetrie principy, využití, zpracování dat. Anestézie a imobilizace 
obratlovců, perorální imobilizace, distanční imobilizace, anestetika a jejich použití, manipulace 
s imobilizovanými jedinci, zásady resuscitace a první pomoci. Elektronická zařízení a jejich využití 
(počítadla, fotopasti, video zařízení, noční vidění, termovize aj.). 

Výukové metody: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Metody hodnocení: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Literatura:  

 Hatlapa, H.H., Wiesner, H., 1982: Praxis der Wildtierimmobilisation  
 Amlaner, Ch.J., MacDonald, D.W., 1980: A handbook on biotelemetry and radio tracking  
 Svobodník J. et al 1988: Anestézie a imobilizace zvířat v zoologických zahradách.  
 White,G.C., Garrott, R.A., 1990: Analysis of wildlife radio-tracking data  
 Sutherland, W.J., 1996:Ecological census techniques a handbook  
 Paddleford, R.R., Erhardt, W. 1992: Anästhesie bei Kleintieren  
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Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu 
Vyučující: Mgr. Igor Malenovský Ph.D., prof. RNDr. Jaromír Vaňhara CSc.  
Rozsah: 4/0. +doporučená praktická cvičení Bi0055, Bi8760. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět systému hmyzu a jeho členění a 
komentovat jeho členění; použít informace pro praktické poznávání hmyzu; na základě získaných znalostí být 
schopen rozlišovat i neznámé taxony a správně je interpretovat ve svých DP, publikacích apod. Je doporučen 
souběžný zápis Determinačního cvičení pro pokročilé a Terénního cvičení z Entomologie.  
Osnova:  

 Systematika hmyzu. Vývoj systému hmyzu v historii vědy, milníky jeho chápání, současné teorie, 
kontroverzní body 

 HEXAPODA (ŠESTINOZÍ) Entognatha (skrytočelistní): Protura (hmyzenky), Diplura (vidličnatky), 
Collembola (chvostoskoci) 

 Ectognatha, Insecta (jevnočelistní, hmyz): Archaeognatha (chvostnatky), Zygentoma (rybenky), 
Pterygota (křídlatí) 

 Palaeoptera (starokřídlí): Ephemeroptera (jepice), Odonata (vážky) 
 Neoptera (novokřídlí) Polyneoptera (mnohožilní): Plecoptera (pošvatky), Blattodea (švábi, včetně 

Isoptera, všekazi), Mantodea (kudlanky), Zoraptera (drobnělky), Grylloblattodea (cvrčkovci), 
Mantophasmatodea (strašilkovci), Phasmatodea (strašilky), Embioptera (snovatky), Dermaptera 
(škvoři), Orthoptera (rovnokřídlí) 

 Paraneoptera (Acercaria): Psocodea (pisivky, včetně Psocoptera, Amblycera (luptouši), Ischnocera 
(péřovky), Anoplura (vši), Rhynchophthirina (všiváci)), Thysanoptera (třásněnky), Hemiptera 
(polokřídlí): Sternorrhyncha (mšicosaví), Fulgoromorpha (svítilky), Cicadomorpha (křísi), 
Coleorrhyncha, Heteroptera (ploštice) 

 Holometabola (Endopterygota): Megaloptera (střechatky), Raphidioptera (dlouhošíjky), Neuroptera 
(síťokřídlí), Coleoptera (brouci), Strepsiptera (řásnokřídlí), Trichoptera (chrostíci), Lepidoptera 
(motýli), Mecoptera (srpice), Siphonaptera (blechy), Diptera (dvoukřídlí), Hymenoptera (blanokřídlí) 

Výukové metody: Teoretická příprava formou přednášek připravených specialisty na jednotlivé vyšší skupiny, 
celkem 15 přednášejících, praktická cvičení v ramci tohoto kurzu podle zvážení přednášejících + další 
doporučené praktické kurzy (viz výše).  
Metody hodnocení: písemný test + praktická ústní zkouška z poznávání hmyzu  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Grimaldi, David A. - Engel, Michael S. Evolution of the insects. New York : Cambridge University 
Press, 2005. xv, 755 s. ISBN 0-521-82149-5. info  

 Encyclopedia of insects. Edited by Vincent H. Resh - Ring T. Cardé. Amsterdam : Academic press, 
2003. xxviii, 12. ISBN 0-12-586990-8. info  

 Gullan, P. J. - Cranston, P. S. The insects :an outline of entomology. Illustrated by Karina H. McInnes. 
4th ed. Chichester : Wiley-Blackwell, 2010. xvi, 565 s. ISBN 9781444330366. info  

neurčeno  

 Encyclopedia of entomology. Edited by John L. Capinera. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 
2004. s. 1619-25. ISBN 0-7923-8670-1. info  

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

 Přednáška 1: Přehled vývoje. Opakování základních termínů. Ganetogeneze, fertlizace a sledování linií. 
 Přednáška 2: Oogeneze a raný vývoj octomilky. 
 Přednáška 3: Raný vývoj obojživelníků a amniot 

 91



 Přednáška 4: Organogeneze obratlovců, vývoj ektodermálních derivátů 
 Přednáška 5: Organogeneze obratlovců, vývoj mezodermálních a endodermálních derivátů. 
 Přednáška 6: Reprodukce rostlin, střídání generací, iniciace kvetení, vývoj květů, gametogeneze, 

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

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

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

 Přednáška 10: Regulace genové exprese, úrovně regulace genové exprese ve vývoji živočichů i rostlin, 
RNA interference. 

Výukové metody: Přednášky a prezentace obrazového materiálu včetně videoukázek, doplněné internetovými 
výkovými zdroji.  
Metody hodnocení: Závěrečný písemný test.  
Literatura:  

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

Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii 
Vyučující: Mgr. Ondřej Hájek  
Rozsah: 1/2/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Předpokládaný cíl přednásky je přiblízit studentům botaniky a zoologie technologii GIS. Není 
účelem vychovat dalsí "GISáky", ale biology a ekology, kteří budou možnosti technologie GIS využívat. Měli by 
se orientovat v problematice na té úrovni, aby měli představu o tom co všechno jim můze GIS nabídnout a co 
nikoliv. Měli by umět specifikovat svůj dotaz či problém profesionální obsluze GIS na té úrovni, aby si 
vzájemně rozuměli a aby dovedli interpretovat výsledky GISových analýz. Nikoliv aby je prováděli a vytvářeli 
či spravovali databanky. Ve cvičení se studenti naučí pohybovat se v prostředí ArcGIS (GISový software firmy 
ESRI), měli by být schopni používat data v různých souřadných systémech, zobrazovat a dotazovat prostorovou i 
atributovou složku dat a provést jednoduchou analýzu.  
Osnova:  

 1. GIS: co se skrývá pod touto zkratkou, průřez vývoje a aplikace tohoto systému ve světě a v ČR. 
 2. Filosofie systému a principy práce v prostředí GIS. 
 3. GIS = HW+SW+data+lidé (GISáci & přírodovědci). Co je co, vzájemné vazby a interakce. A co je 

podstatnějsí? 
 4. GIS a jeho postavení ve vědě a v praxi. Jaké jsou moznosti smysluplného vyuzití v přírodních vědách 

(s důrazem na botaniku, zoologii a ochranu a tvorbu přírody a krajiny). 
 5. Data v GIS. Formáty, struktury a organizace GISových dat. Základní datové modely (vektor, rastr). 
 6. Data pro GIS. Jaký by byl optimální stav, jaká je situace, v jakém jsou formátu, struktuře, kvalitě. A 

kde je vlastně vzít - zdroje a aktuální stav v ČR. 
 7. Základní funkce GIS (vstup, správa, analýza a prezentace dat) 
 8. Analýza obrazu DPZ (Dálkový průzkum země) 
 9. Technologie GPS 
 10. Aplikace poznatků do bakalářských a diplomových prací. 

Výukové metody: Výuka se skládá ze 6 teoretických přednášek a ze 6 navazujících cvičení v počítačové 
učebně.  
Metody hodnocení: Cvičení uzavírá semestrální projekt, každý student ho vypracovává samostatně. Přednášky 
uzavírá závěrečný písemný test, který se skládá obvykle z 30 otázek, k uspěšnému zvládnutí je třeba správně 
odpovědět alespoň 75% otázek.  
Literatura:  
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 Tuček, Ján. Geografické informační systémy :principy a praxe. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 1998. 
xiv., 364. ISBN 80-7226-091-X. info  

Bi9529 Metody terénní fykologie 
Vyučující: RNDr. Bohuslav Uher Ph.D.  
Rozsah: 2/4. 6 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět navazuje na praktická cvičení předmětů Bi1090c a Bi1010c. Kurz by měl posluchače 
seznámit s využitím informačních zdrojů a možnostmi zpracování primárních dat z terénního odběru. Seznámení 
s ekologií a diversitou vybraných skupin sinic a řas. Výuka je zaměřená na terénní výzkum fytoplanktonu, 
fytobentosu a subaerických řas ve středoevropských městských biotopech a vodních nádržích. Pozornost je 
věnována evoluci, morfologii, struktuře, biogeografii a biotechnologii. Živí zástupci, kultury nebo fixované 
objekty jsou demonstrovány během praktických cvičení. Součástí předmětu je také obvykle zpracování výsledků 
studia mnohorozměrnými statistickými metodami a podíl studentů na publikaci výsledků formou společných 
odborných článků.  
Osnova:  

 1. Výzkumná práce v terénu. 2. Odběr vzorků, možnosti terénní predeterminace sinic a řas. 3. Měření a 
zjišťování fyzikálně-chemických a tzv. morfometrických parametrů lokalit. 4. Hodnocení přírodních 
vzorků. 5. Druhová determinace, zpracování vzorků pro výzkum biodiverzity a ekologických vztahů. 6. 
Hodnocení a interpretace dat mnohorozměrnými metodami. 7. Zpracování výsledků pro odbornou 
publikaci. 8. Internetové informační zdroje - databáze EZB, WOS, databáze NK, důležité algologické 
weby, algologické časopisy, obrazové galerie druhů, taxonomické databáze. 9. Grafické počítačové 
programy - zpracování obrazu, tvorba tabulí, metody 3D rekonstrukce objektů. 10. Taxonomie 
v algologii - využití fenetických a kladistických metod, základní počítačové programy. 

Výukové metody: teoretická příprava, terenní cvičení, přednášky,  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení ústní nebo písemnou zkouškou.  
Literatura:  

 Komárek J. & Anagnostidis K. (1986, 1989): Modern approach to the classification system of 
cyanophytes 2, 4. Algolog. Studies, Stuttgart.  

 Fogg G. E. & al. (1973): The blue-green algae. Academic Press, London, New York.  
 Graham L. E. & Wilcox L. W. (2000): Algae. Prentice Hall Inc.  
 Dryden, I.L. & Mardia, K.V. (1998): Statistical shape analysis. - John Wiley & Sons, New York.  
 Fay P. & Van Baalen C. (ed. ) (1987): The Cyanobacteria. Elsevier, Amsterdam, New York, Oxford.  
 Bryant D. A. (ed. ) (1994): The molecular biology of cyanobacteria. Kluwer Acad. Publ.  
 Carr N. G. & Whitton B. A. (ed. ) (1982): The biology of cyanobacteria. Blackwell Sci. Publ.  
 Carr N. G. & Whitton B. A. (ed. ) (1973): The biology of blue-green algae. Blackwell Sci. Publ.  
 Anagnostidis K. & Komárek J. (1985, 1988, 1990): Modern approach to the classification system of 

cyanophytes 1, 3, 5. Algolog. Studies, Stuttgart.  
 Whitton B. A. & Potts M. (ed. ) (1999): The ecology of cyanobacteria. Kluwer Acad. Publ.  

Bi9535 Ekologie sinic a řas 
Vyučující: RNDr. Bohuslav Uher Ph.D.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Rozšířit vědomosti o funkci a ekologické valenci sinic a řas; Porozumět fyzikálně-chemickým 
principům v ekologii sinic a řas, žijících v sladkovodním, salinním i aerickém prostředí; Pochopit biogeografii 
řas a jejich distribuci v rámci různých klimatických společenstvech (podnební pásma); Řasy jako model pro 
testování ekologických teórií o šíření organismů; Nejnovější trendy v rámci ekologie řas - chemická ekologie 
makrořas;  
Osnova:  

 Úvod do ekologie řas 
 Pojmová kostra 
 Bioaktivní látky 
 Chemie řas 
 Chemická obrana řas 
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 Cyanobakterální obrana 
 Makrořasy jako modely v testování a ověřování teorií o šíření organismů 
 Ekologické a fyziologické role látky dimetylsulfonionpropionát 
 Vliv sekundárních metabolitů řas na strukturu planktonu 
 Senzorická chemická ekologie řas (sexuální komunikace) 

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

 Amsler, D. Charles (Ed.). Algal Chemical Ecology. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2008. 313 s.  
 Stevenson, R. J., Bothwell, M. L. & Lowe, R. L., Algal ecology - Freshwater benthic ecosystems. 

Academic Press, 1996. 752 s.  
 Wetzel R. G. & Likens,G. E., Limnological Analyses. - Springer Verlag, N. Y., Berlin, Heidelberg, 

London, Paris etc., (Second Edition), 1991. 391 s.  
 Round F. A., Ecology of algae. - Cambridge : Cambridge University Press, 1981. 653 s.,.  
 Komárek, Jiří - Anagnostidis, Konstantinos. Cyanoprokaryota. Heidelberg : Spektrum Akademischer 

Verlag, 2000. vi, 548 s. ISBN 3-8274-0890-3. info  
 Reynolds C. S., The ecology of freshwater phytoplankton. - Cambr. Univ. Press, 1984. 384 s.  
 Komárek, Jiří - Anagnostidis, Konstantinos. Cyanoprokaryota. 1st pub. München : Elsevier, 2005. 759 

s. ISBN 3-8274-0919-5. info  
 Hauer, F. R. & Lamberti, G. A., Stream ecology, 1996. 646 s.  
 Uher, Bohuslav - Aboal, Marina - Kováčik, Lubomír. Epilithic and chasmoendolithic phycoflora of 

monuments and buildings in South-Eastern Spain. Cryptogamie Algologie, Paris : Elsevier Masson 
S.A.S., 26, 3, od s. 275-308, 33 s. ISSN 0181-1568. 2005. publikovaná část dizertační práce, vedoucí: 
Dr. Lubomír Kováčik, konzultantka: Prof. Dr. Marina Aboal. info  

 Uher, Bohuslav - Kováčik, Lubomír - Degma, Peter - Vozárová, Anna. Distribúcia cyanobaktérií a rias 
na stavebnom kameni Presbytéria Dómu sv. Martina v Bratislave. Bulletin Slovenskej botanickej 
spoločnosti pri SAV, Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 28, od s. 11-20, 10 s. 2006. info  

Bi9540 Laboratorní a informační technologie v kryptogamologii 
Vyučující: Mgr. Petr Hrouda Ph.D., RNDr. Svatava Kubešová , RNDr. Bohuslav Uher Ph.D.  
Rozsah: 0/3. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen použít praktické informace, moderní laboratorní 
technologie v základním i aplikovaném výzkumu sinic, řas, hub, mechorostů a podobných organizmů.  
Osnova:  

 Práce s literaturou a interentovými zdroji, databázemi 
 Zakladání pokusů, sběr dat 
 Dokumentační technika 
 Speciální laboratorní techniky ve fykologii 
 Kultivační techniky v mykologii 
 Speciální techniky v bryologii 

Výukové metody: teoretická příprava a laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: týmová práce  
Literatura:  

povinná literatura  

 Lee, Robert Edward. Phycology. 4th ed. New York : Cambridge University Press, 2008. x, 547 s. 
ISBN 9780521682770. info  

 Handbook of microalgal culture :biotechnology and applied phycology. Edited by Amos Richmond. 1st 
pub. Oxford : Blackwell Science, 2004. xviii, 566. ISBN 978-0-632-05953. info  

neurčeno  
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 Ainsworth, G. C. - Bisby, Guy Richard. Ainsworth & Bisby's dictionary of the fungi / by P.M. Kirk ... 
[et al.] ; with the assistance of T.V. Andrianova ... [et al.]. Edited by T. V. Andrianov - P. M. Kirk. 10th 
ed. Wallingford : CABI, 2008. xi, 771 s. ISBN 978-0-85199-826. info  

 Deacon, Jim W. Modern mycology. 3rd ed. Oxford : Blackwell Science, 1997. vi, 303 s. ISBN 0-632-
03077-1. info  

Bi9661 Vybrané problémy z botaniky 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: V předmětu Vybrané problémy z botaniky přednášejí většinou blokovou formou zvaní externí 
přednášející o svém výzkumu. Každý semestr je zván jiný přednášející. Smyslem není probírání ucelené látky 
z nějakého předmětu, ale spíše definování vědeckých problémů ve zvoleném užším tématu, diskuse 
o metodických postupech vedoucích k řešení těchto problémů a prezentace výsledků konkrétních projektů. 
Předmět je vhodný zejména pro studenty magisterského studijního oboru Systematická biologie a ekologie - 
směr botanika, doktorských studijních oborů Biologie v oborech Botanika a Ekologie a pro vyšší ročníky 
bakalářského studijního oboru Systematická biologie a ekologie. Předmět Vybrané problémy z botaniky lze 
absolvovat i vícekrát během studia. Cílem předmětu je, aby se studenti botaniky seznámili s problematikou, která 
není přednášena v rámci pravidelné výuky na PřF MU.  
Osnova:  

 Architektura rostlin 
 Přednáška je zaměřena na funkční morfologii vegetativního růstu rostlin s důrazem na klonální růst 

bylin temperátní zóny. Jsou představeny základní architekturní modely, klasifikace růstových forem, 
typů klonálního růstu a typů banky pupenů. Na příkladech některých ekosystémů jako jsou tundra, 
mokřady nebo louky je diskutována otázka, zda se určité klonální vlastnosti rostlin přednostně vyskytují 
v určitém typu prostředí. Na příkladu rostlin schopných odnožovat adventivně z kořenů je zase 
diskutována úloha banky pupenů v regeneraci rostlin. 

Výukové metody: Vzhledem k možnostem externích přednášejících probíhá výuka zpravidla blokově, 
přednášky.  
Metody hodnocení: diskuze  
Literatura:  

 Literaturu dodává v případě potřeby zvaný přednášející podle vlastní úvahy.  

Bi9671 Blok botanických expertů 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D., prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s českou a zčásti i zahraniční botanickou odbornou 
komunitou prostřednictvím zvaných přednášek špičkových odborníků z jiných institucí. Témata přednášek 
budou z širokého oboru evoluce a ekologie rostlin. Předpokládá se šest až sedm dvouhodinových přednášek 
v každém semestru.  
Osnova:  

 Program přednášek pro podzim 2011 (vždy ve čtvrtek v 17:00 v posluchárně BR3 v Řečkovicích) 
 13. 10. Kateřina Berchová: Je křídlatka česká z Čech? Vliv hybridizace na invazní chování druhů rodu 

Fallopia 
 20. 10. Libor Ekrt: Novinky a zajímavosti o kapradinách naší květeny aneb co se nedočtete v prvním 

dílu Květeny ČR 
 3. 11. Vít Grulich: Flóra a vegetace Seychel - dlouhodobá izolace a 250 let vlivu člověka 
 10. 11. Jakub Těšitel: Poloparaziti a paraziti z čeledi Orobanchaceae: od vegetační ekologie k evoluci a 

fyziologii a zase zpátky 
 24. 11. Petr Sklenář: Evoluční ekologie rostlin jihoamerických parámos 
 1. 12. Filip Kolář: Hadcová a polyploidní evoluce našich chrastavců 

Výukové metody: Přednášky a následná diskuse.  
Metody hodnocení: Zápočet za účast na alespoň pěti přednáškách.  
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Literatura: 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Bi9676 Biosystematický seminář I. 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Bureš Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Biosystematický seminář je místem pravidelného setkávání učitelů, vědeckých pracovníků a 
studentů magisterského a bakalářského studia zaměřených na biosystematiku rostlin. Hlavními cíli jsou: naučit 
se prezentovat a diskutovat cíle, metody a výsledky výzkumu. Seznámit se s oborově spřízněnými pracovišti, 
navázat kontakty a získat představu o možnostech pracovního uplatnění po skončení studia.  
Osnova:  

 Prezentace cílů, metod a výsledků výzkumu. Referáty o konferencích a pracovních setkáních. Přehledy 
o nových literárních pramenech z rostlinné biosystematiky. Zvané přednášky badatelů z oborově 
spřízněných institucí. 

Výukové metody: přednášky, diskuse v hodině,  
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. info  

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

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

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

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

C3580 Biochemie 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti biologických disciplín získali základní znalosti z obecné 
biochemie pro své další biologické vzdělání a byli tak schopni porozumet základním vlastnostem a funkci 
bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů, enzymologii, metabolismu a bioenergetice.  
Osnova:  

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

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

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

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

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

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

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

ISBN 0-470-00377-4. info  

C3620 Biochemie - laboratorní cvičení 
Vyučující: RNDr. Pavla Boublíková CSc., doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc., Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D.  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit - základní vlastnosti 
přírodních látek (aminokyseliny, lipidy, nukleové kyseliny, bílkoviny, enzymy a koenzymy, jejich vlastnosti a 
strukturu, aktivní místo), termodynamiku, enzymovou kinetiku, inhibici, alosterii, regulaci enzymové aktivity.  
Osnova:  

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

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

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

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

C7777 Zacházení s chemickými látkami 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurs C7777 Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi 
během studia na PřF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti 
jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro 
zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.  
Osnova:  
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 Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 
258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají 
bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika 
nebezpečných látek výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování 
nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost 
pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci 
s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek 
chemické databáze a odkazy na informační zdroje  

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

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

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

F2130 Fyzika v živé přírodě 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr., RNDr. Pavel Konečný CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je na řadě vybraných příkladů ukázat uplatnění fyzikálních zákonů 
v procesech v živé přírodě a upozornit na řadu souvislostí mezi naší každodenní zkušeností a základními 
fyzikálními zákony. Absolvováním kurzu student získá znalost důsledků základních fyzikálních zákonů v živé 
přírodě, zejména zákonů mechaniky, akustiky a optiky.  
Osnova:  

 Pohyb suchozemských živočichů, lidská chůze a běh, fyzické schopnosti malých a velkých organismů, 
let ptáků a hmyzu, pohyb ve vodě a pod vodou. 

 Základní fyzikální vlastnosti vody, povrchové napětí a jeho význam přírodních procesech. 
 Fyzikální podstata zvuku, zdroje a detektory zvuku, sluch a lidské ucho. 
 Světlo jako elektromagnetické vlnění, fyzikální vymezení oblasti viditelného světla, lidské oko a 

mechanismus vidění, 
 Člověk a ionizující záření 
 Zdroje energie pro technickou civilizaci. 

Výukové metody: Přednáška s mnoha demonstračními experimenty.  
Metody hodnocení: Kolokvium.  
Literatura:  

 Paul Davidovits, Physics in biology and Medicine, available on http://www.ebookee.com/  

JAB01 Angličtina pro biology I 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A., PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět odbornému textu/mluvenému 
projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného 
projevu diskutovat o obecných a biologických tématech prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím 
základních prezentačních technik shrnout jednoduchý biologický text klasifikovat porovnávat určit příčiny a 
důsledky popsat proces aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  
Osnova:  

 JAB01/a Hana Němcová 
 Higher education, MU 
 GMO 
 Language functions (introduction) 
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 Classification of species 
 Mammals 
 Cells 
 Bacteria+shapes 
 Plants 
 Using sea water for agriculture 
 Invasive species 
  
 JAB01/b Mgr.Hana Ševečková, M.A. 
 Information about the course, English conversation 
 Studying at university 
 Higher education 
 Accommodation 
 Wild animals 
 Navy Helicopters and Birds 
 Evergreens 
 Contaminated meat products 
 Plants 
 Cells 
 Anthropology: skin colour,drifting continents 
 Orientation in biological texts 

Výukové metody: kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - 
porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended 
learning (odpovědníky, dril), IS MU  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  

 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex : Longman, 1999. 
160 s. ISBN 0-582-40019-8. info  

 online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,  

JAB02 Angličtina pro biology II 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A., PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět odbornému textu/mluvenému 
projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného 
projevu diskutovat o obecných a biologických tématech prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím 
základních prezentačních technik shrnout jednoduchý biologický text klasifikovat porovnávat určit příčiny a 
důsledky popsat proces aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  
Osnova:  

 Osnova kurzu: - odborná témata z biologie 
 - obecná témata (potřebná slovní zásoba) 
  
 JAB02/a PhDr.Hana Němcová 
 Human body 
 Nutrition 
 Cardiovascular system, Heart disease 
 Problem solution 
 Biodiversity 
 Environmental issues 
 Summary 
 Climate change 
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 Panel discussion 
 Homeostasis, Identifying continuous ideas 
  
 JAB02/b Mgr.Hana Ševečková, M.A.  
 Animals 
 Plants 
 Cells 
 Toxins 
 Vitamins 
 Mendel´s Genetics 
 Human body 
 Identifying continuous ideas 
 Summary 
 Reading strategies 

Výukové metody: kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - 
porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended 
learning (odpovědníky, dril), IS MU  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works  
 The recommended literaure - see the information of the teacher  
 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  
 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex : Longman, 1999. 

160 s. ISBN 0-582-40019-8. info  
 Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.  

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),  
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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. info  
 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. info  

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. info  

 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. info  
 The recommended literaure - see the information of the teacher  

JA001 Odborná angličtina - zkouška 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A., Mgr. Eva Čoupková Ph.D., Mgr. Věra Hranáčová  
Rozsah: 0/0. 2 kr. Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 
ERR - odborný jazyk porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky 
formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o obecných a 
odborných tématech hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru argumentovat 
shrnout jednoduchý odborný text klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat  
Osnova:  

 1.Písemná část: 
 Akademická část (akademická gramatika, přiřazování, logická návaznost, tvoření slov, definice ...); 
 Odborný text - porozumění textu: hlavní myšlenka, logická návaznost, správnost tvrzení, synonyma... ); 
 2.Ústní část: 
 Zkouška je zaměřena na prověření komunikačních dovedností v daném oboru. Studenti diskutují 

o daných oborových tématech viz 
 (http://www.sci.muni.cz/main.php?stranka=Jazyky&podtext=A1 
 https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2010/JA001/index.qwarp) 

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

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  

 Science.Keith Kelly.Macmillan 2008  
 Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. 

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

160 s. ISBN 0-582-40019-8. info  
 Donovan, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford : University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-

457180-7. info  
 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info  
 English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989  
 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000  
 Strahler, Alan H. - Strahler, Arthur Newell. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J. : J. 

Wiley, 2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. info  
 Plummer, Charles C. - McGeary, David. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque 

: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info  
 Dean, Michael - Sikorzyńska, Anna. Opportunities., Intermediate., Language powerbook. Harlow : 

Pearson Education, 2000. 112 s. : i. ISBN 0-582-42142-. info  
 Cunningham, Sarah - Bowler, Bill. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford : Oxford 

University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN -19-433968-8. info  
 Essential grammar in use. Edited by Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2007. xi, s. 12-. ISBN 978-0-521-67543. info  
 Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate 

students. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-. info  
 +Any materials aimed at preparation for B1 level examinations (e.g.PET).  

M1030 Matematika pro biology 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil Dr.  
Rozsah: 0/3/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je dát studentům základní přehled o matematických metodách a 
technikách použitelných ve vědách o životě. Zejména: Porozumět logické výstavbě teorie; Orientovat se 
v pravděpodobnostním základu statistiky; Znát základní prostředky matematického modelování reálných objektů 
a procesů. Důraz je kladen na intuitivní pochopení pojmů a jejich použití při řešení konkrétních úloh, nikoliv na 
přesnou matematickou teorii.  
Osnova:  
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 1. Základní pojmy logiky a teorie množin (velice stručně) - výroková a predikátová logika, Základní 
množinové pojmy, číselné množiny N, Z, Q, R 

 2. Kombinatorika 
 3. Základy teorie pravděpodobnosti 
 4. Vektory, matice, determinanty, operace s nimi 
 5. Systémy lineárních rovnic 
 6. Funkce a jejich základní vlastnosti, elementární funkce 
 7. Posloupnosti, spojité funkce 
 8. Úvod do diferenciálního počtu 
 9. Úvod do integrálního počtu 
 10. Užití určitého integrálu 
 11. Diferenciální rovnice a některé elementární metody jejich řešení 
 12. Vybrané jednoduché matematické modely v biologii 

Výukové metody: Seminář s demonstračním řešením úloh.  
Metody hodnocení: Seminář s demonstračním řešením úloh. Hodnocení zápočtu na základě dvou písemných 
testů.  
Literatura:  

 Niederle, Josef - Osička, Jan. Matematika pro biology. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 94 
s. ISBN 80-210-1567-5. info  

 Havránek, Tomáš. Matematika pro biologické a lékařské vědy. 1. vyd. Praha : Academia, 1981. 269 s. 
info  

M81B0 Matematické modely v biologii 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Lánský CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurs poskytuje základní informace o použití formálních (matematických) modelů v různých 
oborech, které přímo souvisejí s biologií (například neurofyziologie), lékařstvím, biofyzikou a dalšími. 
Umožňuje nahlédnout do současných trendů výzkumu, které by nebyly uskutečnitelné bez dostatečného rozvoje 
výpočetní techniky a takových vědních disciplin jako je teorie informace, teorie neuronových sítí nebo 
biokybernetika. Každá kapitola bude doplněna o přehled použitých matematických postupů.  
Osnova:  

 Seznam je průběžně aktualizován 1) Biochemické reakce – enzymové kinetiky ("law of Mass Action", 
pravděpodobnostní interpretace modelu,). 2) Integrační neuronový model (model Lapicquea, odpověď 
na impuls, periodický vstup, stochastické verze modelů). 3) Přenos vzruchu (lineární telegrafní rovnice, 
steady-state řešení). 4) Posloupnosti událostí (Poissonův proces, náhodná procházka, difusní rovnice) 5) 
Kódování informace (frekvenční kódovaní, detektory koincidence, míra informace, stochastické 
kódování). 6) Sensorické systémy. 7) Logický neuron (základy teorie neuronových sítí). 8) Modely 
používané ve farmakokinetice (cirkulační modely, kompartmentové modely). 9) Farmakodynamika. 10) 
Princip stochastické resonance 11) Modely rozpouštění, modely zániku. 12) Simulace stochastických 
modelů. 

Výukové metody: Přednášky a diskuse  
Metody hodnocení: přednášky, diskuse v hodině, prezentace odborníků z dané oblasti  
Literatura:  

 Tuckwell, Henry C. Elementary applications of probability theory :with an introduction to stochastic 
differential equations. 2nd ed. London : Chapman and Hall, 1995. xv, 292 s. ISBN 0-412-57620-1. info  

 Stochastic Models in Biology. 2004. vyd. 2004. ISBN 978-1930665927. info  

Z0076 Meteorologie a klimatologie 
Vyučující: prof. RNDr. Rudolf Brázdil DrSc.  
Rozsah: 2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit meteorologické a klimatologické jevy a 
děje, které se odehrávají v atmosféře; porozumět problematice předpovědi počasí; osvojit si způsoby získávání 
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meteorologických informací; osvojit si klimatologické zákonitosti; promítnout komplexní informace o fungování 
klimatického systému, klimatotvorných faktorů a procesů do studia vývoje krajinné sféry; osvojit si poznatky 
o typech klimat na Zemi, o variabilitě a změnách klimatu; vymezit vliv antropogenního faktoru na klimatický 
systém; osvojit si poslední nejnovější poznatky IPCC o klimatické změně.  
Osnova:  

 Přednáška: 1. Meteorologie a klimatologie jako vědní disciplíny 2. Atmosféra a její vlastnosti 3. 
Základní meterologické prvky a jejich klimatologické charakteriky I 4. Základní meteorologické prvky 
a jejich klimatologické charakteristiky II 5. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické 
charakteristiky III 6. Všeobecná cirkulace atmosféry I 7. Všeobecná cirkulace atmsféry II 8. Způsoby 
získávání meteorologických dat a informací 9. Předpověď počasí 10. Základní klimatotvorné faktory 
11. Klimatické modely 12. Kolísání a změny klimatu 13. Klimatické scénáře 14. Dopady možné 
klimatické změny Cvičení: 1. Exkurze na ČHMÚ Brno 2.-3. Klimatografie vybrané oblasti 4. Teplotní a 
srážkové indexy 5. Základní zpracovani klimatologických dat software AnClim - úvod 6.-11. 
Meteorologická měření a pozorování 12.-13. IPCC 2007 - shrnutí pro politické představitele I, II 

Výukové metody: teoretická příprava (přednášky), písemné zpracování klimatografie vybrané oblasti, výpočet 
teplotních a srážkových indexů, praktické seznámení s meteorologickými přístroji, exkurze na ČHMÚ Brno 
(předpověď počasí), samostatné studium vybraných materiálů IPCC  
Metody hodnocení: zápočet - docházka do cvičení, písemný test z meteorologických přístrojů, vypracování 
zadaných cvičení; zkouška ústní nebo písmenou formou  
Literatura:  

povinná literatura  

 Barry, Roger Graham - Chorley, Richard J. Atmosphere, weather and climate. 9th ed. London : 
Routledge, 2009. xvi, 536 s. ISBN 0-415-46570-2.  

 Barry, Roger Graham - Chorley, Richard J. Atmosphere, weather and climate. 8th ed. London : 
Routledge, 2003. xvi, 421 s. ISBN 0-415-27170-3. info  

 IPCC 2007. Závěry pracovních skupin I a II - shrnutí pro politické představitele.  

doporučená literatura  

 Bednář, Jan. Meteorologie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. 223 s. ISBN 80-7178-653-5. info  
 Netopil, Rostislav - Brázdil, Rudolf - Demek, Jaromír. Fyzická geografie. D. 1. 1. vyd. Praha : Státní 

pedagogické nakladatelství, 1984. 272 s., [1. info  
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