
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  
 

Navazujícího magisterského 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 

 
Z o 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 ........................................................................................................................................................ 3 
Obor: Zoologie........................................................................................................................................................ 4 

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

E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje........................................ 14 
F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost .................................................. 15 
D - Anotace předmětů ........................................................................................................................................... 16 

Bi0055 Terénní cvičení z entomologie ............................................................................................................. 16 
Bi0260 Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura.......................................................................... 16 
Bi0270 Ornitologie ........................................................................................................................................... 17 
Bi0280 Patologie parazitóz ............................................................................................................................... 18 
Bi0805 Zoologický seminář VI......................................................................................................................... 18 
Bi0810 Biologie lovné zvěře............................................................................................................................. 19 
Bi0834 Diplomová práce ze zoologie IV. ......................................................................................................... 19 
Bi0999 Molekulární ekologie ........................................................................................................................... 20 
Bi2900 Duševní vlastnictví ............................................................................................................................... 21 
Bi3010 Elektronová mikroskopie...................................................................................................................... 21 
Bi3130 Morfologie živočichů ........................................................................................................................... 22 
Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář).......................................................................................... 23 
Bi4061 Biogeografie pro zoology..................................................................................................................... 24 
Bi4070 Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii........................................................................................ 25 
Bi4170 Optické kontrastní a zobrazovací metody............................................................................................. 25 
Bi5021 Evertebratologický seminář.................................................................................................................. 26 
Bi5180 Genetika kvantitativních znaků ............................................................................................................ 27 
Bi5580 Obecná ekotoxikologie......................................................................................................................... 28 
Bi5613 Evoluce a ekologie parazitů.................................................................................................................. 29 
Bi5620 Ekotoxikologické biotesty .................................................................................................................... 30 
Bi6340 Ekologie společenstev a makroekologie............................................................................................... 31 
Bi6361 Mikrobiální ekologie vody ................................................................................................................... 32 
Bi6370 Základy humánní parazitologie ............................................................................................................ 33 
Bi6473 Parazitologický seminář ....................................................................................................................... 34 
Bi6540 Vegetace ČR......................................................................................................................................... 34 
Bi7004 Evoluční ekologie................................................................................................................................. 35 
Bi7007 Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod.......................................................... 36 
Bi7070 Fyziologie buněčných systémů............................................................................................................. 37 
Bi7112 Ochrana živočišných druhů .................................................................................................................. 38 
Bi7113 Management ohrožených ekosystémů.................................................................................................. 38 
Bi7253 Ekologie ptáků...................................................................................................................................... 39 
Bi7520 Ekotoxikologie vodních ekosystémů.................................................................................................... 40 
Bi7520c Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení ................................................................................... 41 
Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev................................................................................................ 41 
Bi7560 Úvod do R ............................................................................................................................................ 42 
Bi7630 Srovnávací fyziologie bezobratlých ..................................................................................................... 42 
Bi7680 Populační ekologie živočichů............................................................................................................... 43 
Bi7683 Vybrané kapitoly z ekologie stojatých vod .......................................................................................... 43 
Bi7684 Vybrané kapitoly z říční ekologie ........................................................................................................ 44 
Bi7685 Základy produkční ekologie ................................................................................................................. 45 
Bi7770 Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu................................................................... 45 
Bi7802 Zoologický seminář III. ........................................................................................................................ 46 
Bi7805 Hydrobiologický seminář ..................................................................................................................... 47 
Bi7831 Diplomová práce ze zoologie I............................................................................................................. 47 
Bi7870 Speciální zoologie bezobratlých........................................................................................................... 47 
Bi7872 Biologie parazitických protozoí............................................................................................................ 48 
Bi7872c Biologie parazitických protozoí - cvičení ........................................................................................... 48 
Bi7874 Biologie parazitických helmintů........................................................................................................... 49 

 1



 

Bi7874c Biologie parazitických helmintů - cvičení .......................................................................................... 49 
Bi7900 Genetické metody v zoologii................................................................................................................ 49 
Bi7920 Zpracování biologických dat ................................................................................................................ 50 
Bi7921 Pokročilé zpracování biologických dat................................................................................................. 51 
Bi7960 Fauna obratlovců ČR............................................................................................................................ 51 
Bi7980 Aplikovaná entomologie ...................................................................................................................... 51 
Bi8006 Modelová hodnocení fluviálních ekosystémů ...................................................................................... 53 
Bi8007 Projevy změn klimatu ve fluviálních ekosystémech............................................................................. 54 
Bi8008 Malakozoologie .................................................................................................................................... 54 
Bi8009 Ekosystém tropického pralesa .............................................................................................................. 55 
Bi8040 Znečišťování vod a ekologie technických zásahů ................................................................................ 55 
Bi8045 Čistírenství a vodárenství ..................................................................................................................... 56 
Bi8055 Arachnologie ........................................................................................................................................ 57 
Bi8056 Základy rybářství.................................................................................................................................. 57 
Bi8057 Terénní cvičení z arachnologie............................................................................................................. 58 
Bi8060 Behaviorální ekologie........................................................................................................................... 58 
Bi8065 Biologie parazitických členovců .......................................................................................................... 59 
Bi8065c Biologie parazitických členovců - cvičení.......................................................................................... 60 
Bi8075 Lékařská parazitologie a diagnostika ................................................................................................... 60 
Bi8075c Lékařská parazitologie a diagnostika - cvičení ................................................................................... 60 
Bi8085 Chiropterologie..................................................................................................................................... 60 
Bi8095 Ekologie moří a oceánobiologie ........................................................................................................... 61 
Bi8095c Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení .......................................................................................... 61 
Bi8130 Etologie ................................................................................................................................................ 62 
Bi8150 Evoluční biologie ................................................................................................................................. 62 
Bi8160 Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu ................................................................................. 63 
Bi8175 Ekologie rašelinišť ............................................................................................................................... 63 
Bi8179 Ekologie rašelinišť - cvičení................................................................................................................. 64 
Bi8600 Vícerozměrné statistické metody.......................................................................................................... 64 
Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii .................................................................................................... 65 
Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení ....................................................................................... 66 
Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení ........................................................................... 67 
Bi8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR................................................................................................. 67 
Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu ................................................................................................................. 68 
Bi8803 Zoologický seminář IV......................................................................................................................... 69 
Bi8812 Odborná praxe ...................................................................................................................................... 69 
Bi8832 Diplomová práce ze zoologie II............................................................................................................ 69 
Bi8881 Chráněná území ČR 1........................................................................................................................... 70 
Bi8882 Chráněná území ČR 2........................................................................................................................... 70 
Bi8940 Vývojová biologie ................................................................................................................................ 71 
Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii........................................................................ 71 
Bi9120 Ekologická vývojová biologie.............................................................................................................. 72 
Bi9140 Ekologie obojživelníků a plazů ............................................................................................................ 73 
Bi9160 Ekologie ryb ......................................................................................................................................... 73 
Bi9170 Mammaliologie .................................................................................................................................... 74 
Bi9180 Evoluční dynamika obratlovců ............................................................................................................. 75 
Bi9474 Molekulární a buněčné interakce parazita a hostitele........................................................................... 75 
Bi9529 Metody terénní fykologie ..................................................................................................................... 76 
Bi9535 Ekologie sinic a řas............................................................................................................................... 77 
Bi9790 Entomologie pro pokročilé ................................................................................................................... 77 
Bi9804 Zoologický seminář V. ......................................................................................................................... 78 
Bi9833 Diplomová práce ze zoologie III. ......................................................................................................... 79 
Bi9950 Úvod do bioetiky .................................................................................................................................. 79 
C7777 Zacházení s chemickými látkami........................................................................................................... 80 
C8580 Analýza rizik ......................................................................................................................................... 80 
JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška................................................................................................. 81 

 2



 

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 2 roky Mgr.. 
Původní název SP Biologie platnost předchozí akreditace 15.8.2012  
Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  
Typ studijního programu Navazující 

magisterský 
  rigorózní 

řízení 
 

Forma studia prezenční    KKOV 
Obor v tomto dokumentu Zoologie - nový obor  ano  
    
Obory v jiných dokumentech Botanika  -  nový obor   
 Učitelství pro střední školy – prodloužení akreditace  PřF 7504T029 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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 podpis 

rektora 
 datum 

Dne 5.10.2011    
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 
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Obor: Zoologie 

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 Zoologie 
Údaje o garantovi studijního oboru Doc. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Charakteristika studijního oboru  
Obor poskytuje vzdělání v oblasti ekologické, evoluční a systematické biologie a to ve směru zoologie. Během 
studia student získá přehled nejen v oblastech evoluce a ekologie živočichů, ale i zkušenost s terénním výzkumem 
a schopnost interpretovat poznatky na ekosystémové a krajinné úrovni. Absolventi jsou schopni řešit samostatně 
nebo v týmech odborné problémy týkající se (1) ekologie živočichů na úrovni jedinců, druhů i celých 
společenstev, (2) ochrany přírody a životního prostředí, (3) mezidruhových interakcí například v ochraně před 
živočišnými škůdci, (4) otázky živočišné fylogeneze a systematiky. Tento typ vzdělání absolventovi poskytuje 
vhodné předpoklady pro navazující doktorské studium v oborech Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a 
Zoologie a to jak na domácí, tak na dalších českých nebo zahraničních univerzitách obdobného zaměření.  
 

Profil absolventa studijního oboru & cíle studia 
Absolvent studijního oboru Zoologie získává teoretické znalosti a speciální praktické dovednosti v oblasti 
zoologie, s profilací na ekologii, evoluci a systematiku živočichů, zejména v oborech evertebratologie (včetně 
entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie. Při výuce je kladen důraz na to, aby studenti byli 
seznámeni především s biodiverzitou střední Evropy, v závislosti na svém zaměření však jsou schopni rozšířit své 
znalosti na jakýkoliv ekosystém nebo biom na Zemi.  
 
Cílem studia je připravit absolventy pro uplatnění zejména v základním i aplikovaném výzkumu a ve výuce na 
biologických pracovištích univerzit, v základním i aplikovaném výzkumu v biologických ústavech Akademie věd 
ČR, ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí, v soukromých firmách 
provádějících expertízy pro oblast ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v 
zoologických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických 
pracovištích v zahraničí, v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a 
biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství atp.). 
 
Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 
Stejně jako v bakalářském studiu se změny oproti předchozí akreditaci týkají začlenění oboru Zoologie pod nový 
program s názvem Ekologická a evoluční biologie (dříve Biologie). Tato změna více odpovídá charakteru studia, 
ve kterém studenti po úspěšné přijímací zkoušce studují jako dosud jedno z pěti různých zaměření. Název 
programu Ekologická a evoluční biologie odráží obsah a směr současného studijního plánu, včetně státních 
závěrečných zkoušek, kde se klade důraz na fylogenezi a ekologii živočichů a na evoluční mechanismy.  
 
Obsahové změny oproti minulé akreditaci se týkají některých povinných, povinně volitelných a volitelných 
přednášek, které odrážejí nové poznatky oboru a které byly postupně zaváděny už v současné výuce. Od poslední 
akreditace byly vytvořeny tyto předměty: Pokroky ve výzkumu obratlovců, Determinace vodních bezobratlých, 
Determinace suchozemských bezobratlých, Ekologická vývojová biologie, Evoluční dynamika obratlovců, 
Morfologie živočichů, Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu, Evoluce a ekologie parazitů, 
Molekulární a buněčné interakce parazita a hostitele, Pokročilé zpracování biologických dat, Terénní cvičení 
z arachnologie, Malakozoologie, Ekologie obojživelníků a plazů, Entomologie pro pokročilé, Ochrana 
živočišných druhů, Populační ekologie živočichů, Management ohrožených ekosystémů, Systém a fylogeneze 
hmyzu. 
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 PřF MU na Kotlářské ulici (zejména dílčí 

knihovna ÚBZ umístěné 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. 

 
 
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 



 

 

 

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 Zoologie 
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  
Závěrečná státní zkouška se skládá podle Studijního řádu z: 

A) obhajoby diplomové práce  
B) ústní zkoušky, která se provádí před komisí složené nejméně z 5 členů. Uchazeč má prokázat schopnost 

orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a odborné diskuze. Zkouška se 
skládá ze tří povinných okruhů: Ekologie živočichů, Fylogeneze a ekologie bezobratlých, Fylogeneze a 
ekologie obratlovců a z jednoho volitelného okruhu podle specializace studenta: a) Entomologie, b) 
Etologie a behaviorální ekologie, c) Hydrobiologie, d) Parazitologie, e) Půdní zoologie. 

 
EKOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
Při zkoušení jsou vyžadovány znalosti o adaptacích živočichů k různým typům prostředí, o základních fyzikálně-
chemických faktorech prostředí. Důraz je kladen na detailní znalosti mezidruhových a vnitrodruhových interakcí 
a obecné vlastnosti společenstev. Detailně jsou zkoušeny okruhy z oblasti ekologie populací, jako jsou modely 
populačního růstu, vnitrodruhová konkurence, mezidruhová konkurence, dynamika systémů predátor-kořist, 
metapopulace, modely šíření organismů, a evoluční strategie živočichů. Dalším širokým okruhem otázek je 
problematika Ekologie společenstev - biologické diverzity, jejího měření, a sledování její změny v prostoru a 
čase. Nedílnou součástí je znalost toků energie v živočišných společenstvech a postavení živočichů v ekosystému. 
 
FYLOGENEZE A EKOLOGIE BEZOBRATLÝCH 
Zkouška sestává ze dvou částí, kdy v první části je kladen důraz na obecné znalosti fylogeneze a evoluce 
vybraných skupin mnohobuněčných živočichů (Metazoa, vyjma Chordata) včetně jednobuněčných eukaryot, 
které byly probírány v rámci předmětu Systém a evoluce bezobratlých. Požadovány jsou detailní znalosti 
fylogenetických vztahů vyšších taxonomických jednotek, jejich společné znaky a stručné vymezení včetně 
přehledu jejich diverzity (přehled vyšších taxonů). Druhá část otázky směruje ke konkrétním skupinám, jejich 
morfologii, ekologii a představení charakteristických zástupců. Součástí druhé části může být také determinace a 
znalost ekologie běžných a triviálních zástupců naší fauny, které byly v průběhu studia probírány. Penzum 
požadovaných znalostí čítá materiály k předmětu Systém a evoluce bezobratlých, případně Speciální zoologie 
bezobratlých. Dále látku vyučovanou v rámci Terénního cvičení ze zoologie, případně dalších, specializovaných 
cvičení v terénu. 
 
FYLOGENEZE A EKOLOGIE OBRATLOVCŮ  
Zkouška se skládá ze dvou částí. V teoretické části je vyžadována znalost fylogeneze základních skupin strunatců 
(Chordata) s důrazem na recentní skupiny obratlovců (Vertebrata), znalost příbuzenských vztahů mezi taxony, 
základní diverzifikace uvnitř taxonů a jejich charakteristika. V obecné části je také zkoušena evoluční morfologie 
funkčně-anatomických soustav hlavních skupin obratlovců včetně ekologických a morfofyziologických adaptací. 
V praktické části jsou prověřovány konkrétní znalosti u nás žijících obratlovců na základě předložených 
sbírkových preparátů, determinace hlavních zástupců, jejich zařazení do vyššího taxonu a stručná charakteristika 
skupiny, kam příslušný vzorek patří, včetně jeho ekologie. Požadavky na teoretické znalosti vychází z předmětu 
Systém a evoluce obratlovců. Praktická část má informační základ z předmětu Fauna obratlovců ČR. Podle 
zaměření studenta se mohou otázky v praktické části týkat i obsahu jiných předmětů, jakými jsou např. Ekologie 
ryb, Ornitologie a Mammaliologie apod. K přípravě na praktickou část zkoušky mají studenti k dispozici 
Vertebratologické sbírky včetně výukových kolekcí. 
 
ENTOMOLOGIE 
Je vyžadován přehled napříč oborem základní i aplikované entomologie, prověření celkového přehledu uchazeče 
a jeho schopnosti tvůrčím způsobem syntetizovat získané poznatky z oboru jeho zájmu. Kromě přehledu 
vycházejícího z vlastní vědecké práce studenta se zkouška obvykle zaměřuje na obecnou morfologii a anatomii 
hmyzu, systém a roli hmyzu v životě člověka. Také poznatky evolučního charakteru, uvedené výše, mohou být 
vyžadovány v těchto souvislostech. Součástí SZZ je také praktické poznávání materiálu, jeho řazení do systému a 



 

 

znalosti ekologických nároků. 
 
ETOLOGIE A BEHAVIORÁLNÍ EKOLOGIE  
Při zkoušení je kladen důraz na znalosti z oblasti chování živočichů, funkčních okruhů a prvků chování, chování 
podmíněného metabolismem, orientace a biokomunikace, periodicity chování, evoluce adaptací v chování, 
principů ekonomického rozhodování v chování a interakcí predátora a kořisti. Dále jsou zkoušeny znalosti 
aplikované etologie, evolučně stabilních strategií, sexuální selekce, sobectví, kooperace a altruismu. 
 
HYDROBIOLOGIE 
Zkoušení zahrnuje znalosti z oblasti biogeochemických cyklů ve vodním prostředí, biologie a ekologie 
povrchových, podzemních i stojatých vod (charakteristika, základní procesy, produkce, organismy), znečištění 
přírodních vod a vlivu regulací na ekologii vodních systémů. Dalším okruhem je problematika bioindikace ve 
vodním prostředí, ekotoxikologie a biotechnologií v čistírenství a vodárenství. 
 
PARAZITOLOGIE 
Jsou vyžadovány znalosti o diverzitě parazito-hostitelských systémů a o životních strategiích cizopasníků, včetně 
typů vzájemného působení mezi parazitem, hostitelem a prostředím, biologického a medicínského významu 
cizopasníků. Detailně jsou zkoušeni parazitičtí zástupci ze skupin jednobuněčných eukaryot, helmintů a členovců. 
Dále jsou vyžadovány znalosti z oblasti autekologie a ekologie populací cizopasníků i jejich společenstev. 
 
PŮDNÍ ZOOLOGIE 
Při zkoušení jsou kladeny otázky z následujících základních okruhů: půda jako hlavní součást dekompozičního 
subsystému suchozemských ekosystémů (zahrnuje znalosti pedogeneze, edafonu, epigeonu, a hlavních 
pedobiologických metod) a saprotrofní potravní řetězec (zahrnuje znalosti dekompozice v hlavních biomech a 
vlivu fyzikálně-chemického prostředí na procesy rozkladu). Detailně jsou vyžadovány zoologické a ekologické 
znalosti o hlavních organizmech v půdním prostředí (např. půdní kroužkovci, terestričtí plži a pavoukovci). 
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Požadavky na přijímací řízení  
Podle Studijního řádu MU jsou vyžadovány znalosti na úrovni Státních závěrečných zkoušek příslušného 
bakalářského oboru. Zkouška se skládá z pěti dílčích okruhů ze systému a evoluce rostlin (nižší a vyšší) a 
živočichů (bezobratlí a obratlovci) a základů ekologie. Jsou vyžadovány znalosti o jednotlivých taxonech, důraz 
je kladen na naši faunu, u všech taxonomických kategorií jsou vyžadovány vědecké názvy. 
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Další povinnosti / odborná praxe  
 

Návrh témat prací a obhájené 
práce 

 

Navržená témata (příklady z mnoha nabízených témat): 

 Druhová diverzita různých typů středoevropské krajiny 

 Asociace vývojových stádií potočních pakomárů pomocí laboratorních chovů  

 Habitatové preference plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na prameništních slatiništích 
moravskoslovenského pomezí 

 Genetický základ sexuálních preferencí myší domácích 

 Faktory ovlivňující výskyt reverzního sexuálního kanibalismus u Micaria sociabilis 

 Změna chování netopýrů vlivem parazitace 

 Genetická struktura populací netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) ve střední Evropě 



 

 

V letech 2006-2011 bylo v oboru Systematická biologie a ekologie - zaměření Zoologie obhájeno 55 
diplomových prací. Níže je pět příkladů: 

 Analýza vztahu druhové bohatosti měkkýšů (Mollusca) a velikostí vzorkovací plochy na minerotrofních 
slatiništích. https://is.muni.cz/auth/th/106069/prif_m/ 

 Genetická struktura populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě. 
https://is.muni.cz/auth/th/143906/prif_m/  

 Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus). 
https://is.muni.cz/auth/th/184530/prif_m/ 

 Funkční odpověď typu IV. https://is.muni.cz/auth/th/222933/prif_m/ 

 Makrozoobentos pramenných stružek slatinišť moravsko-slovenského pomezí. 
https://is.muni.cz/auth/th/222709/prif_m/ 

Archív závěrečných prací obhájených na Masarykově univerzitě od r 2006 je na: https://is.muni.cz/thesis/ 
Návaznost na další stud. program  
Studium navazuje na bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie (PřF MU), případně na 
bakalářské programy či obory z jiných škol s přímou návazností. Absolvent magisterského studijního oboru může 
pokračovat ve studiu doktorských programů zaměřených na zoologii a ekologii v ČR i v zahraničí. 

https://is.muni.cz/auth/th/106069/prif_m/
https://is.muni.cz/auth/th/143906/prif_m/%20
https://is.muni.cz/auth/th/184530/prif_m/
https://is.muni.cz/auth/th/222933/prif_m/
https://is.muni.cz/auth/th/222709/prif_m/
https://is.muni.cz/thesis/


 

 

C1 - Doporučený studijní plán 
Vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu je zákonným právem studenta. Při sestavení 
studijního plánu musí student dodržet ustanovení Studijního a zkušebního řádu fakulty a Pravidla a podmínky 
pro vytváření studijního plánu v daném studijním programu. Jako východisko k tvorbě studijního plánu může 
student využít Doporučeného studijního plánu. Doporučený studijní plán rovnoměrně rozkládá studium do 
standardní doby dvou let a může se stát závazným jedině volbou studenta. Zaručuje studentům, kteří podle něho 
studují splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby. Fakultní rozvrh 
(časová a prostorová alokace výuky předmětů pro daný semestr) je zpracován v návaznosti na doporučené 
studijní plány.  

 

1. rok studia  

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi6340  
Ekologie společenstev a 
makroekologie  

2+2  2/0  zk  Chytrý 

Bi7802  Zoologický seminář III.  2  0/2  z  Helešic,Zahrádková 
Bi7831  Diplomová práce ze zoologie I.  6  0/6  z  vedoucí diplomové práce 
C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

JA002  
Pokročilá odborná angličtina - 
zkouška  

2     zk  Čoupková,Hranáčová,Němcová 

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 
Bi7004  Evoluční ekologie  2+2  2/0  zk  Vetešníková Šimková 
Bi7805  Hydrobiologický seminář  2  0/2  z  Helešic,Schenková 
Bi7900  Genetické metody v zoologii  2+2  2/0  zk  Macholán,Bryja 
Doporučené volitelné předměty 
Bi7685  Základy produkční ekologie  2+2  2/0  zk  Helešic 
Bi7870  Speciální zoologie bezobratlých  3+2  1/2  zk  Horsák,Zhai 
Bi7960  Fauna obratlovců ČR  2+2  2/0  zk  Řehák 
Bi7980  Aplikovaná entomologie  6  2/2  zk  Vaňhara 
Bi8060  Behaviorální ekologie  2+2  2/0  zk  Zukal 

Bi8770  
Determinační cvičení z obratlovců 
ČR  

2  0/2  z  Bartonička,Sychra 

Studenti povinně volí seminář dle zaměření diplomové práce a jeden předmět z dvojice: Bi7900 a Bi7004. 
Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu. 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
Bi8150  Evoluční biologie  3+2  3/0  zk  Macholán 
Bi8803  Zoologický seminář IV.  2  0/2  z  Helešic,Zahrádková 
Bi8832  Diplomová práce ze zoologie II.  6  0/6  z  vedoucí diplomové práce 
Povinně volitelné předměty 

Bi0260  
Taxonomie, fylogenetika a 
zoologická nomenklatura  

3+2  2/1  zk  Malenovský,Tóthová 

Bi0999  Molekulární ekologie  2+2  2/0  zk  Bryja,Macholán 
Bi4001  Pokroky ve výzkumu obratlovců 2  0/2  z  Řehák,Bryja 
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(seminář)  
Bi5021  Evertebratologický seminář  2  0/2  z  Pekár,Schlaghamerský 
Bi6473  Parazitologický seminář  2  0/2  z  Gelnar,Blažek 

Bi7540  
Zpracování dat v ekologii 
společenstev  

3+2  2/1  zk  Zelený 

Bi7805  Hydrobiologický seminář  2  0/2  z  Helešic,Schenková 
Bi7920  Zpracování biologických dat  2+2  0/2  zk  Pekár 
Doporučené volitelné předměty 
Bi6540  Vegetace ČR  3+2  3/0  zk  Chytrý 

Bi8160  
Speciální botanicko-zoologické 
cvičení v terénu  

5  0/0  z  Horsák,Roleček,Sychra 

Bi8812  Odborná praxe  5  0/0  z  vedoucí diplomové práce 
Studenti povinně volí seminář dle zaměření své diplomové práce a jeden předmět z dvojice: Bi0999 a Bi0260; a z 
dvojice: Bi7540 a Bi7920. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného 
studijního plánu. 

2. rok studia  

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi7680  Populační ekologie živočichů  4+2  2/2  zk  Pekár 
Bi9804  Zoologický seminář V.  2  0/2  z  Helešic,Zahrádková 
Bi9833  Diplomová práce ze zoologie III.  8  0/8  z  vedoucí diplomové práce 
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 
Bi7560  Úvod do R  2  0/2  z  Syrovátka 
Bi9120  Ekologická vývojová biologie  2+2  2/0  zk  Kratochvíl 
Bi9180  Evoluční dynamika obratlovců  2+2  2/0  zk  Horáček 
Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 2 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v 
samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu. 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
Bi0805  Zoologický seminář VI.  2  0/2  z  Helešic,Zahrádková 
Bi0834  Diplomová práce ze zoologie IV.  20  0/20  z  vedoucí diplomové práce 
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 
Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 6 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v 
samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu. 

Další volitelné předměty 

 11



 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Bi3130  Morfologie živočichů  2+2  2  zk  Roček 
Bi4061  Biogeografie pro zoology  2+2  2/0  zk  Reichard 

Bi4070  
Analýza obrazu a mikrofotografie v 
biologii  

3  2/0  k  Kadlec 

Bi5580  Obecná ekotoxikologie  2+2  2/0  zk  Bláha 
Bi7070  Fyziologie buněčných systémů  2+2  2/0  zk  Kozubík,Hofmanová 
Bi7112  Ochrana živočišných druhů  2+2  2/0  zk  Pařil,Sychra 
Bi7520  Ekotoxikologie vodních ekosystémů  2+2  2/0  zk  Hilscherová,Maršálek 

Bi7520c  
Ekotoxikologie vodních ekosystémů - 
cvičení  

1  0/1  z  Nováková,Hilscherová,Maršálek 

Bi7560  Úvod do R  2  0/2  z  Syrovátka 

Bi7770  
Metodologie molekulární taxonomie a 
fylogeneze hmyzu  

3  1/2  z  Tóthová 

Bi8600  Vícerozměrné statistické metody  3+2  2/1  zk  Dušek,Haruštiaková,Jarkovský 
Bi9140  Ekologie obojživelníků a plazů  2+2     zk  Gvoždík 
Bi9170  Mammaliologie  2+2  2/0  zk  Řehák 
Bi9790  Entomologie pro pokročilé  4+2  4/0  zk  Malenovský,Vaňhara 
Bi9950  Úvod do bioetiky  2+2  2/0  zk  Veselská,Kuře 

Jarní semestr 

Bi0055  Terénní cvičení z entomologie  3     z  Horsák,Sychra,Malenovský 
Bi2900  Duševní vlastnictví  2+1  2/0  kz  Janouškovcová 
Bi3010  Elektronová mikroskopie  3  0/2  k  Hodová 
Bi4170  Optické kontrastní a zobrazovací metody  2+1  0/2  k  Mašová 
Bi5180  Genetika kvantitativních znaků  2+2  2/0  zk  Urban 
Bi5620  Ekotoxikologické biotesty  2+2  2/0  zk  Hilscherová,Maršálek 
Bi6361  Mikrobiální ekologie vody  2+2  2/0  zk  Rulík 
Bi6370  Základy humánní parazitologie  3+2  3/0  zk  Gelnar 
Bi7113  Management ohrožených ekosystémů  2+2  2/0  zk  Pařil,Sychra 
Bi7540  Zpracování dat v ekologii společenstev  3+2  2/1  zk  Zelený 
Bi7920  Zpracování biologických dat  2+1  0/2  k  Pekár 

Bi8040  
Znečišťování vod a ekologie technických 
zásahů  

2+2  2/0  zk  Helešic 

Bi8045  Čistírenství a vodárenství  2+2  2/0  zk  Helešic 
Bi8095  Ekologie moří a oceánobiologie  2+2  2/0  zk  Helešic,Zhai 
Bi8095c  Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení  3  0/0  z  Helešic 
Bi8130  Etologie  2+2  2/0  zk  Zukal 
Bi8705  Vědecká práce v botanice a zoologii  1  0/1  z  Danihelka 

Bi8762  
Determinace vodních bezobratlých - 
cvičení  

4  0/4  z  Schenková 

Bi8763  
Determinace suchozemských bezobratlých 
- cvičení  

4  0/4  z  Schlaghamerský 

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  1/2  k  Hájek 

Bi9529  Metody terénní fykologie  6+3  2/4  zk  Uher 
Bi9535  Ekologie sinic a řas  4+2  2/2  zk  Uher 
C8580  Analýza rizik  2+2  2/0  zk  Čupr 

Další volitelné předměty vypisované v lichých letech 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Bi5613  Evoluce a ekologie parazitů  2+2  2/0  zk  Vetešníková Šimková 
Bi7630  Srovnávací fyziologie bezobratlých  2+1  2/0  k  Vácha 
Bi7683  Vybrané kapitoly z ekologie stojatých vod  2+2  2/0  zk  Hejzlar 
Bi7872  Biologie parazitických protozoí  3+2  3/0  zk  Koudela 
Bi7872c  Biologie parazitických protozoí - cvičení  3  0/3  z  Koudela 
Bi7874  Biologie parazitických helmintů  2+2  2/0  zk  Gelnar 
Bi7874c  Biologie parazitických helmintů - cvičení  2  0/2  z  Koubková 
Bi8055  Arachnologie  3+2  2/1  zk  Pekár 
Bi8085  Chiropterologie  2+2  2/0  zk  Gaisler,Řehák,Zukal 
Bi9474  Molekulární a buněčné interakce parazita a hostitele 2+2  2/0  zk  Horák 

Jarní semestr 

Bi7921  Pokročilé zpracování biologických dat  2+1  0/2  k  Brabec 
Bi8075  Lékařská parazitologie a diagnostika  2+2  2/0  zk  Ditrich 
Bi8075c  Lékařská parazitologie a diagnostika - cvičení  2  0/2  z  Ditrich 
Bi8882  Chráněná území ČR 2  2+2  2/0  zk  Roleček 
Bi9160  Ekologie ryb  2+2  2/0  zk  Jurajda 

Další volitelné předměty vypisované v sudých letech 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Bi7253  Ekologie ptáků  2+2  2/0  zk  Honza 
Bi7684  Vybrané kapitoly z říční ekologie  2+2  2/0  zk  Helešic,Zahrádková,Zhai 
Bi8056  Základy rybářství  2+2  2/0  zk  Adámek 
Bi8175  Ekologie rašelinišť  1+2  1/0  zk  Hájek 
Bi8179  Ekologie rašelinišť - cvičení  2  0/0  z  Hájek,Horsák 

Jarní semestr 

Bi0270  Ornitologie  2+2  2/0  zk  Čapek 
Bi0280  Patologie parazitóz  2+2  2/0  zk  Dyková 
Bi0810  Biologie lovné zvěře  2+1  2/0  k  Koubek 

Bi7007  
Bioindikace a hodnocení ekologického stavu 
povrchových vod  

2+1  2/0  k  Grulich,Zahrádková 

Bi8006  Modelová hodnocení fluviálních ekosystémů  2+1  2/0  k  Brabec,Hájek,Jarkovský 
Bi8007  Projevy změn klimatu ve fluviálních ekosystémech 2+1  1/1  k  Brabec 
Bi8008  Malakozoologie  2+2  1/1  zk  Horsák 
Bi8009  Ekosystém tropického pralesa  2+1  2/0  k  Foitová 
Bi8057  Terénní cvičení z arachnologie  3+1  0/0  k  Pekár 
Bi8065  Biologie parazitických členovců  2+2  2/0  zk  Valigurová 
Bi8065c  Biologie parazitických členovců - cvičení  2  0/2  z  Valigurová 
Bi8881  Chráněná území ČR 1  2+2  2/0  zk  Roleček 

 

 



 

 
 
 

 
 

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 Zoologie 
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 chemie 73 10 7,775 12 10,100 5  6 0 4 36 
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 
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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 Zoologie 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  
V letech 2005-2011 byl Ústav botaniky a zoologie (UBZ) 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 jednotlivý 
akademičtí pracovníci rozdělili do 7 pracovních skupiny (viz http://www.sci.muni.cz/botany/vz/index_cz.htm), které z větší části odpovídají i specializaci studentů v rámci 
diplomových 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 
současné době probíhá řešení 11 grantových a vývojových projektů zaměřených na zoologickou tématiku, dalších několik projektů se týká čistě botanických témat. 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 Ústav biologie obratlovců AV ČR, kde mají někteří vyučující a zaměstnanci ÚBZ částečné úvazky a celá řada diplomových prací je 
vypracována pod vedením pracovníků tohoto ústavu. 

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 Evolučně-ekologická analýza společenstev a populací  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 Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých 

v izolovaných prameništních slatiništích 
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 
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D - Anotace 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.  

Bi0260 Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura 
Vyučující: Mgr. Igor Malenovský Ph.D., RNDr. Andrea Tóthová Ph.D.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: Úvod do pojmového a metodického aparátu biologické systematiky a 
taxonomie. Zvláštní pozornost je věnována metodám rekonstrukce fylogeneze, přirozené klasifikaci a pravidlům 
zoologické nomenklatury. Výběrem praktických příkladů a zaměřením nomenklatorické části je přednáška 
primárně určena pro studenty systematické zoologie, je však otevřena i zájemcům z jiných biologických oborů.  
Osnova:  

 1. Systematika, taxonomie a stručný přehled jejich historického vývoje. 2. Taxon, kategorie, 
taxonomický znak, koncepce druhu, vnitrodruhová variabilita. 3. Fenetika, přehled a využití 
statistických metod v současné taxonomii. Taxonomický znak z hlediska statistiky, tradiční a 
geometrická morfometrika, shlukové analýzy, ordinace, diskriminační analýza, umělé neuronové sítě, 
automatické určování druhů. 4. Úvod do kladistiky: podobnost a příbuznost, homologie, (syn)apomorfie 
a (sym)plesiomorfie, určení polarity znaku, princip maximální úspornosti (parsimonie), hypotéza 
v systematice. 5. Kvantitativní kladistika: kódování znaků, konstrukce kladogramu, optimalizace a 
vážení znaků, porovnávání a testování kladogramů, konsensus, kladistický software. 6. Metody 
aplikovatelné v molekulární taxonomii a fylogenetice: proteiny, nukleové kyseliny a jejich extrakce, 
PCR, klonování a sekvencování DNA, hybridizace DNA, RAPD, restrikční analýzy, mikrosatelity, 
DNA barcoding. 7. Rekonstrukce fylogenetických vztahů na základě molekulárních dat: zpracování 
sekvenačních dat, maximální parsimonie, maximální věrohodnost, Bayesiánská analýza a distanční 
metody. 8. Molekulární metody v praxi: návštěva laboratoře. 9. Přednosti a omezení molekulárních a 
morfologických dat, zdroje chyb a konfliktů, kombinace různých typů dat ve fylogenetické analýze. 
Aplikace fylogenetické analýzy: klasifikace, historická biogeografie, testování koevoluce a evolučních 
scénářů. 10. Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury 1: základní principy, použitelnost, platnost 
a tvoření jmen. 11. Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury 2: homonymie a synonymie, princip 
priority versus stabilita, pojem typu v nomenklatuře, souhrn a procvičení. 12. Práce s taxonomickým 
materiálem a literaturou: návštěva Moravského zemského muzea. Sbírky, taxonomická revize, popis 
nových taxonů, určovací klíče, databáze biodiverzity, elektronická taxonomie. 

Výukové metody: Přednášky, diskuze, návštěva molekulární laboratoře, návštěva muzejních sbírek.  
Metody hodnocení: Písemná zkouška.  
Literatura:  
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 Drozd, Pavel. Principy systematiky a taxonomie. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. 89 s. 
ISBN 80-7042-995-X. info  

 Flegr, Jaroslav. Evoluční biologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. 559 s. ISBN 80-200-1270-2. info  
 Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury :přijaté Mezinárodní unií biologických věd. Translated 

by Václav Houša - Pavel Štys. 4. vyd. Praha : Česká společnost entomologická, 2003. 8, xxxi, 1. 
ISBN 80-239-1539-8. info  

 Schuh, Randall T. Biological Systematics. Priciples and Applications. 1. vyd. Ithaca and London : 
Cornell University Press, 2000. 239 s. ISBN 0-8014-3675-3. info  

 Kitsching, Jan J. - Forey, Peter L. et al. Cladistics. The theory and practice of parsimony analysis. 2. 
vyd. Oxford : Oxford University Press, 1998. 228 s. ISBN 0 19 850138 2. info  

 Zima J., Macholán M., Munclinger P., Piálek J. Genetické metody v zoologii. Univerzita Karlova v 
Praze, Karolinum, Praha, 239s, 2004 ISBN 80-246-0795-6.  

 Žurovec, Michal. Molekulární biologie živočichů. Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 
1999. 312 s. ISBN 80-7040-333-0. info  

 Marhold, Karol - Suda, Jan. Statistické zpracování mnohorozměrných dat v taxonomii :(fenetické 
metody). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2002. 159 s. ISBN 80-246-0438-8. info  

 Winston, Judith E. Describing species :practical taxonomic procedure for biologists. New York, N.Y. : 
Columbia University Press, 1999. xx, 518 s. ISBN 0-231-06824-7. info  

 Wägele, Johann-Wolfgang: Foundations of phylogenetic systematics. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 
München, 2005. 365 s. ISBN 3-89937-056-2.  

Bi0270 Ornitologie 
Vyučující: Ing. Miroslav Čapek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Ornitologie jako věda. Výzkum ptáků - ČR & svět. Společnosti. Literatura. Aplik. ornitologie. 
Ptáci, indikátoři změn ŽP. Ochrana ptáků. Ohrož.a vyhub.druhy, příčiny. Migrace: sev. a již. polokoule. Znaky 
migrace. Ptáci světa: zoogeogr. oblasti. Ptáci ČR: stav, změny, ochrana. Identifikace ptáků v terénu, v ruce. 
Výbava.  
Osnova:  

 Ornitologie jako obor zoologie. Výzkum ptáků. Národní a mezinárodní společnosti a organizace. 
Mezinárodní ornitologické kongresy. Ornitologická literatura. 

 Aplikovaná ornitologie. Interakce mezi ptáky a člověkem. Ptáci jako indikátoři změn životního 
prostředí. 

 Ochrana prostředí ptáků a ptačích druhů. Základní příčiny vyhubení a ohrožení. Nejohroženější a 
vyhynulé druhy. 

 Migrace ptáků. Znaky migrace. Letové techniky. Orientace and navigace. Migranti severní a jižní 
polokoule. Nepravidelné migrace - irupce. Tažní ptáci: hrozby a ochrana. 

 Ptáci světa. Základní charakteristiky Nearktické, Neotropické, Palearktické, Afrotropické, Malgašské, 
Orientální (Indomalajské), Australasijské, Pacifické a Antarktické avifauny. 

 Ptáci Západopalearktické oblasti - hlavní charakteristiky. Vzácné, ohrožené a vyhubené druhy ptáků. 
 Ptáci ČR. Druhové složení a rozšíření. Současný stav, změny a trendy. Vzácné, ohrožené a vyhubené 

druhy ptáků. Ochrana. Ptačí kalendář pro ČR. 
 Identifikace ptáků. Terminologie související s identifikací. Identifikace v terénu: viditelné znaky, “jizz”, 

hlasové a zvukové projevy. Identifikace v ruce. Vedení poznámek, fotografování, nahrávání. 
Zpracovávání údajů. Ornitologické vybavení. 

Výukové metody: Přednášky, terénní exkurze.  
Metody hodnocení: Ústní zkouška.  
Literatura:  

 DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. , SARGATAL, J., CHRISTIE, D. (eds.), 1992-2011: Handbook of the 
Birds of the World. Vols. 1-16. - Lynx Edicions, Barcelona.  

 ELPHICK, J. (ed.), 2007: The Atlas of Bird Migration. Natural History Museum, London.  
 HUDEC, K. a spol., HUDEC, K., ŠŤASTNÝ, K. a spol. 1983, 1994, 2005: Fauna ČR a SR - Ptáci 1, 

Fauna ČR - Ptáci 2/I, a 2/II , Fauna ČSSR - Ptáci 3/I & 3/II, - Academia, Praha.  
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 CAMPBELL, B. & LACK, E., 1997: A Dictionary of Birds. T & A D Poyser, London.  
 SVENSSON, L., GRANT, P.J., MULLARNEY, K. & ZETTERSTRÖM, D., 2010: Collins Bird Guide. 

- HarperCollins, London.  

Bi0280 Patologie parazitóz 
Vyučující: prof. MVDr. Iva Dyková DrSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška podává základní informace o patologenním působení cizopasníků na organismus 
hostitele včetně přehledu typických histopatologických nálezů vybraných parazitárních onemocnění.  
Osnova:  

 Úvod: Definice předmětu, patologické změny ve tkáních a orgánech jako kriterium patogenního 
působení parazitů. Základní pojmy, názvosloví Odběr a zpracování materiálu pro histologické 
vyšetření. Obecná patologie: Postmortální změny ve tkáních a orgánech, rozdíly ve změnách vzniklých 
intravitálně a postmortálně, patologicky vzniklé dutiny. Popis, označení a hodnocení makroskopických 
změn. Rekapitulace obecné histologie (diapozitivy, histologické řezy). Základní patologické procesy 
(hypobiotické) - nekróza, atrofie, dystrofie Rekapitulace histologie oběhového systému, trávicí 
soustavy, dýchacího systému (diapozitivy, histologické řezy) Dystrofické změny, cirkulační poruchy, 
hyperbiotické procesy. Základní patologické procesy: Hypobiotické změny (diapozitivy, histologické 
řezy) Zánět (hlavní složky zánětu, klasifikace zánětů, typy exsudátů, granulačnáí tkáň a hojení ran. 
Základní patologické procesy: Hyperbiotické změny (diapozitivy, histologické řezy). Poruchy 
zákonitostí růstu a vývoje, vývojové anomalie, nádory a jejich klasifikace, nomenklatura. Základní 
patologické procesy: záněty (diapozitivy, histologické řezy). Vzájemné vztahy parazitů a hostitelů. 
Patogeneze onemocnění působených různými etiologickými agens (bakterie, viry, cizopasníci, houbové 
organismy, toxiny) Determinace parazitů v histologických řezech (diapozitivy, histologické řezy). 
Speciální patologie: Svalová soustava - parazitární afekce ve svalovině Histopatologie trichinelózy, 
cysticerkózy, sarkosporidiózy (diapozitivy, histologické řezy). Speciální patologie: Zažívaci trakt - 
parazitární afekce Histopatologie kokcidiózy u kuřat, králíků a ryb (diapozitivy , histologické řezy). 
Speciální patologie: Dýchací aparát - parazitární afekce v plicích Histopatologie parazitárních afekcí 
v plicích a játrech hospodářských zvířat (diapozitivy, histologické řezy). Speciální patologie: Centrální 
nervový systém - parazitární afekce v CNS Histopatologie primární amébové meningoencephalitidy a 
toxoplasmózy (diapozitivy, histologické řezy). Speciální patologie: Vylučovací systém - parazitární 
afekce v ledvinách. Histopatologie stefanurózy prasat (diapozitivy, histologické řezy). Speciální 
patologie: Kožní leze působené cizopasníky. Histopatologie filarióz a demodikózy. Individuálních 
studijní temata: Krátké, kritické referáty o obsahu vybraných publikací. Individuální určovací 
praktikum (obecná a speciální patologie). Miřejovský P., Bednář B. Obecná patologie. Karolinum, 
Praha, 1994 Bednář B. Patologie. Avicenum, Praha, 1982 Zendulka M., Groch L., Pivník L. Atlas 
veterinární patologické anatomie. SZN, Praha, 1988 Thomson R. G. General veterinary pathology.W. 
B. Saunders Company, Philadelphia, 1984 Sun Tsieh. Color Atlas and textbook of diagnostic 
parasitology. Igaku-Shoin, New York, Tokyo, 1988 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: zkouška  
Literatura:  

 Doporučená literatura viz osnova přednášky  
 Doporučená literatura viz osnova přednášky  

Bi0805 Zoologický seminář VI. 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: Prezentace výsledků vlastního výzkumu, pokroky v řešení diplomních 
úkolů. Aktuality ze zoologického výzkumu, přednášky domácích a zahraničních specialistů.  
Osnova:  
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 Prezentace výsledků vlastního výzkumu, pokroky v řešení diplomních úkolů. Aktuality ze zoologického 
výzkumu, přednášky domácích a zahraničních specialistů. 

Výukové metody: Semninář se zvanými přednáškami.  
Metody hodnocení: Zápočet.  
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  

 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  

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

Bi0810 Biologie lovné zvěře 
Vyučující: prof. RNDr. Petr Koubek CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Výzkum lovné zvěře současnost a historie, legislativní vymezení.Lovné druhy ptáků a savců 
v ČR, jejich původ, početnost, stupeň obhospodařování a ekonomický význam. Základní principa 
obhospodařování populací lovné zvěře. Managenent populací velkých savců. Intenzivní chovy lovné zvěře.  
Osnova:  

 Defince oboru, historický přehled, současný stupeň úrovně a zaměření výzkumu, legislativní vymezení 
(zákon o ochraně přírody, zákon o myslivosti atp.). Lovné druhy ptáků a savců fauny ČR , jejich původ 
a stupeň obhospodařování. Statistika výkazu početnosti a úlovků lovné zvěře a její využití. Introdukce a 
reintrodukce. Umělé chovy a vypouštění uměle odchovaných jedinců. Záchranné chovy kriticky 
ohrožených druhů lovné zvěře. Základní principy hospodaření s populacemi lovných druhů ptáků a 
savců. Věková struktura populace, metody určování věku, metody zjišťování početnosti. Poměr pohlaví 
a koeficient přírůstku. Hospodaření s populacemi kopytníků a šelem. Potravní kompetice, kapacita 
prostředí, destrukce biotopu, ochrana. Bažantnictví, obornictví, sokolnictví, farmové chovy. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Ústní zkouška  
Literatura:  

 Wildlife Biology, Journal of Wildlife Management, Zeitschrift für Jagdwischenschaft, Baiträge zur 
Jagd-und Wildforschung, Gibier Faune Sauvage,  

Bi0834 Diplomová práce ze zoologie IV. 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/20/0. 20 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující 
veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá diplomovou práci 
odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).  
Osnova:  

 Studium literárních pramenů, odběr zoologických vzorků, zpracování dat, vědecká prezentace. 
 Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. 

Výukové metody: samostatná práce studentů s literaturou, zpracování vlastních výsledků, příprava diplomové 
práce  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.  
Literatura:  
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 Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-
7198-173-7. 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) 
 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  
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 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  

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

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

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

  
 Nakládání s výstupy výzkumu a vývoje (význam a různé možnosti uplatnění výsledků výzkumu, 

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

  
 Prosazování práv z duševního vlastnictví. 

Výukové metody: Interaktivni přístup k výuce spočívající v průběžné kombinaci přednášek a diskusí 
vysvětlujících principy a podávajících přehled faktů. Diskuse na základě zájmu a vlastní zkušenosti studentů.  
Metody hodnocení: Výuka probíhá formou přednášek. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, 
rozhodující pro jeho udělení je aktivní účast na přednáškách a úspěšné absolvování písemného testu.  
Literatura:  

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

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. 
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 5. Dýchací soustava. Epidermální a kožní dýchání; střevní dýchání; žábry; plicní vaky; vzdušnice; 
nepravé vzdušnice; žábry obratlovců; dýchací cesty; plíce; plicní vaky. 

 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. 
 Moderní trendy v biologii obratlovců. 
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Výukové metody: Přednášky odborníků z českých i zahraničních institucí, diskuze o přednášeném tématu.  
Metody hodnocení: Seminář se zvanými přednáškami. Zápočet.  
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  

Bi4061 Biogeografie pro zoology 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: - seznámit posluchače s problematikou geografického rozšíření 
biologických druhů (a vyšších taxonů) se speciálním zaměřením na živočišnou říši - charakterizovat současné 
rozšíření živočichů - zobecnit příčiny (historické a ekologické), které k současnému stavu vedly - pochopit 
biogeografické principy a procesy - seznámit se z analytickými přístupy a moderními metodami (např. 
fylogeografie)  
Osnova:  

 (1) Úvod a historie oboru - vymezení obsahu předmětu a vztah k jiným kurzům, hraniční obory, 
základní definice, vývoj oboru 

 (2) Rozšíření jednotlivých druhů – geografické areály a jejich dynamika, populace a metapopulace, 
hranice rozšíření a jejich příčiny 

 (3) Pohled ekologický – klimatické faktory (vlivy zeměpisné šířky, vzdušného a oceánského proudění, 
nadmořské výšky, neperiodických jevů), společenstva, ekosystémy, biomy 

 (4) Pohled geologický –tektonika litosférických desek (principy, historické rozmístění pevnin a 
oceánů), glaciace (příčiny, vliv na klimatické podmínky zaledněných a nezaledněných oblastí, vliv na 
rozšíření organizmů) 

 (5) Pohled evoluční – druhy (koncepty, taxony, makroevoluce), speciace (mechanizmy, typy, 
reprodukčně izolační bariéry, diverzifikace, kryptické druhy, prstencové druhy, adaptivní radiace), 
extinkce (fosilní záznam, hromadná vymírání, druhový výběr), disperze (typy, mechanizmy, disperzní 
cesty, založení životaschopné populace), vikariace 

 (6) Zoogeografické oblasti – modelové taxony, přehled oblastí s důrazem na příčiny podobností a 
odlišností jednotlivých oblastí na úkor výčtu charakteristických taxonů 

 (7) Zoogeografie Evropy a vliv pleistocénního zalednění na současný stav 
 (8) Invaze a invazní druhy – charakteristika, příčiny, důsledky, příklady 
 (9) Ostrovní biogeografie 
 (10) Metodické aspekty: interpretace historických procesů (podstata genetických a izotopových analýz, 

příklady aplikace, rekonstrukce evoluční historie organizmů pode současného rozšíření, vikarizace vs. 
disperze) 

 (11) Fylogeografie a fylogenetická biogeografie - rekonstrukce šíření druhů/taxonů pomocí genetických 
metod, principy a příkladové studie 

 (12) Biogeografie člověka 
 (13) Aplikovaná a ochranářská biogeografie 

Výukové metody: teoretická příprava formou přednášek, důraz kladen na pochopení principů a mechanismů a 
ne na soubor konkrétních znalostí  
Metody hodnocení: ústní, případně písemná zkouška  
Literatura:  

 Brown, James H. - Lomolino, Mark V. Biogeography. 2nd ed. Sunderland : Sinauer Associates, 1998. 
xii, 691 s. ISBN 0-87893-073-6. info  

 Cox, Christopher Barry - Moore, Peter D. Biogeography : an ecological and evolutionary approach 
[Cox, 1999]. 6th ed. Oxford : Blackwell Science, 1999. ix, 298 s. ISBN 0-86542-778-. info  

 Buchar, Jan. Zoogeografie. Illustrated by B. Holubec. 1. vyd. Praha : SPN, 1983. 199 s. : i. info  
 Avise, John C. Phylogeography : the history and formation of species. 2nd print. Cambridge, 

Massachusetts : Harvard University Press, 2000. viii, 447. ISBN 0-647-66638-0. info  
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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  

Bi4170 Optické kontrastní a zobrazovací metody 
Vyučující: RNDr. Šárka Mašová  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základě nabytých znalostí samostatně zvolit 
vhodnou mikroskopickou metodu pro pozorování různých vzorků, bude je schopen dokumentovat a to jak 
pomocí perových kreseb, tak mikrofotografií a ty následně zpracovat v grafickém editoru.  
Osnova:  

 Úvod do kontrast zesilujících technik v optické mikroskopii: vzorky organismů a vhodné 
zobrazovací techniky. 

 Darkfield kontrast = mikroskopie tmavého pole: Zarovnání kondenzoru, ilustrace účinků temného 
pole a světlého osvětlení na vzorcích prvoků a metazoí; výhody temného pole v kombinaci 
s fluorescenční mikroskopií. 

 Fázový kontrast: Interakce světelných vln s fázovými vzorky, interakce vln ve mikroskopu s fázovým 
kontrastem, pozitivní a negativní fázový kontrast, interpretace obrazů fázového kontrastu. Zobrazení 
několika vzorků s pozitivní i negativní fází. 

 Diferenciální interferenční kontrast (DIC) = Nomarského interferenční kontrast (NIC) nebo 
Nomarského mikroskopie: Dráha světla, porovnání fázového kontrastu a DIC mikroskopie, optické 
barvení transparentních vzorků, interpretace obrazů, výhody a nevýhody DIC. Nastavení mikroskopu 
s DIC (Olympus). Zobrazování několika exemplářů v optickém systému DIC. První seznámení 
s mikroskopickou analýzou obrazu (Stream Motion) - jednoduché focení vzorků při DIC. 

 Mikrofotografie - digitální zobrazování 1: Expozice, kontrast obrazu, jas a vyvážení barev, ISO, 
filtry, křivky expozice, autofokus, dynamický rozsah, Olympus DP-70 kamerový systém, základní 
vlastnosti digitálních fotografií. 

 Mikrofotografie - digitální zobrazování 2: Vícenásobné grafické zarovnání (MIA) a Rozšířené fokální 
zobrazení (EFI) v digitální analýze obrazu (Stream Motion). 

 Základy zobrazovacích video: video signál, standardní snímací rychlostí, blikání. 
 Klasická morfometrie: Měření délek, plochy, obvodu, počtu v digitální analýze obrazu (Stream 

Motion). 
 Digitální zpracování obrazu: Šum, rozostření, variace intenzity pozadí, jas, kontrast, obecná 

distribuce pixelů (histogramový profil), tmavé a jasné oblasti, oblasti střední intenzity. 
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 Vědecká kresba 1: Historie perokreseb a vědecká kresba, metody perokresby, kreslící zařízení, vhodné 
nástroje ke kresbě. 

 Vědecká kresba 2: Použtí softwaru (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) a hardwaru (Tablet Pen) při 
moderní vědecké kresbě a konečném zpracování kreseb starším způsobem. 

 Práce na tabuli obrazků pro úspěšné absolvování kurzu. 

Výukové metody: přednášky a praktická laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Pro udělení zápočtu se vyžaduje úspěšné složení závěrečného písemného testu alepoň na 
60%, odevzdání upravené obrazové tabule max do rozměru A4, včetně číslování jednotlivých obrázků a měřítek 
(obsahující 5-10 jednotlivých mikrofotografií s rozlišením 300 DPI nebo perových kreseb o 1200 DPI 
samostatně pořízených ve výuce, objekty jsou volitelné, vhodný je organismus vztahující se k závěrečné práci 
studenta, ale není to nutné) a pokud není řečeno jinak, také 80% účast na cvičení.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 http://www.olympusmicro.com  
 http://micro.magnet.fsu.edu/  
 http://www.microscopyu.com/  
 http://resources.olympus-

europa.com//micro/catalogs/C12570450051DE755F21AA2B8F00BA75C12571DA0047808A_Basics_
of_Light_microscopy.pdf  

 http://www.physics.muni.cz/~kubena/PDF/Modmetv78.pdf  
 STEPHEN R. WILLIAMS: SCIENTIFIC DRAWING IN BIOLOGY 

(https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/1947/V17N06_205.pdf?sequence=1)  
 Brian J. Ford 1993: Images of science: a history of scientific illustration. Oxford University Press, 208  
 Elaine R. S. Hodges,Guild of Natural Science Illustrators (U.S.) 2003: The Guild handbook of scientific 

illustration. John Wiley and Sons, 656  
 Mary Helen Briscoe 1996: Preparing scientific illustrations: a guide to better posters, presentations, and 

publications. Springer, 204  
 The microscope, and its revelations By William Benjamin Carpenter, Francis Gurney Smith 1856 

http://books.google.com/books?vid=OCLC61578361&id=ZXMAAAAAMAAJ&pg  
 The Microscope and Its Revelations By William Benjamin Carpenter 1883 http://books.google.com/  
 Knoz, Jan - Opravilová, Věra. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 

1992. 195 s. ISBN 80-210-0473-8. info  
 Charles Oliver Coleman 2003: "Digital inking": How to make perfect line drawings on computers. Org. 

Divers. Evol. 3, Electr. Suppl. 14: 1 - 14 (http://senckenberg.de/odes/03-14.htm)  
 Jason D. Williams A short guide for production of line-drawings with Adobe Illustrator® 

(www.bio.net/bionet/mm/annelida/.../WilliamsIllustratorWorkshop.pdf)  

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:  



 

 27 

 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: Příprava (domácí práce) a prezentace tezí, stavu zpracování, resp. výsledků vlastního 
výzkumu (bakalářské či diplomové práce) studentů, resp. referáty na jiná dohodnutá témata (např. aktuální 
odborné články), navazující diskuse. Přednášky k různým tématům z okruhu biologie a ekologie suchozemských 
bezobratlých pracovníků ústavu a (především) zvaných hostů z jiných pracovišť (aktivní účast studentů při 
následné diskusi).  
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:  

 Kratochvil, Josef [zoolog]. Použitá zoologie. 1, Bezobratlí. 1. vyd. Praha : Státní zemědělské 
nakladatelství, 1966. 409 s. : i. info  

 Tajovský, Karel - Pižl, Václav - Starý, Josef - Schlaghamerský, Jiří. Půdní bezobratlí. In Pastva jako 
prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. Praha : Výzkumný ústav rostlinné 
výroby Praha, 2006. od s. 57-61, 5 s. neuvedeno. ISBN 80-86555-76-3. info  

 Žádná standardní literatura, pouze dle aktuální potřeby  
 Brehm, Alfred Edmund. Brehmův život zvířat. D. 1, Bezobratlí : prvoci, houby, láčkovci, červi, 

měkkýšovití, ostnokožci, měkkýši, korýši, stonožky hmyz. Translated by Ladislav Halík, Edited by Kurt 
Franz. V Praze : Nakladatelství Josef Hokr, 1937. xxxviii, 5. info  

 Vlk, Robert - Kubešová, Soňa. Přírodopis – Bezobratlí živočichové – učebnice, 2. díl. odpovědná 
redaktorka Zita Janáčková, ilustrace Hana Berková. 1. vyd. Brno : Nová škola, 2007. 96 s. Duhová 
řada. ISBN 80-7289-084-0. URL info  

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

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

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

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

doporučená literatura  

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

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

 1 - historie a postavení ekotoxikologie ekotoxikologie jako věda o působení stresorů na ekosystémy a 
jejich živé složky; vědomostní předpoklady ekotoxikologa; ekotoxikologie vs. toxikologie humánní a 
veterinární, ekotoxikologie a ekologie; pojmy a principy toxikologie a ekologie; vztahy a propojení 
ekotoxikologie s dalšími biologickými vědami a vědami o životním prostředí; ekotoxikologie 
retrospektivní a prospektivní; členění ekosystémů a studium ekotoxikologie (akvatická a terestrická 
ekotoxikologie); terminologie ekologie a environmentální toxikologie. 2 - chemické látky 
v ekosystémech parametry chemických látek významných pro ekotoxikologii (obecné a specifické 
parametry - rozdělovací koeficienty, sorpční konstanty, lipofilita); základní osud chemických látek 
v prostředí - transport, distribuce, transformace; biokoncentrace a biodostupnost - specifika akvatického 
a terestrického ekosystému; biotické transformace - biodegradace, metabolismus toxických látek. 3 - 
základní ekotoxikologie přírodních organismů koncept expozice-dávka-odpověď, toxokinetika a 
toxodynamika; akutní vs. chronická toxicita; genotoxicita vs. karcinogenita; biomarkery; hierarchie 
biologických systémů - specifika a efekty (chemických) stresorů na různých úrovních: 4 - efekty na 
různých úrovních živého organismu subbuněčné a buněčné úrovně - biochemické a molekulární 
mechanismy toxicity, mutagenita, genotoxicita; orgánové efekty (u vyšších auto- i heterotrofních 
organismů) - poškození metabolismu, neurotoxicita, endokrinní a reprodukční toxicita, imunotoxicita a 
další poškození zdraví; organismální efekty (u vyšších auto- i heterotrofních organismů) - poškození 
zdraví, růstu a vývoje, letální efekty, karcinogeneze, teratogenita; 5 - efekty u různých typů živých 
organismů ekotoxikologie producentů - sinice, řasy a vyšší rostliny ekotoxikologie konzumentů - 
bezobratlí, obratlovci, člověk jako součást ekosystémů ekotoxikologie destruentů - bakterie, houby 6 - 
(chemický) stres na úrovni společenstev a ekosystémů společenstva - změny druhového složení, indexy 
biodiverzity vlastnosti, stavba, funkce ekosystémů, prostorové a časové členění a změny ekosystémů, 
vazby mezi složkami ekosystémů, úrovně trofie; působení chemického stresu na ekosystémové úrovni - 
odpověď a zotavení; akvatické a terestrické prostředí, ukázky případových studií, indikátory zdraví 
ekosystému; saprobita vs. toxicita; 7 - experimenty v ekotoxikologii laboratorní testování vs. přírodní 
studie in situ a biomonitoring; design a uspořádání experimentů různé složitosti; standardizovatelnost, 
opakovatelnost, ekologická interpretace výsledků; biologické faktory ovlivňující toxicitu (výživa, 
pohlaví, věk, roční a životní cykly) 8 - metody studia ekotoxikologie (I) - laboratorní biotesty hierarchie 
a baterie podle trofických úrovní; sledování efektů a jejich parametrizace, odvození a interpretace 
hodnot ECx, LCx, LO(A)EL, NO(A)EL metody studia efektů pro akvatické a terestrické organismy - 
zástupci a příklady; vícedruhové testování - laboratorní mikrokosmy; mikrobiální ekotoxikologie 9 - 
metody studia ekotoxikologie (II) - ekologické studie metody studia ekotoxikologie in situ - typy a 
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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  

Bi5613 Evoluce a ekologie parazitů 
Vyučující: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Evoluční ekologie představuje studium selektivních tlaků kladených prostředím na organismy a 
evolučních odpovědí k těmto tlakům. Centrálním tématem kurzu „Evoluce a ekologie parazitů“ je analýza 
biologie parazitů z pohledu evoluční biologie a ekologie.  
Osnova:  

 1. Evoluce ekologických charakterů jedinců, populací a společenstev parazitů 2. Původ parazitizmu a 
složité vývojové cykly - změny, kterými prochází biologie organismů při přechodu od ancestrálního 
způsobu volně žijících organismů na parazitický způsob života 3. Evoluce hostitelské specifity – proč 
určití paraziti mají schopnost využívat více hostitelů a někteří jsou striktně specifičtí, procesy a vztahy 
spojené s hostitelskou specifitou 4. Speciace a diverzifikace parazitů – kospeciace, přeskok hostitelů, 
intra-hostitelská speciace, aplikace fylogenetických metod 5. Determinanty diverzity parazitů, 
komparativní mezidruhové analýzy s aplikací fylogenetické korekce, velikost hostitele jako prediktor 
diverzity parazitů, hostitel jako ostrov 6. Evoluce životních strategií parazitů - vliv hostitele, složek 
prostředí a fylogeneze na variabilitu ve složkách životních historií parazitů 7. Strategie využívání 
hostitele – evoluce virulence, manipulace hostitelského chování parazity 8. Agregace parazitů - její 
příčiny a evoluční následky 9. Populační dynamika parazitů – základní selektované modely, populační 
procesy ovlivňované evolucí 10. Interakce mezi druhy – nika parazitů, numerická a funkční odpověď 
kompetice, evoluční restrikce niky, koexistence parazitů, vnitrodruhové interakce – střetávaní jedinců 
za účelem reprodukce 11. Struktura a zákonitosti infrakomunit a „component communities“ parazitů, 
evoluce diverzity parazitů, náhodnost versus strukturované společenstva 12. Imunoekologie – trade-off 
mezi investicemi do imunity a reprodukce u hostitele, imunokompetence versus parazitizmus, role 
MHC v selekci zprostředkované parazity 13. Sexuální selekce hostitelů a parazitizmus - sexuální 
ornamentace jako indikátor vitality a genetické kvality hostitele, role MHC v sexuální selekci 

Výukové metody: teoretická příprava  
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Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

povinná literatura  

 Poulin, Robert. Evolutionary ecology of parasites. 2nd ed. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 
2007. x, 332 s. ISBN 9780691120850. info  

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

doporučená literatura  

 Clayton DH, Moore J. 1997. Host - Parasite evolution. General Principles & Avian Models. Oxford 
University Press, Oxford.  

 Thomas F., Renaud F., Guegan J. A. 2005. Parasitism and Ecosystems. Oxford University Press.  
 Morand, S. & Krasnov, B.R. 2010. The Biogeography of Host-Parasite Interactions.Oxford University 

Press, Oxford.  
 Poulin R, Morand S, Skorping A. 2000. Evolutionary biology of host-parasites relationships: theory 

meets reality. Elsevier, Amsterdam.  
 Poulin R, Morand S. 2004. Parasite Biodiversity. Smithsonian Books, Washington,  
 Poulin R, Morand S. 2004. The parasite biodiversity. Smithsonian Institution Press, Washington.  

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

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

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

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

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

 5) Testy genotoxicity - úvod do problematiky, kategorizace testů genotoxicity a mutagenity, popis 
metodik a limitů testů, vyhodnocování, interpretace a extrapolace výsledků testů, postup pří výběru 
vhodných testovacích systémů - baterie testů, speciální testy 
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 6) Ekotoxikologické biotesty s producenty, testy na vyšších rostlinách a na řasách. Faktory ovlivňující 
výběr biotestu, testovací design, způsoby vyhodnocení. Testy trofie, její vliv na masový rozvoj 
toxických mikroorganismů. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fundamentals of aquatic toxicology :effects, environmental fate, and risk assessment. Edited by Gary 
M. Rand. 2nd ed. London : Taylor & Francis, 1995. xxi, 1125. ISBN 1-56032-091-5. info  

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

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

Bi6340 Ekologie společenstev a makroekologie 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Cílem přednášky je porozumět základním strukturám a procesům, které se vyskytují 
v mnohodruhových biologických systémech v lokálním, regionálním a globálním měřítku, se zaměřením na 
druhovou diverzitu a její příčiny.  
Osnova:  

 1. Pojem společenstvo: jeho vymezení, struktura a způsoby popisu (klasifikace a gradientová analýza), 
vztah mezi lokálními a regionálními procesy, cíle ekologie společenstev a makroekologie, 
individualistické a organismální pojetí společenstva, sdružovací pravidla; 

 2. Změny společenstev v čase: typy a mechanismy sukcese, klimax, raně a pozdně sukcesní druhy a 
jejich vlastnosti, cyklické změny společenstev; 

 3. Měření diverzity: druhová bohatost, indexy diverzity, ekvitabilita a beta diverzita; 
 4. Lokální druhová bohatost: teorie niky a kompetitivního vyloučení, závislost druhové bohatosti na 

produktivitě a disturbanci, regionální vlivy na lokální druhovou bohatost, species pool; 
 5. Globální biodiverzita: odhady počtu druhů na Zemi, stabilita vs. nárůst, hromadná vymírání, 

adaptivní radiace, současné globální změny biodiverzity; 
 6. Biodiverzita ostrovů: teorie ostrovní biogeografie a její zobecnění; 
 7. Vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy; 
 8. Latitudinální a altitudinální gradient biodiverzity: hypotézy vysvětlující velkou tropickou 

biodiverzitu, altitudinální gradient a efekt středu domény, gradienty stanovištní heterogenity; 
 9. Relativní abundance druhů: její statistické a biologické modely, vzácnost druhů 
 10. Nulové modely v makroekologii: Hubbellova neutrální teorie; 
 11. Metabolická teorie ekologie: vztah energie a rychlosti biologických procesů včetně evoluce a 

sukcese; 
 12. Biologické invaze: základní pojmy invazní ekologie, rozdíly v invadovanosti velkých území a 

biotopů, teorie invazibility, druhová bohatost vs. invazibilita. 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: písemná nebo ústní zkouška  
Literatura:  

povinná 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  

Bi6361 Mikrobiální ekologie vody 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Rulík Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška poskytuje základní informace o biologii a ekologii mikrooganismů ve vodních 
ekosystémech, jejich významu v biogeochemickém koloběhu látek a transformace energie, možnostech využití 
v antropogenních systémech a roli v hygieně vody  
Osnova:  

 1. Mikroorganismy ve vodách - charakteristika vybraných skupin (baktérie, archebaktérie, řasy, 
bezbarví bičíkovci a nálevníci, mikroskopické houby), základy fyziologie baktérií, metabolismus a růst 
baktérií, funkční skupiny baktérií, extremofilní baktérie 2. Metody vodní mikrobiologie - přímé 
mikroskopické počty vs kultivace, biomasa (analýza obrazu, biovolum/bakteriální C), aktivita (FDA, 
příjem glukózy, EEA), produkce (inkorporace 3H-thymidinu a 14C-leucinu), taxonomie a determinace 
(PCR, DGGE, TGGE, FISH, PLFA), detekce prvoků (protargol), rychlost žraní baktérií (FLB), biomasa 
hub (ergosterol) 3. Mikrobiální smyčka ve vodách - mikroorganismy vs trofická síť vodních 
ekosystémů, viry a virové lýze, mortalita baktérií žraním, fenotypové změny baktérií jako důsledek 
predace, význam mikrobiální smyčky v toku látek a živin, příkladové studie (Šumava, ….) 4. 
Mikrobiální biofilmy ve vodním prostředí – výskyt a význam biofilmů v prostředí, vznik a růst 
biofilmu, quorum sensing a diferenciace biofilmu, biofilmy a rezistence vůči ATB, biofilmy a koroze, 

http://is.muni.cz/lide/index.pl?searchid=96931
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biofilmy a patogenní infekce, biofilmy jako metabolické centrum 5. Mikrobiální respirace, fotosyntéza 
a symbióza ve vodách – aerobní vs anaerobní respirace, termodynamika procesů a dostupné elektronové 
akceptory, fermentace, hlavní a akcesorické pigmenty, oxygení vs anoxygenní organismy, příklady 
symbiózy ve vodách (herbivorní ryby, korálové útesy, nálevníci, riftie) 6. Role baktérií 
v biogeochemické koloběhu prvků ve vodních ekosystémech – autochtonní vs allochtonní uhlík, DOC a 
POC, metanogeneze, cyklus dusíku (fixace N2, nitrifikace, nitrátová respirace, denitrifikace), aerobní vs 
anaerobní cyklus síry a produkce DMS, bakteriální oxidace a respirace železa a manganu, baktérie vs 
cyklus vápníku a fosforu 7. Baktérie v jednotlivých typech vodních ekosystémů – moře, jezera a nádrže, 
tekoucí vody, podzemní vody, extrémní biotopy, umělé systémy (pitné vody, ČOV), řízená 
biodegradace (bioremediace) 8. Zdravotní a hygienické aspekty vodní mikrobiologie - výskyt a osud 
indikátorových organismů ve vodách (planktonní vs biofilmová společenstva, sedimenty vod), voda 
jako vektor patogenních organismů (E. coli, Salmonella, Vibrio, Legionella, Naegleria, Hartmanella) a 
nákaz (kryptosporidie, leptospiry…) 

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

 Mikrobiální ekologie vody. Edited by Věra Straškrabová. [1. vyd.]. Praha : Ministerstvo životního 
prostředí ČR, 1996. 119 s. ISBN 80-85368-88-9. 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:  

 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 
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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  

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:  

 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 

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: prezence nebo ústní pohovor  
Literatura:  

 Doporučená literatura viz osnova předmětu  
 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.  
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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. 
 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  

Bi7004 Evoluční ekologie 
Vyučující: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Evoluční ekologie představuje studium selektivních tlaků kladených prostředím na organismy a 
evolučních odpovědí k těmto tlakům. Centrálním tématem kurzu „Evoluční ekologie“ je analýza biologie druhů 
z pohledu evoluční biologie a ekologie.  
Osnova:  

 1. Darwinova biologie – ekologie a evoluce, evoluční stromy. Variabilita, její příčiny a evoluční 
význam variability. 2. Mechanizmy evoluce – přírodní selekce, molekulárni evoluce, adaptace, 
fenotypická plasticita, speciace a extinkce 3. Ekologické a biogeografické aspekty evolučních změn. 4. 
Evoluce a ekologie biodiverzity. Diverzifikace. 5. Fyzikální ekologie organizmů – vliv těploty a světla 
na funkce organizmů, adaptace organizmů, velikost a tvar organizmů – vliv na strukturu a funkci 
organizmů, alometrické metody. Jak organizmy pracují? – mechanizmy regulace, osmoregulace, 
látkové výměny a transportu látek. Evoluce fyzikálních systému organizmů, 6. Evoluce hlavních složek 
životních historií – teorie alokace energie na principu kompromisů, fitnesss a životní složky, vek a 
velikost v období pohlavní zralosti, velikost a počet potomků, evoluce stárnutí, životní cykly, poměry 
pohlaví a sexuální alokace, ekologická specializace a generalizace. 7. Fylogeneze a její aplikace 
v evolučně-ekologických studiích. Princípy makroevoluce -fylogenetický strom, komparativní metody, 
metoda fylogeneticky nezávislých kontrastů. Integrace micro- a makroevoluce – koevoluce, evoluce 
člověka – historie ovlivňující onemocnění, selekce a virulence. 8. Vnitrodruhové interakce z pohledu 
evolučně-ekologického. Evoluce a ekologie pohlavní chování (sexuální selekce, sexuální konflikt, 
strategie párování, sociální evoluce). Behaviorální ekologie a speciace. 9. Potravní chování, evoluční 
ekologie pohybu. 10. Mezidruhové interakce z pohledu evolučně-ekologického. Evoluce ekologické 
niky. Numerická a funkční odpověď kompetice, evoluční restrikce niky, koexistence druhů. 11. Evoluce 
a ekologie sexu – strategie rozmnožování, role sexuální ornamentace v sexuální selekci, hypotéze 
handicapu, hypotéze handicapu imunokompetence, hypotéze ochrany spermii, koexistence pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování, Červená královna. 12. Parazitizmus v evoluční ekologii - evoluce 
ekologických charakterů parazitů, původ parazitizmu, speciace a diverzifikace parazitů, strategie 
využívaní hostitele, agregace parazitů - ekologické příčiny a evoluční následky 13. Imunita z pohledu 
evolučně-ekologického. Imunitní geny a investice do imunity. Imunita versus reprodukce. Parazity 
zprostředkovaná selekce MHC genů, role MHC v sexuální selekci. 

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

povinná literatura  

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

doporučená literatura  

 Moya A., Font E. 2004. Evolution, from molecules to ecosystems - Oxford university press, Oxford.  
 Westneat D. F., Fox C. W. 2010. Evolutionary behavioral ecology - Oxford university press, Oxford.  
 Fox C. W., Rolf D. A., Fairbain D.J. 2001. Evolutionary Ecology: Concepts and Case Studies. Oxford 

University Press.  
 Gotelli N. J. 1998. A Primer of Ecology, second edition - Sinauer Associates, Inc.  
 Rose M. R., Mueller L. D. 2006. Evolution and ecology of the organism. Pearson Prentice Hall, USA.  
 Bell G. 2008. Selection, the mechanism of evolution, second edition, Oxford University Press, Oxford.  
 Poulin, Robert. Evolutionary ecology of parasites. 2nd ed. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 

2007. x, 332 s. ISBN 9780691120850. info  
 Stearns S. C. , Hoekstra R. F. 2005. Evolution, an introduction, second edition - Oxford university 

Press, Oxford  

Bi7007 Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod 
Vyučující: doc. RNDr. Vít Grulich CSc., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Předmět se zabývá principy bioindikace ve vodním prostředí, používanými metodami a jejich 
aplikací v programech monitoringu ekologického stavu povrchových vod v evropských podmínkách se 
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speciálním zaměřením na ČR. Pozornost je věnována různým složkám bioty využívaných při monitoringu 
povrchových vod tekoucích i stojatých s důrazem na teoretické i praktické aspekty.  
Osnova:  

 1. Principy bioindikace obecně. 2. Systémy hodnocení. 3. Přehled složek bioty, stresorů a používaných 
metod hodnocení. 4. Metody: tekoucí vody: fytoplankton a fytobentos. 5. Metody: tekoucí vody: 
makrofyta. 6. Metody: tekoucí vody: makrozoobentos. 7. Metody: tekoucí vody: ryby. 8. Metody: 
stojaté vody: fytoplankton a fytobentos. 9. Metody: stojaté vody: makrofyta. 10. Metody: stojaté vody: 
zooplankton. 11. Metody: stojaté vody: makrozoobentos. 12. Metody: stojaté vody: ryby. 13. Programy 
biomonitoringu povrchových vod v CR. 

Výukové metody: přednáška, cvičení a exkurze  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Furse, Mike - Hering, Daniel - Brabec, Karel - Buffagni, Andrea - Sandin, Leonard - Verdonschot, Piet. 
The Ecological Status of European Rivers: Evaluation and Intercalibration of Assessment Methods. 
2006. 555 s. Hydrobiologia 566. info  

 Bioindicators & biomonitors :principles, concepts and applications. Edited by B. A. Markert - A. M. 
Breure - Harald G. Zechmeister. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, 2003. xviii, 997. ISBN 0-08-044177-7. 
info  

neurčeno  

 Integrated assessment of running waters in Europe. Edited by Daniel Hering. Dordrecht : Kluwer 
Academic Publishers, 2004. ix, 379 s. ISBN 1-4020-1804-5. info  

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

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

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

 Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt 
Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 2006. xxvi, 630. ISBN 80-902906-2-0. info  
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 Alberts, Bruce. Molecular biology of the cell. 3rd ed. New York : Garland Publishing, Inc., 1994. xliii, 
129. ISBN 0-8153-1620-8. info  

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

ISBN 80-7169-788-5. 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  
 The cytokine handbook, ed. A. W. Thompson, Academic Press New York, 1994  
 Functional metabolism, Regulation and Adaptation, ed. K. B. Storey, Wiley-Liss, Inc., Hoboken, New 

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

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

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

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

Bi7112 Ochrana živočišných druhů 
Vyučující: Mgr. Petr Pařil Ph.D., Mgr. Jan Sychra  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška se zabývá problémem ohrožení a ochrany živočišných druhů na našem území i 
z pohledu celosvětového (především CITES). Podává informace o příčinách vymírání a ohrožení živočišných 
druhů a o možných záchranných opatřeních a legislativních nástrojích. Přibližuje biologii jednotlivých 
ohrožených živočichů v kontextu konkrétních biotopů. Součástí přednášky jsou i konkrétní příklady a postupy 
využívané v podmínkách ČR.  
Osnova:  

 Ohrožené druhy a jejich biologie. Ohrožené biotopy v ČR, na ně vázaní živočichové. Konkrétní 
příklady ohrožení živočichů v podmínkách ČR. Příčiny vymírání, ohrožení a obnovy populací 
živočišných druhů. Příklady vymírání druhů zejména v ČR. Konkrétní způsoby ochrany druhů: 
management, záchranné programy, chovy a zásahy a reintrodukce.(příklady úspěšných a neúspěšných 
programů v ČR bobr, perlorodka, tetřev, drop, rak, netopýři a v zahraničí jeseterovití, opice, želvy, 
papoušci, krokodýli a hadi atd.) Role biotopů při zachování životaschopných populací. Příklady vlivu 
invazních druhů. Oscilace areálu druhů, okraje areálu výskytu. Přehled české a mezinárodní legislativy 
vztahující se k živočišným druhům.Nástroje ochrany druhů s praktickými příklady aplikace v praxi. 
Příklady péče o prostředí pomocí tzv.„Umbrella species“.Praktické zkušenosti z fungování ochrany 
druhů v ČR (AOPK, ČIŽP, záchranná centra atd.). CITES, přehled CITESových taxonů, jejich biologie 
a problémy jejich ochrany. Nelegální obchod, pašování, záchranné chovy, ZOO. Ochrana živočichů 
v celosvětovém měřítku. Příklady práce s ochranou genofondu při záchraně populací. Sociální a 
politické souvislosti, působení legislativy, trhu a práce s veřejností vzhledem k ochraně živočichů. 

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

doporučená literatura  

 Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: 
Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp.  

Bi7113 Management ohrožených ekosystémů 
Vyučující: Mgr. Petr Pařil Ph.D., Mgr. Jan Sychra  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška se zabývá ochranou přírody a managementem ekosystémů na našem území z pohledu 
správců území a výkonu státní správy. S přihlédnutím k historickému kontextu přináší informace o současném 
stavu a možnostech ochrany chráněných biotopů. Zároveň seznamuje konkrétními příklady zásahů, 
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s novodobými problémy v ochranářské praxi a se způsoby prosazování managementu ve vztahu k majitelům 
pozemků a veřejnosti.  
Osnova:  

 Historie ovlivňování přírody člověkem ve středoevropské krajině a jeho důsledky. Změny ekosystémů, 
biotopů a populací druhů. Typy managementu u chráněných druhů a území. Vztah managementu a 
kategorií chráněných území. Krátký přehled souvislosti managementu s plány péče, ÚSES, krajinným 
rázem a legislativou. Konkrétní postupy při plánování managementu ohrožených území a jeho praktické 
výstupy. Hodnocení úspěšnosti zásahů vzhledem k plánování dalšího přístupu. Monitoring vývoje 
lokalit a populací. Priority v ochraně konkrétních biotopů. Prosazování a propagace managementu ve 
spolupráci s veřejností a státní správou (public relations). Case studies. Soudobé problémy v ochraně 
přírody: lesnické hospodaření, myslivost, nelegální lov a otravy zvířat, rybníkářství (kormorán, vydra, 
eutrofizace apod.), zemědělství (např. špaček), stavby na zelené louce, větrné elektrárny, výstavby 
průmyslových, rekreačních a sportovních areálů atd. Teorie udržitelného rozvoje a její aplikace 
v ochraně přírody. Praktické náležitosti posudků v ochraně přírody pro státní správu. 

Výukové metody: přednášky, diskuze  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: 
Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp.  

Bi7253 Ekologie ptáků 
Vyučující: doc. Ing. Marcel Honza Dr.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurz Ekologie ptáků se bude obecně zabývat problematikou chování ptáků a ptačích populací 
v závislosti na proměnlivých podmínkách prostředí. Cílem bude seznámit posluchače s tématy zabývajícími se 
chováním a komunikací, chováním a prostředím, reprodukcí a vývojem, a populační dynamikou ptáků. Kurz se 
zaměří se na 1) faktory limitujícími ptačí populace (na úrovni jedince či celé populace), 2) vnitro- a mezidruhové 
interakce u ptáků, 3) evoluci životních strategií a sociálních či párovacích systémů. Pozornost bude věnována 
dále problematice speciace a extinkce, struktuře ptačích společenstev a populace (makroekologie, meta-
populace, tok genů apod.).  
Osnova:  

 1. Mozek a smysly: inteligence, řízení zpěvu CNS, prostorová paměť, vidění, detekce magnetického 
pole, slyšení 2. Vizuální komunikace: význam barevnosti, evoluce signálů, ritualizované chování, 
agonistické chování 3. Hlasová komunikace: individuální rozpoznávání, repertoár zpěvu, mimikry, 
učení, dialekty 4. Roční, cirkadiánní a cirkanuální cykly, význam fotoperiody, fyziologická regulace 
pelichání, energetické náklady na reprodukci, náklady a časování pelichání, migrace a navigace 5. 
Sociální chování, individuální chování jedince v prostoru, teritoriální chování, dominantní chování, 
chování v hejnu, sociální signály 6. Reprodukce a vývoj: velikost snůšky, vejce, hnízdění a inkubace, 
produkce spermií, kompetice spermií 7. Hnízdění a inkubace, architektura hnízda, hnízdní materiál, 
obrana hnízda, koloniální hnízdění, stavba hnízda, mikroklima 8. Párovací systémy - typy, monogamie, 
tvoření páru, mimo-párové kopulace, párovací systémy a ekologie, polygynie, polyandrie, lek 9. Růst a 
vývoj, embryonální vývoj, líhnutí, altriciální a precociální, regulace teploty, energie a výživa, růst, 
kompetice mezi mláďaty, krmení mláďat, sanitace hnízd 10. Rodičovská péče a monogamie, "trade off" 
a konflikty v rodičovské péči, kooperace, vnitro a mezidruhový hnízdní parasitismus 11. Demografie: 
životní historie, tabulky, přežívaní a mortalita, kolísání populací, růst populací, regulace populací, 
geografická variabilita druhu, struktura populace druhu, tok genů, lokální variabilita, geografická 
izolace 12. Hybridní zóny, ekologie speciace, chování a speciace, druhová diverzita, otevřená a 
uzavřená společenstva, kompetice 

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

 Gill, F.B. Ornithology, sec. Edition, 1994, W.H. Freeman and Company ISBN:0-7167-2415-4  
 Birkhead, T.R., Mollerr, A.P. 1992. Sperm competition in birds, evolutionary causes and consequences. 

Academic Press, ISBN 0-12-100541-0  
 Bennett, P.M., Owens, I.P.F. 2002. Evolutionary Ecology of Birds, Life Histories, Mating Systems and 

Extinction, ISBN 0-19-851089-6  
 Ligon, D.J., 1999: Evolution of Avian Breeding Systems, ISBN 0-19-854913-X  

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

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

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

nejistoty, legislativní souvislosti testování cizorodých látek ve vodních ekosystémech 
 5) Ryby v aquatickém systému – reprodukce, struktura populací, embryotoxicita, biokumulace, 

biokoncentrace zdroje variability pro ekotoxikologické hodnocení. Metody, organismy vhodné pro 
studium biokumulace xenobiotik ve vodních ekosystémech, testy, vyhodnocení, interpretace 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Výukové metody: Celý kurz je veden jako terénní praktické cvičení s důrazem na bioindikace pomocí 
bentických organismů, schopnost vzorkování sedimentů, vody a vodních organismů.  
Metody hodnocení: prokázání schopnosti nabrat vrorky vody, planktonu a sedimentů prokázání schopností 
rozpoznat typ znečištění vody a způsoby indikace Schopnost měřit veličiny v terénu zápočet  
Literatura:  

 Hill, I.R. et al. Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals. CRC Press, 1994m Boca 
Raton, Florida.  

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

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

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  

Bi7630 Srovnávací fyziologie bezobratlých 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Vácha Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -diskutovat základní principy a 
speciální adaptace vybraných modelových skupin bezobratlých s důrazem na vztahy ekologické 
(ekofyziologické) a etologické (etofyziolické). -znát fyziologické adaptace zejména modelové skupiny hmyzu. -
v kurzu prezentovat a diskutovat obsah relevatního článku. -osvědčit rozšíření znalostí srovnávací fyziologie 
o skupiny bezobratlých.  
Osnova:  
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 Růst těla, metamorfóza. Hormonální regulace. Potrava, trávení, resorbce. Metabolismus a vliv prostředí. 
Dýchání a transport plynů. Složení tělních tekutin a cirkulace. Imunitní funkce. Vylučování. Svalový 
systém. Funkční anatomie nervového systému. Smyslové orgány. Reflexy, chování. 

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

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

Bi7680 Populační ekologie živočichů 
Vyučující: doc. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D.  
Rozsah: 2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s metody studia populací živočichů. Kromě nezbytné 
teorie obsahuji přednášky i řešení konkrétních příkladů. Na konci tohoto kurzu by student měl vědět jak studovat 
populace živočichů.  
Osnova:  

 1) Úvod: vymezení a cíle oboru, praktické využití, definice populace. 
 2) Popis populací: tabulky přežívání, křivky přežívaní, k-faktorová analýza. 
 3) Modely růstu: diskrétní hustotně-nezávislý model, diskrétní hustotně-závislý model, kontinuální 

hustotně-nezávislý model, kontinuální hustotně-závislý model, modely s časovým opožděním, maticový 
model. 

 4) Vnitrodruhová kompetice: scramble a contest, kooperace. 
 5) Teplotní model: lineární teplotní model, nelineární teplotní modely. 
 6) Mezidruhová kompetice: mutualizmus, interspecifická kompetice, nika, koexistence, posun znaku, 

matematický model Lotky-Volterry. 
 7) Predace: specializace, preference, funkční odpověď, numerická odpověď, refugia, agregace. 
 8) Modely predace: model Lotky-Volterry, model Nicholsona-Baileyho, model hostitel-patogén. 
 9) Metapopulace: typy rozložení, metapopulace, metapopulační model, ostrovní biogeografie. 

Výukové metody: teoretická příprava a řešení praktických příkladů  
Metody hodnocení: Výklad teorie je doplněn řešením příkladů. Závěrečné hodnocení je formou písemné 
zkoušky (teorie i řešení příkladů), domácí práce není požadována, návštěva výuky je doporučená.  
Literatura:  

 Jarošík, Vojtěch. Růst a regulace populací. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. 170 s. ISBN 80-200-1330-
X. info  

 Begon, Michael - Mortimer, Martin - Thompson, David J. Population ecology :a unified study of 
animals and plants. 3rd ed. Malden, Mass. : Blackwell Science, 1996. viii, 247. ISBN 0-632-03478-5. 
info  

 Hastings, A. Population biology :concepts and models. New York : Springer, 1997. xvi, 220 s. ISBN 0-
387-94862-7. 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  

 Gotelli, Nicholas J. A primer of ecology. 3rd ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2001. xxi, 265 
s. ISBN 0-87893-273-9. info  

Bi7683 Vybrané kapitoly z ekologie stojatých vod 
Vyučující: doc. Ing. Josef Hejzlar CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
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Osnova:  

 1.Stratifikace a míchání jezer (Vrba, 22/2): geografická variabilita hlavních abiotických faktorů 
určujících hydrodynamiku a produktivitu jezer morfologie, doba zdržení, hustota, teplota, teplo, salinita, 
aj.; příklady poly-/di-/mono-/amixie, holo-/mero-/atelomixie; srovnání limnologie jezer Bajkal a 
Tanganjika hluboká oligotrofní jezera s podobnou morfologií, endemismus 2.Ekologická stechiometrie 
(Vrba, 1/3): stechiometrie a homeostáze v limnologii, C:N:P poměr v buňkách a organismech, důsledky 
pro potravní sítě, variabilní poměr růst autotrofů, nevyvážené zdroje růst heterotrofů (osmo-/fagotrofie); 
konzumenti stechiometrie recyklace živin, 3.Paleolimnologie (Vrba, 8/3): sedimentační rychlost vs. 
produktivita a transport sedimentů, stárnutí jezer, zazemňování, historický záznam vs. diageneze, 
biologické a chemické změny rozsivky (pH, trofie), pylová zrna (makrofyta, povodí), datování 
sedimentů (210Pb, 137Cs, 14C), 4.Pelagické potravní sítě odlišné postavení a význam mikrobiálních 
interakcí v různých typech vodních ekosystémů (Šimek, 15/3): extrémně kyselé nádrže, acidifikovaná 
jezera, jezera s vysokým obsahem huminových látek v porovnání s tzv. clear-water lakes rozdílnost ve 
významu zdrojů organického C, systémy s vysokou turbiditou, subtropická a tropická jezera a systémy 
s velkým přísunem suspendovaných částic, role těchto částic sorpce organických látek na jejich povrch. 
5.Specifika údolních nádrží (Hejzlar, 22/3): morfologie, hydrologie, management a jejich vliv na 
hydrodynamiku a další abiotické veličiny, vodohospodářské účely a funkce nádrží, odlišnosti 
morfologie a hydrologie od jezer, dopady vodohospodářského využívání na organismy a na kvalitu 
vody. 6.Specifika údolních nádrží vliv morfologie a managementu na strukturu potravních sítí a další 
biotické interakce (Šimek, 29/3): Vliv parametrů vody v přítoku do nádrže a doba zdržení na: (i) vznik 
přechodné zóny s intenzivním mícháním, zařazení přítokové vody do profilu nádrže a rychlé změny ve 
složení planktonních společenstev; (ii), biotické a abiotické gradienty, typ sukcese na podélném profilu 
nádrže, různá role autotrofní a heterotrofní složky planktonu (autochtonni versus alochtonní zatížení 
org. látkami) 7.Vnitřní zatížení a eutrofizace (Hejzlar, 5/4): původ a základní charakteristiky sedimentů, 
diagenetické procesy v sedimentu, chemismus fosforu ve vodě a v sedimentech, role typu potravních 
sítí, spojení koloběhu P v nádrži s hydrologickým režimem nádrže, možnosti managementu spodní 
vypouštění, srážení fosforu, bagrování, biomanipulace 8.Rybnikářství (Vrba, 12/4): vliv tradiční vs. 
intenzívní produkce ryb na rybniční ekosystémy, charakteristika rybníka, závislost celkového přírůstku 
a individuální biomasy (Lundbeck), řízené složení rybích obsádek, exaktní stanovení, kaprové a 
pstruhové akvakultury, meliorační funkce vedlejších ryb (tolstolobik), složení zooplanktonu vs. hustota 
rybí obsádky, přikrmování, veterinární zásahy 9.Stará jezera (ancient lakes) unikátní jezerní 
ekosystémy, Velká jezera (Great Lakes) největší jezerní systém (Vrba, 3/5): 10.Antarktická jezera život 
pod ledem a ve tmě (Vrba, 10/5): permanentní stratifikace, difúze, odložená dekompozice (legacy) 

Výukové metody: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Metody hodnocení: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Literatura: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Bi7684 Vybrané kapitoly z říční ekologie 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D., Mgr. Marie Zhai Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Doplňující a rozšiřující přednáška k základnímu kurzu hydrobiologie věnovaná novinkám a 
specifickým problémům. Zajišťovna částečně externími učiteli a hostujícími profesory. Na konci tohoto kurzu 
bude student schopen: porozumět a vysvětlit novinky, hypotezy a teorie v ekologii říčních systémů.  
Osnova:  

 Teorie kolonizačního cyklu a mechanismy permanentní údržby v tekoucích vodách, teorie říčního 
kontinua a diskontinua, principy ekologického hodnocení říční sítě, obnova ekologického kontinua říční 
nivy. 

Výukové metody: Přednášky s diskuzí v hodině.  
Metody hodnocení: Ukončení ústní zkouška.  
Literatura:  

 Fluvial hydrosystems. Edited by Geoffrey E. Petts - C. Amoros. 1st ed. New York : Chapman & Hall, 
1996. xii, 322 p. ISBN 0-412-37100-6. info  
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 The rivers handbook :hydrological and ecological principles. Edited by Peter Calow - Geoffrey E. 
Petts. 1st pub. Oxford : Blackwell scientific publications, 1994. 523 s. ISBN 0-632-02985-4. info  

 The rivers handbook :hydrological and ecological principles. Edited by Peter Calow - Geoffrey E. 
Petts. 1st pub. Oxford : Blackwell scientific publications, 1992. 526 s. ISBN 0-632-02832-7. 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  

 Hakanson, Lars - Peters, Robert Henry. Predictive limnology :methods for predictive modelling. 
Amsterdam : SPB Academic Publishing, 1995. ix, 464 s. ISBN 90-5103-104-1. info  

 Giller, Paul S. - Malmqvist, Björn. The biology of streams and rivers. 1st publ. New York : Oxford 
University Press, 1999. vii, 296 s. ISBN 0-19-854977-4. info  

 Hutchinson, G. Evelyn - Edmondson, Yvette H. A treatise on limnology. Vol. IV, the zoobenthos. New 
York : John Wiley & Sons, 1993. 944 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  

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 
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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 
(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.  

Bi7802 Zoologický seminář III. 
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, informace o postupu řešení diplomových prací, aktuální 
přednášky domácích a zahraničních odborníků.  
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: Seminář se zvanými přednáškami.  
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  

 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  

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

Bi7831 Diplomová práce ze zoologie I. 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující 
veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevzdá 
diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).  
Osnova:  

 Studium literárních pramenů, odběr zoologických vzorků, zpracování dat, vědecká prezentace. 
 Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. 

Výukové metody: odběr vzorků v terénu, zpracování dat, práce s literaturou  
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  

Bi7870 Speciální zoologie bezobratlých 
Vyučující: doc. RNDr. Michal Horsák Ph.D., Mgr. Marie Zhai Ph.D.  
Rozsah: 1/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem je podat informace o následujících tématech: Nová klasifikace některých skupin, změny 
v názorech na příbuznost na základě molekulárně biologických metod. Nové poznatky o biologii a systematice 
vybraných skupin (zvláště Protista, Porifera, Hydrozoa, Rhabditophora, Gnathostomulida, Loricifera, Annelida, 
Pogonophora, Cycliophorida, Ectoprocta, Hemichordata. Anatomie a naše druhy měkkýšů a korýšů.  
Osnova:  

 1. Součastné pojetí klasifikace jednobuněčných eukaryot a seznámení se s běžnými zástupci naší fauny. 
 2. Determinace běžných zástupců jednobuněčných eukaryot naší fauny. 
 3. Houbovci naší fauny, determinace, ekologie, životní cyklus, praktická determinace. 
 4. Žahavci naší fauny, determinace, ekologie, životní cyklus, praktická determinace. 
 5. Suchozemští plži naší fauny, běžné druhy a jejich determinace, ekologie a rozšíření. 
 6. Vodní plži a mlži naší fauny, běžné druhy a jejich determinace, ekologie a rozšíření. 
 7. Součastná fylogeneze "korýšů". 
 8. "Korýši" naší fauny, běžné druhy, jejich determinace, ekologie a rozšíření. 
 9. Annelida, součastná fylogeneze, zajímavé skupiny. 
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 10. Aktuální fylogeneze mnohobuněčných živočichů, málo známé a nedávno popsané skupiny, aktuální 
poznatky - I. 

 11. Aktuální fylogeneze mnohobuněčných živočichů, málo známé a nedávno popsané skupiny, aktuální 
poznatky - II. 

 12. Aktuální fylogeneze mnohobuněčných živočichů, málo známé a nedávno popsané skupiny, aktuální 
poznatky - III. 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: tříhodinové přednášky kombinované s praktickým cvičením; účast povinná; ústní zkouška  
Literatura:  

 Zrzavý J., 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha, 255 pp.  
 Ruppert E.E., Fox R.S. & Barnes R.D., 2004: Invertebrate zoology. Seventh edition. Thomson, 

Brooks/Cole, 963 pp.  
 Adl S.M. et al., 2005: The new higher level classification of Eukaryotes with emphasis on the taxonomy 

of Protists. J. Eukaryot. Microbiol., 52(5): 399-451.  

Bi7872 Biologie parazitických protozoí 
Vyučující: prof. MVDr. Břetislav Koudela CSc.  
Rozsah: 3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je seznámit studenty se základními skupinami parazitických protozoí, jejich 
taxonomickým zařazení, současnými názory na jejich fylogenezi, buněčnou organizací, životními cykly, vlivem 
na hostitele. Studenti budou také stručně seznámeni s nemocemi, které jsou způsobovány parazitickými prvoky.  
Osnova:  

 1. Definice protozoí a jejich jednobuněčnými eukaryotními organizmy a jejich vývojové vztahy. 
Buněčná organizace protozoí s důrazem na parazitické formy 2. Euglenozoa 3. Metamonada 4. 
Oxymonada 5. Parabasala 6. Percolozoa 7. Rhizopoda 8. Alveolata 9. Apicomplexa 10. Ciliophora 11. 
Protista mimo říši Protozoa: Microspora, Myxozoa, Chromista, Pneumocystis spp. 12. Diskusní seminář 
Literatura Hausmann, K. and Hülsmann, N. Protozoology. Georg Thieme Vrlg., Stuttgart, N. Y. 1996, 
338s. Bednář, M., Fraňková,V., Schindler, J., Souček, A., Vávra, J. (Eds. ). Lékařská mikrobiologie: 
bakteriologie, virologie, parazitologie. Marvil, Praha, l996, 558s. Jírovec, O. a spolupracovníci. 
Parasitologie pro lékaře. III. vydání. Avicenum/ 1977, 797s. Lee, J. J., Hutner, S. H. a Bovee, E. C. 
(Eds. ). Illustrated Guide to theProtozoa. Society of Protozoologists 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Doporučená literatura viz osnova přednášky  

Bi7872c Biologie parazitických protozoí - cvičení 
Vyučující: prof. MVDr. Břetislav Koudela CSc.  
Rozsah: 0/3. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem cvičení je seznámit studenty se základními skupinami parazitických protozoí, jejich 
taxonomickým zařazení, současnými názory na jejich fylogenezi, buněčnou organizací, životními cykly, vlivem 
na hostitele.  
Osnova:  

 1. Úvod 2. Euglenozoa 3. Metamonada 4. Oxymonada 5. Parabasala 6. Percolozoa 7. Rhizopoda 8. 
Alveolata 9. Apicomplexa 10. Ciliophora 11. Microspora, Myxozoa, Chromista, Pneumocystis spp. 12. 
Diskusní seminář 

Výukové metody: praktické cvičení  
Metody hodnocení: zápočet na základě protokolů ze cvičení  
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Literatura:  

 Doporučená literatura viz osnova přednášky  

Bi7874 Biologie parazitických helmintů 
Vyučující: doc. RNDr. Milan Gelnar CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Divertita helmintů, morfologické, biologické, fyziologicko-biochemické a etologické adaptace, 
struktura a funkce orgánových soustav, vývojové cykly, asexuální a sexuální reprodukce, strategie síření a 
přenosu, ekologie halmintů, parazito-hostitelské intzerakce, a systémy, fylogeneze a klasifikace, přehled 
hlavních skupin: Trematoda, Monogenea, Cestoda, Acanthocephala, Nematoda: charakteristika, morfologie, 
vývoj, zástupci, význam.  
Osnova:  

 Charakteristika helmintů, základní terminologie a pojmy, metody studia. Morfologické, biologické, 
fyziologicko-biochemické a etologické adaptace helmintů Přichycovací orgány a povrchové struktury 
Tělní dutiny a vnitřní orgány, nervo-svalová sostava Trávicí soustava a exkreční systémy Reprodukční 
soustava - morfologie a funkce Typy životních a vývojových cyklů Základy ekologie helmintů 
Molekulární a biochemické interakce Fylogeneze a klasifikace Charakteristika hlavních skupin: 
Trematoda Monogenea Cestoda Acanthocephala Nematoda Pentastomida aj. Doporučená Literatura: 
Horák P., Scholz T.: Biologie helmintů (skriptum), Karolinum, 1998. Mehlhorn H. (ed.): Encyclopedic 
Reference of Parasitology, Springer, Berlin-Heidelberg-New York, 2001. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Doporučená literatura viz osnova pžednášky  

Bi7874c Biologie parazitických helmintů - cvičení 
Vyučující: RNDr. Božena Koubková Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Přehled hlavních skupin helmintů, jejich charakteristika, morfologie, vývoj, zástupci.  
Osnova:  

 Trematoda- Aspidogastrea, Digenea; Monogenea - Dactylogyrodae, Gyrodactylidae, Diplozoidae;, 
Cestoda - Gyrocotylida, amphilinida, Eucestoda; Nematoda; Acanthocephala 

Výukové metody: praktická cvičení  
Metody hodnocení: zápočet na základě protokolů  
Literatura:  

 Jíra J., 1998: Lékařská helmintologie. Galén Praha; Horák P., Scholz T., Biologie helmintů,1998, 
Karolinum Praha.  

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, 
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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) 

 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  
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Bi7921 Pokročilé zpracování biologických dat 
Vyučující: Ing. Marek Brabec PhD.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je představit vybrané metody pokročilé analýzy dat, zaměřené na analýzu dat 
s korelacemi.  
Osnova:  

 1) Korelované data. 2) Experimentální design: Nested, Split-plot, Pseudoreplikace. 3) Analýza 
časových řad. 4) Prostorová analýza. 5) Smíšené modely: GLS, LME a GEE. 6) Fylogenetické korekce. 

Výukové metody: Výuka je postavena na řešení konkrétních biologických příkladů.  
Metody hodnocení: Zkoušení je průběžné - v podobě řešení domácích úkolů. Návštěva přednášek je 
doporučená.  
Literatura: 0/2. 2 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  

Bi7960 Fauna obratlovců ČR 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Řehák Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přehled fauny obratlovců ČR a SR (mihule, paprskoploutvé ryby - jeseteři a ryby kostnaté, 
obojživelníci, blanatí - plazi, ptáci a savci. Druhy původní, introdukované, vymizelé a invazní - jejich areál 
v Evropě, distribuce v ČR a SR, stupeň ohrožení a ochrana. Hlavní cíle předmětu jsou: osvojit si znalosti 
o současném rozšíření jednotlivých skupin obratlovců vyskytujících se na území ČR a SR v kontextu s faunou 
střední Evropy; porozumět a vysvětlit životní historii jednotlivých druhů obratlovců; posoudit na základě 
znalostí o distribuci a ekologických požadavcích druhů stupeň ohrožení (Červené seznamy) a znát legislativní 
ochranu jednotlivých druhů obratlovců (zákony a vyhlášky).  
Osnova:  

 Přehled fauny obratlovců ČR a SR - postavení ve fylogenetickém systému 
 Biogeografie vodních a suchozemských obratlovců 
 Rozšíření, ekologie, ohrožení a ochrana druhů v jednotlivých skupinách obratlovců: mihule, jeseteři, 

kostnaté ryby, obojživelníci, blanatí: plazi, savci a ptáci. 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: výuka v podzimním semestru, jednou týdně, přednášky, ukončení písemným testem  
Literatura:  

 Dungel, Jan - Řehák, Zdeněk. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. 1. vyd. 
Praha : Academia, 2005. 162 s. 10037. ISBN 80-200-1282-6. info  

 Hudec, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Illustrated by Jan Dungel. Vyd. 1. Praha : 
Academia, 2001. 249 s. ISBN 80-200-0927-2. info  

 Gaisler, Jiří. Atlas savců České a Slovenské republiky. Illustrated by Jan Dungel. Vyd. 1. Praha : 
Academia, 2002. 150 s. ISBN 80-200-1026-2. info  

Bi7980 Aplikovaná entomologie 
Vyučující: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara CSc.  
Rozsah: 2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit: Civilizační a 
environmentální aspekty entomologie. Paleoentomologie, exobiologie. Biomonitoring. Opylovači. Soudní a 
armádní entomologie. Suroviny. Bionika. Kulturní entomologie. Lékařská, veterinární, zemědělská a lesnická 
entomologie. Sklady a domácnosti. Radiace, radioaktivita. Biologická ochrana. Mikroorganismy. Transgenní 
rostliny. Snižování biodiverzity, ochrana.  
Osnova:  

 I) 
 VSTUP: 
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 Mezioborové vazby. Hmyz jako nejbohatší složka ekosystémů: jeho evoluční úspěch, čím se úspěch 
projevuje. podíl hmyzu na utváření krajiny: ekosystémy přirozené a antropocenózy, ovlivňování 
prostředí využívaného člověkem, kolonizace nových území, introdukce. 

 VZÁJEMNÉ INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A HMYZEM: 
 prostorové, vztahové, funkční vztahy: predátoři, potrava, paraziti, přenašeči, saprofágové, spec.funkce, 

opylovači (viz III). 
 VYUŽÍVÁNÍ HMYZU ČLOVĚKEM: 
 Hmyz v čase a prostoru: paleoentomologie, význam pro studia evoluce, rekonstrukce klimatu, datování 

vrstev pro archeologická studia, vazba na lidská sídla, paleoekologie, eutrofizace vod. Exobiologie. 
 II) 
 Hmyz jako indikátor kvality životního prostředí, charakteru a stupně vývoje ekosystémů a jejich změn: 

2/1 co je to biodiagnostika, bioindikátor, čím se řídí výběr bioindikátorových organismů, jaké jsou typy 
bioindikátorů, využití synekologie hmyzu pro indikaci kvality biotopů, využití SQI, indexu pro 
vyjádření kvality území na příkladě dvoukřídlého hmyzu, bioindikace vlhkostních změn, indikace 
sukcesních změn, indikace zoogeografických prvků a klimatických změn, biomonitoring chemických 
změn v přírodě, cv. referáty. 

 Pozn.: údaje týkající se využití hmyzu k bioindikaci znečistění vod viz Aplikovaná hydrobiologie 
v jarním semestru (Helešic), viz také přednáška ze Zoogeografie v jarním semestru (Vašátko). 

 III) 
 Hmyz ve funkci opylovačů: opylování rostlin hmyzem, chovy opylovačů, cv. návštěva chovné 

laboratoře (Ptáček). 
 IV) 
 Hmyz jako zdroj inspirace v technických oborech (bionika): spojovací konstrukce, bioluminiscence, 

chemoreceptory, termoreceptory, fotoreceptory, mechanoreceptory. 
 Soudní a armádní entomologie, cv. materiál k det, příklady entomo-krimi příběhů. 
 V) 
 Hmyz jako zdroj obnovitelných surovin, výroba léčiv a kosmetiky, využití živého hmyzu pro lékařské 

účely, doplňkový zdroj potravin, chov hmyzu jako koníček, pokusná laboratorní zvířata, krmný hmyz, 
hmyzí zápasníci a sázky, rybářské mušky, cv. přinést příklady využití, vlastní chovaný hmyz. 

 Hmyz v mytologii, zdroj inspirace v umění, jako přírodní materiál i inspirace v užitém umění, jako 
symboly v heraldice, hmyz v geografických názvech i jménech osob, ve rčeních a příslovích, hmyz 
v muzejních i amatérských sbírkách, hmyz v počítačových a fantasy hrách, cv. přinést příklady. 

 VI) 
 VLIV HMYZU NA ČLOVĚKA: 
 Lékařská entomologie lidských obydlí: synantropní dvoukřídlí, krevsající hmyz, další hygienicky 

významný hmyz. Vnější prostředí urbanocenóz: skládky. Přírodní prostředí. Veterinární entomologie 
v chovech domácích a hospodářských zvířat, pastviny, stáje, včelstva, cv. determinace parazitů, přinést 
materiál. 

 Pozn.: údaje týkající se acarologie viz jarní semestr III. roč. Speciální parazitologie (Gelnar), jarní 
semestr Lékařská parazitologie (Ditrich). 

 VII) 
 odhad rodů a orientační určení nejhojnějších jihomoravských komárů (Culicidae). 
 VIII) 
 Zemědělská entomologie, polní kultury, cv. determinace zemědělsky významných druhů. 
 IX) 
 Zemědělská entomologie, zahradnictví, ovocnářství, cv. determinace zemědělsky významných druhů. 

Problematika boje, signalizace, kontrola. 
 X) 
 Lesnická entomologie, cv. determinace lesnicky významných druhů (hmyz, požerky). 
 XI) 
 Entomofauna potravinářských provozoven, skladišť a domácností, synantropové. Cv. determinace 

synantropních druhů. 
 SNIŽOVÁNÍ POČETNOSTI HMYZU NECHEMICKOU CESTOU: 
 Radiace, radioaktivita a hmyz, cv. referáty. 
 XII) 
 Vliv mikroorganismů a jejich metabolitů na hmyz. 
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 VLIV ČLOVĚKA NA HMYZ: 
 Hmyz a biologická ochrana, selhání biol. ochrany. Transgenní rostliny. Snižování biodiverzity, 

současné trendy v ochraně druhů, vyhlašování chráněných území na základě skladby entomofauny, 
obnova biotopů, vysazování vymizelých druhů, ochrana entomofauny v okolních státech, mezinárodní 
úmluvy. 

Výukové metody: Teoretické přednášky s praktickými částmi věnovanými škůdcům a dalším důležitým 
skupinám hmyzu. Studenti připraví vlastní vystoupení.  
Metody hodnocení: Závěrečné vystoupení na vlastní téma z Aplikované entomologie. Ústní zkouška, poznávání 
škůdců a dalšího hmyzího materiálu.  
Literatura:  

 Specializovaná učebnice neexistuje a vzhledem k mnohooborovému pojetí kurzu nelze podávat výčet 
literatury po oborech.  

 Specialized textbook is missing due to a wide conception of the course, it is impossible to quote specific 
literature here for all branch.  

Bi8006 Modelová hodnocení fluviálních ekosystémů 
Vyučující: Mgr. Karel Brabec Ph.D., Mgr. Ondřej Hájek , RNDr. Jiří Jarkovský Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Přednáška nabízí průřez vybranými tématy ekologie fluviálních ekosystémů formou 
modelových příkladů. Každé téma je uvedeno obecným souhrnem dosavadních poznatků, na který navazuje 
představení metodických postupů. Na modelových příkladech jsou prezentovány metody statistického hodnocení 
a interpretace výsledků. Témata jsou členěna do 4 bloků: i) GIS a geostatistika, ii) hydromorfologie, iii) říční 
habitaty a společenstva makrozoobentosu, iv) hodnocení a ochrana fluviálních ekosystémů. Absolventi kurzu 
budou po jeho ukončení schopni: porozumět základním teoriím říční ekologie navrhnout studii v oblasti říční 
ekologie, včetně terénních, laboratorních a analytických metod vysvětlit základní ekologické modely a procesy 
ve fluviálních ekosystémech pracovat s literaturou a dalšími zdroji informací  
Osnova:  

 Úvod (struktura přednášek, literatura, teorie, uspořádání studií) 
 GIS nástroje pro sběr, zpracování a prezentaci informací 
 Analýza modelového povodí (vstupní data) 
 Hodnocení výsledků v různých prostorových škálách 
 Ekohydrologie a hydromorfologické metody 
 Interakce fluviálních a terestrických ekosystémů 
 Říční habitaty a ekologické niky bentických bezobratlých 
 Struktura společenstev a populací 
 Ekologické vztahy ve společenstvech makrozoobentosu 
 Analýza prostorové a časové distribuce makrozoobentosu 
 Využití výsledků základního výzkumu pro hodnocení antropogenních vlivů 
 Systémy hodnocení stavu ekosystémů a účinnosti nápravných opatření 

Výukové metody: přednášky, případové studie, diskuse  
Metody hodnocení: povinnost navštěvovat výuku, diskuse v hodině, kolokvium  
Literatura:  

 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  

 Gordon, Nancy D. Stream hydrology :an introduction for ecologists. 2nd ed. Chichester : John Wiley & 
Sons, 2004. xiv, 429 s. ISBN 0-470-84358-6. info  

 McCune, Bruce - Grace, James B. Analysis of ecological communities. Oregon : Bruce McCune, 2002. 
300 s. ISBN 0-9721290-0-6. info  

 Downes, Barbara J. Monitoring ecological impacts :concepts and practice in flowing waters. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2002. xii, 434 s. ISBN 0-521-77157-9. info  
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 Naiman, Robert J. - Décamps, H. - McClain, Michael E. Riparia :ecology, conservation, and 
management of streamside communities. Edited by Gene E. Likens. Amsterdam : Elsevier Academic 
Press, 2005. xv, 430 s. ISBN 0-12-663315-0. info  

Bi8007 Projevy změn klimatu ve fluviálních ekosystémech 
Vyučující: Mgr. Karel Brabec Ph.D.  
Rozsah: 1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Studenti budou po absolvování kurzu schopni: porozumět roli klimatu v teoriích říční ekologie 
vysvětlit scénáře dopadů klimatických změn na fluviální systémy diskutovat multidisciplinární témata pracovat 
s odbornou literaturou a jinými zdroji informací  
Osnova:  

 Úvod (změny vodních ekosystémů, literatura, přístupy). 
 Vývoj říční sítě v podmínkách střední Evropy (vlivy, časové změny, současná charakteristika). 
 Modely pro predikci klimatického vývoje a hydrologické souvislosti (svět, Evropa, ČR). 
 Potenciální změny vodních ekosystémů (chemické a fyzikální ukazatele, přímé vlivy, interakce). 
 Průtokový, sedimentační a teplotní režim v tocích. 
 Analýza časových řad. 
 Přehled paleolimnologických metod a indikátorových skupin. 
 Klimatické, geologické a hydromorfologické faktory a jejich význam pro vodní organismy. 
 Interakce mezi ekologickými nároky modelových skupin organismů a predikovanými projevy 

klimatických změn (průtokové extrémy, teplota, hydromorfologie). 
 Bioindikace změn klimatu na úrovni druhů a jejich populací (změny areálů, změny species traits). 
 Bioindikace změn klimatu na úrovni společenstev (strukturální změny). 
 Problematika identifikace příčin regionálních a globálních změn při analýzách bioty. 
 Adaptační opatření, ochrana, revitalizace a management vodních ekosystémů. 

Výukové metody: teoretická příprava, přednášky odborníků z dané oblasti  
Metody hodnocení: přednášky, kolokvium  
Literatura:  

 Angelier, Eugene. Ecology of streams and rivers. Enfield, N.H. : Science Publishers, 2003. xi, 215 s. 
ISBN 1-57808-256-0. info  

 Knighton, David. Fluvial forms and processes :a new perspective. London : Hodder Arnold, 1998. xv, 
383 s. ISBN 0-340-66313-8. info  

 Dvořák, V. - Hladný, J. - Kašpárek, L. Climate change hydrology and water resources impact and 
adaptation for selected river basins in the Czech Republic. Climatic Change, Dordrecht-Boston-London 
: Kluwer Academic Publishers, 36, od s. 93–106, 14 s. ISSN 0165-0009. 1997. info  

 Ward, J. Aquatic insect ecology, Biology and habitat. New York : Wiley & Sons, 1992. 438 s. 
ISBN 978-0-471-55007-5. info  

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 
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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  
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.  

Bi8009 Ekosystém tropického pralesa 
Vyučující: MVDr. Ivona Foitová Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Současný stav a trendy biodiverzity. Tropický prales. Chráněné oblasti Indonésie. Proměny 
tropického pralesa. Léčivé prostředky tropického pralesa. Udržení zdraví v nenarušeném ekosystému a speciální 
chování či faktory vedoucí k uzdravení.  
Osnova:  

 Současný stav a trendy biodiverzity: druhově bohatá stanoviště, biologická rozmanitost na úrovni států, 
biodiverzita pralesních ekosystémů, ohrožené druhy. Tropický prales: typy a struktury, dynamika 
tropického pralesa, oblast Indo-Malajského pralesa. Chráněné oblasti Indonésie: přehled chráněných 
oblastí především Sumatry a Kalimantanu, výzkumné priority a aktuální výzkumné aktivity České 
Republiky v daných oblastech, terénní práce a metodologie. Proměny tropického pralesa: ochrana, 
těžba, narušený ekosystém, řízení a dlouhodobá strategie, lidské faktory, zapojení místní komunity. 
Léčivé prostředky tropického pralesa: přírodní produkty a medicína, význam léčivých rostlin v tradiční 
indonéské medicíně, etnofarmakologie, ochrana tropických rostlin a výzkum. Udržení zdraví 
v nenarušeném ekosystému a speciální chování či faktory vedoucí k uzdravení: léčivé rostliny 
v potravním spektru, možné speciální chování vedoucí k uzdravení u orangutanů a ostatních velkých 
primátů. 

Výukové metody: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Metody hodnocení: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Literatura: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Bi8040 Znečišťování vod a ekologie technických zásahů 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními problémy vyplývající z regulace řek, povodí a 
znečišťování vod. Je uváděno mnoho aktuálních příkladů a jsou rozebírány konkrétní vlivy na ekosystémy a 
reakce organismů, populací a společenstev. Nedílnou součástí jsou teoretické a praktické východiska 
k revitalizaci recipientů a celých povodí. Studenti tak získají informace k porozumění vlivu člověka na přírodní 
procesy ve vodním prostředí.  
Osnova:  

 Technické zásahy v povodích a tocích: Globální změny v krajině a v povodí Ovlivňování 
hydrologického režimu recipientů - vodárenské odběry a derivační elektrárny - ekologicky únosné 
minimální průtoky vodní stavby - podélné a příčné regulace toků - jezy a přehrady - přerušení říčního 
kontinua a špičkování vodních elektráren Přirozená a řízená restaurace a revitalizace vodních 
ekosystémů Znečišťování vod globální znečištění - acidifikace - eutrofizace - persistentní polutanty 
(těžké kovy a organické polutanty) - radioaktivní izotopy lokální a regionální znečištění - tepelné 
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znečištění - klasifikace odpadních vod - typy a zdroje odp. vod - základní biologické účinky odpadních 
vod samočistící schopnosti vod 

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:  

povinná literatura  

 Adámek, Zdeněk - Helešic, Jan - Maršálek, Blahoslav - Rulík, Martin. Aplikovaná hydrobiologie. 2. 
rozšířené přepracované. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybařství a ochrany vod, 2010. 350 s. FROV JU. ISBN 978-80-87437-09-4. info  

doporučená literatura  

 Welch, E. B. - Lindell, T. Ecological effects of wastewater : applied limnology and pollutant effects. 
2nd ed. London : E & FN Spon, 1996. x, 425 s. ISBN 0-412-34940-. info  

 Mason, C. F. Biology of freshwater pollution. 4th ed. Harlow : Pearson Education, 2002. xii, 387 s. 
ISBN 978-0-13-090639. info  

neurčeno  

 Eiseltová M. & Biggs J., 1995: Restoration of stream ecosystems. An integrated catchment approach. 
IWRB Publ. 37., UK.  

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

 Eiseltová M. (Eds.), 1994: Restoration of lake ecosystems. A holostic approach. IWRB Publ. 32, UK  
 The rivers handbook :hydrological and ecological principles. Edited by Peter Calow - Geoffrey E. 

Petts. 1st pub. Oxford : Blackwell scientific publications, 1992. 526 s. ISBN 0-632-02832-7. info  
 Petts G.E., 1984: Impounded rivers. Wiley Chichester  
 The rivers handbook :hydrological and ecological principles. Edited by Peter Calow - Geoffrey E. 

Petts. 1st pub. Oxford : Blackwell scientific publications, 1994. 523 s. ISBN 0-632-02985-4. info  
 Hellawell J.M., 1986: Biological indicators of freshwater pollution and environmental management. 

Elesevier App.Sci.Publ., London  

Bi8045 Čistírenství a vodárenství 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s biotechnologickými postupy využivánými v čitírenství a 
vodárenství. Je uveden i stručný přehled technických postupů, fyzikálního a chemického čištění vod. Kurz ma za 
úkol připravit studenty pro praxi, tak aby získali základní přehled v oboru.  
Osnova:  

 Biologické čištění odpadních vod - základní principy biologického čištění odpadních vod - přírodní 
metody - biologické rybníky a závlahy - vegetační čistírny - aerobní čištění odp. vod. - biologické 
kolony a filtry - biodiskové reaktory - aktivační metody - anaerobní čištění odp. vod Chemické a 
fyzikální metody čištění odp. vod Vodárenská hydrobiologie - požadavky na kvalitu surové a upravené 
vody - chemie, bakteriologie a biologie vody - chuť a zápach vody - požadavky na výběr zdrojů vody a 
metodika kontroly - vodárenské nádrže, biologické charakteristiky a řízení kvality vody - technologie 
přípravy pitné vody, její doprava a skladování 

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:  

doporučená literatura  
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 Chudoba J., Dohányos M. & Wanner J., 1991: Biologické čištění odpadních vod. SNTL Praha.  
 Tesařík, Igor. Vodárenství. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 487 s. info  

neurčeno  

 Podhorský, Jiří. Jímání a úprava vody. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1963. 
258 s. info  

 Vymazal, Jan. Čištění odpadních vod v kořenových čistírnách. Třeboň : ENVI, 1995. 147 s. info  
 Hübner, Pavel. Úprava vody pro průmyslové účely. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze, 2006. 132 s. ISBN 80-7080-624-9. info  

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.  

Bi8056 Základy rybářství 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Adámek CSc.  
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Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Budou podány biologické základy produkce ryb v rybnících a speciálních rybochovných 
objektech. Hlavní pozornost bude orientována na druhy ryb v rybniční akvakultuře a intenzivních chovech a 
základní technologické postupy chovu se zřetelem na víceúčelové využití rybníků a jejich vodohospodářskou 
funkci.  
Osnova:  

 I. CHARAKTERISTIKA AKVAKULTURY U NÁS A VE SVĚTĚ. II. RYBNÍKÁŘSTVÍ 1. Definice 
rybníkářství, historický přehled. 2. Technická konstrukce rybníků, typy rybníků. 3. Rybniční ekosystém 
4. Hlavní chované druhy a složení obsádek rybníků. 5. Přirozená potrava a přikrmování ryb 6. 
Technologie přirozené a umělé reprodukce hospodářsky významných druhů ryb 7. Inkubace jiker a 
odchov raných stádií 8. Technologie rybniční akvakultury, hospodářský cyklus 9. Mimoprodukční 
význam a víceúčelové využití rybníků III. PSTRUHAŘSTVÍ A INTENZIVNÍ CHOVY 1. Druhy ryb 
v intenzivních chovech 2. Pstruhařské objekty a jednotky intenzivních chovů 3. Umělý výtěr 
lososovitých a inkubace jiker 4. Základy chovatelských postupů 5. Krmení a výživa IV. ZÁKLADY 
CHOVU RAKŮ V. ZNEČIŠTĚNÍ VODY Z OBJEKTŮ AKVAKULTURY A MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ 
VI. PRODUKCE NÁSAD PRO ZARYBŇOVÁNÍ VOLNÝCH VOD 

Výukové metody: přednášky  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Developments in aquaculture and fisheries science. Amsterdam : Elsevier,. info  
 Vacek, Jan. Ekonomické otázky rozvoje rybářství : (studijní zpráva) : Economic problems of the 

development of fisheries : (review) (Souběž.) : Ekonomičeskije voprosy razvitija rybovodstva : (obzor) 
(Souběž.). Praha : Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1981. 68 s. info  

 Economic problems of the development of fisheries : (review) (Souběž.) : Ekonomické otázky rozvoje 
rybářství : (studijní zpráva). info  

Bi8057 Terénní cvičení z arachnologie 
Vyučující: doc. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D.  
Rozsah: 0/0. 3 dny. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cvičení navazuje na přednášky z Arachnologie (Bi8055). Je tudíž dostupné pouze studentům, 
kteří tento kurz absolvovali. Cílem cvičení je naučit se aplikovat poznatky získané z teoretického kurzu 
Arachnologie v terénním výzkumu.  
Osnova:  

 Studenti rozděleni do skupin dostanou za úkol řešit konkrétní projekt, který zahrnuje nashromáždění 
materiálu/dat v terénu, jejich zpracování (např. determinace pavoukovců) a prezentace dosažených 
výsledků. 

Výukové metody: Teénní a laboratornní skupinové cvičení.  
Metody hodnocení: Hodnoceno je zvládnutí vypracování zadaného projektu.  
Literatura:  

 Bude zabezpečena cvičícími na místě konání.  

Bi8060 Behaviorální ekologie 
Vyučující: Mgr. Jan Zukal Dr.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). 2+2 se Zk povinné jen pro vertebratology. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem výuky Behaviorální ekologie je pochopení adaptivního významu chování a jeho 
vlivu na šance jedince k přežití a maximalizaci inclusive fitness. A také k pochopení vlivu ekolgických 
podmínek na změnu chování. Jde tedy o průnik výzkumu chování, ekologie a evoluce.  
Osnova:  
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 1. Evoluce adaptací v chování 2. Biologické funkce, které ovlivňují přežívání a reprodukční úspěšnost 
živočichů 3. Principy ekonomického rozhodování v chování 4. Interakce predátor a kořist, inter- (intra-) 
specifická kompetice, individuální rozdíly 5. Sexuální selekce, evoluce reprodukčních strategií, 
kompetice spermií, investice rodičů 6. Evoluce signálů živočichů 

Výukové metody: Přednáška a samostatná prezentace zadaného úkolu vč. týmového úkolu.  
Metody hodnocení: Přednášky. Ústní zkouška.  
Literatura:  

 Behavioural ecology :an evolutionary approach. Edited by J. R. Krebs - N. B. Davies. 4th ed. Malden, 
Mass. : Blackwell Publishing, 1997. viii, 456. ISBN 0-86542-731-3. info  

Bi8065 Biologie parazitických členovců 
Vyučující: RNDr. Andrea Valigurová Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška je členěna do tří bloků: 1-4 základy bionomie a evoluce jednotlivých skupin 
parazitických členovců, 5-7 adaptace členovců k parazitismu a jejich vztah k hostiteli, 8-12 faktory určující 
význam hematofágních členovců jako vektorů a patogenů.  
Osnova:  

 1. Základy bionomie, klasifikace a evoluce parazitických skupin roztočů -Parasitiformes, Acariformes. 
2. Phthiraptera, Heteroptera (základní charakteristika skupin; evoluční trendy směřující ke vzniku 
parazitismu, základní bionomické údaje parazitických skupin). 3. Diptera-Nematocera (základní 
charakteristika dipter, bionomie hematofágních forem). 4. Diptera-Brachycera (evoluční trendy vzniku 
hematofágních a endoparazitických skupin, hlavní bionomické údaje; parazitoidi). Siphonaptera 
(charakteristika skupiny a hlavní bionomické údaje). 5. Vznik hematofágie a strategie hematofágů. 
Bionomické, anatomické a fyziologické adaptace k hematofagii. 6. Adaptace tkáňových a střevních 
parazitů (invaze, únik imunitním mechanismům hostitele, enzymové vybavení, regulace populačního 
růstu). Rezistence hostitelů k ektoparazitům, interakce ektoparazitů s imunitním systémem obratlovců. 
7. Koevoluce parazit-hostitel (specifita vztahu hostitel-parazit a mechanismy jejího vzniku, metody 
studia koevoluce parazita a hostitele). 8. Vnitřní prostředí členovců jako životní prostředí 
mikroorganismů (anatomické a fyziologické faktory, specifita vztahu vektor-patogen, vývoj 
mikroorganismů v tkáních vektora, patogenita infekčních agens pro vektora, transstadiální a 
transovariální přenos, interference patogenů v těle vektora). 9. Obranné a rozpoznávací mechanismy 
členovců, faktory vnímavosti a rezistence k patogenům. 10. Bionomické a ekologické faktory určující 
význam členovců jako vektorů (epidemiologie, zoonózy, antropozoonózy, synantropie). 11. Populační 
biologie vektorů a její význam pro přenos patogenů (modely přenosu patogenů, struktura populací 
vektorů, populační genetika, molekulární taxonomie). 12. Přehled nejvýznamnějších parazitárních a 
infekčních onemocnění přenášených členovci (původce, vývojový cyklus, geografické rozšíření). 
Cvičení: 1-8 Morfologie a klasifikace jednotlivých skupin členovců (mikroskopické preparáty). 9-10 
Anatomie krevsajících členovců - pitvy. 11-12 Histologie a ultrastruktura tkání krevsajících členovců - 
histologické preparáty, elektronmikroskopické snímky. 13 Určování parazitických skupin podle klíčů. 
Literatura: Lane R.P. and Crosskey R.W. (eds.)1993: Medical insects and arachnids. Chapman and 
Hall. Kettle D.S.1995: Medical and veterinary entomology. CAB International. Beaty B.J and 
Marquardt W.C. (ed) 1996: The biology of disease vectors. University Press of Colorado. Service M.W. 
(ed.)1988: Biosystematics of hematophagous insects. Clarendon Press, Oxford. Lehane M.J. 1991: 
Biology of blood-sucking insects. Harper Collins Academic, London. Kim. K.C. (ed.)1985: 
Coevolution of parasitic arthropods and mammals. John Wiley, New York. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Doporučená literatura viz osnova přednášky  



 

 60 

Bi8065c Biologie parazitických členovců - cvičení 
Vyučující: RNDr. Andrea Valigurová Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními morfologickými charakteristikami 
parazitických členovců. Na konci tohoto kurzu bude student schopen identifikovat zástupce vybraných skupin 
parazitických členovců.  
Osnova:  

 1-8 Morfologie a klasifikace jednotlivých skupin členovců (mikroskopické preparáty). 9-10 Anatomie 
krevsajících členovců - pitvy. 11-12 Histologie a ultrastruktura tkání krevsajících členovců - 
histologické preparáty, elektronmikroskopické snímky. 13 Určování parazitických skupin podle klíčů. 

Výukové metody: praktické cvičení  
Metody hodnocení: zápočet na základě protokolů ze cvičení  
Literatura:  

 Doporučená literatura viz osnova přednášky  

Bi8075 Lékařská parazitologie a diagnostika 
Vyučující: doc. RNDr. Oleg Ditrich CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Osnova: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Výukové metody: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Metody hodnocení: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Literatura: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Bi8075c Lékařská parazitologie a diagnostika - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Oleg Ditrich CSc.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Osnova: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Výukové metody: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Metody hodnocení: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Literatura: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  

Bi8085 Chiropterologie 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Gaisler DrSc., doc. RNDr. Zdeněk Řehák Ph.D., Mgr. Jan Zukal Dr.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Morfologické, fyziologické a behaviorální adaptace k letu, rytmy aktivity, volba úkrytů, 
potravní a reprodukční strategie, echolokace. Problém monofylie či difylie kaloňů a netopýrů. Systematický 
přehled řádu Chiroptera. Teoretický a praktický význam řádu a jednotlivých druhů. Terénní a laboratorní 
výzkumné metody, zpracování a vyhodnocení dat.  
Osnova:  

 Historie výzkumu letounů ve světě a u nás. Hlavní knižní publikace, chiropterologické časopisy, 
sborníky a zpravodaje, další tradiční zdroje informací. Klasické metody práce s netopýry v terénu. 
Charakteristika řádu Chiroptera a podřádů Megachiroptera a Microchiroptera. Morfologie, 
fylogenetický vývoj, rozšíření, ekologie, chování, ohrožení a ochrana netopýrů. Problém monofylie, 
kaloni jako létající poloopice? Přehled čeledí řádu letounů, charakteristické znaky, počet druhů, 
zeměpisné rozšíření, význam pro zachování biodiversity ekosystémů. Chiropterofauna Evropy. Moderní 
metody výzkumu,informace na internetu. Létání a echolokace, práce s ultrazvukovými detektory, 
analýzy potravního spektra, potravní strategie. Energetická bilance, termoregulace, zimoviště a průběh 
hibernace, letní a přechodné úkryty, sociální struktura a komunikace. Fyziologie, ekologie a etologie 
rozmnožování, ontogeneze, průměrný a maximální věk, populační ekologie, monitorování změn 
početnosti. Behaviorální ekologie, loviště a lovecké chování, rytmy aktivity, migrace a jiné přesuny, 
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radiotelemetrické výzkumy, netopýří společenstva a gildy. Praktická cvičení se živými netopýry 
v laboratoři i terénu. 

Výukové metody: přednášky, diskuze, praktické ukázky metod terénních výzkumů  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Altringham J., 1996: Bats: biology and behaviour. Oxford Univ. Press, Oxford, New York, Tokyo, 262 
pp.  

 Náhradní obsah: Adams R.A. & Pedersen S.C: Ontogeny, Functional Ecology, and Evolution of Bats. 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000.  

 Nowak R. M., 1994: Walker's bats of the world. The John Hopkins Univ. Press, Baltimore, London, 
287 pp.  

 Hill J. E. & Smith J. D., 1984: Bats: a natural history. Univ. of Texas Press, Austin, 243 pp.  
 Horáček I., 1986: Létající savci. Academia, Praha, 152 str.  

Bi8095 Ekologie moří a oceánobiologie 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D., Mgr. Marie Zhai Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Základní kurz ekologie mořských ekosystémů a ocenobiologie. Funkce, biodiversita a ekologie.  
Osnova:  

 Základy ocenografie a mořské biologie; Mořské organismy; Funkce a prostředí; Organizmy otevřeného 
moře, Procesy v otevřeném moři;Organizmy mořského dna, Prostředí dna pobřeží; Procesy na dně od 
pobřeží do hlubin oceánů; Vliv člověka na mořské ekosystémy. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Levinton, Jeffrey S. Marine biology :function, biodiversity, ecology. 2nd ed. New York : Oxford 
University Press, 2001. xi, 515 s. ISBN 0-19-514172-5. info  

 Anikouchine, William A. - Sternberg, Richard W. The World ocean : an introduction to oceanography. 
2-nd ed. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1981. i-xii, 513. ISBN 0-13-967778-. info  

 Daniels, Patricia. Oceán. Praha : Egmont, 2001. 60 s. ISBN 80-7186-589-3. info  
 BBC Worldwide Ltd. Modrá planeta : historie oceánů. Č. 1-3, modrá planeta : hlubina : širý oceán : 

The blue planet : a natural history of the oceans. : BBC Worlwide Ltd., 2002. 180 min. info  

Bi8095c Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D.  
Rozsah: 0/0. 2 týdny. 3 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Terenní kurz organizovaný jinými univerzitami.  
Osnova:  

 Dle instrukcí organizatora kurzu. 

Výukové metody: Terénní kurz.  
Metody hodnocení: Zápočet.  
Literatura:  

 Thurman, Harold V. - Trujillo, Alan P. Oceánografie :[tajemný svět moří a oceánů]. Translated by 
Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 80-251-0353-6. info  
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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.  

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

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

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: přednášky; ústní zkouška  
Literatura:  

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

Bi8160 Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu 
Vyučující: doc. RNDr. Michal Horsák Ph.D., Mgr. Jan Roleček Ph.D., Mgr. Jan Sychra  
Rozsah: 0/0/0. 5D. 5 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: studium rostlinné a živočišné složky vybraných ekosystémů, měření 
vybraných faktorů, odběr materialu a zpracování vzorků, dokumentace a konservace. Určování dominantních 
druhů.  
Osnova:  

 Studie rostlinné a živočišné složky vybraných ekosystémů, měření vybraných faktorů, odběr materialu a 
zpracování vzorků, dokumentace a konservace. Určování dominantních druhů. 

Výukové metody: terénní exkurze  
Metody hodnocení: týdenní terénní exkurze během letních prázdnin (5 dnů 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.  

 Kubát K. 2002: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 926 pp.  

Bi8175 Ekologie rašelinišť 
Vyučující: doc. Mgr. Michal Hájek Ph.D.  
Rozsah: 1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat a ekologicky interpretovat hlavní typy 
rašeliništní a prameništní vegetace a pochopit jejich vztah ke gradientům prostředí. Bude schopen rozlišit 
morfologické, hydrologické a trofické typy rašelinišť a podobných biotopů (prameniště, rašelinné louky) a 
porozumět abiotickým a biotickým procesům v rašeliništích. Bude schopen predikovat druhové složení a 
strukturu společenstev jednotlivých skupin organismů podle ekologických faktorů a rekonstruovat a predikovat 
vývoj jednotlivých typů rašelinišť v měnící se krajině. Přednášky jsou doplněny terénním cvičením.  
Osnova:  

 1)Definice a rozdělení rašelinišť. Hydrologie. 
 2)Koloběhy makroelementů. Chemické procesy v rašeliništi. 
 3)Gradienty nasycení bázemi a přístupnosti živin. 
 4)Gradient výšky vodní hladiny 
 5)Teplota, hloubka rašeliny, sukcese 
 6)Antropické ovlivnění 
 7) Měření ekologických faktorů 
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Výukové metody: přednášky (dataprojektor), prezentace odborníka (M. Horsák), případně seminář k aktuální 
literatuře v oboru  
Metody hodnocení: písemný test nebo ústní zkouška, případně referát z aktuální odborné literatury  
Literatura:  

 Charman, Dan. Peatlands and environmental change. Chichester : John Wiley & Sons, 2002. x, 301 s. 
ISBN 0-471-96990-7. info  

 Dierssen K. & B. (2001): Ökosysteme Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht. Band 2, Moore, Ulmer, 
Stuttgart.  

 Rydin, Häkan - Jeglum, John K. - Hooijer, Aljosja. Biology of peatlands. 1st pub. Oxford : Oxford 
University Press, 2006. ix, 343 s. ISBN 0-19-852872-8. info  

 Peatlands :evolution and records of environmental and climate changes. Edited by I. P. Martini - 
Antonio Martínez Cortizas - Ward Chesworth. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, 2006. xviii, 587. ISBN 0-
444-52883-0. info  

Bi8179 Ekologie rašelinišť - cvičení 
Vyučující: doc. Mgr. Michal Hájek Ph.D., doc. RNDr. Michal Horsák Ph.D.  
Rozsah: 0/0. 4 dny. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen v terénu rozlišit hlavní typy rašeliništní a 
prameništní vegetace a predikovat druhové složení jiných taxonomických skupin; zaznamenat klíčové faktory 
prostředí; získat vzorek rašeliny z hlubokých vrstev; determinovat vybrané druhy mechorostů, cévnatých rostlin 
a měkkýšů.  
Osnova:  

 1) Vápnité slatiny, jejich flóra a fauna. 
 2) Slatiny s kalcitolerantními rašeliníky. 
 3) Přechodová rašeliniště. 
 4) Vrchoviště. 

Výukové metody: terénní cvičení  
Metody hodnocení: účast na terénním cvičení, skupinový projekt (sběr vegetačních nebo faunistických dat), 
určovací test na mechorosty  
Literatura:  

 Rydin, Häkan - Jeglum, John K. - Hooijer, Aljosja. Biology of peatlands. 1st pub. Oxford : Oxford 
University Press, 2006. ix, 343 s. ISBN 0-19-852872-8. info  

 Peatlands :evolution and records of environmental and climate changes. Edited by I. P. Martini - 
Antonio Martínez Cortizas - Ward Chesworth. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, 2006. xviii, 587. ISBN 0-
444-52883-0. info  

 Charman, Dan. Peatlands and environmental change. Chichester : John Wiley & Sons, 2002. x, 301 s. 
ISBN 0-471-96990-7. info  

 Dierssen K. & B. (2001): Ökosysteme Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht. Band 2, Moore, Ulmer, 
Stuttgart.  

Bi8600 Vícerozměrné statistické metody 
Vyučující: doc. RNDr. Ladislav Dušek Dr., RNDr. Danka Haruštiaková Ph.D., RNDr. Jiří Jarkovský Ph.D.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: V závěru kurzu je student schopen: Korektně připravit datový soubor pro vícerozměrnou 
analýzu; Vybrat vhodnou metriku podobnosti nebo vzdálenosti včetně metrik používaných pro biologická 
společenstva; Ovládá aplikaci a principy různých shlukovacích algoritmů; Ovládá aplikaci a principy různých 
ordinačních metod; Ovládá aplikaci a princip lineární diskriminační analýzy; Zná výhody a omezení 
jednotlivých dostupných metod; Interpretovat výsledky vícerozměrné analýzy dat; Získá přehled o dostupných 
software pro vícerozměrnou analýzu dat.  
Osnova:  
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 1. Vícerozměná analýza dat – smysl a cíle. Příklady užití vícerozměrných analýz. Výhody a nevýhody 
vícerozměrné analýzy dat. Parametrická a neparametrická vícerozměrná statistika. Statistické SW pro 
vícerozměrnou analýzu dat. 2. Vícerozměrné statistické testy a rozložení. Vícerozměrné normální 
rozložení. Vícerozměrné charakteristiky – medoid. Hottelingovo T, Wishartovo rozdělení. 3. Základní 
matematické operace s vektory a maticemi. Charakteristická čísla a vektory matic. Numerické 
zpracování vícerozměrných ekologických dat. Základní grafické metody zviditelnění vícerozměrných 
souborů dat. 4. Transformace a jiné úpravy vícerozměrných dat. Korelační struktura vícerozměrných 
dat. Podobnost a vzdálenost objektů ve vícerozměrném prostoru. Metriky podobnosti a vzdálenosti a 
jejich úskalí. Asociační matice. 5. Shluková analýza. Kriteria posuzování výsledků shlukovacích metod. 
Základní algoritmy a volba optimální metody porovnávání vzdáleností objektů. Praktické příklady, 
aplikace v ekologii, medicíně, sociálních vědách. Srovnání centroidů dvou nebo více vícerozměrných 
souborů. Koeficienty podobnosti a shluková analýza. Hierarchické aglomerativní shlukování. 
Shlukovací algoritmy. Hierarchické divizivní shlukování. Nehierarchické divizivní shlukování. 6. 
Diskriminační analýza spojitých a diskrétních dat. Bayesovský a Fisherův přístup k diskriminační 
analýze. Ukázka prací, experimentální přístupy k diskriminační analýze. Logistická regrese jako 
alternativa diskriminační analýzy. 7. Základní přehled a interpretace ordinačních metod. Principy 
ordinačních analýz - redukce dimenzionality. Vícerozměrné soubory nominálních dat a absolutních 
četností. Základní typy ordinační analýzy a jejich užití. Analýza hlavních komponent (PCA). Faktorová 
analýza (FA). Korespondenční analýza (CA). Detrendovaná korespondenční analýza (DCA). 8. 
Kanonické ordinační metody. Kanonická korespondenční analýza (CCA). Detrendovaná kanonická 
korespondenční analýza (DCCA). Redundanční analýza (RDA). Další ordinační metody: 
Mnohonásobné škálování (MDS), Analýza hlavních koordinát (PcoA), Kanonická korelace. 9. 
Vícerozměrná analýza experimentálních dat: vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA). Hodnocení 
vícerozměrných vzorkovacích plánů 6. Úvod do vícerozměrných klasifikací (klasifikace na základě 
vícerozměrné podobnosti, klasifikační a regresní stromy, základ neuronových sítí) 10. Aplikace 
vícerozměrných metod v hodnocení druhové diverzity ve vícerozměrné analýze. Možnosti 
vícerozměrného numerického zpracování odhadů druhové diverzity 11. Ucelený souhrn aplikace 
vícerozměrných metod v ekologii, environmentální chemii, experimentální biologii a klinických 
vědách. Praktické ukázky návaznosti shlukové analýzy a analýzy hlavních komponent. Strukturní 
analýza a volba optimálního postupu při zpracování dat. 

Výukové metody: Teoretické přednášky doplněné komentovanými příklady, studenti jsou podporováni 
v kladení otázek týkajících se probírané látky.  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen písemnou zkouškou zaměřenou zejména principy vícerozměrných 
metod, předpoklady výpočtů a jejich aplikaci.  
Literatura:  

 Legendre, P., Legendre, L. (1998) Numerical ecology. Elsevier, 2nd ed.  
 ter Braak, C.J.F. (1996). Unimodal models to relace species to environment. DLO-Agricultural 

Mathematics Group, Wageningen  
 Zar, J.H. (1998) Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed.  
 Flury, B., Riedwyl, H. (1988) Multivariate statistics. A practical approach. Chapman and Hall, London  

Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii 
Vyučující: Ing. Jiří Danihelka Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je zprostředkovat formální dovednosti a podat praktický návod k efektivní 
prezentaci vlastních badatelských výsledků, a to formou diplomové práce, vědeckého sdělení v časopise či 
vystoupení na konferenci nebo semináři. Předmět je určen hlavně studentům magisterského studijního oboru 
sytematická biologie a ekologie - směr botanika. Na praktickou výuku ve cvičeních formou úpravy textů nebo 
krátkých prezentací a řízenou kritickou diskusi o vědeckých textech a vystoupeních kolegů bude navazovat 
samostatná domácí práce.  
Osnova:  

 1. Obvyklá struktura původních vědeckých sdělení (článků) a jejich nejčastější nedostatky; tabulky a 
obrazový doprovod. 

 2. Diplomové a bakalářské práce, jejich správná struktura a notorické chyby. 
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 3. Příprava seznamu literatury a její správné citování v textu i seznamu. 
 4. Sestavení abstraktu a souhrnu. 
 5. Příprava plakátového sdělení (posteru). Co je to Powerpoint?. 
 6. Je jazyk nepřítel? Čeština v diplomových pracích a vědeckých i populárních sděleních. Jak psát, aby 

se to dalo číst. 
 7. Angličtina ve vědeckých sděleních; základní rady, jak se vyhout nejhorším prohředkům. 
 8. Hodnocení výsledků vědecké práce - scientometrie (ISI, impact factor, JCR, SCI, Current Contents). 
 9. Zdroje vědeckých informací v systematické a ekologické botanice, tištěné i elektronické. 
 10. Redakční práce, redigování vědeckých sdělení a časopisů (případně beseda se zkušeným redaktorem 

botanického vědeckého časopisu). 
 11. Korektury a styk s redakcí. 
 12. Recenze vědeckých sdělení a hodnocení rukopisů; knižní recenze určené k publikaci. 
 Další literatura 
 Herben T. (2000): Malý průvodce studiem geobotaniky. - 

http://www.natur.cuni.cz/~botanika/pdf/pruvodce_geob.pdf 

Výukové metody: přednášky diskuse samostatná práce studentů a její prezentace  
Metody hodnocení: Předmět bude ukončen udělením zápočtu za aktivní účast. Podmínkou je zpracování 
cizojazyčného abstraktu a českého souhrnu vlastní bakalářské/seminární nebo diplomové práce, příprava veřejné 
prezentace nebo plakátového sdělení o jedné z těchto prací a splnění dalšího zadaného úkolu k vybranému 
tématu (oprava formálních chyb v seznamu literatury, oprava krátkého českého nebo cizojazyčného textu, 
vědeckého sdělení apod.), jakož i aktivní účast na diskusích k vystoupení učitele a výsledcích práce kolegů.  
Literatura:  

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

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

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

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

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.  
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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, 
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  

Bi8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR 
Vyučující: Mgr. Tomáš Bartonička Ph.D., Mgr. Jan Sychra  
Rozsah: 0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: V průběhu kurzu student bude seznámen s aktuálním výčtem druhů obratlovců žijicích v ČR a 
prostor bude věnován zejména druhům a skupinám, jejichž identifikace je komplikovanější a v kurzech Systém a 
evoluce obratlovců - cvičení jim nelze věnovat dostatek prostoru.  
Osnova:  

 1.Mihule a chrupavčité ryby 
 2. ryby nekaprovité 
 3. kaprovité ryby 
 4. obojživelníci 
 5. plazi 
 6. vodní ptáci 
 7. další nepěvci 
 8. pěvci I. 
 9. pěvci II. 
 10. Eulypotyphla a netopýři 
 11. hlodavci a zajícovci 
 12. šelmy a sudokopytníci 

Výukové metody: Teorie ve zkratce, determinace preparátů  
Metody hodnocení: praktická determinace,zápočet, ústní  
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Literatura:  

 Gaisler, Jiří. Atlas savců České a Slovenské republiky. Illustrated by Jan Dungel. Vyd. 1. Praha : 
Academia, 2002. 150 s. ISBN 80-200-1026-2. info  

 Hudec, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Illustrated by Jan Dungel. Vyd. 1. Praha : 
Academia, 2001. 249 s. ISBN 80-200-0927-2. info  

 Zwach, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. 1. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 
1990. 141 s., fo. ISBN 80-209-0053-5. info  

 Svensson, Lars - Grant, Peter J. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu :nejobsáhlejší 
průvodce evropským ptactvem. Translated by Romana Anděrová, Illustrated by Killian Mullarney - Dan 
Zetterst. 1. vyd. Praha : Svojtka & Co., 2004. 400 s. ISBN 80-7237-658-6. info  

 Hume, Rob. Ptáci Evropy. 1. vyd. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2004. 448 s. ISBN 80-242-
1133-5. info  

 Anděra, Miloš - Horáček, Ivan. Poznáváme naše savce. Illustrated by Jan Hošek. 2., přeprac. vyd. Praha 
: Sobotáles, 2005. 327 s. ISBN 80-86817-08-3. info  

 Dungel, Jan - Řehák, Zdeněk. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. 1. vyd. 
Praha : Academia, 2005. 162 s. 10037. ISBN 80-200-1282-6. info  

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  
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 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  

Bi8803 Zoologický seminář IV. 
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, informace o postupu řešení diplomových a doktorských prací, 
aktuální přednášky domácích a zahraničních odborníků.  
Osnova:  

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

Výukové metody: Seminář se zvanými přednáškami.  
Metody hodnocení: Zápočet.  
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  

 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  

 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  

Bi8812 Odborná praxe 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/0/0. 3týdny. 5 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktické poznání aktuálně používaných zoologických metod podle výzkumného zaměření.  
Osnova:  

 Osnovu odborné praxe je závislá na oragnizaci, kde student praxi absolvuje. 

Výukové metody: Práce v terénu a v laboratořích.  
Metody hodnocení: Zápočet  
Literatura:  

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

Bi8832 Diplomová práce ze zoologie II. 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující 
veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevzdá 
diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).  
Osnova:  
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 Studium literárních pramenů, odběr zoologických vzorků, zpracování dat, vědecká prezentace. 
 Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. 

Výukové metody: získávání literálních pramenů a odběr vzorků pro diplomovou práci  
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  

Bi8881 Chráněná území ČR 1 
Vyučující: Mgr. Jan Roleček Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: seznámení studentů s velkoplošnými chráněnými územími v České 
republice (národní parky, chráněné krajinné oblasti, biosférické rezervace); hlavními probíranými aspekty jsou 
přírodní podmínky území, především pak flóra, vegetace a fauna; probírána jsou i další hlediska (geologie, 
geomorfologie, postglaciální vývoj krajiny, historie lidského osídlení, ochrana přírody), se snahou o syntézu na 
krajinné úrovni; určeno všem zájemcům o ekologii české krajiny.  
Osnova:  

 Úvod do problematiky velkoplošných chráněných území v ČR (různé typy CHÚ, legislativa). 
 Přehled jednotlivých chráněných území: KRNAP, NP Podyjí, CHKO a BR Pálava-Dolní Morava, Bílé 

Karpaty, CHKO Beskydy, Broumovsko, Jeseníky, Litovelské Pomoraví, Moravský kras, Orlické hory, 
Poodří. 

Výukové metody: Klasické přednášky, účast nepovinná, ale doporučená. Jednodenní terénní exkurze.  
Metody hodnocení: Ukončení ústní zkouškou.  
Literatura:  

 Chráněná území ČR. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,. info  

Bi8882 Chráněná území ČR 2 
Vyučující: Mgr. Jan Roleček Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: seznámení studentů s velkoplošnými chráněnými územími v České 
republice (národní parky, chráněné krajinné oblasti, biosférické rezervace); hlavními probíranými aspekty jsou 
přírodní podmínky území, především pak flóra, vegetace a fauna; probírána jsou i další hlediska (geologie, 
geomorfologie, postglaciální vývoj krajiny, historie lidského osídlení, ochrana přírody), se snahou o syntézu na 
krajinné úrovni; určeno všem zájemcům o ekologii české krajiny.  
Osnova:  

 Úvod do problematiky velkoplošných chráněných území v ČR (různé typy CHÚ, legislativa). 
 Přehled jednotlivých chráněných území: NP a CHKO Šumava, NP České Švýcarsko, CHKO a BR 

Křivoklátsko, Třeboňsko, CHKO Blaník, Blanský les, České středohoří, Český kras, Český les, Český 
ráj, Jizerské hory, Kokořínsko, Labské pískovce, Lužické hory, Slavkovský les, Žďárské vrchy, Železné 
hory. 

Výukové metody: Klasické přednášky, účast nepovinná, ale doporučená. Jednodenní terénní exkurze.  
Metody hodnocení: Ukončení ústní zkouškou.  
Literatura:  

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

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

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

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

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

 Přednáška 10: Regulace genové exprese, úrovně regulace genové exprese ve vývoji živočichů i rostlin, 
RNA interference. 

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) 
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 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:  

 Tuček, Ján. Geografické informační systémy :principy a praxe. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 1998. 
xiv., 364. ISBN 80-7226-091-X. info  

Bi9120 Ekologická vývojová biologie 
Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Přednáška se zabývá základními přístupy ke zkoumání vztahu mezi genotypem a fenotypem a 
zejména rolí prostředí ve formování fenotypových projevů, jakož i makroevolučními jevy formujícími 
čiomezujícímifenotypovou rozmanitost. Přednáška se snaží postihnout hlavní trendy v chápání proximátních 
mechanismů vedoucích k fenotypové diverzitě organismů.  
Osnova:  

 1. úvod, historická povaha evoluce, konvergence, paralelismus, re-evoluce a jejich příčiny 
 2. genetické ovlivnění fenotypových znaků I: jednolokusová změna vedoucí ke komplexním změnám 

fenotypu, kandidátské geny, QTL, změny v sekvenci kódující proteiny, genová (genomová) duplikace, 
změny v cis-regulaci genové exprese 

 3. genetické ovlivnění fenotypových znaků II: pohled kvantitativní genetiky na vztah mezi genotypem a 
fenotypem, dědivost a její odhady, problém s mezialelickými interakcemi,Waddingtonova metafora 
epigenetické krajiny, regulační sítě 

 4. fenotypová plasticita (fenotypová flexibilita; vývojová plasticita; polyfénie, norma reakce), 
kanalizace (environmentální, genetická), genetická asimilace, Baldwinův efekt, „common garden“ a 
„transplant“ experimenty, organismus jako integrovaný systém (fenotypová akomodace) s „trade-offs“ 
mezi jednotlivými znaky 

 5. trade-offs a jejich řešení záleží na proximátním mechanismu ovlivňujícím zúčastněné znaky, 
fenotypový polymorfismus někdy odpovídá genetickému polymorfismu, jindy fenotypové plasticitě - 
rozdíly na ultimátní úrovni, evoluce polyfénie, úloha hormonů a epigenetických modifikací ve 
fenotypové plasticitě (včetně maternálních efektů) 

 6. fenotypová plasticita, diferenční exprese genů, epigenetické modifikace, alternativní úprava mRNA a 
další proximátní mechanismy fenotypové plasticity, omezení a limity pro evoluci adaptivní fenotypové 
plasticity 

 7. omezení: vývojová omezení, korelace mezi znaky jako omezení a adaptace, alometrické vztahy a 
jejich evoluční vznik, interpretace alometrických vztahů 

 8. ontogenetická, statická a evoluční alometrie, alometrie a norma reakce, interpretace komplexních 
alometrických vztahů, proximátní mechanismy změn ve velikosti (hypertrofie, hyperplázie), důsledky 
změn ve velikosti buněk, fenotypové koreláty velikosti genomu, dynamika a integrita genomu 

 9. mechanismy určování pohlaví: asexualita, hermafroditismus, gonochorismus, determinace pohlaví, 
diferenciace gonády, alternativní definice environmentálně a genotypicky určeného pohlaví, 
evolucepohlavně-determinačních genů 

 10. proximátní mechanismy pohlavní dvojtvárnosti: centrální důležitost genetické korelace mezi 
pohlavími a řešení intralokusového sexuálního konfliktu, stádia evoluce pohlavních chromozomů, 
aktivační a organizační účinky hormonů a jiné způsoby sexuálně-dimorfní míry genové exprese 

 11. tělní plán, modularita, integrace, Willistonovo pravidlo; fúze, heterotopie, duplikace a divergence 
funkcí, koopce, delece, heterochronie; konzervatismus vývojových a fyziologicklých drah a evoluce 
regulace genových sítí 
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Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Ústní zkouška  
Literatura:  

 Mary Jane West-Eberhard (2003): Developmental Plasticity and Evolution  
 Scott F. Gilbert and David Epel (2008): Ecological Developmental Biology: Integrating Epigenetics, 

Medicine, and Evolution.  

Bi9140 Ekologie obojživelníků a plazů 
Vyučující: Mgr. Lumír Gvoždík Ph.D.  
Rozsah: 0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Během tohoto kurzu účastnici získají znalosti o pozoruhodné ekologické rozmanitosti 
obojživelníků a plazů. Primárním cílem tohoto kurzu je podpořit zájem studentů o výzkum v této oblasti. 
Získané informace budou užitečné nejenom v základním výzkumu, ale také v aplikovaných oblastech jako 
například ochrana přírody nebo chov v zajetí.  
Osnova:  

 1. Úvod: odbornost přednášejícího, zdroje informací, konceptuální rámec 
 2. Klasifikace a diverzita: charakterictiky hlavních skupin, nejdůležitější čeledi 
 3. Fyziologická ekologie: termální biologie, výkonnost, energetika, hospodaření s vodou 
 4. Rozmnožování a životní historie: gametogeneze a oplodnění, typy rozmnožování, pohlavní a 

nepohlavní rozmnožování, pohlavní dvojtvárnost, péče o potomstvo, proměnlivost životních historií 
 5. Behaviorální ekologie: prostorové uspořádání, pohyb, orientace, komunikace a sociální chování, 

potravní ekologie a potrava, obrana a útěk 
 6. Ekologie populací a společenstev: charakteristiky populací, populační struktura a růst, společenstva, 

geografie populací 
 7. Aplikovaná ekologie: ochranářská biologie, teraristika 
 8. Ekologické metody: odchyt a manipulace, techniky značení, sběr dat, experimentální design 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Ústní zkouška  
Literatura: 0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  

Bi9160 Ekologie ryb 
Vyučující: Ing. Pavel Jurajda Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět seznamuje posluchače se základy ekologie kostnatých ryb (Teleostei). Snahou tohoto 
předmětu je porozumět diverzitě životních strategií a funkčním adaptacím ryb ve vodním prostředí. Dále se 
seznámit se způsoby přijímání potravy, reprodukčními strategiemi a významem biotických interakcí.  
Osnova:  

 1) Úvod do ekologie ryb - diverzita kostnatých ryb, adaptace na prostředí, 2) Metody studia ryb -pasivní 
metody odlovu, aktivní metody odlovu, značení, značkování, echolokace, telemetrie, rybářské statistiky, 
3) Příjem potravy - trofické skupiny ryb, morfologické adaptace, potravní,, spektrum, 4) Růst a věk - co 
je to růst, měření růstu, faktory ovlivňující růst, určování věku , 5) Časo-prostorová distribuce - metody 
studia, denní aktivita, prostorová distribuce, migrace, 6) Reprodukce - reprodukční strategie, 
reprodukční skupiny, reprodukční chování, plodnost, alternativní strategie rozmnožování, péče 
o potomstvo, 7) Chování - sociální struktura, hejnové chování, teritorialita, 8) Biotické interakce - 
predace, kanibalismus, kompetice, mutualismus, 9) Parazitace - význam virů, bakterií a prvoků, význam 
mnohobuněčných parazitů, vliv na jedince, vliv na populaci, ryby jako paraziti, 10) Populační dynamika 
- identifikace populace, měření abundance, populační změny, mortalita, regulační mechanismy, 
produkce, 11) Společenstva - druhová pestrost, faktory ovlivňující druhovou diverzitu, dynamika 
společenstev, příklady rybích společenstev, 12) Cvičení - účast na terénním výjezdu zaměřeném na 
výzkum ekologie ryb. 

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

 Wootton, R.J. (1998) Ecology of Teleost Fishes. 2nd edition Chapman Hall, London.ISBN-0-412-
84590-3  

 Murphy, B.R., Willis, D.W. (1996) Fisheries Techniques. AFS Bethesda, Maryland.  
 Pivnička, K, (1982) Ekologie ryb. Skripta Uk Praha, SPN Praha.  
 Holčík, J., Hensel, K. (1972) Ichtyologická príručka. Obzor, Bratislava.  
 Petromyzontes, Osteichthyes. Edited by Vlastimil Baruš - Ota Oliva. Vyd. 1. Praha : Academia, 1995. 

623 s. ISBN 80-200-0500-5. info  
 Holčík, J. (1998) Ichtyológia. Príroda Bratislava, ISBN 80-07-01035-1  

Bi9170 Mammaliologie 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Řehák Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Synapsidní blanatí obratlovci a fylogeneze savců, hlavní fosilní skupiny. Morfologie, ekologie, 
chování, vědecký a obecný význam recentních savců. Přehled systému savců světa v pojetí fylogenetické a 
molekulární taxonomie. Geografické rozšíření a hlavní ekologické a behaviorální adaptace vybraných savčích 
druhů. Na konci kurzu bude student schopen pochopit a vysvětlit význam evolučně nejvyspělejší skupiny 
živočichů a v jejím rámci i biologickou podstatu člověka jako savce; použít získané informace k ochraně savců a 
jejich životního prostředí a řádnému managementu všech zařízení chovajících savce (obory, zoologické zahrady, 
chovy laboratorních zvířat).  
Osnova:  

 Charakteristika savců v rámci strunatců a obratlovců. Fylogenetická (kladistická) taxonomie. Základy 
morfologie: kůže, srst, lebka, páteř, kostra končetin a svalstvo. Zvláštnosti mozku, endokrinní žlázy a 
neurohumorální řízení. Smyslové receptory, makro- a mikrosmatičtí savci, zrak, sluch a echolokace 
(hydrolokace). Trávicí soustava, heterodontní a difiodontní chrup, žaludek, střevo, specializace 
herbivorů (foregut and hindgut fermeters). Dýchací a hlasové orgány. Srdce, cévní soustava, savčí 
endotermie. Urogenitální soustava, adaptace ledvin, tři typy reprodukčních orgánů, zvláštnosti savčí 
ontogeneze, typy a funkce placenty, altriciální, prekociální a nošená mláďata. Ekologie savců, nika, 
dominantní ekologické faktory. Řízená hypotermie, hibernace a jiné klidové stavy. Ekologie 
rozmnožování, utajená březost, utajené oplození, populační ekologie, strategie r-K, populační cykly. 
Biodiversita, ohrožení a ochrana savců. Chování, savci jako model reflexologie, behaviorismu, klasické 
evropské etologie, sociobiologie a behaviorální ekologie. Chování reprodukční, hravé, sociální, vrozené 
chování a procesy učení. Fylogenetický vývoj, synapsidní počátky, mesozoičtí savci, radiace 
živorodých v kenozoiku. Přehled recentních savců: Prototheria, Matatheria, Eutheria (Placentalia). 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Anděra, Miloš. Svět zvířat.ptakořitní, vačnatci, chudozubí, hmyzožravci, tany, letuchy, letouni, primáti. 
Illustrated by Pavel Dvorský - Viera Postníková. 1. vyd. Praha : Albatros, 1997. 143 s. ISBN 80-00-
00541-7. info  

 Anděra, Miloš. Svět zvířat.šelmy, luskouni, hrabáči, hlodavci. Illustrated by Pavel Dvorský - Viera 
Postníková. 1. vyd. Praha : Albatros, 1999. 147 s. ISBN 80-00-00677-4. info  

 Anděra, Miloš - Červený, Jaroslav. Svět zvířat.kytovci, sirény, chobotnatci, damani, lichokopytníci, 
sudokopytníci, zajíci, bércouni. Illustrated by Pavel Dvorský - Viera Postníková. 1. vyd. Praha : 
Albatros, 2000. 153 s. ISBN 80-00-00829-7. info  

 Roček, Zbyněk. Historie obratlovců :evoluce, fylogeneze, systém. Vyd. 1. Praha : Academia, 2002. 511 
s., [1. ISBN 80-200-0858-6. info  

 Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, 
F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralík, V. & Zima, J., 1999: The atlas of European mammals. 
Academic Press, London, San Diego, 484 pp.  
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 Baillie, J. & Groombridge, B. (eds.), 1996: 1996 IUCN red list of threatened animals. IUCN, Gland, 
368 + 10 pp.  

 Anděra, Miloš. České názvy živočichů. Praha : Národní muzeum, 1999. 147 s. ISBN 80-7036-098-4. 
info  

Bi9180 Evoluční dynamika obratlovců 
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Horáček CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kursu je podrobně ozřejmit peripetie rozhodujících evolučních transformací vývojové 
historie obratlovců, jejich interpretace v pojmosloví strukturní a vývojové biologie a kontextuálních souvislostí 
paleoekologických a paleogeografických. Absolvent by měl být schopen odvodit příčinné souvislosti současné 
diversity jednotlivých skupin obratlovců (včetně diversity taxonově specifických adaptací) a posoudit roli 
jednotlivých vývojových mechanismů.  
Osnova:  

 1. Vstupní organisace Chordata: ilustrace alternativních přístupů k hodnocení vývojových mechanismů 
a evoluční historie. Diversifikace strunatců, vývojová specifika Craniata a jejich zdroje. 

 2. Basální radiace Craniata a ustavování základního strukturního a organisačního rozvrhu podkmene: 
vznik hlavy, lebky, mineralisovaných tkání, přestava branchiální oblasti, stabilisace základních 
epigenetických modulů. 

 3. Vznik a časná historie Gnathostomata, související organisační přestavby a jejich variantní řešení. 
Chondrichthyes: historie třídy, organisační pozadí a specifika stávající radiace 

 4. Osteognathostomata: vstupní rozvrh a jeho vývojové modifikace. Evoluční dynamika 
Actinopterygyii. 

 5. Osteognathostomata: zvláštnosti Sarcopterygii a vznik Tetrapoda 
 6. Tetrapoda: evoluční pozadí basálních divergencí. Specifika Lissamphibia. 
 7. Amniota: vznik amniotní organisace, apomorfie amniotní organisace, radikální přestavba základní 

modulů časné embryogenese a vývojová platforma fylogenetické diversifikace Amniota 
 8. Sauropsida, peripetie vývojových přestaveb a historie jednotlivých úseků kladogenese. Lepidosauria: 

vývojové a organisační pozadí historie skupiny 
 9. Archosauria: vývojové a organisační pozadní historie skupiny. Vznik a diversifikace Aves. 
 10. Synapsida: vstupní rozvrh a mechanismy ustavování savčí organisace a historie diversity savců. 

Výukové metody: Přednáška s bohatým obrazovým doprovodem, demonstrace modelových objektů.  
Metody hodnocení: Zkouška s písemnou a ústní částí.  
Literatura:  

 Mickoleit, G. 2004: Phylogenetische Systematik der Wirbeltiere. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München.  
 Benton, M. J. (2005), Vertebrate Paleontology, 3rd ed. Blackwell Science Ltd  
 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. Vyd. 1. Praha : Academia, 2002. 511 

s., [1. ISBN 80-200-0858-6. info  
 Pough F.H. et al., 2009 : Vertebrate Life. 8th Ed. Benjamin Cummings.  

Bi9474 Molekulární a buněčné interakce parazita a hostitele 
Vyučující: prof. RNDr. Petr Horák Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška se zabývá se interakcemi helmintů a jejich hostitelů na úrovni tkáňové, buněčné i 
molekulární, a to pomocí přístupů biochemických, imunologických, fyziologických a molekulárně biologických.  
Osnova:  

 Přednáška charakterizuje infekce obratlovců i bezobratlých parazitickými prvoky a helminty, a to od 
průniku do hostitele až do fáze patentních infekcí. Zabývá se interakcemi helmintů a jejich hostitelů na 
úrovni tkáňové, buněčné i molekulární, a to pomocí přístupů biochemických, imunologických, 
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fyziologických a molekulárně biologických. Konkrétní témata přednášky jsou zaměřena na průnik 
helmintů do hostitele (rozpoznávací mechanismy, mechanismy průniku, orientace v těle hostitele), 
únikové strategie helmintů v obratlovcích a bezobratlých, ontogenetické regulace u parazitických 
helmintů, hormonální interakce mezi helmintem a hostitelem, intracelulární parazitismus u helmintů a 
boj proti helmintózám (biologický boj, antihelmintika, vakcíny). Doporučená literatura: Horák P., 
Scholz T.: Biologie helmintů (skriptum), Karolinum, 1998. Marr J. J., Müller M.: Biochemistry and 
Molecular Biology of Parasites, Academic Press, London, 1995. Mehlhorn H. (ed.): Encyclopedic 
Reference of Parasitology, Springer, Berlin-Heidelberg-New York, 2001. 

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:  

 Doporučená literatura viz osnova přednášky  

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.  
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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 
 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  

Bi9790 Entomologie pro pokročilé 
Vyučující: Mgr. Igor Malenovský Ph.D., prof. RNDr. Jaromír Vaňhara CSc.  
Rozsah: 4/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je navázat na výuku základů obecné entomologie a systematiky hmyzu 
podrobnějším rozvinutím vybraných témat morfologie a ekologie hmyzu mj. z evoluční perspektivy. Na konci 
kurzu by měl student být schopen vysvětlit možné příčiny rozmanitosti hmyzu, porozumět evoluční úspěšnosti 
této skupiny bezobratlých a umět zasadit získané poznatky do širších souvislostí.  
Osnova:  
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 Fosilní hmyz a evoluce. Kdy se objevil hmyz, vyhynulé řády, počátky a propojení se současnými řády. 
Metody paleoentomologie, využití fosilního záznamu pro rekonstrukci fylogeneze, paleoekologie, 
případové studie. 

 Morfologie hmyzu a evoluce. Různé přístupy k homologii některých hmyzích orgánů. Končetiny, 
křídlo, základní stavební plány, konflikt hypotéz. 

 Embryologie a ontogeneze hmyzu z evolučního pohledu. 
 Fyziologické adaptace hmyzu k extrémnímu prostředí. Přezimování hmyzu. 
 Hmyz a rostliny. Herbivorie, xylofágie, přechodné případy, hálky, miny, potravní specializace, odhady 

počtu druhů hmyzu na Zemi. Hmyz a houby. 
 Predace a parazitizmus u hmyzu. 
 Symbionti a parazité hmyzu. Symbiotické bakterie, wolbachie, mikrosporidie, prvoci, entomopatogenní 

houby, hlístovky. 
 Sociální hmyz. Přechody k socialitě, hmyzí státy, hmyzí „kukačky“. 
 Etologie hmyzu. Formy komunikace, bioakustika, bioluminescence. Mimikry, aposematismus a 

hromadění. 
 Význam chemických látek pro komunikaci a obranu hmyzu. 

Výukové metody: přednášky, diskuze, práce s literaturou  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Encyclopedia of insects. Edited by Vincent H. Resh - Ring T. Cardé. Amsterdam : Academic press, 
2003. xxviii, 12. ISBN 0-12-586990-8. info  

 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  

 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  

 Heming, B. S. Insect development and evolution. Ithaca, N.Y. : Comstock Pub. Associates, 2003. xv, 
444 s. ISBN 0801439337. info  

 Encyclopedia of entomology. Edited by John L. Capinera. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 
2004. s. 1619-25. ISBN 0-7923-8670-1. info  

Bi9804 Zoologický seminář V. 
Vyučující: doc. RNDr. Jan Helešic Ph.D., doc. RNDr. Světlana Zahrádková Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Prezentace výsledků vlastního výzkumu, pokroky v řešení diplomních úkolů. Aktuality ze 
zoologického výzkumu, přednášky domácích a zahraničních specialistů.  
Osnova:  

 Prezentace výsledků vlastního výzkumu, pokroky v řešení diplomních úkolů. Aktuality ze zoologického 
výzkumu, přednášky domácích a zahraničních specialistů. 

Výukové metody: Seminář se zvanými přednáškami.  
Metody hodnocení: Zápočet.  
Literatura:  

 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  

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

Bi9833 Diplomová práce ze zoologie III. 
Vyučující: vedoucí diplomové práce  
Rozsah: 0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující 
veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevzdá 
diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).  
Osnova:  

 Studium literárních pramenů, odběr zoologických vzorků, zpracování dat, vědecká prezentace. 
 Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. 

Výukové metody: Příprava diplomové práci podle pokynů 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  

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

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

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

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

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

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

 6. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH A VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (používání zvířat 
v biomedicínském výzkumu, pravidla práce s laboratorními zvířaty, princip 3R, alternativní metody, 
terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, princip informovaného souhlasu) 

 7. SMRT A UMÍRÁNÍ (definice smrti, euthanasie, marná léčba, paliativní péče) 
 8. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA A POUŽITÍ LIDSKÉHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO 

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

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

 10. PŘÍSTUP K INFORMACÍM A OTÁZKY PATENTOVÁNÍ (informační databáze, ochrana 
soukromí, patentovatelnost biologického materiálu a živých organismů) 
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 11. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (vědecká poctivost, autorství, zveřejňování výsledků, expertní činnost) 
 12. REGULATORNÍ MECHANISMY VÝZKUMU (bioetické směrnice, mezinárodně-právní regulace 

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

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

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

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

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

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

C7777 Zacházení s chemickými látkami 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurs C7777 Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi 
během studia na PřF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti 
jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro 
zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.  
Osnova:  

 Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 
258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají 
bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika 
nebezpečných látek výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování 
nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost 
pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci 
s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek 
chemické databáze a odkazy na informační zdroje  

Výukové metody: Úvodní přednáška a samostatná teoretická příprava dle materiálů na webu  
Metody hodnocení: Dvouhodinová přednáška na počátku podzimního semestru. Povinná pro studenty 1. 
ročníku studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet se získá na základě každoročního 
absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty).  
Literatura:  

 Adámková, Marie. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně 
nebezpečných. Praha : Dashöfer, 1999. 1 sv. (rů. ISBN 80-86229-08-4. info  

 http://www.rect.muni.cz/nso/  

C8580 Analýza rizik 
Vyučující: RNDr. Pavel Čupr Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci těchto lekcí bude student schopen: - definovat postupy metody analyzy humánních a 
environmentálních rizik - aplikovat základní metody humánních a ekologických rizik - vysvětlit, jak rozdílné 
expoziční parametry mohou ovlivnit výslednou predikci rizik - definovat hlavní expoziční cesty (orální, 



 

 81 

dermální, inhalační, dietární expozici,..) - charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik - 
rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku - interpretovat akceptovatelné hranice 
karcinogenního či nekarcinogenního rizika - řešit praktické příklady kvantifikace rizik z definovaných expozic 
(případové studie)  
Osnova:  

 Základní pojmy: nebezpečnost, riziko, hodnocení a kontrola rizik. 
 Důvody aplikace analýzy rizik: lokální, regionální a globální vlivy, vnímání rizik. 
 Hlavní složky metody analýzy rizik: identifikace nebezpečnosti, hodnocení dávka-účinek, hodnocení 

expozice, charakterizace rizika, risk management. 
 Detailní postupy kvantifikace rizik: farmakokinetiké modely, metody hodnocení rizik karcinogenních a 

nekarcinogenních látek, využití software nástrojů – praktické ukázky na PC učebně. 
 Hodnocení ekologických a environmentálních rizik. 
 Případová studie - semestrální práce (každý student bude mít originální zadání studie). 

Výukové metody: Výuka je ralizována formou přednášky s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na aktuálně probírané téma. Jsou 
podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím.  
Metody hodnocení: Návštěva přednášek není povinná, ale výrazně doporučená pro porozumnění všem 
probítaným tématům. Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení 
(na konci semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Jedná se o test s 22 otázkami, z nichž řada vyžaduje 
popis, vysvětlení či schéma dotazovaného problému. Otázky jsou bodovány max 2 body dle jejich obtížnosti. 
Celkový součet bodů je 44 a k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 35 bodů. Studenti musí 
realizovat praktickou případovou studii s kvantifikací rizik, plynoucích z konkrétního expozičního scénáře 
(individuální případové studie pro každého studenta).  
Literatura:  

 Risk assessment of essential elements. Edited by Walter Mertz. [1st ed.]. Washington : ILSI Press, 1994. 
xxviii, 30. ISBN 0-944398-21-9. info  

 Ecological risk assessment. Edited by Glenn W. Suter. 2nd ed. Boca Raton : CRC Press/Taylor & 
Francis, 2007. 643 p. ISBN 978-1-56670-634. info  

 Fundamentals of aquatic toxicology :effects, environmental fate, and risk assessment. Edited by Gary 
M. Rand. 2nd ed. London : Taylor & Francis, 1995. xxi, 1125. ISBN 1-56032-091-5. info  

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

 Kaiser, Jamil. Bioindicators and biomarkers of environmental pollution and risk assessment. Enfield, 
N.H. : Science Publishers, 2001. xviii, 204. ISBN 1-57808-162-9. info  

 Diseases maping and risk assessment for public health. Edited by Andrew Lawson. 1st ed. Chichester : 
John Wiley & Sons, 2002. xix, 482 s. ISBN 0-471-98634-8. info  

 Challenges in risk assessment and risk management. Edited by Howard Kunreuther - Paul Slovic. 
Thousand Oaks : SAGE Periodical Press, 1996. 220 s. info  

 Uncertainty analysis in ecological risk assessment. Edited by William J. Warren-Hicks - Dwayne R. J. 
Moore. Pensacola, Fla. : SETAC Press, 1998. xxxiii, 27. ISBN 1-880611-24-4. info  

JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška 
Vyučující: Mgr. Eva Čoupková Ph.D., Mgr. Věra Hranáčová , PhDr. Hana Němcová  
Rozsah: 0/0. 2 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 
ERR - odborný jazyk porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky 
formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu shrnout náročnější odborný text 
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat prezentovat odborný text vztahující 
se ke studovanému oboru za použití pokročilých prezentačních technik diskutovat o obecných a odborných 
tématech hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru argumentovat  
Osnova:  

 1.Písemná část 



 

 82 

 a) Akademická část - gramatika odborného textu viz 
 http://www.sci.muni.cz/main.php?stranka=Jazyky&podtext=A2 
 b) Odborný text - slovník k dispozici (porozumění textu, shrnutí) 
 2. Ústní část 
 Prezentace odborného textu vztahujícího se ke studovanému oboru - téma dle vlastního výběru, ale 

obsah srozumitelný i pro posluchače jiných oborů, v rozsahu 10 minut s využitím veškerých 
prezentačních technik, popř. názorných pomůcek. Je třeba prokázat i schopnost reagovat na otázky 
publika. 

Výukové metody: Zkouška  
Metody hodnocení: Písemný test, ústní zkouška  
Literatura:  

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

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  
 Keith Kelly: Science.Macmillan 2008  
 Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. 

London : Harper Collins Publishers, 1997. xii, 210 s. ISBN 0-00-375098-1. info  
 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex : Longman, 1999. 

160 s. ISBN 0-582-40019-8. info  
 English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989  
 Donovan, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford : University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-

457180-7. info  
 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info  
 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000  
 Plummer, Charles C. - McGeary, David. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque 

: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info  
 Strahler, Alan H. - Strahler, Arthur Newell. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J. : J. 

Wiley, 2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. info  
 Murphy, Raymond. English grammar in use :a self-study reference and practice book for intermediate 

students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. x, 379 s. 
ISBN 0-521-53762-2. info  

 Cunningham, Sarah - Bowler, Bill. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford : Oxford 
University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN -19-433968-8. info  

 +Any materials aimed at preparation for B2 level examinations(e.g. FCE, TOEFL)  
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