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Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Chemie 
Název studijního oboru Biofyzikální chemie 
Garant studijního oboru doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. 
Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

Ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
Biofyzikální chemie (BFCH) je fascinující oblastí vědy a výzkumu, neboť se v ní odráží kombinace aspektů 
přírodovědných disciplín, jako je chemie, biologie, fyzika a často i matematika. Kromě těsného vztahu 
s biochemií a biofyzikou je BFCH úzce spojena s praxí lékařskou, farmaceutickou, vodohospodářskou; pomáhá v 
zemědělství, životním prostředí i v kriminalistice. Vzhledem k rozmanitosti BFCH je velice obtížné poskytnout 
její přesnou definici, ale v principu lze definici stavět na tom, že vysvětlení jevů v biologii a v medicíně je 
založeno na chemickém a fyzikálním základě, tedy na fyzikální chemii. Rozumná definice BFCH z hlediska 
fyzikálního chemika se dotýká aplikace principů fyzikální chemie k objasnění biomolekulárních a biochemických 
otázek a z hlediska biologa se dotýká popisu fyzikálně chemických vlastností biomolekul.  
Proč akreditovat mgr. studium Biofyzikální chemii (BFCH)  

1) Důvodem pro akrediatci magisterského oboru BFCH je snaha o vytvoření interdisciplinárního charakteru 
oboru, který je žádoucí, perspektivní a pro studenty zajímavý. V posledních letech je stále větší potřeba 
poskytnout sofistikované odpovědi na otázky týkající se biologických disciplín, kde je výzkum veden s 
použitím fyzikálních a chemických metod a kde bakalářské studium poskytuje jen základní infomace. 
Jinými slovy, při řešení problémů biologie, farmacie a medicíny jsou stále více vyžadovány nejen 
základní, ale i pokročilé znalosti všech tří disciplín. BFCH posouvá diskuzi fyzika, chemika a biologa do 
roviny jasnějšího chápání problémů, neboť díky BFCH, jako mostu mezi přírodovědnými disciplínami, 
jednotlivé pojmy získávají jednoznačný charakter a význam.  

2) Studenti mají zájem navázat na bakalářské studium BFCH a pokračovat v jeho magisterském studiu. 
Zabrání se tak odchodu bakalářských studentů na jiné obory, protože jim velmi často skladba oboru, 
např. čisté Fyzikální chemie nevyhovuje (podle akreditace povinné či povinně volitelné předměty FCH, 
které musí absolvovat (jedná se např. o předměty zaměřené na materiální a termodynamické aspekty 
kovových materiálů). Nezanedbatelný je fakt, že magisterští studenti mohou pokračovat v diplomových 
pracech navazujících na bakalářské práce v rámci oboru BFCH. 

3) Magisterský program BFCH nabízí návaznost:  
a) na spolupráci s oborem biofyzika a na Seminář biofyziky a biofyzikální chemie (F7790), který pro 

bakalářské studiu BFCH byl zatím z důvodů znalostí a rozvrhu nedostupný,  
b) na CEITEC PhD III Program (Nanobiotechnologies for Life Science) poskytující základ pro studenty 

v oblasti bioscience, biotechnologií a nanotechnologií, 
c) na COST Projekty a další projekty s podporou výměnných projektů a cest pro studenty a s podporou 

nadaných studentů,  
d) na obor Proteinové inženýrství a biotechnologie zvyšující zájem biologického oboru a 

Loschmidtových laboratoří a  
e) na výzkum centra NCBR. 
 Předměty BFCH v mgr. studiu budou doplněny novými vyučujícícmi (Doc. Jan Hrbáč, prof. Lubomír 
Špaňhel, Dr. Iveta Pilařová, Dr. Jozef Hritz, Mgr. Zdeněk Farka, Dr. Dominik Heger a Dr. Daniel 
Renčiuk) a vyučujícími, kteří se osvědčili již v rámci předmětu C5855 – Metody biofyzikální chemie 
(Dr. Jan Brezovský, Dr. Šárka Bidmanová, Dr. Antonín Hlaváček, Doc. Ctirad Hofr, Dr. Radka 
Chaloupková, Doc. Zbyněk Prokop, Dr. Veronika Štěpánková) a C5856 – seminář BFCH  (Dr. Jan 
Novotný, Mgr. Martin Novák, Dr. Zdeněk Farka). 

4) Zájem studentů o BFCH o nové a zajímavé přednášky s kreditovým ohodnocením, které ve Fyzikální 
chemii nejsou. Předpokládá se modifikace předmětů pro BFCH spočívající jednak v rozšíření předmětu 
C8102 (Speciální metody – laboratorní cvičení) o úlohy z Letní elektrochemické školy; dále v nabídce 
volitelných předmětů materiálové chemie z oblasti nanotechnologií (Prof. Lubomír Špaňhel) a dojde též 
k nahrazení předmětů F8401 a F9402 (Bioelektrochemie I a II, Dr. František Jelen) předmětem C7280 
(Elektrodová kinetika, Doc. Jan Hrbáč, Doc. Libuše Trnková). Bude zaveden nový předmět pokročilá 
BFCH navazující na bakalářské přednášky Základy biofyzikální chemie (C5850, dříve BFCH I) a 
Metody biofyzikální chemie (C5855), které získávají v letošním roce, díky FR MU i skvělý seminář 
(C5856). Na jednotlivých přednáškách Pokročilá BFCH se budou podílet pracoviště NCBR, 
Loschmidtovy laboratoře a LABIFEL a bude maximálně využívána třísvazková celosvětově známá 
publikace Biophysical Chemistry I, II, III (Ch. R. Cantor a P. R. Shimmel). Jmenovitě Dr. Jozef Hritz, 
Doc. Jan Hrbáč, Doc. Libuše Trnková a Dr. Iveta Třísková. 
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Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 
Student BFCH studuje podstatu biologických dějů pokročilými fyzikálně-chemickými metodami. Jeho zaměření 
je odlišné od studia biofyziky, kde jsou studovány především fyzikální vlastnosti biologických systémů. 
Biofyzikální chemik se základním chemickým vzděláním bude dostatečně vybavený znalostmi biologie, chemie a 
fyziky tak, aby byl schopen pomáhat řešit základní biologické a fyzikálně-chemické problematiky. Je 
kvalifikován v oboru fyzikální chemie a biochemie, a je tak připraven pro práci v tomto mezním oboru jak v 
základním, tak i aplikovaném (např. farmaceutickém, biomedicínském) výzkumu. Má přehled o základních 
fyzikálně-chemických metodikách a  technikách bioanalýzy, biotechnologie, nanotechnologie, klinické a 
analytické biochemie a biofyziky.  
Absolvent magisterského studia BFCH  nalezne uplatnění ve všech oborech využívajících metody molekulového 
modelování, bioinformatiky a fyzikální chemie a dále v různých oblastech chemického, farmaceutického, 
biotechnologického a potravinářského výzkumu. Vzhledem k teoretickému, fyzikálně chemickému a 
biochemickému vzdělání, jazykové a počítačové dovednosti je absolvent připraven i na uplatnění v jiných 
oborech obecně vyžadujících tvůrčí přístupy, nekonveční a kritické myšlení a v neposlední řadě samostatné 
rozhodování. 
Absolvent magisterského studia BFCH  bude:  

- umět pracovat s chemickou literaturou zaměřenou na biofyzikálně chemické problémy,  
- schopný vyhledávat požadované informace se zdokonalením práce s  počítači i v rámci 

superpočítačových center, 
- mít odborné jazykové znalosti a též průpravu k veřejné prezentaci výsledků vědecké práce, 
- připraven pro studium chemie na zahraničních vysokých školách, 
- mít široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech základního výzkumu, 

vývojových a provozních laboratořích podnikatelské sféry, státní správy, zdravotnictví, farmacie a 
potravinářství, ale i v řídících funkcích v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace 
chemických látek v tuzemských nebo zahraničních organizacích. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 
Jedná se o novou akreditaci 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

10 - 15 
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Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Chemie 
Název studijního oboru Biofyzikální chemie 
Místo uskutečňování studijního 

oboru 

Brno 

Prostorové zabezpečení studijního programu 

Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  

Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

Informační zabezpečení SP:  
 
Informační zdroje jsou zabezpečeny dvěma samostatnými knihovnami: 

1) Knihovna univerzitního kampusu (UKB) MU umístěna v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích, 
slouží zejména programům chemie a biochemie. 

2) Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty umístěna v areálu na Kotlářské ulici. 
 Knihovna UKB MU Ústřední knihovna PřF MU 

Celkový počet svazků 316725 123399 
Roční přírůstek knižních jednotek 2062 1303 
Počet odebíraných titulů časopisů 2 69 
Jsou součástí fondu kompaktní 
disky? 

Ano Ano 

Jsou součástí fondu kompaktní 
videokazety? 

Ano Ano 

Otevírací hodiny 
knihovny/studovny v týdnu 

61 61 

Provozuje knihovna počítačové 
informační služby? 

Ano Ano 

Zajišťuje knihovna rešerše 
z databází? 

Ano Ano 

Je zapojena na 
CESNETU/INTERNET? 

Ano Ano 

Počet stanic na 
CESNETU/INTERNET? 

146 146 

Počet počítačů v 
knihovně/studovně 

154/120 154/120 

Z toho počítačů zapojených v síti 146 146 
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C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru)  

Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Chemie 
Název studijního oboru Biofyzikální chemie 
Název předmětu rozsah 

(hod/týd) 

způsob 

zák. 

druh 

před 

přednášející/cvičící dop. 

roč. 

C7777 Zacházení s chemickými 
látkami 

2hod/rok z p prof. J. Příhoda 1 i 2 

F7790 Seminář z  biofyziky a 
biofyzikální chemie 

1sem z p doc. C. Hofr (přednášející), 
prof. J. Kozelka 
(přednášející); dr. K. Kubíček 
(přednášející); doc. L. 
Trnková (prof) (přednášející) 

1 i 2 

C7001 Diplomová práce I 3 kz p Vedoucí DP 1 
C9320 Metody biochemického 
výzkumu  

6cv kz p doc. O. Janiczek (cvičící), 
prof. M. Wimmerová 
(cvičící), doc. M. Mandl 
(cvičící), Dr. T. Kašparovský 
(cvičící), dr. J. Lochman 
(cvičící), dr. P. Bouchal 
(cvičící), prof. Z. Glatz 
(cvičící), prof. I. Kučera 
(cvičící), doc. P. Skládal 
(cvičící), doc. S. Pavelka 
(cvičící), dr. O. Šedo 
(cvičící), doc. L. Žídek (prof) 
(cvičící), dr. G. Lochmanová 
(cvičící) 

1 

C5845 Pokročilá biofyzikální 
chemie - teoretické metody 

2př+1sem Zk p dr. J. Hritz (přednášející),  
doc. L. Trnková (přednáš.), 
dr. J. Novotný (cvičící), dr. 
I. Třísková (cvičící)  

1 

C5846 Pokročilá biofyzikální 
chemie - experimentální metody 

2př+1sem Zk p dr. J. Hritz (přednášející),  
doc. L. Trnková (přednáš.), 
dr. J. Novotný (cvičící), dr. 
I. Třísková (cvičící) 

1 

C8102 Speciální metody – 
praktikum  

5cv kz p dr. I. Benešová (cvičící), dr. 
M. Bittová (cvičící), dr. M. 
Farková (cvičící), dr. A. 
Hrdlička (cvičící), prof. J. 
Komárek (cvičící), doc. P. 
Lubal (cvičící), doc. K. 
Novotný (cvičící), prof. J. 
Preisler (cvičící), doc. L. 
Trnková (prof) (cvičící), dr. 
I. Třísková (cvičící), dr. J. 
Křivohlávek (cvičící) 

1 

C6960 Odborná praxe 3 týdny Z p prof. J. Koča (cvičící), prof. 
J. Pinkas (cvičící), doc. V. 
Šindelář (cvičící) 

1 

C8001 Diplomová práce II 5 kz p Vedoucí DP 1 
C6950 Chemická exkurze 1 týden Z p dr. Slávka Janků (cvičící), 2 
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doc. V. Šindelář (cvičící) 
C9001 Diplomová práce III 12 kz p Vedoucí DP 2 
JA002 Pokročilá odborná 
angličtina – zkouška 

0 Zk p dr. E. Čoupková (předná-
šející), dr. D. Dlabolová 
(předn.), dr. V. Hranáčová 
(předn.), dr. H. Němcová 
(předn.), dr. E. Složilová 
(předná-šející), dr. A. 
Suchomelová-Polomska 
(přednášející) 

1 

CA001 Diplomová práce IV 20 z p Vedoucí DP 2 
C8885 Supramolekulární chemie 2př Zk p doc. C. Mazal 2 
ENV006 Statistical Thinking and 
Data Treatment 

1př+2sem Zk p dr. D. Heger (doc) 2 

Bi9410 Strukturní biologie 2př Zk p Mgr. J. Brezovský 1 
Bi9410c Strukturní biologie-
cvičení 

2sem z p Mgr. J. Brezovský 1 

C9530 Strukturní biochemie 2př Zk p doc. L. Žídek (prof)/ 
(přednášející), dr. P. Plevka/ 
(přednášející) 

2 

Bi4020 Molekulární biologie 3př Zk p prof. J. Doškař 1 
C7000 Oborový seminář I 2sem z pv Kolektiv PřF MU 1 
C8000 Oborový seminář II 2sem z pv Kolektiv PřF MU 1 
C9000 Oborový seminář III 2sem z pv Kolektiv PřF MU 2 
CA000 Oborový seminář IV 2sem z pv Kolektiv PřF MU 2 
C9540 Introduction to 
Computational Quantum 
Chemistry 

1př+3sem k pv Dr. C. Foroutannejad 
(přednášející), Mgr. M. 
Novák (cvičící), P. L. Bora 
(cvičící), prof. R. Marek 
(náhr. zkoušející) 

2 

Bi5000 Bioinformatika I -
nukleové kyseliny 

1př k pv doc. R. Pantůček 
(přednášející) 

1 

Bi9060 Bioinformatika II -
proteiny 

1př k pv prof. J. Damborský 
(přednášející) 

1 

Bi9061 Bioinformatika-cvičení 2sem z pv doc. R. Pantůček (cvičící), 
dr. J. Brezovský (cvičící), 
prof. J. Damborský (cvičící), 
dr. I. Mašlaňová (cvičící), 
Mgr. D. Bednář (cvičící), 
Mgr. L. Daniel (cvičící), Dr. 
K. Beerens (cvičící), Mgr. T. 
Buryška (cvičící), Mgr. P. 
Vaňáček (cvičící) 

1 

C8140 Bioenergetika 2př Zk   pv prof. I. Kučera 1 
C8150 Bioenergetika – seminář 2sem z pv prof. I. Kučera 1 
C6250 Metody chemického 
výzkumu – praktikum BFCH 

5cv kz pv dr. I. Třísková (cvičící), dr. J. 
Křivohlávek (cvičící), doc. J. 
Hrbáč (cvičící), doc. L. 
Trnková (prof) (cvičící) 

2 

C5060 Metody chemického 
výzkumu 

2př Zk pv Kolektiv UCH PřF MU 1 

FA602 Strukturní biologie: 
biofyzikální aspekty 

1př Zk pv dr. L. Trantírek (doc) 1 

C9100 Biosenzory 2př Zk  pv doc. P. Skládal 2 
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Bi7015 Chemické vlastnosti, 
struktura a interakce nukleových 
kyselin 

2př Zk pv doc. M. Fojta (přednášející), 
prof. E. Paleček (předná-
šející), dr. M. Fojtová (doc) 
(přednášející), prof. M. 
Vorlíčková (přednášející), dr. 
Z. Ferenčíková (přednášející), 
dr. D. Renčiuk (přednášející) 

1 

C7072 Bioanalytika II-Analytické 
metody v klinické praxi 

2př Zk pv doc. J. Havliš 1 

C5320 Fyzikálně chemické 
základy NMR 

2př+1sem Zk pv prof. V. Sklenář (předná-
šející), doc. R. Fiala 
(přednášející), doc. L. Žídek 
(prof), (přednášející), Bc. P. 
Louša (cvičící) 

1 

C9550 Kvantová chemie a 
molekulová spektroskopie 

2př Zk pv doc. M. Munzarová 
(přednášející), dr. C. 
Foroutannejad (pomocník) 

2 

C6310 Symetrie molekul 2př Zk pv doc. P. Kubáček 1 
C8950 NMR – Strukturní analýza 2př Zk pv prof. R. Marek 2 
C7280 Elektrodová kinetika 2př Zk  pv doc. Jan Hrbáč (přednášející), 

doc. L. Trnková (prof) 
(přednášející) 

2 

C9085 Protein – RNA 
interactions 

1př Zk v doc. R. Štefl  

C6335 Nanočástice 1př Zk v doc. J. Sopoušek (prof)  
C5340 Nerovnovážné systémy 2př Zk (>70%) v prof. I. Kučera  
C7410 Struktura a reaktivita 2př Zk v prof. P. Klán  
C7415 Struktura a reaktivita – 
seminář 

1sem z v prof. P. Klán (přednášející), 
dr. T. Slanina (cvičící) 

 

C6900 Biofyzikální faktory ŽP 2př k v dr. O. Jašek  
C6770 NMR Spectroscopy of 
Biomolecules 

2př Zk v doc. L. Žídek (prof) 
(přednášející), doc. R. Fiala 
(přednášející) 

 

C7041 Molekulová spektrometrie 2př Zk v prof. V. Kanický 
(přednášející), doc. P. 
Táborský (přednášející) 

 

CG010 Proteomika 2př Zk v doc. J. Havliš (přednášející), 
doc. Z. Zdráhal (předná-
šející), dr. D. Potěšil (předná-
šející), doc. J. Marek 
(přednášející), doc. J. Paleček 
(přednášející) 

 

CG020 Genomika 2př Zk v doc. J. Hejátko (přednášející), 
dr. R. Hobza (přednášející), 
dr. H. Konečná (přednášejí-
cí); dr. M. Pernisová (před-
nášející); dr. K. Růžička 
(přednášející) 

 

C6320 Chemická kinetika 2př Zk v doc. J. Sopoušek (prof)  
C6330 Chemická kinetika – 
seminář 

1sem z v doc. J Sopoušek (prof).   

F6530 Spektroskopické metody 2př+1sem z v doc. A. Dubroka  
Bi5040 Biostatistika - základní 
kurz 

3př Zk v dr. J. Jarkovský 
(přednášející), Bc. J. Fikejs 
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(pomocník); Mgr. I. 
Kupčíková (pomocník) 

Bi7016 Chemie nukleových 
kyselin – cvičení 

1sem z v doc. M. Fojta (cvičící), dr. Z. 
Ferenčíková (cvičící) 

 

Bi7430 Molekulární 
biotechnologie 

2př Zk v doc. Z. Prokop (přednášející), 
dr. Šárka Bidmanová 
(přednášející), dr. Pavel 
Dvořák (přednášející), dr. T. 
Koudeláková (přednášející) 

 

Bi7430c Molekulární 
biotechnologie-cvičení 

4cv z v doc. Z. Prokop (přednášející), 
dr. J. Turánek (cvičící), Mgr. 
L. Chrást (cvičící); dr. Š. 
Bidmanová (cvičící), dr. V. 
Štěpánková (cvičící), Mgr. T. 
Buryška (cvičící); Mgr. V. 
Lišková (cvičící) 

 

C5120 Počítače v chemii a 
chemometrie 

1př k v dr. M. Farková.  

C5140 Počítače v chemii a 
chemometrie – cvičení 

2sem Z v dr. M. Farková  

C7176 DNA diagnostika – 
cvičení 

4sem kz v doc. O. Šerý (přednášející), 
dr. O. Bonczek (cvičící) 

 

C7790 Počítačová chemie a 
molekulové modelování I 

2př Zk v prof. J. Koča (přednášející), 
dr. P. Kulhánek (předná-
šející); Mgr. T. Bouchal 
(cvičící) 

 

C7800 Počítačová chemie a 
molekulové modelování I – 
cvičení 

1cv z v prof. J. Koča (přednášející), 
dr. P. Kulhánek (předná-
šející), Mgr. T. Bouchal 
(cvičící) 

 

CB070 Proteinová krystalografie 1př Zk v doc. J. Marek  
CB080 Proteinová krystalografie 
– seminář 

1sem z v doc. J. Marek  

F9070 Experimentální metody 
biofyziky(a) 

2př k v doc. C. Hofr (přednášející), 
doc. O. Vrána (přednášející); 
dr. K. Souček (přednášející) 

 

C7050 Elektroanalytické metody 2př Zk v doc. L. Trnková (prof)  
C6740 Elektrické vlastnosti 
atomů a molekul 

2př Zk  v doc. L. Trnková (prof) 
(přednášející), doc. J. Hrbáč 
(přednášející)  

 

C6205 Vybrané biochemické 
metody – laboratorní cvičení 

6cv kz v prof. Z. Glatz  

F8310 Molekulové interakce a 
jejich úloha v biologii a chemii 

2př k v prof. J. Šponer  

F8380 Základy molekulového 
modelování a bioinformatiky 

1př k v dr. K. Réblová (přednášející), 
dr. N. Špačková (předná-
šející) 

 

F9602 Interakce elmg. pole se 
živou hmotou 

2p+1s k v dr. D. Hemzal  

C4865 Objevte vědu - vědecké 
poznání a myšlení 

2př Zk v doc. J. Havliš  

C4840 Metody značení a 
imobilizace biomolekul 

2př Zk v doc. P. Skládal  

C6200 Biochemické metody 4př Zk v prof. Z. Glatz (přednášející),  
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doc. P. Zbořil (přednášející) 
C6210 Biotechnologie 2př Zk v doc. M. Mandl  
C7075 Bioanalytická chemie 
v laboratorní medicíně 

2př Zk v dr. M. Bittová (přednášející), 
prof. V. Chromý (předn.) 

 

C7175 DNA diagnostika 2př Zk v doc. O. Šerý  
C8835 Biokoordinační chemie 2př Zk v doc. P. Lubal (předn.), doc. 

P. Táborský (předn.) 
 

C8855 Počítačová chemie a 
molekulové modelování II 

1př k v prof. J. Koča  

C8856 Počítačová chemie a mol. 
modelování II - cvičení 

1sem z v prof. J. Koča  

C8980 Příprava a charakterizace 
proteinů I - Exprese a purifikace 

2př Zk v dr. L. Janda (předn.), dr. B. 
Pekárová (předn.), dr. R. 
Dopitová (předn.), doc. L. 
Žídek (prof) (předn.) 

 

C5020 Chemická struktura 2př Zk v doc. P. Brož (prof)  
C5030 Chemická struktura – 
seminář 

1sem z v doc. P. Brož (prof)  

C8863 Výpočty volných energií 2př Zk v RNDr. P. Kulhánek  
C8862 Výpočty volných energií - 
cvičení 

1sem z v RNDr. P. Kulhánek  

C9907 Koloidní a sol-gelová 
nanochemie 

2př Zk v prof. L. Špaňhel  

C9906 Spektroskopické metody 
charakterizace nanomateriálů 

2př Zk v prof. L. Špaňhel  

C8785Photophysical 
Spectroscopic Methods 

2př+3cv z v dr. D. Heger (doc)  

C7920 Struktura a funkce 
proteinů 

2př Zk v prof. B. Brzobohatý (předn.), 
dr. T. Klumpler (předn.), 
doc. J. Marek (předn.) 

 

C7925 Struktura a dynamika 
nukleových kyselin 

2př Zk  v prof. J. Šponer (přednášející), 
dr. N. Špačková (předná-
šející), dr. B. Islam (cvičící) 

 

C7230 Fluorescenční metody ve 
vědách o životě  

2př Zk v doc. Ctirad Hofr  

C7235 Fluorescenční metody ve 
vědách o životě – cvičení 

2cv k v doc. C. Hofr (cvičící), dr. V. 
Peška (cvičící), Mgr. I. 
Nečasová (cvičící); dr. E. 
Janoušková (cvičící), dr. M. 
Dvořáčková (cvičící); Mgr. 
M. Hluchý (cvičící) 

 

Bi6400 Metody molekulární 
biologie 

3př Zk  v prof. J. Šmarda (předn.), doc. 
R. Pantůček (předn.) 

 

Bi6405 Metody molekulární 
biologie – cvičení 

3cv z v doc. P. Beneš (cvičící), dr. J. 
Neradil (cvičící), dr. L. 
Knopfová (cvičící), prof. J. 
Šmarda (cvičící) 

 

C7895 Hmotnostní spektrometrie 
biomolekul 

2př Zk v prof. J. Preisler (přednáše-
jící), dr. I. Benešová 
(pomocník) 
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C1 – Doporučený studijní plán Biofyzikální chemie (mgr. studia) 
 
      Studijní plán si sestavuje každý student dle své volby podle pravidel studijního programu. 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 magisterského studia během standardní doby. Fakultní rozvrh 
(časová a prostorová alokace výuky předmětů pro daný semestr) je zpracován v návaznosti na doporučené 
studijní plány. 

Povinné předměty a povinně volitelné předměty a jejich návaznosti jsou uvedeny v doporučeném studijním 
plánu. 

Všichni studenti navazujícího mgr. studia Biofyzikální chemie budou povinně absolvovat tyto profilující 
předměty, a to C5845 Pokročilá biofyzikální chemie - teoretické metody a C5846 Pokročilá biofyzikální - 

experimentální metody. Nové přednášky budou připravovány podle knihy P. R. Bergethon: The Physical Basis 
of Biochemistry (Principles of Biophysical Inquiry, Foundantions, Building a Model of Biomolecular Structure, 
Function and Action Biological State Space, Methods for the Measuring Structure and Function; 2nd ed. 
Springer, 2010) a z knih Cantor & Schimmel: Biophysical Chemistry, Part I The Conformation of Biological 
Macromolecules (Their Biophysical Chemistry), Part II (Techniques for the Study of Biological Structure and 
Function) and Part III (The Behavior of Biological Macromolecules - Their Biophysical Chemistry), W. H. 
Freeman and Company, San Francisco, 1980). 

Pokud se student bude více zaměřovat na oblast: 
a) STRUKTURA, má možnost absolvovat následujíci předměty: Bi9410 Strukturní biologie, Bi9410c 

Strukturní biologie – cvičení, FA602 Strukturní biologie: biofyzikální aspekty, C6310 Symetrie molekul, C8885 
Supramolekulární chemie, C8950 NMR – Strukturní analýza, C9530 Strukturní biochemie, C7410 Struktura a 
reaktivita, C 7415 Struktura a reaktivita – seminář, C C7925 Struktura a dynamika nukleových kyselin,  C5020 
Chemická struktura, C5030 Chemická struktura – seminář. 

b) METODY BFCH, má možnost absolvovat tyto předměty: C9320 Metody biochemického výzkumu, 
C8102 Speciální metody – lab.cv., C6250 Metody chemického výzkumu-praktikum zaměřeno na BFCH,  C7230 
Fluorescenční metody ve vědách o životě, F6530 Spektroskopické metody, C4840 Metody značení a imobilizace 
biomolekul, C6200 Biochemické metody, C7075 Bioanalytická chemie v laboratorní medicíně, Bi6400 Metody 
molekulární biologie, Bi6405 Metody molekulární biologie – cvičení 

c) BIOTECHNOLOGIE A NANOTECHNOLOGIE, má možnost absolvovat tyto předměty: Bi7015 
Chemické vlastnosti, struktra a interakce nukleových kyselin, Bi4020 Molekulární biologie, CG010 Proteomika, 
CG020 Genomika, C4865 Objevte vědu – vědecké poznání a myšlení, C9085 Protein – RNA interactions, 
C8140 Bioenergetika, C8150 Bioenergetika - seminář 

d) MODELOVÁNÍ A STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT, má možnost absolvovat tyto předměty: 
Bi5000 Bioinformatika I – nukleové kyseliny, Bi9060 Bioinformatika II – proteiny, ENV006 Statistical 
Thinking and Data Treatment, F7270 Matematické metody zpracování měření,  Bi5040 Biostatistika, C5120 
Počítače v chemii a chemometrie, C5140 Počítače v chemii a chemometrie – cvičení, C8855 Počítačová chemie 
a molekulové modelování II, C8856 Počítačová chemie a molekulové modelování II – cvičení 

 
1. rok mgr. studia Biofyzikální chemie 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

C7777 Zacházení s chemickými látkami 2hod/rok z p 0 kr 

C7001 Diplomová práce I 3 kz p 3 kr 

C5845 Pokročilá biofyzikální chemie - 
teoretické metody 

2+1 Zk p 5 kr 

Bi9410 Strukturní biologie 2př Zk p 4 kr 

Bi9410c Strukturní biologie - cvičení 2sem z p 2 kr 

C9320 Metody biochemického výzkumu 6cv kz p 6 kr 

F7790 Seminář z  biofyziky a biofyzikální 1sem z p 1 kr 
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chemie 

Povinně volitelné předměty 

Bi5000 Bioinformatika I – nukleové kyseliny 1př k pv 2 kr 
Bi9060 Bioinformatika II - proteiny 1př k pv 2 kr 
Bi9061 Bioinformatika – cvičení (jako sem) 2sem z pv 2 kr 
Bi7015 Chemické vlastnosti, struktura a 
interakce nukleových kyselin 

2př Zk pv 4 kr 

C5060 Metody chemického výzkumu 2př Zk pv 4 kr 
C5320 Fyzikálně chemické základy NMR 2př+1sem Zk pv 5 kr 
C7000 Oborový seminář I 2sem z pv 2 kr 

Jarní semestr 

Povinné předměty  

C6960 Odborná praxe 3 týdny z p 0 kr 
C8001 Diplomová práce II 5 kz p 5 kr 
Bi4020 Molekulární biologie 3př Zk p 5 kr 

C8102 Speciální metody – lab.cv. (kolovací) 5cv kz p 5 kr 

C5846 Pokročilá biofyzikální chemie - 
experimentální metody 

2+1 Zk p 5 kr 

F7790 Seminář z  biofyziky a biofyzikální 
chemie 

1př z p 1 kr 

JA002 Pokročilá odborná angličtina – 
zkouška 

0 Zk p 2 kr 

Povinně volitelné předměty 

C7072 Bioanalytika II – Analytické metody v 
klinické praxi 

2př Zk pv 4 kr 

FA602 Strukturní biologie: biofyzikální 
aspekty 

1př Zk pv 2 kr 

C8140 Bioenergetika 2př Zk  pv 4 kr 
C8150 Bioenergetika - seminář 2sem z pv 2 kr 
C6310 Symetrie molekul 2př Zk pv 4 kr 
C8000 Oborový seminář II 2sem z pv 2 kr 

2. rok mgr. studia Biofyzikální chemie 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

C7777 Zacházení s chemickými látkami 2hod/rok z p 0 kr 

C9001 Diplomová práce III 12 kz p 12 
kr 

F7790 Seminář z  biofyziky a biofyzikální 
chemie 

1př z p 1 kr 

ENV006 Statistical Thinking and Data 
Treatment 

1př+2sem Zk p 5 kr 

C9530 Strukturní biochemie 2př Zk p 4 kr 
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Povinně volitelné předměty 

C9550 Kvantová chemie a molekulová 
spektroskopie 

2př Zk pv 4 kr 

C9540 Introduction to Computational 
Quantum Chemistry 

1př + 2sem k pv 4 kr 

C7280 Elektrodová kinetika 2př Zk pv 4 kr 
C9100 Biosenzory 2př Zk pv 4 kr 
C9000 Oborový seminář III 2sem z pv 2 kr 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

C6950 Chemická exkurze 1 týden z p 0 kr 
CA001 Diplomová práce IV 20 z p 20 

kr 
C8885 Supramolekulární chemie 2př Zk p 4 kr 
F7790 Seminář z  biofyziky a biofyzikální 
chemie 

1př z p 1 kr 

Povinně volitelné předměty 

C6250 Metody chemického výzkumu-
praktikum zaměřeno na BFCH 

5cv kz pv 5 kr 

C8950 NMR – Strukturní analýza  2př Zk pv 4 kr 
F7270 Matematické metody zpracování 
měření 

2př+1sem Zk pv 3 kr 

CA000 Oborový seminář IV 2sem z pv 2 kr 
 

Volitelné předměty  

C7050 Elektroanalytické metody 2př Zk v 4 kr 
C7410 Struktura a reaktivita 2př Zk v 4 kr 
C7415 Struktura a reaktivita-seminář 1sem z v 1 kr 
C7920 Struktura a funkce proteinů 2př Zk v 4 kr 
C7925 Struktura a dynamika nukleových 
kyselin 

2př Zk v 4 kr 

C7230 Fluorescenční metody ve vědách o 
životě – cesta od molekuly k buňce 

2př Zk v 4 kr 

C7235 Fluorescenční metody ve vědách o 
životě -cvičení 

2cv k v 3 kr 

C9906 Spektroskopické metody 
charakterizace nanomateriálů 

2př Zk v 4 kr 

C6320 Chemická kinetika 2př Zk v 4kr 
C6330 Chemická kinetika-seminář 1sem z v 1kr 
C6900 Biofyzikální faktory ŽP 2př k v 2 kr 
C7041 Molekulová spektrometrie 2př Zk v 4 kr 
CG010 Proteomika 2př Zk v 4 kr 
CG020 Genomika 2př Zk v 4 kr 
F6530 Spektroskopické metody 2př+1sem z v 3 kr 
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Bi5040 Biostatistika - základní kurz 3př Zk v 5 kr 
Bi7016 Chemie nukleových kyselin - 
cvičení 

1sem z v 1 kr 

Bi7430 Molekulární biotechnologie 2př Zk v 4 kr 
Bi7430c Molekulární biotechnologie-
cvičení 

4cv z v 4 kr 

C5120 Počítače v chemii a chemometrie 1př k v 2 kr 
C5140 Počítače v chemii a chemometrie - 
cvičení 

2sem z v 2 kr 

C7176 DNA diagnostika - cvičení 4sem kz v 4 kr 
C7790 Počítačová chemie a molekulové 
modelování I 

2př Zk v 4 kr 

C7800 Počítačová chemie a molekulové 
modelování I - cvičení 

1cv z v 1 kr 

F9070 Experimentální metody 
biofyziky(a) 

2př k v 2 kr 

C6205 Vybrané biochemické metody – 
laboratorní cvičení 

6cv kz v 8 kr 

C7895 Hmotnostní spektrometrie 
biomolekul 

2př Zk v 4 kr 

C6740 Elektrické vlastnosti atomů a 
molekul 

2př Zk v 4kr 

F8310 Molekulové interakce a jejich úloha 
v biologii a chemii 

2př k v 4 kr 

F8380 Základy molekulového modelování 
a bioinformatiky 

1př k v 2 kr 

F9602 Interakce elektromagnetického pole 
se živou hmotou 

2př+1sem k v 4 kr 

C4865 Objevte vědu - vědecké poznání a 
myšlení 

2př Zk v 4 kr 

C4840 Metody značení a imobilizace 
biomolekul 

2př Zk v 4 kr 

C6200 Biochemické metody 4př Zk v 6 kr 
C6210 Biotechnologie 2př Zk v 4 kr 
C6335 Nanočástice 1př Zk v 3 kr 
C7075 Bioanalytická chemie v laboratorní 
medicíně 

2př Zk v 4 kr 

C7175 DNA diagnostika 2př Zk v 4 kr 
C8835 Biokoordinační chemie 2př Zk v 4 kr 
C8855 Počítačová chemie a molekulové 
modelování II 

1př k v 2 kr 

C8856 Počítačová chemie a molekulové 
modelování II - cvičení 

1sem z v 1 kr 

C8980 Příprava a charakterizace proteinů I 
- Exprese a purifikace 

2př Zk v 4 kr 

C5020 Chemická struktura 2př Zk v 4 kr 
C5030 Chemická struktura – seminář 1sem z v 1 kr 
C8863 Výpočty volných energií 2př Zk v 3 kr 
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C8862 Výpočty volných energií - cvičení 1sem z v 1 kr 
C9907 Koloidní a sol-gelová nanochemie 2př Zk v 4 kr 
C8785 Photophysical Spectroscopic 
Methods 

2př+3cv z v 5 kr 

CB070 Proteinová krystalografie 1př Zk v 3 kr 
CB080 Proteinová krystalografie-seminář 1sem z v 1kr 
Bi6400 Metody molekulární biologie 3př Zk  v 5 kr 
Bi6405 Metody molekulární biologie - 
cvičení 

3cv z v 3 kr 

C6770 NMR Spectroscopy of 
Biomolecules 

2př Zk v 4 kr 

C5340 Nerovnovážné systémy 2př Zk  v 4 kr 
C9085 Protein – RNA interactions 1př Zk v 3 kr 

 

Při tvorbě a plnění studijního plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a 
podmínky: 
 

1) Na začátku každého akademického roku absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou přednášku bez 
kreditového hodnocení.  Zacházení s chemickými látkami, jejíž absolvování je nutnou podmínkou pro 
vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (diplomových prací ap.).  

2) Do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky získat 11 kreditů za úspěšné ukončení povinných 
předmětů. 

3) Získat 8 kreditů za absolvování předmětů C7000, C8000, C9000 a CA000 Oborový seminář (zakončen 
zápočtem). 

4) Za absolvování volitelných předmětů musí student získat minimálně 34 kreditů.  
5) Zpracovat diplomovou práci na zadané téma. Kreditová hodnota diplomové práce je 50 kreditů.  
6) Do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky získat nejméně 15 kreditů absolvováním nejméně 

jednoho povinně volitelného předmětu z každého z výše uvedených předmětů. Povinně volitelné přednášky 
jsou ukončené zkouškou, cvičení zápočtem a jedna z povinně volitelných přednášek může být ukončena 
kolokviem.  

7) Do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky získat absolvováním povinných, povinně 
volitelných a volitelných předmětů celkem 120 kreditů. Volitelné předměty jsou všechny předměty, které 
jsou na Přírodovědecké fakultě a ostatních fakultách Masarykovy univerzity v daném období vyučovány a 
jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Výběr volitelných předmětů je omezen na 
povinnost absolvovat minimum 108 kreditů za úspěšné ukončení předmětů přírodovědeckých, 
matematických nebo informatických věd, z toho minimálně 96 kreditů za předměty z oboru chemických, 
biologických a fyzikálních věd. Volitelné předměty zvláště vhodné pro magisterský studijní program 
Chemie, obor Biofyzikální chemie, budou uvedeny v Doporučeném studijním plánu. Zakončení volitelných 
předmětů si student vybírá z možných zakončení předmětu (zkouška nebo kolokvium).  

8) Student musí úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška před 
přihlášením k magisterské státní závěrečné zkoušce pokud tuto nevykonal v rámci svého předchozího 
bakalářského studia BFCH.   

9) Úspěšně absolvovat všechny součásti magisterské státní závěrečné zkoušky.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Molekulární biologie (Bi4020) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 3/0/0 hod. za týden 3 kreditů 3+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 3, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování přednášky Bi4010 Základy molekulární biologie 
Základní znalosti z obecné zoologie a botaniky, mikrobiologie, genetiky, fyziologie, organické chemie a biochemie 
přednáška je vyučována formou výkladu k powerpintovým předlohám zporacovaných podle učebnic, monofgrafií a 
článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, jejich obsah je vysvětlen a doplněn komentářem vyučujícícho. 
Předlohy jsou též k dispozici v IS MUNI. Navštěvovat přednášky není povinné. Zkouška probíhá formou písemného 
testu formou 50 otázek, pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba 
zodpovědět správně alespoň 60% otázek. Doba trvání zkoušky je zhruba 60 minut. 
Vyučující  
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (ÚEB Biol. PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit na molekulární úrovni informace o struktuře a funkci 
genomů vztahující se k základním funkcím živých soustav (prokaryotické a eukaryotické organizmy a viry) a pochopit 
obecné principy procesů, jimiž se realizue genetická informace probíhajícíc ve všech živých soustavách s ohledem na 
zvláštnosti hlavních skupin organizmů (bakterie, archea, rostliny, živočichové a viry). 
Osnova: 

1. Stručná historie molekulární biologie 2. Nukleové kyseliny (primární, sekundární a terciární struktura DNA a RNA, 
různé konformace DNA a jejich význam v biologických systémech) 3. Vazebné interakce proteinů s DNA 4. Genetická 
informace a genetický kód 5. Molekulární struktura prokaryotického a eukaryotického genomu 6. Replikace 
prokaryotického a eukaryotického genomu 7. Transkripce prokaryotického a eukaryotického genomu 8. Posttranskripční 
úpravy a modifikace RNA, zvláště u eukaryot 9. Mechanizmy sestřihu a samosestřihu 10. Translace prokaryotické a 
eukaryotické mRNA 11. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Signální dráhy v eukaryotické buňce a jejich 
vztah k aktivaci transkripčních faktorů 12. Molekulární podstata získané imunity 13. Molekulární podstata 
kancerogeneze (onkogeny, protoonkogeny 14. Molekulární mechanizmy mutageneze a rekombinace. Transpozony 15. 
Mechanizmy oprav poškozené DNA 16. Základy genového inženýrství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Čtvrté inovované vydání. Brno: Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, 
DrSc., Brno, 2006. 290 s. Díl I. Molekulární biologie prokaryotické buňky. ISBN 80-902562-5-2. 
ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1999. 300 s. Díl II. Molekulární 
biologie eukaryot. ISBN 80-902562-1-X. 
ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 2000. 300 s. Díl III. Molekulární 
biologie virů. ISBN 80-902562-2-8. 
ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Karel PETRZIK a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Úvod do molekulární biologie IV. 

Molekulární biologie rostlinných virů, Priony, Molekulkární evoluce, Vznik života, Metody molekulární biologie, Genové 

inženýrství. Třetí inovované vydání. Brno: Rosypal S., Grafex, 2002. 300 s. Díl čtvrtý. ISBN 80-902562-4-4. 
ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava 
RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České 

odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. 
Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6. 
ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky a : Essential cell biology (Orig.). 
Ústí nad Labem: Espero Publishing,. xxvi, 630 
CLARK, David. Molecular biology. 1st ed. Burlington: Elsevier Academic Press, 2005. xviii, 784. ISBN 0-12-175551-7. 
Molecular biology of the cell. Edited by Bruce Alberts. 5th ed. New York, N.Y.: Garland science, 2008. xxxiii, 12.  
SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš 
KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2 

https://is.muni.cz/auth/osoba/1907
https://is.muni.cz/auth/osoba/1907
https://is.muni.cz/auth/osoba/1907
https://is.muni.cz/auth/osoba/1907
https://is.muni.cz/auth/osoba/2591
https://is.muni.cz/auth/osoba/795
https://is.muni.cz/auth/osoba/1907
https://is.muni.cz/auth/osoba/2591
https://is.muni.cz/auth/osoba/842
https://is.muni.cz/auth/osoba/2139
https://is.muni.cz/auth/osoba/368
https://is.muni.cz/auth/osoba/795
https://is.muni.cz/auth/osoba/795
https://is.muni.cz/auth/osoba/1223
https://is.muni.cz/auth/osoba/2253
https://is.muni.cz/auth/osoba/17892
https://is.muni.cz/auth/osoba/368
https://is.muni.cz/auth/osoba/2591
https://is.muni.cz/auth/osoba/28574
https://is.muni.cz/auth/osoba/36728
https://is.muni.cz/auth/osoba/110690
https://is.muni.cz/auth/osoba/110690
https://is.muni.cz/auth/osoba/1881
https://is.muni.cz/auth/osoba/1223
https://is.muni.cz/auth/osoba/57526
https://is.muni.cz/auth/osoba/1260
https://is.muni.cz/auth/osoba/37411
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Strukturní biologie (Bi9410) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné - 
Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Znalosti na úrovni základních přednášek z biochemie či molekulární biologie.  
Písemný test - výběr z více možností, k úspěšnému absolvování je třeba správně zodpovědět minimálně 9 z 25 otázek  

Vyučující  
Mgr. Jan Brezovský, Ph. D (RECETOX Chem MU), přednášející 
Mgr. Martina Damborská (ÚEB Biol PřF MU), pomocník 

Stručná anotace předmětu  
Po úspěšném ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni: 
 - popsat strukturu biomolekul a jak se experimentálně určují 
- získat struktury biomolekul z vhodných databází 
- identifikovat možné chyby ve struktuře proteinů 
- predikovat struktury biomolekul a jejich komplexů 
- analyzovat struktury proteinů za účelem získání informací o jejich funkci, dynamice či stabilitě 
- posoudit efekt mutace na funkci proteinů  
 

Osnova: 

1. Struktura biologických makromolekul – složení, metody stanovení, využití v biologii, vizualizace.  
2. Databáze experimentálních struktur – získání a hodnocení struktur makromolekul, vybrané strukturní databáze.  
3. Modely struktur – databáze modelů, metody hodnoceni kvality modelů, příprava modelů.  
4. Stabilita a dynamika makromolekul – analýza stability a dynamiky a jejich databáze.  
5. Analýza struktury proteinu – identifikace důležitých regionů: vazebná/aktivní místa, transportní cesty, flexibilní 
regiony, katalytické aminokyseliny.  
6. Predikce struktury makromolekulárních komplexů.  
7. Komplexy protein-protein – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze.  
8. Komplexy protein-DNA – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze.  
9. Komplexy protein-ligand – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze.  
10. Modifikace struktury proteinu – stanovení vlivu mutace na strukturu a funkci proteinu.  
11. Aplikace strukturní biologie – biologický výzkum, hledání nových léčiv, design biokatalyzátorů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

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

Structural Bioinformatics, J. Gu &P. E. Bourne, Wiley-Blackwell, 2009  

Protein Stucture and Function, G. A. Petsko & D. Ringe, New Science Press, 2004  

Computational Structural Biology: Methods and Applications, T. Schwede & M. C. Peitsch, World Scientific Publishing 
Company, 2008  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Strukturní biologie –cvičení (Bi9410c) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Cvičení 
Další požadavky na studenta  
Znalosti na úrovni základních přednášek z biochemie či molekulární biologie  

Vyučující  
Mgr. Jan Brezovský, Ph. D. (RECETOX Chem PřF MU, ÚEB Biol PřF MU), cvičící 
Mgr. Eva Šebestová, Ph. D. (ÚEB Biol PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: 
ovládat vybrané volně dostupné webovými nástroje, programy a databáze pro studium struktury, dynamiky a funkce 
proteinů, interakcí proteinů s proteiny, nukleovými kyselinami a malými organickými molekulami, zobrazit strukturu 
biomolekul, identifikovat funkčně významné oblasti proteinů, predikovat strukturu proteinů a jejich komplexů, posoudit 
efekt mutace na funkci proteinů  

 

Osnova: 

1. Struktura biologických makromolekul – složení, metody stanovení, využití v biologii, vizualizace. 
2. Databáze experimentálních struktur – depozice, získání a hodnocení struktur makromolekul, vybrané strukturní 
databáze. 
3. Modely struktur – databáze modelů, metody hodnoceni kvality modelů, příprava modelů. 
4. Predikce struktury makromolekulárních komplexů. 
5. Dynamika makromolekul – analýza dynamiky a její databáze. 
6. Komplexy protein-protein – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
7. Komplexy protein-DNA – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
8. Komplexy protein-ligand – hodnocení komplexu, analýza interakcí a jejich databáze. 
9. Analýza struktury proteinu – identifikace důležitých regionů: vazebná/aktivní místa, transportní cesty, flexibilní 
regiony, katalytické aminokyseliny. 
10. Modifikace struktury proteinu – stanovení vlivu mutace na strukturu a funkci proteinu. 
11. Aplikace strukturní biologie – biologický výzkum, hledání nových léčiv, design biokatalyzátorů. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Computational Structural Biology: Methods and Applications, T. Schwede & M. C. Peitsch, World Scientific Publishing 
Company, 2008  

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

Structural Bioinformatics, J. Gu &P. E. Bourne, Wiley-Blackwell, 2009  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pokročilá biofyzikální chemie – teoretické metody (C5845) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/1/0 hod. za týden 3 kreditů 4+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je úspěšné ukončení předmětu C5850 - Základy biofyzikální chemie a předmětu C5855 - Metody 
biofyzikální chemie (přednášky) C5856 (semináře).  

Vyučující  
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph. D. (BNMRS CSB CEITEC MU), přednášející 
RNDr. Mgr. Iveta Třísková, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Jan Novotný, Ph. D. (SBMM CSB CEITEC MU, NCBR PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Teoretický popis biomolekulárních systémů v roztocích pomocí fyzikálně-statistických a výpočetních metod.  
Osnova: 
1. Pravděpodobnostní teorie (Jak molekuly ví, že se mají dostat do rovnováhy?) 
2. Rovnovážná statistická mechanika (ergodická teorie, fluktuace) 
3. Parametry biomolekulárních silových polí a molekulová dynamika 
4. Výpočetní simulace se zesíleným vzorkováním (molekulová dynamika se záměnou  
         replik - REMD) 
5. Výpočty volných energií  
6. Výpočty potenciálu středního pole (PMF) 
7. Rozpustnost a hydrofobicita  
8. Vazební afinita 
9. Konformační a alosterické změny 
10. Kinetika konformačních změn 
11. Skládaní proteinů 
12. Fázové přechody proteinů (stav molten-globule) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Peter R. Bergethon: The Physical Basis of Biochemistry 
 
Finkelstein and Pittsyn: Protein Physics 
 
Cantor & Schimmel: Biophysical Chemistry, Part I 
 
Zuckerman D.M.: Statistical Physics of Biomolecules  

 
  

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Peter%20R.%20Bergethon
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pokročilá biofyzikální chemie – experimentální metody (C5846) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/1/0 hod. za týden 3 kreditů 4+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je úspěšné ukončení předmětu C5850 - Základy biofyzikální chemie a předmětu C5855 - Metody 
biofyzikální chemie (přednášky) C5856 (semináře).  

Vyučující  
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph. D. (BNMRS CSB CEITEC MU), přednášející 
RNDr. Mgr. Iveta Třísková, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Jan Novotný, Ph. D. (SBMM CSB CEITEC MU, NCBR PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Fyzikálně chemické principy biofyzikálních experimentálních metod, a jejich aplikace ve výzkumu biomolekulárních 
systémů (Vědy o živé přírodě). Aktualizace nových poznatků v těchto moderních metodách.  
Osnova: 

1. Chemické podmínky pro studium bio-makromolekul a molekulárních komplexů (pH, rozpouštědlo, pufr, 
iontová síla, teplota, záření) 

2. Chromatografie (fyzikální a chemické principy různých chromatografických technik, význam purifikačních 
protokolů pro NK a proteiny) 

3. Spektroskopické metody (variety spektroskopických technik, význam pro charakterizaci biomolekul a pro 
studium jejich chování v roztocích) 

4. Hmotnostní spektrometrie (princip a technika metody, oblast aplikací, spojení s metodami o vysoké 
rozlišitelnosti, studium proteinů, peptidů a NK) 

5. Elektroforéza (fyzikální základy metody, rozsah použitelnosti, sloučení metody s dalšími citlivými metodami, 
aplikace  u proteinů a NK) 

6. Difrakční metody (X-ray difrakční experimenty, studium struktury a strukturních změn proteinů, NK a jejich 
komplexů) 

7. Bio-kalorimetrie (fyzikální smysl termodynamických parametrů, typy kalorimetrických technik, studium 
struktur biomolekul a jejich interakcí v roztocích) 

8. Bioelektrochemie (typy elektrochemických technik a jejich princip, elektrochemie NK, proteinů a jejich složek, 
biosenzory, elektrodové systémy, elektronový transfer a elektron-proton transfer) 

9. Hydrodynamické metody (principy metod, viskozita, sedimentace, centrifugace, filtrace, dialýza a cytometrie; 
studium biomakromolekul, virů, buněk) 

10. Velikost a tvar makromolekul (molekulární elektronová mikroskopie, mikroskopické zobrazování, translační a 
rotační frikční vlastnosti biomolekul) 

11. Makromolekulární difúze (molekulární interpretace difúze, přenos hmoty jako tok, difúze v 
multikomponentním systému) 

12. Bioinformatika (hlavní třídimenzionální struktury přístupné na www, přehled zdrojů na internetu, informace a 
extrakt funkčně relevantních dat, modelování struktur a jejich úskalí) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Peter R. Bergethon: The Physical Basis of Biochemistry 
Finkelstein and Pittsyn: Protein Physics 
Cantor & Schimmel: Biophysical Chemistry, Part I 
Zuckerman D.M.: Statistical Physics of Biomolecules  
 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Peter%20R.%20Bergethon
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Chemická exkurze (C6950) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 0/0/0 hod. za týden 0 kreditů 0 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Exkurze 
Další požadavky na studenta  
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů. Předmět si smí zapsat nejvýše 45 studentů. 

Vyučující  
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 

Stručná anotace předmětu  
Exkurze do podniků s chemickou výrobou v České republice 
Návštěva celkem 10 podniků se zaměřením na organickou, anorganickou a biochemickou výrobu.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
HOVORKA, František. Technologie chemických látek. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2005. 180 s. ISBN 80-7080-
588-9. 
doporučená literatura 
 
HOVORKA, František. Technologie chemických látek. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. 180 s. ISBN 80-
7080-588-9. 
doporučená literatura 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Odborná praxe (C6960) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 0/0/0 hod. za týden 0 kreditů 0 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Praxe 
Další požadavky na studenta  
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů 
Odborná praxe v zařízeních mimo Masarykovu univerzitu. 

Vyučující  
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (Adm CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Hlavním cílem odborné praxe je seznámení se s provozem chemického pracoviště výzkumného charakteru mimo 
Masarykovu univerzitu nebo výrobního provozu/laboratoře 
Konkrétní náplň odborné praxe je stanovena ve spolupráci s vybraným externím pracovištěm. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diplomová práce I (C7001) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/0/3 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 3 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky Příprava 

diplomové 
práce  

Další požadavky na studenta  
Po dohodě s učitelem se vybrané téma stane zadáním diplomové práce 
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce. 

Vyučující  
Vedoucí dle výběru studenta. 

Stručná anotace předmětu  
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce 
Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím. 
Předmět Diplomová práce Ije koncipován jako kurz motivující studenta ke zpracování výsledků vlastního výzkumu ve 
formě diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu a kurzů navazujících 
zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Navíc student hlouběji porozumí vybraným 
metodám používaným v dané oblasti, bude schopen samostatné výzkumné činnosti a bude si uvědomovat etické aspekty 
vědecké práce.. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of the thesis 
supervisor) 
 
ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Zacházení s chemickými látkami (C7777) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/1;2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/0/0 hod. za týden 0 kreditů 0 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení zápočet Forma výuky Školení 

autorizovano
u osobou 

Další požadavky na studenta  
Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup 
do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a 
diplomových prací). 
Pro všechny studenty, kteří jakýmkoliv způsobem během svého působení na přírodovědecké fakultě MU v~daném 
ročníku studia manipulují s~chemickými látkami. Nutnost absolvovat C7777 je dána studijními plány. Předmět je nutno 
zapsat v~každém roce studia na PřF a nelze jej opakovat. 
Předmět C7777 je nutno absolvovat každý rok, nelze jej opakovat. nevykonání testuv daném roce, kdy studujete na PřF a 
zacházíte s chemickými látkami, může znamenat při ukončení studia značné problémy, neboť jde o povinný předmět. 
Studenti 1. ročníku absolvují přednášku C7777 podle harmonogramu. Potřebné informace jsou všem zapsaným zasílány 
hromadným e-mailem, příp. je lze získat v ISu MU v oddíle Diskuze k C7777. Test z C7777 je povinný pro všchny 
zapsané studenty. Test je přístupný z ISu formou odpovědníku k danému předmětu. Z 15 položených otázek je nutné 
správně odpovědět 13x. test lze libovolně opakovat. Absolvovaný test se registruje periodicky do ISu jako zápočet 
z C7777 a je dokladem o absolvování školení. 
Vyučující  
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Mgr. Marie Petlachová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU), pomocník 

Stručná anotace 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. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 http://www.rect.muni.cz/nso/ 
 
ADÁMKOVÁ, Marie. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných.Praha: 
Dashöfer, 1999. 1 sv. (rů. ISBN 80-86229-08-4. 
 
  



30 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diplomová práce II (C8001) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/0/5 hod. za týden 5 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 5 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky Příprava DP 
Další požadavky na studenta  
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce. 

Vyučující  
Vedoucí dle výběru studenta. 

Stručná anotace předmětu  
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce 
Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím. 
Předmět diplomová práce je koncipován jako kurz motivující studenta ke zpracování výsledků vlastního výzkumu ve 
formě 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. Navíc student 
hlouběji porozumí výzkumným metodám používaným v dané oblasti, bude schopen samostatné výzkumné činnosti a 
bude si uvědomovat etické aspekty vědecké práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of the thesis 
supervisor) 
 
ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciální metody - praktikum (C8102) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/0/5 hod. za týden 5 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 5 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky laboratorní 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování předmětu C6390 Fyzikální metody organické chemie-praktikum. Je vhodné absolvovat 
před nebo během cvičení přednášky: Separační metody C7021, Atomová spektrometrie C7031, Molekulová 
spektrometrie C7041, Elektroanalytické metody C7050. Vhodná je C7830 kapilární elektroforéza a C7895 Hmotnostní 
spektrometrie biomolekul. 
Laboratorní cvičení probíhá ve třech uzavřených cyklech: elektroanalytické metody, optické metody, separační metody 
(+MALDI-MSTOF). Úlohy se zpravidla provádějí po individuální domluvě s vyučujícím. Klasifikovaný zápočet je 
udělen po absolvování všech úloh a odevzdání protokolu a jeho odsouhlasení vyučujícím, který danou úlohu vede 
Příprava do speciálního cvičení: Každé cvičení bude zahájeno písemným testem nebo pohovorem. Garanti jednotlivý 
bloků: elektroanalytická část: Doc. Trnková, optická část: Doc. Lubal, Dr. Novotný, Dr. Hrdlička, separační část: Dr. 
Farková, Dr. Bittová, Doc.Preisler. Kritéria pro hodnocení úloh speciálního cvičení: Teoretická příprava ke cvičení (test, 
pohovor). Experimentální zručnost a pečlivost, pořádek a čistota při práci, řádné záznamy v pracovním deníku, kvalitní 
vypracování protokolu, dodržování termínu odevzdání a oprav protokolu (následující cvičení), správné experimentální 
výsledky. Klasifikovaný zápočet se uděluje jako průměr z dílčích známek od vedoucích jednotlivých úloh a to s 
ohledem na výše uvedená kritéria. Požadované znalosti: ovládnout teorii dané metody a prostudovat praktické provedení 
úlohy podle návodu. Elektroanalytická část - znalost základních fyzikálních pojmů: elektrické veličiny a jejich jednotky, 
zapojení měřicích přístrojů (A, V) do obvodu, Kirchhoffovy zákony, Ohmův zákon, dělič napětí. Znalost základních 
pojmů z elektrochemie: potenciál elektrody, rozkladné napětí, svorkové napětí, elektromotorické napětí, druhy přepětí 
při elektrodových dějích, elektrodové děje na katodě a anodě z různých materiálů (Pt, Cu) a v různých elektrolytech 
(H2SO4, Na2SO4, CuSO4 ), polarizační křivky, depolarizátor, polarizovatelná a ideálně nepolarizovatelná elektroda, 
Nernstova rovnice, Nikolského rovnice, Hendersonova rovnice, Faradayův zákon. Spektroskopická část (včetně 
hmotnostní spektrometrie): Instrumentace: monochromátor, polychromátor, budicí zdroje v emisní spektroskopii, zdroje 
záření v absorpční spektroskopii, dispersní prvky, detektory. Pojmy: lineární a úhlová disperse, rozlišovací schopnost, 
spektrální šíře pásma monochromátoru, spektrální čára, emisní a absorpční přechody, teplota plazmatu, koncentrace 
elektronů, singlet, dublet, triplet, resonanční spektrální čára, samoabsorpce, Boltzmannův zákon, Sahova rovnice, 
Planckův zákon, Bouguert-Lambert-Beerův zákon, absorpce, emise, fluorescence (atomové i molekulové procesy), 
intenzita fluorescenční čáry, teorie barevnosti, chromofory. Hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací: 
princip laseru, princip hmotnostní spektrometrie, různé typy spektrometrů, interakce laserového paprsku se vzorkem a 
matricí. Separační část: HPLC: retenční čas, mrtvý čas, redukovaný retenční čas, šířka zóny v polovině výšky, šířka 
zóny při základně, výška zóny, rozlišení, kapacitní poměr, retenční poměr, teoretické patro (počet teoret. pater, výška 
teoret. patra, počet efektivních pater, výškový ekvivalent teoretického patra, redukovaný výškový ekvivalent T.P.), eluce 
gradientová, isokratická. Izotachoforéza: elektroforetická pohyblivost, intenzita el. pole, rychlost pohybu nabité částice 
v el. poli, tlumivé roztoky, základní elektrolyty, elektrokinetické vzorkování, elektroosmotický tok.  

Vyučující  
Mgr. Iva Benešová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Miroslava Bittová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
RNDr. Marta Farková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph. D. (CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. (CEITEC MU), cvičící 
RNDr. Mgr. Iveta Pilařová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Jiří Křivohlávek (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
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Hlavním cílem kurzu je osvojení si praktických dovedností v elektroanalytických metodách, metodách optické 
spektroskopie, hmotnostní spektroskopie a separačních analytických metodách. A) Moderní elektroanalytické metody, 
potenciometrie s iontově selektivní elektrodou, eliminační a rozpouštěcí voltametrie. B) UV/VIS spektrofotometrie, 
atomová absorpční spektrometrie (AAS), atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES), 
spektrometrie s využitím laseru (LA-ICP-OES a LIBS). C) Izotachoforéza, kapalinová chromatografie HPLC, kapilární 
zónová elektroforéza, hmotnostní spektrometrie s průletovým analyzátorem a laserovou desorpcí/ionizací typu "matrix 
assisted" (MALDI-TOF-MS).  

Osnova: 

A) Úvod do laboratorního cvičení: elektroanalytické metody, spektroskopie,separační metody. B) BLOK 
ELEKTROANALYTICKÉ METODY: 1. Stanovení dusičnanů iontově selektivní elektrodou v přítomnosti 
interferujícího iontu. S využitím Nikolského vztahu metodou separátních roztoků a metodou konstantní koncentrace 
interferentu stanovení konstanty selektivity interferujícího iontu. 2. Analytické využití nové elektrochemické metody 
eliminační voltametrie (EVLS) ve spojení s adsorptivním strippingem - separace potenciálově blízkých signálů (na 
různých elektrodách jsou sledovány redukce a oxidace vybraných depolarizátorů). C) BLOK SPEKTRÁLNÍ METODY 
3.UV/VIS molekulová spektroskopie. Vícesložková spektroskopická a kinetická analýza. 4. Atomová absorpční 
spektrometrie s elektrotermickou atomizací. 5. ICP OES spektrometrie. Tvorba metody, výběr emisních čar, výběr 
pozadí, kalibrace, analýza reálného vzorku. Stanovení excitační teploty v ICP výboji z Boltzmanova zákona s použitím 
emisních intenzit čar železa a metodou 2 čar. Výpočet průměrné koncentrace elektronů v ICP výboji ze Starkova 
rozšíření čáry H 486,1 nm 6. Laserová ablace (LA). Spojení LA s optickou spektrometrií indukčně vázaného plazmatu 
(LA-ICP-OES) a s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS). Spektrometrie laserem 
buzeného plazmatu (LIBS). Optimalizace parametrů laserové ablace. Sestrojení kalibračních závislostí pro vybrané 
prvky a analýza reálného vzorku. D) BLOK SEPARAČNÍ METODY 7. Stanovení aniontů ve vodách 
chronopotenciometricky a metodou ITP 8. Kapalinová chromatografie. HPLC - Stanovení obsahu inosinu, adenosinu a 
jejich 2’-deoxy-forem v modelové směsi – optimalizace a validace metody. 9. Polyakrylamidová gelová elektroforéza za 
denaturujících podmínek (SDS-PAGE). Separace proteinů v diskontinuálním systému GE s následnou vizualizací CBB 
R 250 a stříbrem. Identifikace modelových proteinů v jejich směsi. 10. CE-LIF, kapilární zónová elektroforéza s laserem 
indukovanou fluorescenční detekcí. Optimalizace experimentální sestavy. Stanovení meze detekce rhodaminu 6G. 
Separace rhodaminových barviv. 11. Hmotnostní spektrometrie proteinů a peptidů pomocí laserové desorpce/ionizace za 
účasti matrice (MALDI MS). Vybrané aplikace MALDI MS: kalibrace přístroje, stanovení molekulových hmotností, 
enzymatické štěpení, peptidové mapování, identifikace neznámého proteinu.  
Odkazy na materiály k jednotlivým úlohám: http://www.sci.muni.cz/~labifel/?q=studium_materialy  
http://www.chemi.muni.cz/~lpca/skripta2.html  
http://www.is.muni.cz/el/1431/jaro2010/C8102 http://bart.chemi.muni.cz/courses.htm 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
CHURÁČEK, Jaroslav. Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 387 s. 
ISBN 80-200-0010-0. 
KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA, Lumír SOMMER a Jiří TOMAN. Optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném 

plazmatu a vysokoteplotních plamenech. 1. st. Praha: Academia, 1992. 152 s. Pokroky chemie 24. 
CHURÁČEK, Jaroslav. Analytická separace látek. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1990. 384 s.  
SOMMER, Lumír. Analytical absorption spectrophotometry in the visible and ultraviolet : the principles. Amsterdam: Elsevier, 
1989. 310 s. ISBN 0-444-98882-38. 
Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha: SNTL - SNTL, 1988. 678 s. 
Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha: SNTL - SNTL, 1988. 831 s. 
Vysoká škola chemicko-technologická (Pardubice). Katedra analyti. Pokroky v teorii a instrumentaci moderních analytických metod. 
Edited by Jaroslav Churáček. 2. přeprac. a dopl. vyd. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technologická, 1988. 193 s. 
HOLZBECHER, Z., J. CHURÁČEK. Analytická chemie [Holzbecher, 1987]. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. 663 s. 
SOMMER, Lumír. Analytická spektrometrie. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 173 s. 
KORYTA, Jiří. Současné trendy v elektrochemii. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 128 s. 
Nové směry v analytické chemii. Svazek II. Edited by Jaroslav Zýka. 1. vyd. Praha: SNTL, 1984. 218 s. 
BARTUŠEK, Miloš. Úvod do elektroanalytických metod. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. 104 s. : i. 
CHURÁČEK, Jaroslav. Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatograrie. 1. vyd. Praha: SNTL , 1984. 188 s. 
DVOŘÁK, Jiří a Jiří KORYTA. Elektrochemie [Dvořák, 1983]. 3. dopl. a rozš. vyd. Praha: Academia, 1983. 410 s. 
Nové směry v analytické chemii. Svazek I. Edited by Jaroslav Zýka. 1. vyd. Praha: SNTL, 1983. 199 s. 
CHURÁČEK, J. , P. JANDERA. Separace látek : kapalinová vysokoúčinná kolonová chromatografie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981. 
140 s. 
SOMMER, Lumír. Teorie a praxe vybraných optických analytických metod. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 285 s. 
  

https://is.muni.cz/auth/osoba/408
https://is.muni.cz/auth/osoba/2093
https://is.muni.cz/auth/osoba/2548
https://is.muni.cz/auth/osoba/36937
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Supramolekulární chemie (C8885) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
2/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Ústní zkouška 

Vyučující  
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. (RECETOX Chem PřF MU; ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), 
přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Úvod do supramolekulární chemie, který je zaměřen na základní pojmy předmětu. Studenti se seznámí s významnými typy 
mezimolekulových interakcí a sloučeninami uplatňujícícmi se při studiu rozpoznávání iontů a neutrálních molekul. Základní principy 
supramolekulární chemie jsou demonstrovány v oblastech jako reaktivita a katalýza, studium transportních dějů, samoorganizace 
systémů (self – assemly), vytvářemní supramolekulárních zařízení, studium kapalných krystalů a v neposlední řadě i design molekul 
žádaných supramolekulárních vlastností. 
Osnova: 

1. Vymezení předmětu supramolekulární chemie, základní pojmy a principy. Povaha supramolekulárních interakcí. 
(Iontové interakce, dipolární interakce, vodíková vazba, kation-pí interakce, pí-pí stacking, van der Waalsovy síly, 
Hydrofobní efekt.  
2. Rozpoznávaní molekul. Rozpoznávání a selektivita. Termodynamická a kinetická selektivita. Molekulární receptory. 
Chelátový a makrocyklický efekt. Preorganizace a komplementarita. Základní typy rozpoznávání, kationty, anionty, 
neutrální molekuly.  
3. Rozpoznávání kationtů. Crown ethery. Cryptandy. Sferandy. Selektivita komplexace kationtů. Komplexace 
organických kationtů, vazba amoniového kationtu.  
4. Calix[n]areny. Struktura a konformace kalixarenů, jednoduché chemické transformace kalixarenů. Komplexace 
kationtů, aniontů a neutrálních molekul kalixareny.  
5. Rozpoznávání aniontů. Biologické receptory aniontů. Rozpoznávání aniontu a kationtu v závislosti na pH. 
Guadiniové, organometalické a neutrální receptory. Komplexace hydridového aniontu.  
6. Rozpoznávání neutrálních molekul. Anorganické a organické klatráty (zeolity, močovina, dianin ad.). Cyklodextriny. 
Supramolekulární chemie fullerenů.  
7. Struktura a stabilita molekulárních komplexů. Definice komplexační konstanty. Určení stechiometrie komplexu. 
Nejčastěji používané metody studia komplexů.  
8. Dendrimery. Příprava a vlastnosti dendrimerů. Supramolekulární aplikace dendrimerů.  
9. Supramolekulární syntéza, krystalové inženýrství. Mezimolekulové interakce. Růst krystalu. Strategie designu. 
Využití H-vazby, pí-pí stackingu a dalších interakcí.  
10. Samovolná organizace (self-assembly, SA). Biochemická SA. SA v syntéze. Katenany a rotaxany. Helikáty, 
Programované supramolekulární syntézy. Uspořádávání  
11. Supramolekulární reaktivita a katalýza. Příklady receptorů uplatňujících se v katalýze. Biologická mimika. Různé 
modely enzymových systémů.  
12. Supramolekulární interakce v transportních procesech. Nosiče využívané v jednotlivých typech transportů. 
Povrchově aktivní látky. Micely, vesikuly. Preorganizace surfaktantů.  
13. Supramolekulární "zařízení". Přenos informace, semiochemie. Supramolekulární fotochemie. Fotonická zařízení. 
Supramolekulární elektronická zařízení - přepínače, vodiče a polovodiče, usměrňovače. Nelineární optické materiály.  
14. Kapalné krystaly. Povaha a struktura kapalných krystalů. Chemické struktury uplatňující se při konstruci kapalných 
krystalů. Aplikace kapalných krystalů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
LHOTÁK, Pavel a Ivan STIBOR. Molekulární design. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. [267].  
Steed, Jonathan, W. - Atwood, Jerry L. Supramolecular Chemistry. Chichester: Wiley, 2000  
LEHN, J.-M. Supermolecular chemistry :concepts and perspectives. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1995. 271 s.  
VÖGTLE, Fritz. Supramolecular chemistry :an introduction. Translated by Michel Grognuz. Chichester: John Wiley & 
Sons, 1991. viii, 337. ISBN 0-471-94061-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diplomová práce III (C9001) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/0/12 hod. za týden 12 kreditů 12 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 12 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky Příprava 

diplomové 
práce – 
teorie i praxe 

Další požadavky na studenta  
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce. 

Vyučující  
Vedoucí dle výběru studenta. 

Stručná anotace předmětu  
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce 
Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím. 
Předmět Diplomová práce III je koncipován jako kurz motivující studenta ke zpracování výsledků vlastního výzkumu ve 
formě 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. Navíc student 
hlouběji porozumí výzkumným metodám používaným v dané oblasti, bude schopen samostatné výzkumné činnosti a 
bude si uvědomovat etické aspekty vědecké práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Náhradní obsah: Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of 
the thesis supervisor) 
 
ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metody biochemického výzkumu – laboratorní cvičení (C9320) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/0/6 hod. za týden 6 kreditů 6 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 6 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Laboratorní 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Je třeba absolvovat 12 úloh dle rozpisu. Ukončení zápočtem na základě účasti a zpracování protokolů. 
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů. Jiné omezení: předmět není možné zapsat v bakalářském 
programu; v pětiletém magisterském programu je možné předmět zapsat nejdříve ve 4. ročníku 
Vyučující  
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU), cvičící 
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (ÚBioch Chem PřF MU, CEITEC MU), cvičící 
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (ÚBioch Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (ÚBioch Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (ÚBioch Chem PřF MU), cvičící 
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU, CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (ÚBioch Chem PřF MU), cvičící 
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU, CEITEC MU), cvičící 
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D. (PCF MCGPR CEITEC MU), cvičící 
doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (BNMRS CSB CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Gabriela Lochmanová, Ph. D. (CEITEC MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
1. SDS-PAGE 
2. ITP  
3. HPLC  
4. Biosenzory  
5. Spektrofotometrie  
6. Přenos kyslíku  
7. RT-qPCR  
8. RIA  
9. Krystalografie  
10. MALDI-MS  
11. CZE_1  
12. CZE_2 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
ANZENBACHER, Pavel a Jan KOVÁŘ. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo 
školství ČSR, 1986. 199 s. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Strukturní biochemie (C9530) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Kurz je určen studentům biochemie a příbuzných oborů (molekulární biologie, biofyzika) a všem zájemcům o moderní 
určování stuktur biomakromolekul. 
Základní principy jsou vysvětleny v přednáškách doplněných prezentací modelových příkladů a otevřených diskusi. 
Všechny přednášky jsou shrnuty a rozšířeny o další příklady v elektronické učebnici, poskytované studentům zdarma. 
"Ústní" zkouška se skládá ze dvou částí, praktických úkolů (řešených formou testu) a bezprostředně navazující ústní 
diskuse se zkoušejícím. Hodnocení vychází zejména (z 80 %) z praktické části. Během řešení praktických úloh a 
přípravy na diskusi je povoleno používat přinesenou literaturu, poznámky, informace z internetu, je však vyžadováno 
samostatné řešení. K přípravě na praktickou část slouží cvičení C9531.  
Doporučuji účast v cvičení C9531, kde budou řešeny praktické úkoly, na kterých je založena zkouška. 
Vyučující  
doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph. D. (CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Pavel Plevka, Ph. D. (CEITEC MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Cílem přednášky je poskytnout základní informace o určování struktury biomakromolekul (zejména proteinů a 
nukleových kyselin). Je koncipována jako obecný přehled určený studentům, kteří se nechtějí v tomto oboru 
specializovat, ale může posloužit i jako úvod k pokročilým kurzům strukturní analýzy. Studenti, kteří úspěšně ukončí 
kurz budou schopni aplikovat metody prohledávání databází struktur, analyzovat strukturní modely, rozhodovat, která 
metoda určování struktury je vhodná pro daný případ a pochopit základní principy určování struktur a analýzy výchozích 
dat.  
Osnova: 

1-4. Pojem struktury makromolekul, základní strukturní motivy proteinů, nukleových kyselin, struktura sacharidů a 
membrán. 5. Výpočetní metody, molekulová mechanika a dynamika, simulované žíhání. 6. Příprava vzorku, sekvenace 
nukleových kyselin, proteinů a sacharidů. 7. Optické metody charakterizace biomakromolekul: cirkulární dichroismus, 
infračervená spektroskopie. 8-9. Rentgenová strukturní analýza. Příprava krystalů, difrakční experiment, metody řešení 
fázového problému, mapy elektronové hustoty, výstavba strukturního modelu. 10-11. Nukleární magnetická rezonance. 
Izotopové značení, NMR experiment, přiřazení frekvencí ve spektrech, určení geometrie (NOE, interakční konstanty), 
dynamika proteinů. 12. Databáze struktur, bioinformatika, počítačové předpovídání a modelování. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
LESK, Arthur M. Introduction to protein architecture :the structural biology of proteins. New York: Oxford University 
Press, 2001. xii, 347 s. ISBN 0-19-850474-8. 
FINKELSTEIN, Alexei V. a O. B. PTITSYN. Protein physics :a course of lectures. Amsterdam: Academic Press, 2002. 
xix, 354 s. ISBN 0-12-256781-1. 
DAUNE, Michel. Molecular biophysics : structures in motion. Oxford: Oxford University Press, 1999. xxii, 499. 
ISBN 0-19-857783-4. 
MAREK, Jaromír a Z. TRÁVNÍČEK. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. první. Olomouc: Vydavatelství 
Univerzity Palackého, 2002. 169 s. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2. 
RHODES, Gale. Crystallography made crystal clear :a guide for users of macromolecular models. 2nd ed. San Diego, 
Calif.: Academic Press, 2000. xix, 269 s. ISBN 0-12-587072-8. 
Protein NMR spectroscopy :principles and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. xxv, 
885 s. ISBN 978-0-12-164491-8. 
ATTWOOD, Teresa K. a David J. PARRY-SMITH. Introduction to bioinformatics. 1st pub. Essex: Longman, 1999. xx, 
218 s. ISBN 0-582-32788-1. 
  

https://is.muni.cz/auth/osoba/1989
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diplomová práce IV (CA001) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 0/0/20 hod. za týden 20 kreditů 20 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 20 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky Příprava 

diplomové 
práce – 
teorie i praxe 

Další požadavky na studenta  
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce 

Vyučující  
Vedoucí dle výběru studenta. 

Stručná anotace předmětu  
Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím. 
Předmět Diplomová práce IV je koncipován jako kurz motivující studenta ke zpracování výsledků vlastního výzkumu ve 
formě diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu  a kurzů navazujících 
zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Navíc student hlouběji porozumí výzkumným 
metodám používaným v dané oblasti, bude schopen samostatné výzkumné činnosti a bude si uvědomovat etické aspekty 
vědecké práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of the thesis 
supervisor) 
 
ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Statistical Thinking and Data Treatment (ENV006) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 1/2/0 hod. za týden 3 kreditů 3+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, 

seminář 
Další požadavky na studenta  
3 písemné testy, ústní zkouška  

Vyučující  
Mgr. Dominik Heger, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX Chem), přednášející 
Mgr. Ján Krausko (RECETOX Chem), cvičící 
Mgr. L’ubica Krausková (RECETOX Chem), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Cílem kurzu je studujícím předvést, že zpracování dat je logické a v principu jednoduché, přestože dat může být hodně a 
jejich zpracovávání časově i matematicky náročné. Studující budou mít jasnou představu o základních metodách a jejich 
principech a budou vědět, kde najít řešení metod složitějších. Budou přesvědčeni o nezbytnosti správného zpracování dat 
a jeho veliké užitečnosti. Budou schopni pochopit výsledky statisticky zpracovaných dat v běžném životě a základní 
zpracování vědecké.  
Osnova 

1. Úvod, zpracování dat a jeho užitečnost, seznámení s obsahem kurzu  
Charakteristiky měření a výsledků  
• Typy dat , • Fyzikální velična a její zápis , • Správnost, přesnost, neurčitost, • Správný zápis výsledků, počet 
desetinných míst, operace s platnými číslicemi,• Frekvenční rozložení a jeho znázornění – histogram, distribuční funkce  
2. Základní popisná statistika  
• Charakteristiky středu – průměr a medián, • Charakteristiky rozptylu – rozptyl (variance), standardní odchylka, 
(spooled) • Limity spolehlivosti ,• Test na chybu, 
3. Šíření chyb – odvození a příklady  
4. Normální rozložení, • Populace × vzorek , • Pravděpodobnost výskytu, kvantily ,• Interval spolehlivosti – 
jednostranný, dvoustranný, limity spolehlivosti , • Statistické testování – chyby prvního a druhého řádu ,• Z – statistika  
5. Jednovzorkové hypotézy  
• t-test , • Jak publikovat rozptyl okolo středu ,• Odhad nových limitů intervalu spolehlivosti, velikost vzorku za 
požadovaných parametrů , • Výpočet síly testu, • Hypotézy o rozptylu – χ2,6. Dvouvzorkové hypotézy, • S pooled, 
rozptyl rozdílů mezi průměry, t-test  
• Limity spolehlivosti pro Ho je zamítuta, interval spolehlivosti rozdílu  
• Ho není zamítnuta – vážený průměr a jeho limit spolehlivosti  
• Nestejné rozptyly –Welchovo přibližné t = Behrens-Fisher t’ test  
• Neparametrické testy - Wilkoxon-Mann-Whitney pořadový test ,  • Párové test  
7. Vícevzorkové hypotézy a analýza rozptylu - ANOVA, násobné srovnání  
• Jednocestná ANOVA , • Welchův test při nestejných rozptylech,  
• Neparametrická ANOVA (Kruskalův-Wallisův test), • Násobé srovnání - Tukeyův test, Tukey-Kramer, Scheffého test 
násobných kontrastů (post hoctest)  
8. Regrese a korelace. Lineární regrese, kalibrační křivka, kalibrační křivka s vnitřním standardem  
9. SVD, Target factoral analysis 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Jerrold H. Zar: Bistatistical Analysis  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie (F7790) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/1 a 

1/2 a 
2/3 a 
2/4  

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Seminář 
Další požadavky na studenta  
Zápočet je udělen za seminární přednášku nebo za 75% účast. 

Vyučující  
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph. D. (MKChr MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
prof. Dr. Jiří Kozelka, Ph. D. (ÚFKL Fyz PřF MU), přednášející 
Mgr. Karel Kubíček, Ph. D. (ÚFKL Fyz PřF MU; PRNA CSB CEITEC MU), přednášející) 
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je : 
- pomocí referátů obdorníků zprostředkovat přehled o aktuálních problémech biofyziky a biofyzikální chemie, a 
o moderních metodách používaných v těchto oborech 
- umožnit studentům bakalářského a magisterského studia biofyziky a biofyzikální chemie prezentovat svoje (často jen 
předběžné) výsledky, navodit diskusi o nich a získat tak zkušenosti s prezentací vědeckých prací  

Osnova: 

- aktuální témata biofyzikálního a biofyzikálně-chemického výzkumu 
- referáty hostů, doktorandů a pracovníků ÚFKL o vlastních výsledcích 
Diskuse je stěžejní součástí semináře. 
Program semináře je upřesňován během aktuálního semestru. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Podle tématu seminární přednášky (According to the seminar topic) 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pokročilá odborná angličtina – zkouška (JA002) 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 0/0/0 hod. za týden 0 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Zkouška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je znalost anglického jazyka na úrovni B2 ERR – odborný jazyk 
Písemný test, ústní zkouška – 60% správných odpovědí. 
N8plní zkoušky JA002 je zvládnutí dovedností, které jsou obsahem nepovinných seminářů odborné angličtiny 03 a 04 
(JAB03, JAC03, JAF03, JAG03, JAM03, JAZ03 a JAB04, JAC04...) - viz sylaby jednotlivých semestrů. Absolvování 
těchto kurzů není podmínkou, ale doporučuje se. Další informace viz  
http://www.sci.muni.cz/katalog/,  http://www.sci.muni.cz/cz/CJV/ 
V případě absolvování zkoušky JA002 již v bakalářském stupni není třeba skládat zkoušku JA001. 
Vyučující  
Mgr. Eva Čoupková, Ph. D. (OddPřF CJV), přednášející, Mgr. Daniela Dlabolová (OddPřF CJV), přednášející 
Mgr. Věra Hranáčová (OddPřF CJV), přednášející, PhDr. Hana Němcová (OddPřF CJV), přednášející, PhDr. Eva 
Složilová, M. A. (OddPřF CJV), přednášející, Agniezska Suchomelová-Polomska, M. A. (OddPřF CJV), přednášející 
Stručná anotace 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 vztahujícíc se ke studovanému oboru za použití 
pokročilých prezentačních technik diskutovat o obecných a odborných tématech hovořit o svém oboru-disponovat 
základní slovní zásobou svého oboru argumentovat 
Osnova: 

1. Písemná část: 
a) Akademická část - gramatika odborného textu viz http://www.sci.muni.cz/cz/CJV/JA002  
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. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Jeremy Comfort. Effective Presentations.OUP 2000. 
Douglas Bell: Passport to Academic Presentations.Garnet 2008. 
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge University Press, 
2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. 
Keith Kelly: Science.Macmillan  2008 
Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. London: Harper 
Collins Publishers, 1997. xii, 210 s. ISBN 0-00-375098-1. 
Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. English 
for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989DONOVAN, Peter. Basic English for 

Science. 10. vyd. Oxford: University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-457180-7. 
Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. 
 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000 
PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque: Wm. C. 
Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. 
STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 
2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. 
MURPHY, Raymond. English grammar in use :a self-study reference and practice book for intermediate students of 

English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379 s. ISBN 0-521-53762-2. 
CUNNINGHAM, Sarah a Bill BOWLER. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford: Oxford University 
Press, 1990. xi, 112 s. ISBN -19-433968-8.  +Any materials aimed at preparation for B2 level examinations(e.g. FCE, 
TOEFL) 

http://www.sci.muni.cz/katalog/
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bioinformatika I – nukleové kyseliny (Bi5000) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 1+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení kolokvium Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování základní přednášky z molekulární biologie. 
Pro ukončení předmětu je požadováno zpracování samostatné zápočtové práce dle zadaných úkolů z každého 
probíraného tématu. Zkouška ústní, řešení samostatného úkolu. 
Vyučující  
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (ÚEB Biol PřF MU), přednášející 
Mgr. Martina Damborská. (UEB Biol PřF MU), pomocník 

Stručná anotace předmětu  
Cílem kurzu je zvládnutí běžných aplikací potřebných pro zpracování a analýzu sekvencí nukleových kyselin a proteinů, 
především seznámení posluchačů s informačními službami pro molekulární biologii dostupnými na internetu jako jsou 
molekulárně biologické databáze a nástroje pro jejich využití. Na konci kurzu jsou studenti schopni provádět návrh 
primerů, párové a mnohonásobné přiložení sekvencí a fylogenetické studie, anotaci nově stanovených sekvencí a 
přípravu sekvencí pro deponování v databázi.  
Osnova: 
Molekulárně biologické databáze. Sekvencování DNA. Manipulace se sekvenčními daty. Posuzování podobnosti 
sekvencí. Mnohonásobné přiřazení sekvencí. Srovnávací genomika. Počítačové vyhledávání genů. Vyhledávání motivů 
u~proteinů. Predikce sekundární struktury RNA. Zaslání sekvence do databází. Fylogenetické studie založené na 
sekvencích DNA a proteinů. Analýza obrazu elektroforetických gelů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
CVRČKOVÁ, Fatima. Úvod do praktické bioinformatiky. Praha: Academia, 2006. 150 s. ISBN 80-200-1360-1. 
 

Bioinformatics : a practical guide to the analysis of genes and proteins. Edited by Andreas D. Baxevanis - Francis B.F. 
Ouellette. New York: Wiley-Interscience, 1998. xiv, 370 s. ISBN 0-471-19196-5. 
 
ATTWOOD, Teresa K. a David J. PARRY-SMITH. Introduction to bioinformatics. 1st pub. Essex: Longman, 1999. xx, 
218 s. ISBN 0-582-32788-1. 
 
Bioinformatics : methods and protocols. Edited by Stephen Misener - Stephen A. Krawetz. Totowa, New Jersey: 
Humana Press, 2000. xi, 500 s. ISBN 0-86903-732-0. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin 

(Bi7015) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpoklady: Z8klady obecné a fyzikální chemie, organické chemie a biochemie, molekulární biologie 
Typ zkoušky: písemný test zaměřený na rámcové znalosti, následovaný ústní zkouškou 

Vyučující  
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (SIBP CSB CEITEC MU), přednášející 
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (FarmÚ Teorie LF MU), přednášející 
Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (MKChr MCGPR CEITEC MU), přednášející 
prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (CDSpek CSB CEITEC MU), přednášející 
Ing. Zuzana Ferenčíková, Ph. D., pomocník 
Mgr. Daniel Renčiuk, Ph. D. (CDSpek CSB CEITEC MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Po absolvování kurzu bude student schopen vysvětlit chemické, biochemické a fyzikálně chemiké vlastnosti nukleových 
kyselin, porozumí podstatě jejich interakcí s malými molekulami i makromolekulami typu proteinů a souvislosti s jejich 
elektrochemickým chováním. Na základě těchto poznatků bude student schopen diskutovat výše uvedenou problematiku 
jednak z hlediska biologických důsledků těchto vztahů a jednak z hlediska jejich analytického využití. 
 
Osnova: 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
BLACKBURN, M. G. a M. J. GAIT. Nucleic Acids in Chemistry and Biology. Oxford: Oxford University Press, 1996. 
 
SINDEN, Richard R. DNA structure and function. San Diego: Academic Press, 1994. xxiii, 398. ISBN 0-12-645750-6. 
 

ADAMS, R. L. P. a J. T. KNOWLER a D. P. LEADER. The Biochemistry of Nucleic Acids. 10th edit. London: 
Chapman and Hall, 1986. 

  



43 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bioinformatika II – proteiny (Bi9060) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 1+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení kolokvium Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Písemný test (25 otázek), minimum správných odpovědí pro úspěšné složení zkoušky: 17. Předpokladem je absovlování 
přednášek: Základy molekulární biologie (Bi4010), Molekulární biologie (Bi4020), Bioinformatika I (Bi5000) 

Vyučující  
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (ÚEB Biol PřF MU), přednášející 
Mgr. Martina Damborská (ÚEB Biol PřF MU), pomocník 
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (ÚEB Biol PřF MU), pomocník 
Stručná anotace předmětu  
The aim of this course is to give an introduction to Bioinformatics. The course will consist of theoretical part followed 
by practical training using computers and Internet. An introduction will be given to the theory of genome and protein 
information resources, to the DNA and protein sequence analysis, to the organization and searching of primary and 
secondary databases, etc. The students will be able to understand the basic principles of bioinformatics and to use basic 
tools and databases for solving practical problems. They will be able to handle different types of data by analogy with 
examples learned during the course. 
 
Outline: 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Introduction to Bioinformatics, T.K. Attwood & D.J. Parry-Smith, Longman, Essex, 1999. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bioinformatika - cvičení (Bi9061) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
Písemný test - řešení praktických úkolů 

Vyučující  
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph. D. (ÚEB Biol. PřF MU), cvičící 
Mgr. Jan Brezovský, Ph. D. (RECETOX Chem PřF MU, ÚEB Biol. PřF MU), cvičíci 
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (RECETOX Chem PřF MU, ÚEB Biol. PřF MU), cvičící 
Mgr. Iva Mašlaňová, Ph. D. (ÚEB Biol. PřF MU), cvičíci 
Mgr. David Bednář (RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Lukáš Daniel (RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
Dr. Shubhangi Kaushik, cvičící 
Koen Beerens, Ph. D., cvičící 
Mgr. Tomáš Buryška (RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Pavel Vaňáček (RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Martina Damborská (pomocník) 
Stručná anotace předmětu  
Studenti si osvojí práci s řadou bioinformatických databází a nástrojů, které jsou běžně využívány v rámci biologického 
a biochemického výzkumu. 
 
Osnova: 

1. Bioinformatické databáze; 2. Manipulace se sekvenčními daty; 3. Návrh primerů a restrikční analýza; 4. Párové 
sekvenční přiložení; 5. Mnohonásobné sekvenční přiložení; 6. Hledání a identifikace genů; 7. Analýza proteinových 
sekvencí; 8. Anotace nukleotidové sekvence pro zaslání do databáze; 9. Strukturní databáze; 10. Předpověď struktury 
proteinů 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
doporučená literatura  

CLAVERIE, Jean-Michel a Cedric NOTREDAME. Bioinformatics for dummies. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2007. 
xviii, 436. ISBN 9780470089859. 

neurčeno  

XIONG, Jin. Essential bioinformatics. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xi, 339. 
ISBN 0521600820.  

ATTWOOD, Teresa K. a David J. PARRY-SMITH. Introduction to bioinformatics. 1st pub. Essex: Longman, 1999. xx, 
218 s. ISBN 0-582-32788-1. 
  



45 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metody chemického výzkumu (C5060) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpoklady: absolvování C4660 a C4020. Doporučená návštěva přednášek z Chemické struktury 
Předmět je ukončen písemnou zkouškou (zkoušející Doc. Petr Táborský) 

Vyučující  
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph. D. (ÚChem Chem. PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Miroslava Bittová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; BIOIN MCGPR CEITEC MU), přednášející 
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), přednášející 
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Iva Benešová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Dominik Heger, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX Chem ), přednášející 
prof. RNDr. Petr Klán, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX Chem), přednášející 
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX Chem), přednášející 
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX Chem), přednášející 
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; ÚFE Fyz PřF MU), přednášející 
doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je seznámit studenty s principem a základními aplikacemi následujících metod: 
Elektronová spektroskopie Infračervená spektroskopie Ramanova spektroskopie Interpretace hmotnostních spekter 
Luminiscenční spektroskopie Chiroptické metody Elektroforéza a izotachoforéza Anorganická elementární analýza 
Elektrochemické metody Termická analýza Plynová chromatografie HPLC - MS  

Osnova: 

1 Elektronová spektroskopie (Heger), 2 Infračervená spektroskopie (Moravec), 3 Ramanova spektroskopie (Moravec), 4 
Interpretace hmotnostních spekter (Prokeš), 5 Chiroptické metody (Táborský), 6 Termická analýza (Sopoušek), 7 
Plynová chromatografie (Literák), 8 Anorganická elementární analýza (Vaculovič), 9 Elektrochemické metody 
(Trnková), 10 Luminiscenční spektroskopie (Preisler), 11 Elektroforéza a izotachoforéza (Bittová), 12 LC-MS (Preisler), 
13 Bude upřesněno  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Toužín, Jiří-Příhoda, Jiří. Spektrální a magnetické metody studia anorganických sloučenin. 1.vyd.Praha:Státní 
pedagogické nakladatelství, 1986  
Atkins P. W.: Physical Chemistry, Oxford Univ. Press, Oxford 1990 
Atkins P. W., de Paula J.: Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, Praha 2013. 
Serdyuk I. N.: Methods in Molecular Biophysics, Cambridge 2007.  
  



46 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Fyzikálně chemické základy NMR (C5320) 
Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/1/0 hod. za týden 3 kreditů 3+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška a 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Ústní zkouška  

Vyučující  
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; BNMRS CSB CEITEC MU), přednášející 
doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc. (NMRCJD CSB CEITEC  MU; NCBR PřF MU; NekGen CSB CEITEC MU; CBMM 
CSB CEITEC MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Úvod do spektroskopie nukleární magnetické rezonance. Popis základních principů s využitím klasického vektorového 
modelu s navazující rigorózní analýzou využívající kvantové mechaniky. Teorie matic hustoty a součinový oprátorový 
formalismus jsou použity pro základní popis experimentů NMR ve více dimenzích. Získané vědomosti umožňují 
základní orientaci v moderních metodách NMR spektroskopie využívaných v organické a anorganické chemii, 
biochemii a metodách moderní strukturní biologie a biofyziky.  
Osnova: 

1. Úvod: Historie NMR spektroskopie a současné trendy - využití NMR to ke studiu molekulární struktury v kapalné a 
pevné fázi, NMR tomografie a NMR zobrazování, pohledy do budoucna, prohlídka NMR laboratoře PřF MU. 2. 
Základní principy: magnetický dipól, rezonanční podmínka, NMR spektrometr, Fourierova spektroskopie, klasický 
popis - Blochovy rovnice, relaxační procesy - spin-mřížková a spin-spinová relaxace, Fourierova transformace, citlivost 
měření. 3. Dynamika spinových systémů: základní vlastnosti nukleárního spinového systému, teorie matic hustoty, 
maticové representace, operátory, spinový Hamiltonián v Hilbertově representaci, teorie průměrného Hamiltoniánu. 4. 
Součinový operátorový formalismus: základní principy, názvosloví, vývoj součinových operátorů, Hamiltonián 
v součinové bázi, složené rotace, pozorovatelné veličiny. 5. 1D Fourierova spektroskopie: excitační sekvence, principy 
spinového echa, měření relaxačních časů, přenos polarizace, metody INEPT a DEPT, složené pulzy, homo- a hetero-
nukleární decoupling, pulzní gradienty 6. 2D Fourierova spektroskopie: základní principy a formální teorie detekce 
NMR ve dvou frekvenčních dimenzích, koherenční stezky. 7. Základní metody 2D spektroskopie: korelace chemických 
posunů - COSY, J-rozlišená spektroskopie, měření spin-spinových skalárních interakcí, korelace dipól-dipólových 
interakcí - NOESY spektroskopie, fázové cykly, varianty pro měření homo- a hetero-nukleárních spinových systémů, 
editace spekter. 8. Aplikace NMR ve strukturní analýze biomolekul: proteiny a peptidy, nukleové kyseliny, získávání 
strukturních parametrů: měření vzdáleností vodíkových atomů, určování dihedrálních úhlů, matematická rekonstrukce 
prostorové struktury makromolekul. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Understanding NMR spectroscopy. Edited by James Keeler. Chichester: Wiley, 2005. xv, 459 p. ISBN 9780470017876.  
HORE, Peter J., Jonathan A. JONES a Stephen WIMPERIS. NMR :the toolkit. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 
2000. 85 s. ISBN 0-19-850415-2.  
HOCH, Jeffrey C. a Alan S. STERN. NMR data processing. New York:Wiley-Liss, 1996. xi,196 s. ISBN 0-471-03900-4 
Protein NMR spectroscopy principles and practice. San Diego: Academic Press, 1996. 587 s. ISBN 0-12-164490-1.  
CAVANAGH, John a Wayne J. FAIRBROTHER. Protein NMR Spectroscopy. Principles and Practice. San Diego: 
Academic Press, 1996. 587 s. ISBN 0-12-164490-1.  
EVANS, Jeremy N. S. Biomolecular NMR spectroscopy. Oxford: Oxford University Press, 1995. xvi, 444 s.  
VEN, Frank J. M. van de. Multidimensional NMR in Liquids :basic principles and experimental methods. N.Y. VCH 
Publishers, 1995. 399 s. ISBN 1-56081-665-1.  
Two-dimensional NMR spectroscopy :applications for chemists and biochemists. Edited by William R. Croasmun - 
Robert M. K. Carlson. 2nd ed. New York: VCH Publishers, 1994. xxii, 958. ISBN 1-56081-664-3.  
SANDERS, Jeremy K. M. Modern NMR spectroscopy :a workbook of chemical problems. 2nd ed. Oxford: Oxford 
University Press, 1993. 127 s. ISBN 0-19-855812-0.  
RAHMAN, Atta-ur-. One and Two Dimensional NMR Spectroscopy. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier Science Publishers 
B.V., 1989. 578 s. ISBN 0-444-87316-3.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metody chemického výzkumu – praktikum (C6250) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 0/0/5 hod. za týden 5 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 5 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení. 
Typ zkoušky: písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během 
cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh. 
Vyučující  
RNDr. Marta Farková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph. D. (CEITEC, MU), cvičící 
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat instrumentální metody a bude umět vyhodnocovat výsledky měření. 
 
Osnova: 

1. Orientační zkoušky, kvalitativní elementární analýza, klasifikační a skupinové reakce, stanovení fyzikálních konstant 
organických látek. 2. Semimikrostanovení uhlíku a vodíku. 3. Volumetrické stanovení dusíku dle Dumase a Dubského. 
4. Mikrostanovení síry dle Schönigera. 5. Stanovení dusíku Kjehldalovou metodou. 6. Stanovení dusíku Kjehldalovou 
metodou s využitím automatického titrátoru a přístroje EcaFlow. 7. Stanovení barviv metodou TLC. 8. Coulometrické 
stanovení mědi ve víně pomocí automatického laboratorního analyzátoru EcaFlow. 9. HPLC - Analýza směsi 
methylxantinů. 10. ITP - Stanovení kyseliny glutamové. 11. ITP stanovení aminopolykarboxylových kyselin. 12. 
Plynová rozdělovací chromatografie - Určení složení rozpouštědel. 13. Stanovení mědi ve víně metodou AAS. 14. UV 
spektrofotometrie - Stanovení bílkoviny ve vejci. 15. Stanovení obsahu iontů kademnatého, zinečnatého a olovnatého 
voltametricky s využitím automatického laboratorního analyzátoru EcaFlow 150GLP a programu EcaStat. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
STRÁNSKÝ, Zdeněk. Analýza organických sloučenin a. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 235 s. 
 

STRÁNSKÝ, Zdeněk. Analýza organických sloučenin b. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 235 s. 
 
  



48 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Symetrie molekul (C6310) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška  Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Zkouška / kolokvium probíhá formou e-testu v trvání 60 minut a je tvořena 13 otázkami (2 po 1 bodu, 6 po 2 bodech, 2 
po 3 bodech, 1 za 4 body, 1 za 6 bodů, 1 za 10 bodů). Při zpracování testu mohou studující použít učebnice a vlastní 
poznámky. Hodnocení: A: 40-28; B: 27-24; C: 23-20; D: 19-16; E: 15-12; F: 11-0; P: 40-10; N: 9-0.  

Vyučující  
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Základní vlastnosti grupy, multiplikační tabulka a třída. Prvky a operace symetrie. Grupy bodové symetrie, klasifikace 
molekul. Reprezentace grupy, charaktery. Výběrová pravidla ve spektroskopii a alikace v teorii chemické vazby. 
Cílem předmětu je seznámit s východisky rozboru chemického problému z pohledu symetrie a tento rozbor procvičit.  

Osnova: 

Úvod. Symetrie a přírodní vědy, historický přehled.  
1. Grupa, vlastnosti grupy, multiplikační tabulka, podgrupa, třída.  
2. Prvky a operace symetrie.  
3. Bodové grupy symetrie, klasifikace molekul podle symetrie.  
4. Vlastnosti molekul podmíněné symetrií.  
5. Maticové reprezentace operací symetrie, charaktery.  
6. Neredukovatelné reprezentace, jejich charaktery, degenerace.  
7. Tabulky charakterů neredukovatelných reprezentací.  
8. Transformační vlastnosti funkcí x, y, z, xy, xz, yz, x2, y2, z2 a rotací.  
9. Nulové a nenulové hodnoty integrálů.  
10. Výběrová pravidla pro spektrální přechody.  
11. Symetrie molekulových vibrací.  
12. Symetrie a chemická vazba. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
2013. xxvi, 915. ISBN 9788070808306.  
neurčeno  

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

Cotton, Frank Albert. Chemical Applications of Group Theory, 3rd Edition, John Wiley & Sons; ISBN: 0471510947  

HARGITTAI, István a Magdolna HARGITTAI. Symmetry through the eyes of a chemist. 2nd ed. New York: Plenum 
Press, 1995. xii, 496 s. ISBN 0-306-44852-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oborový seminář I (C7000) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Studenti magisterských a doktorských studijních programů 
Zápočet je udělen za účast na semináři a aktivní vystoupení studenta. 
Seminář probíhá paralelně v několika seminárních skupinách podle odborného zaměření 
Vyučující  
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (Adm CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (SBMM CSB CEITEC MU), cvičící 
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (ÚChem Chem PřF MU) cvičící 
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (CEITEC MU), cvičící 
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), cvičící 
RNDr. Richard Ševčík, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU) cvičící 
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Iva Benešová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU) cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Příspěvky studentů, vyučujících a externistů. 
Zprávy o postupu a prezentace výsledků samostatných projektů, diplomových a disertačních prací. Informace z literatury 
o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru. Referátové zpracování přehledných článků. Studenti se naučí správně 
interpretovat vědecké poznatky z literatury a prezentovat výsledky vlastní výzkumné práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Odborná literatura dle zaměření semináře 
 
Current journals specified by the lecturers 

 
Journal of the American Chemical Society. 2009. ISSN 0002-7863. 
 
Angewandte Chemie International Edition. 2009. ISSN 1433-7851. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bioanalytika II – Analytické metody v klinické praxi (C7072) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je znalost základů biochemie, analytické, organické a anorganické chemie 
Zkouška ústní; u studentů se předpokládá pochopení a znalost základních principů a jejich využití. Zkouška se sestává ze 
tří základních otázek, které budou postupně v průběhu zkoušení rozvíjeny, aby student mohl prokázat míru porozumění 
tématu.. 
Vyučující  
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (Prot MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Hlavní cíle přednášky: úvod do tématu laboratorní diagnostika; na konci kurzu by studenti měli být schopni - vymezit 
vztah bioanalýzy a diagnostiky chorob; - zvážit a použít příslušný postup od výběru metody, přes stanovení až po 
vyjádření výsledku; - rozumět principům základních metodických postupů a běžných instrumentálních technik  
1. úvod, vzorky - preanalytická fáze  
2. instrumentace - analyzátory; organizace, integrace a miniaturizace analýz  
3. jakost v klinické analýze - kontrola a řízení  
4. analytické metody - výběr a optimalizace  
5. analytické soupravy; analytický výsledek - jeho vyjadřování; vybrané instrumentální metody  
6. barevnost - fyzikální jev a jeho využití v bioanalýze; lékařská mikrobiologie  
7. klinická imunoanalýza  
8. klinické aspekty analýzy proteinů  
9. klinické aspekty analýzy DNA  
10. případová studie - vývoj metody pro klinickou diagnostiku; pufry v bioanalytice  
11. vybrané analyty 1 - anorganické  
12. vybrané analyty 2 - organické a makromolekuly 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
CHROMÝ, Vratislav. Bioanalytika : analytická chemie v laboratorní medicíně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v 
Brně, 2002. 267 s. ISBN 80-210-2917-X. 

CHROMÝ, Vratislav a Jiří FISCHER. Analytické metody v klinické chemii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 
215 s. ISBN 80-210-2363-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Elektrodová kinetika (C7280) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Povinně volitelný předmět pro studenty odborné chemie. Dvouhodinová jednosemestrální přednáška. Zkouška je ústní, 
doplněná testem. Předpokladem je absolvování předmětů fyzikální chemie I a II, především část: Kinetika 

Vyučující  
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., přednášející, doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Cílem výuky předmětu Elektrodová kinetika je seznámit studenty chemie: a) s kinetikou elektrodových procesů na 
nabitém fázovém rozhraní, b) s různými typy elektroaktivních systémů za rovnovážných a nerovnovážných podmínek c) 
s vlivem experimentálních podmínek na rychlost elektrodových reakcí a d) s kvantifikací elektrochemických dat, jejímž 
výsledkem je výpočet kinetických parametrů. Absolvent tohoto kurzu bude vybaven znalostmi pro hodnocení 
elektrodové kinetiky a vlivu různých parametrů na ni. 
Osnova: 

1. Podstata elektrodových reakcí. Fermiho energetická hladina. Vliv potenciálu na Fermiho hladinu elektronů v kovu. 
Hraniční orbitaly v redoxních reakcích.Termodynamika a kinetika. Metody studia elektrodových reakcí.  
2. Rovnovážná elektrochemie. Vnitřní a vnější potenciál, elektrochemický a elektrodový potenciál, galvanický článek a 
jeho termodynamika, Nernstova rovnice, elektrochemická řada napětí, klasifikace elektrod, standardní elektr. potenciál.  
3. Pohyb iontů v roztoku (difúze a migrace), vodivost a pohyblivost, kapalinový potenciál, iontově selektivní elektrody a 
biomembrány. Chování roztoků elektrolytů při průchodu proudu.  
4. Struktura mezifází elektroda - elektrolyt. Elektrická dvojvrstva (ED) a její modely: Helmholtzův, Gouy- Chapmanův, 
Sternův, Grahamův model. Grahamova specifická adsorpce. Elektrokapilární maximum, diferenciální kapacita. Rozhraní 
kapalina-kapalina, rozhraní elektroda - elektrolyt. ED na monokrystalickém a polykrystalickém materiálu. 
Elektrokinetické jevy, zeta potenciál, elektroforéza a elektroosmóza.  
5. Mechanismus přenosu elektronu: v homogenním prostředí (roztok) a v heterogenním prostředí (na rozhraní 
elektroda/roztok), vyjádření heterogenní rychlostní konstanty, výměnný proud, mikroskopická interpretace přenosu 
elektronu - Marcusova teorie, přepětí, Butlerova-Volmerova rovnice, koeficient přenosu náboje.  
6. Transport látek k elektrodě. Migrace, difúze, konvekce. Difúze, Fickovy zákony, limitní difúzní proud (planární a 
sférická difúze), polarizační přepětí, Nernstova difúzní vrstva. Konvekce a difúze: hydrodynamický systém, rotační 
disková elektroda. Rychlost řídící děj (rate determining step rds).  
7. Reverzibilní a ireverzibilní reakce, velikost heterogenních rychlostních konstant, Tafelův zákon, vliv ED a specifické 
adsorpce na elektrodovou kinetiku, rychlost elektrodové reakce, elektrodový proces bez a s chemickou reakcí, 
předřazená, vřazená a následná chemická reakce. Stupňovitost elektrodových dějů.  
8. Hydrodynamické systémy a jejich význam při studiu elektrodových procesů, hydrodynamické elektrody s dvojím 
povrchem a jejich využití v nestacionárních technikách.  
9. Kinetický parametr v jednotlivých elektroanalytických metodách. Možnosti využití potenciostatických a 
galvanostatických metod ke zkoumání elektrodových procesů. Kriteria reverzibility elektrodového děje.  
10. Impedance, složky in phase a out of phase, sériový a paralelní RC obvod. Randlesův obvod, Warburgova impedance. 
Výpočet heterogenních rychlostních konstant z impedančních dat (elektrochemické impedanční spektrum EIS).  
11. Elektrodové reakce klasifikované podle typů chemické reakce. Elektrosyntéza. Elektrodepozice a underpotential 
deposition. Bockrisův mechanismus elektrodepozitního procesu kovů. Chemicky modifikované elektrody a polymerní 
elektrody. Koroze a její kinetika.  
12. Ne-elektrochemické zkoušky elektrod a elektrodových procesů. Charakterizace elektrodových povrchů. In situ a ex 
situ spektroskopické techniky, in situ a ex situ mikroskopické techniky, jiné in situ techniky. Fotoelektrochemie, 
elektrochemiluminiscence. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
ATKINS, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-
850102-1.  
FISHER, A. C. Electrode dynamics. Oxford: Oxford University Press, 1996. 83 s. ISBN 0-19-855690-X.  
BARD, Allen J. a Larry R. FAULKNER. Electrochemical methods :fundamentals and applications. 2nd ed. New York: John Wiley 
& Sons, 2001. xxi, 833 s. ISBN 0-471-04372-9. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oborový seminář II (C8000) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Zápočet je udělen za účast na semináři a aktivní vystoupení studenta. 

Vyučující  
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (Adm CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (SBMM CSB CEITEC MU), cvičící 
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (ÚChem Chem PřF MU) cvičící 
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (CEITEC MU), cvičící 
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), cvičící 
RNDr. Richard Ševčík, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU) cvičící 
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Iva Benešová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU) cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Příspěvky studentů, vyučujících a externistů. 
Zprávy o postupu a prezentace výsledků samostatných projektů, diplomových a disertačních prací. Informace z literatury 
o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru. Referátové zpracování přehledných článků. Studenti se naučí správně 
interpretovat vědecké poznatky z literatury a prezentovat výsledky vlastní výzkumné práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Odborná literatura dle zaměření seminář 
 
Current journals specified by the lecturers 
 
Journal of the American Chemical Society. 2009. ISSN 0002-7863. 
 
Angewandte Chemie International Edition. 2009. ISSN 1433-7851. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bioenergetika (C8140) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 4 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Je doporučováno absolvování základních kurzů z biochemie a fyzikální chemie. Jde o jednosemestrovou přednášku s 
výukou 2 hodin týdně. U zkoušky si student vylosuje trojici otázek, z nichž jedna je zaměřena na kvantitativní aspekty 
předmětu. Má vyhrazenou 1 hodinu na zpracování písemné přípravy, pak následuje pohovor. 
Vyučující  
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Student by měl získat ucelenou představu o hlavních typech energetických přeměn v živých buňkách, s důrazem na 
mechanismy spřažení chemických nebo fotochemických procesů s transportem přes biologické membrány. Měl by být 
rovněž schopen zdůvodnit volbu experimentální metody vhodné ke studiu konkrétního bioenergetického problému. 
 
Osnova: 

1) Historie rozvoje vědního oboru, náplň současné bioenergetiky. Přeměny energie v živých organismech: přehled, 
termodynamický popis. 2) Přehled makroergních sloučenin. Příklady mechanismů konservace energie na úrovni 
substrátu. 3) Biomembrány: lipidy, bílkoviny a jejich vzájemné interakce. Zjišťování struktury membránově vázaných 
bílkovin. 4) Mechanismy membránového transportu. Přenašeče, iontové kanály, ionofory. Membránové transportní 
ATPasy. Rotační katalysa u ATPasy translokující protony. 5) Enzymy, prostetické skupiny a elektronové přenašeče 
v bioenergeticky významných redoxních reakcích. 6) Elektrontransportní řetězce vázané na membránu. Metody studia 
elektrontransportních řetězců. Umělé donory a akceptory. Spřažení redoxních reakcí se vznikem protonového gradientu. 
7) Isolace, ultrastruktura a metabolické aktivity mitochondrií. Transport proteinů, anorganických iontů a metabolitů přes 
mitochondriální membrány. 8) Mitochondriální respirace a oxidační fosforylace. 9) Aerobní respirace 
u chemoorganotrofních a chemolithotrofních bakterií. 10) Anaerobní respirace. Regulační mechanismy u fakultativních 
anaerobů. 11) Bakteriorhodopsinová fotosynthesa. Anoxygenní a oxygenní fotosynthesa závislá na (bakterio) chlorofylu, 
kooperace dvou fotosystémů v oxygenní fotosynthese. 12) Vzájemná metabolická kooperace mitochondrií, chloroplastů 
a cytoplasmy. 13) Mechanochemické přeměny energie. Termogenese v hnědé tukové tkáni. Bioluminiscence. 
Bioenergetika sodného iontu. 14) Evoluce bioenergetických procesů. Bioenergetika a cykly biogenních prvků v přírodě. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
FERGUSON, Stuart J. a David G. NICHOLS. Bioenergetics 2. 1st ed. pub. London: Academic Press, 1992. 255 s. 
ISBN 0-12-518124-8.  

DADÁK, Vladimír a Igor KUČERA. Nové poznatky z bioenergetiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 
128 s. skriptum.  

KUČERA, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 s.  

PEUSNER, Leonardo. Základy bioenergetiky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1984. 277 s. 
  

https://is.muni.cz/auth/osoba/34332
https://is.muni.cz/auth/osoba/911
https://is.muni.cz/auth/osoba/911
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bioenergetika – seminář (C8150) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Tento seminář probíhá paralelně s přednáškami z bioenergetiky. Jednosemestrový seminář v rozsahu 2 hodiny týdně. 
Účast je povinná a přítomnost studentů se zaznamenává. Jsou pravidelně zadávány úlohy k domácí příparvě, jež musí být 
vypracovány před udělením zápočtu. 
Vyučující  
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Seminář má naučit studenty aplikovat fyzikálně chemické poznatky na kvantitativní problémy bioenergetiky. Zvýší si 
také svou zručnost při vědeckých výpočtech, zpracování a intrepretaci experimentálních dat. 
 
Osnova: 

Řešení zadaných položek z obdržených souborů bioenergetických problémů: 1. Výměna energie mezi systémem a 
okolím 2. Energetický obsah živin 3. Termodynamika chemických reakcí 4. Termodynamika a kinetika membránového 
transportu 5. Protonmotivní napětí a jeho měření 6. Termodynamika a kinetika redoxních reakcí 7. Topologie 
respiračních řetězců 8. Energetické přeměny v buňkách 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
KUČERA, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 s. 

 
  

https://is.muni.cz/auth/osoba/911
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu NMR – Strukturní analýza (C8950) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování předmětu fyzikální chemie a organická chemie, fyzika. Výuka probíhá každý týden, 
zakončení zkouškou s písemnou event. ústní částí. 

Vyučující  
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (SBMM CSB CEITEC MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
NMR spektroskopie jako jedna z nejdůležitějších strukturně-analytických metod zaujímá významné místo ve výzbroji 
každého chemika. Předmět NMR strukturní analýza by měl absolventovi umožnit základní orientaci v problematice 
řešení struktury přírodních produktů a organických sloučenin pomocí vysokorozlišovací NMR spektroskopie. Hlavní 
důraz je kladen na interpretaci a extrakci informací ze základních typů 2D spekter (COSY, NOESY, HSQC, HMBC). 
 
Osnova: 

1. Některé aspekty NMR - úvod, metody magnetické rezonance, vznik NMR signálu, typy jaderných interakcí, chemický 
posun, interakční konstanta, příklady, Fourierova transformace - relaxace jader (inversion recovery), selektivní excitace, 
potlačení signálu rozpouštědla, NOE; 2. Konstrukce spektrometrů - magnety, sondy, kyvety a propojení s HPLC, MS; 3. 
Editační techniky - spinové echo, APT - přenos polarizace, INEPT, DEPT; 4. NMR spektroskopie ve více dimenzích - 
homonukleární korelace - korelační spektroskopie (COSY) - interakce dalekého dosahu (LR-COSY, Relayed COSY) - 
TOCSY; 5. Heteronukleární korelace - jednovazebné (HETCOR) - dalekého dosahu (LR-HETCOR, COLOC); 6. Měření 
J konstant - J spektroskopie - jiné techniky-korelace chemických posunů, časová doména; 7. Interakce dipól-dipól - 
selektivní NOE - 2D NOESY; 8. Vícekvantová spektroskopie - MQF-COSY - INADEQUATE; 9. NMR spektroskopie 
jiných jader než 1H a 13C - 15N, 31P, 77Se (19F, 29Si, , 111Cd a 113Cd, 117Sn a 119Sn, 125Te, 195Pt a 207Pb); 10. 
Inverzní experimenty - jednovazebné (HMQC, HSQC) - dalekého dosahu (HMBC, HSQC) - kombinované techniky 
(HMQC-TOCSY, HSQC-TOCSY, HSQC-NOESY; 11. Gradientní NMR spektroskopie - homokorelační spektroskopie - 
NOESY - heterokorelační inverzní metodiky; 12. Nepřímá spin-spinová interakce a přímá interakce dipól-dipól - 
informace pro řešení prostorové struktury molekul - J konstanty a informace o dihedrálních úhlech - NOE a 
meziatomové vzdálenosti - vstupní data pro molekulovou mechaniku; 13. Praktické aspekty - typy sond, logická 
struktura analýzy, citlivost experimentů; 14. Praktické příklady a interpretace spekter 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
povinná literatura  
Claridge, Timothy D.W. High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry: Pergamon, 1999 382s. ISBN 0-08-
0427987  
doporučená literatura  
RAHMAN, Atta-ur-. Solving problems with NMR spectroscopy. Edited by Muhammad Iqbal Choudhary. San Diego: 
Academic Press, 1995. xvi, 430 s. ISBN 0-12-066320-1.  
RAHMAN, Atta-ur-. One and Two Dimensional NMR Spectroscopy. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier Science Publishers 
B.V., 1989. 578 s. ISBN 0-444-87316-3.  
BREITMAIER, Eberhard. Structure elucidation by NMR in organic chemistry :a practical guide. Translated by Julia 
Wade. Chichester: John Wiley & Sons, 1993. 265 s. ISBN 0-471-93381-3.  
neurčeno  
BRAUN, Siegmar, Hans - Otto KALINOWSKI a Stefan BERGER. 150 and more basic NMR experiments :a practical 

course. 2nd exp. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. 595 s. ISBN 3-527-29512-7. 
BRAUN, Siegmar, Hans - Otto KALINOWSKI a Stefan BERGER. 100 and more basic NMR experiments :a practical 

course. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1996. xii, 418 s. ISBN 3-527-29091-5.  
http://staffold.vscht.cz/nmr/subpages/predmet.html  

  



56 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oborový seminář III (C9000) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Zápočet je udělen za účast na semináři a aktivní vystoupení studenta. 

Vyučující  
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (Adm CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (SBMM CSB CEITEC MU), cvičící 
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (ÚChem Chem PřF MU) cvičící 
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), cvičící 
RNDr. Richard Ševčík, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU) cvičící 
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Mgr. Iva Benešová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU) cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Probírají se aktuální témata výzkumu prováděného na fakultě v~oboru chemie. 
Zprávy o postupu a prezentace výsledků samostatných projektů, diplomových a disertačních prací. Informace z literatury 
o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru. Referátové zpracování přehledných článků. Studenti se naučí správně 
interpretovat vědecké poznatky z literatury a prezentovat výsledky vlastní výzkumné práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Current journals specified by the lecturers 
 
Journal of the American Chemical Society. 2009. ISSN 0002-7863. 
 
Angewandte Chemie International Edition. 2009. ISSN 1433-7851. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biosenzory (C9100) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem jsou základní znalosti biochemie. 
Ústní zkouška nebo kolokvium 

Vyučující  
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (NABI CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Přednáška pro studenty magisterského a doktorandského studia. 
 
Osnova: 

1. Definice biosensoru. Historický přehled. Charakteristiky ideálního biosensoru. Základní měřící přístupy. 2. 
Elektrochemické biosensory, enzymové elektrody. Potenciometrické systémy a ISFETy. Referenční elektrody. 3. 
Amperometrické měření kyslíku, peroxidu vodíku a NADH, biosensory s oxidázami a dehydrogenázami. 4. Přenos 
elektronů z enzymů na elektrodu pomocí mediátorů. Kompozitní a organokovové molekuly. 5. Měření impedance a 
konduktometrické biosensory. Voltametrické techniky. 6. Spektrofotometrické, fluorimetrické a chemiluminiscenční 
sensory, optická vlákna. Optické biokatalytické sensory. Bioluminiscence. 7. Biosensory pro detekci inhibitorů. 
Recyklační enzymové systémy. Mikrobiální, tkáňové a receptorové sensory. 8. Afinitní biosensory s nepřímou detekcí 
pomocí značek. Imunosensory. 9. Hybridizační biosensory pro stanovení nukleových kyselin a detekci sekvencí 
oligonukleotidů. 10. Přímé optické afinitní sensory. Využítí exponenciální vlny a resonance povrchových plasmonů ke 
sledování bioafinitních interakcí v reálné čase. Integrované optické systémy, interferometry a podobné techniky. 11. 
Imobilizace biomolekul při konstrukci biosensorů. Membránové techniky. Elektropolymerace. 12. Aktivace povrchu 
sensorů. Kovalentní vazba biomolekul. 13. Miniaturizace a masová produkce biosensorů. Sítotisk, litografie, biosensory 
jako součást integrovaných analytických systémů, biočipy. 14. Komerční biosensory. Perspektivy biosensorů, oblasti 
uplatnění v medicíně, potravinářství, ochraně životního prostředí, vojenství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry :life at the molecular level. 3rd 
ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Introduction to Computational Quantum Chemistry (C9540) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 1/0/3 hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 3 
Způsob zakončení kolokvium Forma výuky přednáška+ 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Previous knowledge of quantum chemistry is advantageous but not necessary. 
The student receives one small molecule approximately 1 month before the end of the semestr. He/she will then use 
quantum chemical methods to reproduce experimental spectra of this molecule. Report (approximately 2  4 pages) will 
be written evaluating the performance of selected methods with respect to experiment. Finally the student will come for 
discussion about the project. A few theoretical questions will be asked during the evaluation. 

Vyučující  
Cina Foroutannejad, Ph. D. (SBMM CSB CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Martin Novák (SBMM CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; ÚFKL Fyz PřF MU), cvičící 
Pankaj Lochan Bora (SBMM CSB CEITEC MU; ÚFKL Fyz PřF MU), cvičící 
prof. RNDr. Radek Marek, Ph. D. (SBMM CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; ÚChem Chem PřF MU; ÚFKL Fyz PřF 
MU), náhradní zkoušející 
Stručná anotace předmětu  
Upon completion of this course the students will be able to explain elementary concepts of quantum chemistry and 
computational chemistry. They will be able to use quantum chemical packages for single point calculations, structure 
optimizations, and simulations of experimental spectra. they will be able to interpret the coputed data and compare them 
with experimental values. 
Osnova: 

1. Schrodinger equation, Wavefunction, Born-Oppenheimer approximation, Hamiltonian, Basis functions  
2. Potential energy surface  
3. Model chemistries (Semiempirical, DFT, ab initio)  
4. Molecular builders, Single point calculations  
5. Geometry optimization  
6. Frequency analysis, IR spectra  
7. Population analysis, Potential energy scan, Reaction coordinates  
8. Solvent effects: PCM and COSMO, SMD  
9. Calculation of response properties: NMR  
10. Calculation of UV/VIS  
11. Relativistic effects: geometry and properties  
12. Transition-state calculations.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Introduction to computational chemistry. Edited by Frank Jensen. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. xx, 599 
s. ISBN 0470011874. 

KOCH, Wolfram a Max C. HOLTHAUSEN. A chemist's guide to density functional theory. 2nd ed. Weinheim: Wiley-
VCH, 2002. xiii, 294. ISBN 3-527-30372-3. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Kvantová chemie a molekulová spektroskopie (C9550) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování přednášky C9920 
Písemná zkouška formou testu a následující ústní pohovor. Z celkového počtu 40 bodů je pro úspěšné absolvování nutné 
získat minimálně 20 bodů.. 
Vyučující  
doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Cina Foroutannejad, Ph. D. (SBMM CSB CEITEC MU), pomocník 

Stručná anotace předmětu  
Na konci kurzu budou studenti rozumět souvislostem mezi elektronovou strukturou a spektroskopiskymi parametry 
molekul. Budou schopni interpretovat jednoduchá spektra rotačníi, vibrační, elektronová, elektronová paramagnetická a 
jaderna magnetická. 
Osnova: 

1. Principy molekulové spektroskopie. Spontánní emise, absorpce, stimulovaná emise a rozptyl záření. Oblasti vlnových 
délek EM záření a druhy molekulových excitací. Přirozená šířka linií a způsoby ovlivnění šířky linií ve spektru. Intenzita 
linií: populace hladin při spontánní emisi, absorpci a stimulované emisi. Celková bilance pro stacionární stav. Intenzita 
linií pro absorpci v různých oblastech spektra. 2. Rotační spektra. Částice na kruhu v popisu kvantové mechaniky. Původ 
kvantování hladin energie. Dovolené energiové hladiny pro částici na sféře. Přechod od částice k molekule: rotační 
hladiny energie pro tuhý rotátor. Klasifikace rotátorů z hlediska momentu strevačnosti. Dovolené hladiny energie pro 
volný lineární rotátor a jejich vzdálenosti. Intenzity linií, vzhled rotačního spektra a jeho využití. Starkův efekt, netuhý 
rotátor. 3. Vibrační spektra dvouatomových molekul. Harmonický oscilátor a jeho kvantově-mechanický hamiltonián. 
Způsob řešení příslušné Schrödingerovy rovnice a princip rekurzního vzroce. Kvantované hladiny energie a vlnové 
funkce. Dvouatomové molekuly v popisu harmonického a anharmonického oscilátoru. Anharmonický oscilátor-rotátor. 
Vzhled vibračně-rotačních spekter pro dvouatomové molekuly. 4. Vibrační spektra polyatomických molekul. Výpočet 
lineární vibrace molekuly CO2. Obecné řešení vibrace. Odchylka systému N atomů z rovnovážné polohy – popis 
potenciální energie, úloha o hledání vlastních hodnot. Výběrová pravidla pro infračervená spektra a pro Ramanova 
spektra. 5. Elektronová spektra.Born-Oppenheimerova aproximace oddělení pohybu elektronů a jader. Franck-Condonův 
princip výběrových pravidel pro elektronové přechody. Intenzita linií v závislosti na překryvu elektronových funkcí 
základního a excitovaného stavu. Elektronová spektra víceatomových molekul: formaldehyd a benzen. Fotoelektronová 
spektroskopie. 6. Elektronová paramagnetická rezonance: Principy. Operátory a vlastní funkce spinu. Spiny 
v magnetickém poli. Přechody mezi vlastními stavy.Techniky pro sledování přechodů. Hladiny energie v přítomnosti 
magnetického pole, nepárového elektronu a magnetického jádra. g-faktor a hyperjemná štěpící konstanta. Pojmy spinová 
hustota a spinová polarizace. 7. Elektronová paramagnetická rezonance: Aplikace. Souvislosti mezi strukturou a 
hyperjemným štěpením pro organické radikály. McConnellovy vztahy pro-protony a -protony, hyperkonjugace, -
pravidlo. Vztah mezi poměrem štěpících konstant - a -protonů a neplanaritou radikálového centra. Jádro 13C: 
Karplus-Fraenkelův vztah. Souvislosti mezi strukturou a hyperjemným štěpením pro pro komplexy přechodových kovů. 
8. Nukleární magnetická rezonance (NMR). Vlastní hodnoty energie a výběrová pravidla. Klasický popis NMR. Vysoce 
rozlišená NMR v kapalinách. Vliv dynamických efektů na NMR spektra. NMR pulzní fourrierovsky transformovaná 
spektroskopie. Chemický posuv. Spin-spinová interakce a pravidla pro multiplety. 9. Původ výběrových pravidel. 
Časově závislá poruchová teorie. Tvar vlnové funkce jako kombinace základního a excitovaného stavu, pravděpodobnost 
přechodu v případě periodické poruchy, význam pojmu přechodový moment. Princip výběrových pravidel. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
HOLLAS, J. Michael. Modern spectroscopy. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xxvii, 452. ISBN 0-470-
84416-7.. 

  



60 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oborový seminář IV (CA000) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Zápočet je udělen za účast na semináři a aktivní vystoupení studenta. 

Vyučující  
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (Adm CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (SBMM CSB CEITEC MU), cvičící 
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (ÚChem Chem PřF MU) cvičící 
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (CEITEC MU), cvičící 
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), cvičící 
RNDr. Richard Ševčík, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU) cvičící 
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (ÚChem Chem PřF MU; CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Příspěvky studentů, vyučujících a externistů. 
Zprávy o postupu a prezentace výsledků samostatných projektů, diplomových a disertačních prací. Informace z literatury 
o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru. Referátové zpracování přehledných článků. Studenti se naučí správně 
interpretovat vědecké poznatky z literatury a prezentovat výsledky vlastní výzkumné práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Current journals specified by the lecturers 
 
Journal of the American Chemical Society. 2009. ISSN 0002-7863. 
 
Angewandte Chemie International Edition. 2009. ISSN 1433-7851. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Matematické metody zpracování měření (F7270) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 2/1/0 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Závěrečný projekt zpracování syntetických dat: odhady, identifikace vybočujících hodnot, testy dobré shody, zpracování 
nepřímých měření, závislost parametrů. 

Vyučující  
Mgr. Filip Münz, Ph. D. (ÚFKL Fyz PřF MU; FVN CNMT CEITEC MU), přednášející, cvičící 

Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je umožnit studentům 
- popsat a vysvětlit základní postupy teorie pravděpodobnosti 
- aplikovat tyto znalosti při zpracování experimentálních dat, zejména pak v úlohách odhadu a testování hypotéz.  

Osnova: 

Pravděpodobnost, náhodné proměnné. Náhodný vektor, statistická závislost. Centrální limitní věta. Vícerozměrné 
normální rozdělení. Typová rozdělení pravděpodobnosti a jejich souvislosti. Statistický odhad, metoda maximální 
věrohodnosti a nejmenších čtverců. Poloha neznámého symetrického rozdělení. Lineární model s více neznámými. 
Nelineární model, numerická minimalizace. Testy hypotéz. Pearsonův a Kolmogorovův test 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Statistical methods in experimental physics. Edited by Frederick E. James. 2nd ed. Hackensack, N.J.: World Scientific, 
2006. xviii, 345. ISBN 978-981-270-527-3.  

HUMLÍČEK, Josef. Statistické zpracování výsledků měření. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1984. 101 s. 

EADIE, W. T. Statističeskije metody v eksperimental'noj fizike : Statistical methods in experimental physics (Orig.) : 

Statistical methods in experimental physics (Orig.). Moskva: Atomizdat, 1976. 334 s. 

ANDĚL, Jiří. Základy matematické statistiky. 2., opr. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. 358 s. ;. ISBN 978-80-7378-001-2. 
  

https://is.muni.cz/auth/osoba/307
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Strukturní biologie: biofyzikální aspekty (FA602) 
Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 1+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Základní znalost metod biomolekulární strukturní analýzy (roentgenová difrakce, NMR a CD spektroskopie, FRET, 
elektronová mikroskopie) a molekulární biofyziky. Závěrečná ústní zkouška – rozbor vědecké publikace. 

Vyučující  
Mgr. Lukáš Trantírek, Ph. D. (NekGen CSB CEITEC MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Tato přednáška zprostředkuje studentům vědomosti o fundamentálních biofyzikálních pricipech, které buňky využívají 
pro modulaci funkce biopolymerů. Přednáška klade důraz na: 
i) vysvětlení vztahu mezi funkcí biopolymerů a jejich strukturou a prostředím; 
ii) vysvětlení principu intra- a intermolekulární fyzikálně chemické signalizace a její modulace environmentálními vlivy. 
Po úsoěšném absolvování předmětu musí být studenti schopi sestavit komplexní návrh strukturně biologického 
experimentu na základě komplexního souboru biologických funkčních dat. 
Osnova: 

1) Úvod do strukturní biologie; (2) Kauzální vztahy mezi strukturou biopolymeru a prostředím a mezi strukturou a 
funkcí; (3) Funkční význam strukturní symetrie, rytmu, a repetice; (4) Koncept: “Molecular crowding”; (5) Biofyzikální 
aspekty buněčné signalizace; (6) Strukturní studium nestrukturovaných biopolymerů; (7) Principy studia struktury 
biopolymeru in vivo; (8) Principy racionálního vývoje léčiv – korelace vztahu in vivo funkce vs in vitro struktura; (9) 
Biomimetické systémy. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
doporučená literatura  

ELIEL, Ernest Ludwig, Samuel H. WILEN a Lewis N. MANDER. Stereochemistry of organic compounds. New York: 
John Wiley & Sons, 1993. xv, 1267 s. ISBN 0-471-01670-5.  

Exner, O. Statistic factors and symmetry numbers. Chemicke listy, 87, 473-483, 1993.  

Dubois JM, Ouanounou G, Rouzaire-Dubois B. The Boltzmann equation in molecular biology. Prog Biophys Mol Biol. 
2009 99(2-3):87-93.  

Protein intrinsic disorder and oligomericity in cell signaling. Sigalov AB. Mol Biosyst. 2010 Mar;6(3):451-61. Epub 
2009 Nov 3. Review  

Chebotareva NA, Kurganov BI, Livanova NB. Biochemical effects of molecular crowding. Biochemistry (Mosc). 2004 
69(11):1239-51.  

Uversky VN. Intrinsically disordered proteins and their environment: effects of strong denaturants, temperature, pH, 
counter ions, membranes, binding partners, osmolytes, and macromolecular crowding. Protein J. 2009 28(7-8):305-25.  

3D QSAR in drug design. Edited by Hugo Kubinyi - Gerd Folkers - Yvonne C. Martin. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 1998. vi, 416 s. ISBN 0-7923-4792-7. 

3D QSAR in drug design. Vol. 2, Ligand-protein interactions and molecular similarity. Edited by Hugo Kubinyi - Gerd 
Folkers - Yvonne C. Martin. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. vi, 416 s. ISBN 0-7923-4790-0.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biostatistika-základní kurz (Bi5040) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 3/0/0 hod. za týden 3 kreditů 3+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 3, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Teoretické přednášky doplěné komentovanými příklady, studenti jsou podporováni v kadení otázek týkajících se 
probírané látky. Předmět biostatistika je uzavřen písemnou zkouškou testující uchopení principů, správnou aplikaci a 
základní výpočetní dovednosti studentů. Zkouška pokrývá celý rozsah kurzu od popisné statistiky, předpokladů 
statistického testovní až po aplikaci konkrétních testů na konkrétních reálných příkladech.  

Vyučující  
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph. D. (RECETOX Chem PřF MU; IBA SpolP LF MU), přednášející 
Bc. Jan Fikejs (SSNODZT SSNOVK MU), pomocník 
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (SSNODZT SSNOVK MU), pomocník 
Stručná anotace předmětu  
V závěru kurzu jsou studenti schopni: Definovat strukturu datového souboru pro statistickou analýzu; Vizualizovat 
vstupní data pro analýzu a tyto vizualizace interpretovat; Identifikovat vhodné metody popisné analýzy dat; Fomulovat 
hypotézy statistické analýzy dat; Vybrat korektní statistické testy pro potvrzení/vyvrácení položených hypotéz; 
Interpretovat výsledky statistického hodnocení dat (jak vlastní, tak v odborné literatuře); Posoudit vhodnost aplikace 
různých statistických metod na různé typy dat.  

Osnova: 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Petrie, A., Watson, P. (2006) Statistics for Veterinary and Animal Science, Wiley-Blackwell; 2nd ed  

Zar, J. H. (1998) Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed.  

Sokal, R. R., Rohlf, F.J. (1994) Biometry, W. H. Freeman, 3th ed.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metody molekulární biologie (Bi6400) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2; 2/4 

Rozsah studijního předmětu 3/0/0 hod. za týden 3 kreditů 3+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 3, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování předmětů Bi4010 Základy molekulární biologie a Bi4020 Molekulární biologie 
V případě, že student nesplňuje vyžadované prerekvizity pro zápis, je zápis možný s tím, že ukončení tohoto předmětu je 
podmíněno úspěšným absolvováním předmětu Molekulární biologie 
Základní znalosti o struktuře a funkci nukleových kyselin a bílkovin 
Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu: 1. Porozumění základním metodám analýzy nukeových kyselin, proteinů a 
jejich interakcí v buněčných systémech a in vitro. Důraz je kladen především na princip metod a způsob jejich využití 
v praxi. Zkouška se provádí formou píásemného testu, který obsahuje 60 otázek. Na bodovém zisku je založena 
klasifikace. Podmínkou složení zkoušky je alespoň 50% správných odpovědí. 
Vyučující  
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (ÚEB Biol PřF MU), přednášející 
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (ÚEB Biol PřF MU), přednášející 
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph. D. (ÚEB Biol. PřF MU), přednášející 
Mgr. Lucia Knopfová, Ph. D. (ÚEB Biol. PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Kurz je zaměřen na výklad základních metod běžně používaných pros tudium bílkovin a nukleových kyselin a jejich 
interakcí a to jak v živých systémech tak in vitro. je určen všem studentům biologie, kteří budou pracovat v laboratořích 
základního nebo aplikovaného výzkumu. Důraz je kladen na pochopení principů molekulárně biologických metod a 
zépůsobů jejich praktického využití. Po absolvování kurzu by měli studenti znát principy metod a získat tak schopnost 
provádět kvalifikovaná rozhodnutí o tom, jaké metodické přístupy zvolit pro studium nejrůznějších buněčných procesů a 
molekul. 
 
Osnova: 

1. Manipulace s nukleovými kyselinami, centrifugace, enzymové úpravy in vitro. 2. Elektroforetická a 
elektronmikroskopická analýza nukleových kyselin. 3. Hybridizace nukleových kyselin: příprava nukleotidových sond, 
značení nukleových kyselin. 4. Restrikční analýza nukleových kyselin, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů. 
5. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování. 6. Charakteristika základních typů vektorů a jejich 
aplikace. 7. Klonovací strategie: přenos DNA do bakteriálních a eukaryotických buněk, stanovení přítomnosti produktů 
klonovaných genů v buňkách: elektroforéza proteinů a western blotting, testy aktivity luciferázy a ß-galaktozidázy. 8. 
Zakládání genových knihoven. 9. Průtoková cytometrie. 10. Transkripce a translace in vitro. 11. Polymerázová řetězcová 
reakce. Základní metody molekulární diagnostiky. 12. Analýza proteinů: elektroforéza v jednom a dvou rozměrech, 
imunoprecipitace, fokuzace. 13. Příprava a využití monoklonálních a polyklonálních protilátek. 14. Analýza interakcí 
mezi proteiny a nukleovými kyselinami: retardační analýza, footprinting. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
ŠMARDA, Jan a Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK a Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Metody 

molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. 325 Kč. ISBN 80-210-3841-1. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metody molekulární biologie – cvičení (Bi6405) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 1/2; 

2/4 
Rozsah studijního předmětu 0/3/0 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 3, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Laboratorní 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Kurz vyžaduje znalost základních praktických návyků z oblasti mikrobiologie, biochemie a molekulární biologie, jako 
např. přípravu roztoků a kultivačních půd, sterilní manipualce s tekutinami, inokulace, centrifugace, atd. 
Zápočet se udílí za aktivní přístup, účast ve výuce a vypracování kvalitních protokolů z jednotlivých úloh. 
Vyučující  
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (ÚEB Biol PřF MU), cvičící 
RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (ÚEB Biol PřF MU), cvičící 
Mgr. Lucia Knopfová, Ph. D. (ÚEB Biol PřF MU), cvičící 
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (ÚEB Biol PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Studenti v rámci tohoto kurzu získávají zkušenosti s manipulacemi s molekulami DNA in vitro, které jsou nutné pro 
přípravu jejich rekombinantních variant. Smyslem kurzu je výuka izolace čisté a koncentrované DNA z bakterií, jejich 
enzymatická fragmentace, úpravy konců a ligace s jinými molekulami. Navíc si studenti osvojují elektroforetické 
techniky (DNA, proteiny), způsoby eluce DNA z gelu, immunoblotting, metody přenosu plazmidové DNA do 
eukaryotických buněk. Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni provádět výše zmíněné postupy samostatně 
a správně je aplikoat při studiu různých biologických procesů 
 
Osnova: 

1. Inokulace a kultivace bakteriálních buněk, nesoucích příslušné plazmidy.  
2. Izolace plazmidové DNA z bakteriálních buněk na kolonách Qiagen.  
3. Restrikční štěpení plazmidové DNA a úprava 5 přečnívajících konců DNA polymerázou.  
4. Agarózová elektroforéza molekul DNA.  
5. Eluce požadovaných fragmentů DNA z gelu a jejich přečištění  
6. Spojení příslušných fragmentů DNA ligací.  
7. Transformace kompetentních bakteriálních buněk.  
8. Selekce transformantů.  
9. Kontrola přítomnosti rekombinantních molekul v tranformantech (minipreparace plazmidu, restrikční analýza, 
elektroforéza). 
10. Transfekce rekombinantních plazmidů do savčích buněk. 
11. Příprava buněčného lyzátu, elektroforéza proteinů a immunoblotting 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
SAMBROOK, J., E.F. FRITSCH a T. MANIATIS. Molecular Cloning. A laboratory Manual. Second Edition. Cold 
Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. ISBN 0-87969-309-6. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Chemie nukleových kyselin – cvičení (Bi7016) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Seminář 
Další požadavky na studenta  
Předchozí nebou souběžé absolvování předmětu Bi7015. 
Typ výuky: praktické ukázky jednoduchých experimentů (prováděné studenty), výklad s ukázkami přístrojů a 
skutečných výsledků Typ zkoušky: zápočet (na základě účasti v praktickém cvičení) . 
Vyučující  
Ing. Zuzana Ferenčíková, Ph. D., cvičící 
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (SIBP CSB CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Václav Brázda, Ph. D. (NEU1 CN CEITEC MU), pomocník 
Mgr. Marie Brázdová, Ph. D., pomocník  
Mgr. Hana Pivoňková, Ph. D., pomocník 
Stručná anotace předmětu  
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen realizovat jednoduché experimenty založené na metodách, které jsou 
obsahem kurzu B7015.  

Osnova: 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
BLACKBURN, M. G. a M. J. GAIT. Nucleic Acids in Chemistry and Biology. Oxford: Oxford University Press, 1996.  

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

ADAMS, R. L. P., J. T. KNOWLER a D. P. LEADER. The Biochemistry of Nucleic Acids. 10th edit. London: Chapman 
and Hall, 1986. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Molekulární biotechnologie (Bi7430) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Průběžné písemné testy budou připraveny na začátku přednášek 4., 6., 8., 10. a 12. Každý průběžný test bude obsahovat 
deset otázek na předchozí učivo. Závěrečné hodnocení kurzu bude vycházet z výsledků průběžných písemných testů. 
V případě, že (i) student nebude mít splněny průběžné testy, (ii) nebude při průběžných testech úspěšný, nebo (iii) 
nebude spokojen s hodnocením z průběžného testování, bude hodnocen formou souhrnného písemného testu. Termíny 
souhrnného písemného testu budou vypsány v běžném zkouškovém období, test bude obsahovat 50 otázek z celého 
obsahu kurzu, čas na vyplnění testu bude 1 hodina. 

Vyučující  
doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph. D. (RECETOX Chem MU), přednášející 
Mgr. Šárka Bidmanová, Ph. D. (ÚEB Biol PřF MU), přednášející 
Mgr. Táňa Koudeláková, Ph. D. (PřF MU), pomocník 
Stručná anotace předmětu  
Kurz molekulární biotechnologie je zaměřen na specifické aspekty moderních biotechnologií a nejnovější inovace a 
vývoj moderních terapeutik, očkovacích látek, biotransformací, transgenních rostlin a živočichů a roli těchtpo moderních 
technologií v konceptu dlouhodobě udržitelného žití. Kurz obsahuje řadu příkladů využití rekombinantních DNA 
technologií v moderních průmyslových, zemědělských, farmaceutických a biomedicínských aplikacích. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
An introduction to molecular biotechnology :fundamentals, methods, and applications. Edited by Michael Wink. 2nd, 
update ed. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2011. xxxiii, 60. ISBN 9783527326372.  

GLICK, Bernard R., Jack J. PASTERNAK a Cheryl L. PATTEN. Molecular biotechnology :principles and applications 

of recombinant DNA. 4th ed. Washington, D.C.: ASM Press, 2010. xvi, 1000. ISBN 9781555814984. 

Molecular biology and biotechnology. Edited by John M. Walker - Ralph Rapley. 5th ed. Cambridge: Royal Society of 
Chemistry, 2009. xix, 604 p. ISBN 9780854041251.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Molekulární biotechnologie-cvičení (Bi7430c) 
Typ předmětu volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 4, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
Souběžné navštěvování přednášek Bi7430 Molekulární biotechnologie. Absolvované kurzy Bi4020 Molekulární 
biologie a Bi4010 Základy molekulární biologie. Výsledky experimentů jsou hodnoceny v samostatných esejích nebo 
protokolech připravených každým studentem samostatně a založených na vlastních výsledcích práce. Studenti získají 
kladné hodnocení za aktivní účast a vypracování protokolů a esejů z každého cvičení.  

Vyučující  
doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph. D. (RECETOX Chem MU), přednášející 
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (PřF MU), cvičící 
Koen Beerens, Ph. D. (RECETOX Chem MU), cvičící 
Mgr. Lukáš Chrást (RECETOX Chem MU), cvičící 
Mgr. Šárka Bidmanová, Ph. D. (ÚEB Biol PřF MU), cvičící 
Mgr. Veronika Štěpánková, Ph. D. (RECETOX Chem MU), cvičící 
Mgr. Tomáš Buryška (PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Cvičení poskytuje zajímavou kombinaci praktických úloh řešených pod vedením odborníků z akademického (PřF MU a 
VÚVeL) i firemního prostředí (biotechnologická firma). Na konci cvičení budou studenti prakticky ovládat řadu postupů 
molekulární biotechnologie, např. design primerů, štěpení DNA restrikčními enzymy, transformace bakteriálních buněk, 
metody fermentační kultivace E. coli, využití rekombinantních mikroorganismů a izolovaných enzymů při biosensingu a 
odstraňování nebezpečných látek nebo syntéze farmaceuticky čistých chemikálií. Kurz umožní studentům prohloubení 
jejich teoretických znalostí získaných na přednáškách Molekulární biotechnologie. Studenti se seznámí s aktuálně 
používanými metodami i s principem a obsluhou moderních laboratorních přístrojů. Předmět si klade rovněž za cíl 
posilování komunikační dovednosti studentů diskusí s odborníky daného oboru, napomůže i rozvoji stylistických 
dovedností studentů při samostatném vypracování esejí a protokolů z absolvovaného cvičení. Využití studijních 
materiálů v angličtině podpoří schopnost práce s odborným textem, včetně upevnění znalostí anglické terminologie 
užívané v tomto oboru.  

Osnova: 

1. Design rekombinantních systémů (Koen Beerens, Ph.D.) 
2. Fermentační kultivace rekombinantních mikroorganismů (Mgr. Lukáš Chrást) 
3. Příprava enzymatického biosenzoru (Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.) 
4. Biokatalytická příprava farmaceutického prekurzoru (Mgr. Veronika Štěpánková, Ph.D.) 
5. Biodegradace environmnetálního polutantu rekombinantní bakterií (Mgr. Pavel Dvořák) 
6. Příprava a testování mikrofluidního chipu (Mgr. Tomáš Buryška) 
7. Příprava a transformace liposomů (RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.) 
8. Analýza liposomů (RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
An introduction to molecular biotechnology :fundamentals, methods, and applications. Edited by Michael Wink. 2nd, 
update ed. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2011. xxxiii, 60. ISBN 9783527326372.  

GLICK, Bernard R., Jack J. PASTERNAK a Cheryl L. PATTEN. Molecular biotechnology :principles and applications 

of recombinant DNA. 4th ed. Washington, D.C.: ASM Press, 2010. xvi, 1000. ISBN 9781555814984.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metody značení a imobilizace biomolekul (C4840) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Základní znalosti bochemie a chemie. 

Vyučující  
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (NABI CSB CEITEC MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Modifikace biomolekul jejich vzájemným spojováním, zaváděním vhodných značek nebo navázáním na povrchy 
polymerních matric a sensorů jsou základem řady moderních vědeckých metod, bioanalytických procesů a 
terapeutických postupů. Nejprve budou probrány vhodné povrchové skupiny bílkovin, nukleových kyselin a sacharidů, 
využitelné pro (bio)konjugační reakce. Další část se zaměří na nejdůležitější činidla používaná pro konjugační reakce 
(zesíťování) a vnášení nejrůznějších značek (fluorescenční, enzymové, biotinylace, liposomy, nanočástice). Budou 
probrány postupy aktivace inertních povrchů (polymery, sklo, ušlechtilé kovy, uhlík) před vlastní vazbou biomolekul. 
Stručně budou zmíněny metodiky charakterizace biokonjugátů (určení stupně substituce). Závěrečná část pak přinese 
příklady typických aplikací vznik hapten-nosičových konjugátů, značení protilátek a antigenů enzymy, přípravu nosičů 
pro afinitní chromatografii, imobilizace enzymů na povrch sensorů, výrobu proteinových a DNA biočipů.  

Osnova: 

1. Modifikace proteinů a peptidů postranní řetězce aminokyselin, prosthetické skupiny. 2. Funkční skupiny nukleotidů, 
modifikace DNA a RNA. Modifikace (poly)sacharidů a glykokonjugátů. 3. Vnášení nových reaktivních skupin do 
biomolekul. Chemické reakce vybraných skupin. 4. Biokonjugační reakce, homo- a heterobifunkční zesíťující činidla. 
Štěpitelné můstky. 5. Fluorescenční značky fluorescein, rhodamin, kumariny; resonanční přenos FRET. 6. Biotinylace, 
chelatační skupiny, histidinové skupiny, boronátové komplexy. Radioaktivní značení. Liposomy, nanočástice. 7. 
Enzymové značky peroxidasa, alkalická fosfatasa, galaktosidasa, glukosaoxidasa. Metodiky značení a detekce aktivity. 
8. Imobilizace biomolekul v afinitní chromatografii. Aktivace agarosových a celulosových matric, použití polymerních 
materiálů akrylamid, methakryláty, polystyren; porézní skleněné materiály. 9. Aktivace inertního povrchu sensorů 
vnášením reaktivních skupin zlato, platina, uhlík. Monovrstvy thiosloučenin, silanizace. Fotoaktivace a strukturace 
vrstev biomolekul. 10. Metody charakterizace biokonjugátů. Určování stupně substituce. Stanovení povrchové hustoty 
imobilizovaných biomolekul. 11. Aplikace: Příprava konjugátů haptenů s nosnými proteiny, značení protilátek enzymy a 
fluorofory. Značení proteinů koloidním zlatem. 12. Imobilizace proteinů na povrch zlata. Imobilizace souborů 
oligonukleotidových prób na DNA 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
HERMANSON, Greg T. Bioconjugate techniques. San Diego: Academic Press, 1995. xxv, 785 s. ISBN 0-12-342336-8.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Objevte vědu – vědecké poznání a myšlení (C4865) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
zkouška ústní; sestává se ze dvou otázek týkajících se jedna praktických a druhá filozofických aspektů vědeckého 
poznání. u otázky k prvnímu tématu bude požadováno pochopení a znalost, u druhé otázky k druhému tématu pak 
schopnost o něm relevantně diskutovat.  

Vyučující  
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (Prot MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Hlavní cíle přednášky: porozumění pojmu věda v jeho širším slova smyslu; analýza vývoje vědeckého nazírání na jevy, 
vývoje cílů a prostředků až k dnešnímu stavu a jeho popisu; osvojení si praktických znalostí spojených s různými 
aspekty vědecké práce. 
Osnova: 

A. věda jako metoda  
1. věda – čím vším může být a čím nikoliv (ne-věda, antivěda)  
2. vývoj a historie vědeckého myšlení  
3. věda a filozofie, epistemologie, jazyk  
4. metody a nástroje poznávání (kauzalita, výroky, formální logika, teorie systému, statistika, plánování pokusů)  
5. postup výzkumu (formulování předpokladu/cíle/prostředků, pozorování/sběr dat, hypotéza, testování hypotézy, 
zobecnění, teorie)  
B. věda jako součást společenského povědomí  
1. úloha vědy ve společnosti, aplikace, technologie  
2. popularizace vědy  
3. etika a charakter vědecké práce (spolupráce vs soutěžení)  
C. věda jako systém  
1. vědecká informace, publikace a komunikace (rešerše, proces a způsoby publikování), scientometrie, význam vědecké 
lingua franca - angličtiny  
2. vědecká komunita (univerzity, vysoké školy, výzkumné ústavy, průmysl)  
3. financování vědy 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
R. D. Tweney, M. E. Roberty, C. R. Mynatt, On Scientific Thinking, Columbia 1981  
M. E. Gorman et al., Scientific and Technological Thinking, LEA 2005  
HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky. In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1. vyd. Olomouc: 
nakladatelství Olomouc, 2007. s. 122-138, 16 s. 1. ISBN 978-80-7182-223-3.  
FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy :vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 339  
NEUBAUER, Zdeněk. O Sněhurce, aneb, Cesta za smyslem bytí a poznání. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2004. 287 s.  
DEMJANČUK, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení :proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá Voda: 
Aleš Čeněk, 2002. 245 s. ISBN 80-86473-19-8.  
FEYERABEND, Paul. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. 431 s. ISBN 80-7299-047-0.  
Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.  
FEYERABEND, Paul K. Tři dialogy o vědění. Translated by Jiří Fiala - Petra Bidlasová - Markéta Kyloušková. 1. vyd. 
Praha: Vesmír, 1999. 179 s. ISBN 80-85977-04-4.  
DAWKINS, Richard. Unweaving the rainbow :science, delusion and the appetite for wonder. 1st pub. London: Penguin 
Books, 1999. xvi, 335 s. ISBN 0-14-026408-6.  
HOLTON, Gerald. Věda a antivěda. Translated by Otakar Jelínek. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 214 s.  
Logika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617.  
LEM, Stanislaw. Summa technologiae. Praha: Magnet-Press, 1995. 328 s. ISBN 80-85847-47-7.  
  

https://is.muni.cz/auth/osoba/224
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Chemická struktura (C5020) 
Typ předmětu volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Absolvování předmětu Fyzikální chemie I a II pro odborné chemiky nebo učitele; případně Základy fyzikální chemie. 
Ústní zkouška a vyřešení jednoho příkladu analýzy chemické struktury. Předpokladem je zápočet ze semináře. 

Vyučující  
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph. D. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Na konci kurzu bude student schopen použít znalostí základních spektroskopických metod (hmotnostní spektrometrie, 
difrakční analýza, IČ spektroskopie, NMR atd.) k identifikaci chemické struktury. Bude schopen navrhnout vhodný 
postup ke studiu chemických látek a interpretovat získané údaje.   

Osnova: 

1. Difrakce elektronů a rtg. záření . Elektrony jako částice i záření, kvantová čísla, difrakce na souboru rovin 
(Huygensova a Ewaldova konstrukce), přímá a reciproká mřížka, interference (Laueho a Braggova metoda), radiální 
distribuční funkce (Wierlova rovnice). 2. Absorpce elektronů a gama záření. Hmotnostní spektrometrie (metody 
ionizace, rozlišení a detekce, skupina molekulového píku, hlavní typy fragmentace). Moessbauerova spektroskopie 
(isotopový posun, kvadrupolové štěpení). 3. Fotoelektronová spektroskopie. Absorpce rtg. fotonu (XPS, ESCA), 
elektronu (Auger) a UV kvanta (UPS). Rtg. fluorescence. 4. Absorpce UV a vis. záření. Elektronová spektroskopie, 
(Franckův-Condonův princip, vibrační a rotační struktura energetických diagramů) termická relaxace, fluorescence, 
fosforescence (typy elektronových přechodů, částice v jednorozměrné potenciálové jámě, chromofory, auxochromy, 
posuny absorpcí vnějšími a vnitřními vlivy). Využítí elektronové spektroskopie ve strukturní a kvantitativní analýze 
(Lambertův-Beerův zákon). 5. Molekuly v elektrickém poli (polarizovatelnost, indukovaný a permanentní dipolový 
moment, permitivita dielektrika). Polarizace indukovaná a orientační, Clausius-Mossotiho a Debyeova rovnice. Měření 
dipolových momentů (Halverstadt-Kumlerova metoda, Gugenheim-Smithova metoda). Index lomu a molární refrakce. 6. 
Molekuly v elektrickém poli světelné vlny. Rayleighův a Ramanův rozptyl, Ramanova spektroskopie (anisotropie 
polarizovatelnosti, depolarizace, Stokesovy a antistokesovy přechody, Ramanova spektra vibrační a rotační). 7. 
Absorpce IR a MW záření. IR spektra vibrační (harmonický a anharmonický oscilátor, energie vibračních hladin, typy 
normálních vibrací). Přechody mezi vibračními energetickými hladinami (NIR spektroskopie v kvalitativní a 
kvantitativní analýze). Spektra vibrační, rotační a rotační (tuhý a elastický rotor, rotační distorsní konstanta). 8. Přechod 
světla látkami. Lom světla (Snellův zákon, měření indexu lomu, závislost na vlnové délce, hustotě). Vliv elektrického 
pole (Kerrův efekt, Kerrův faktor a konstanta a jejich využití ve strukturní analýze). 9. Optická aktivita (specifická 
otáčivost, závislost na vlnové délce, Drudeova rovnice, Cottonův efekt, optická rotační disperse, cirkulární dichroismus). 
Optická otáčivost a struktura (absolutní hodnota, oktantové pravidlo). 10. Molekuly v magnetickém poli. (Magnetická 
indukce, magnetizace, anisotropie magnetické susceptibility. Dielektrika, paramagnetika, ferromagnetika (Curieův 
zákon, Weissova korekce, Curieova teplota). 11. Elektronová paramagnetická resonanční spektroskopie. Elektron 
v magnetickém poli, podmínka resonance, Landého g-faktor, Hyperjemné štěpení - multiplicita signálů. 12. Nukleární 
magnetická resonanční spektroskopie. Chování jader v magnetickém poli, jaderný spin, kvantová čísla, podmínka 
resonance, stínící konstanta (substituční, sterická a solvatační složka). Spin-spinová interakční konstanta, postupná 
redukce multipletů, počet NMR signál a symetrie molekuly, intenzita signál a využití v kvantitativní analýze. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-
850101-3.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Chemická struktura – seminář (C5030) 
Typ předmětu volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Současná účast na přednášce Chemická struktura (C5020). Účast na semináři je povinná pro získání zápočtu. Kromě 
toho je třeba správně vyřešit alespoň 50% příkladů ze závěrečného písemného testu. 

Vyučující  
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph. D. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), cvičící 

Stručná anotace předmětu  
Praktické výpočty k jednotlivým tematům přednášky Chemická struktura (C5020). Studenti využití získaných informací 
ze spektroskopických metod (hmotnostní spektrometrie, difrakční analýza, IČ spektroskopie, NMR atd.) k identifikaci 
chemické struktury a budou schopeni navrhnout vhodný postup ke studiu chemických látek a interpretovat získané údaje 
 
Osnova: 

1. Difrakce elektronů a rtg. záření . Elektrony jako částice i záření, kvantová čísla, difrakce na souboru rovin 
(Huygensova a Ewaldova konstrukce), přímá a reciproká mřížka, interference (Laueho a Braggova metoda), radiální 
distribuční funkce (Wierlova rovnice). 2. Absorpce elektronů a gama záření. Hmotnostní spektrometrie (metody 
ionizace, rozlišení a detekce, skupina molekulového píku, hlavní typy fragmentace). Moessbauerova spektroskopie 
(isotopový posun, kvadrupolové štěpení). 3. Fotoelektronová spektroskopie. Absorpce rtg. fotonu (XPS, ESCA), 
elektronu (Auger) a UV kvanta (UPS). Rtg. fluorescence. 4. Absorpce UV a vis. záření. Elektronová spektroskopie, 
(Franckův-Condonův princip, vibrační a rotační struktura energetických diagramů) termická relaxace, fluorescence, 
fosforescence (typy elektronových přechodů, částice v jednorozměrné potenciálové jámě, chromofory, auxochromy, 
posuny absorpcí vnějšími a vnitřními vlivy). Využítí elektronové spektroskopie ve strukturní a kvantitativní analýze 
(Lambertův-Beerův zákon). 5. Molekuly v elektrickém poli (polarizovatelnost, indukovaný a permanentní dipolový 
moment, permitivita dielektrika). Polarizace indukovaná a orientační, Clausius-Mossotiho a Debyeova rovnice. Měření 
dipolových momentů (Halverstadt-Kumlerova metoda, Gugenheim-Smithova metoda). Index lomu a molární refrakce. 6. 
Molekuly v elektrickém poli světelné vlny. Rayleighův a Ramanův rozptyl, Ramanova spektroskopie (anisotropie 
polarizovatelnosti, depolarizace, Stokesovy a antistokesovy přechody, Ramanova spektra vibrační a rotační). 7. 
Absorpce IR a MW záření. IR spektra vibrační (harmonický a anharmonický oscilátor, energie vibračních hladin, typy 
normálních vibrací). Přechody mezi vibračními energetickými hladinami (NIR spektroskopie v kvalitativní a 
kvantitativní analýze). Spektra vibrační, rotační a rotační (tuhý a elastický rotor, rotační distorsní konstanta). 8. Přechod 
světla látkami. Lom světla (Snellův zákon, měření indexu lomu, závislost na vlnové délce, hustotě). Vliv elektrického 
pole (Kerrův efekt, Kerrův faktor a konstanta a jejich využití ve strukturní analýze). 9. Optická aktivita (specifická 
otáčivost, závislost na vlnové délce, Drudeova rovnice, Cottonův efekt, optická rotační disperse, cirkulární dichroismus). 
Optická otáčivost a struktura (absolutní hodnota, oktantové pravidlo). 10. Molekuly v magnetickém poli. (Magnetická 
indukce, magnetizace, anisotropie magnetické susceptibility. Dielektrika, paramagnetika, ferromagnetika (Curieův 
zákon, Weissova korekce, Curieova teplota). 11. Elektronová paramagnetická resonanční spektroskopie. Elektron 
v magnetickém poli, podmínka resonance, Landého g-faktor, Hyperjemné štěpení - multiplicita signálů. 12. Nukleární 
magnetická resonanční spektroskopie. Chování jader v magnetickém poli, jaderný spin, kvantová čísla, podmínka 
resonance, stínící konstanta (substituční, sterická a solvatační složka). Spin-spinová interakční konstanta, postupná 
redukce multipletů, počet NMR signál a symetrie molekuly, intenzita signál a využití v kvantitativní analýze. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-
850101-3. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítače v chemii a chemometrie (C5120) 
Typ předmětu volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 1+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Kolokvium Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Typ zkoušky: písemná a ústní zkouška. Písemná zkouška - splnění na 60 %.  

Vyučující  
RNDr. Marta Farková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto kurzu bude student schopen zpracovávat experimentální data.  

Osnova: 

1. Odhady základních metrologických charakteristik výsledků. 2. Testování metrologických vlastností výsledků. 3. 
Určování matematického modelu a jeho parametrů, regrese. 4. Lineární regrese. 5. Metody obecné regrese, minimalizace 
funkcí. 6. Absolutní a relativní chyba. Základní zdroje chyb. Vyjádření chyby v obecném tvaru. 7. Přibližné řešení 
algebraických a transcendentních rovnic. Numerické řešení systémů lineárních algebraických rovnic. Numerické 
integrování funkcí. 8. Interpolace funkcí. Numerické derivování. Přibližné řešení diferenciálních rovnic. Metoda Monte 
Carlo. 9. Plánování pokusů. 10. Faktorová analýza. 11. PLS. 12. Umělé neuronové sítě. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
PYTELA, Oldřich. Chemometrie pro organické chemiky. 3. přeprac. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 199 s., 
26. ISBN 80-7194-309-6. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítače v chemii a chemometrie – cvičení (C5140) 
Typ předmětu volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
Typ zkoušky: samostatné práce na PC, splnění na 80 %. 

Vyučující  
RNDr. Marta Farková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), cvičící 

Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto kurzu bude student schopen používat počítače v chemii, zejména při zpracování experimentálních dat.  

Osnova: 

1. Seznámení s program ISIS Draw. 2. Seznámení s programem Winstat. 3. Odhady základních metrologických 
charakteristik výsledků s použitím programů MS Excel a Winstat. 4. Testování metrologických vlastností výsledků 
s použitím programů MS Excel a Winstat. 5. Lineární regrese s použitím programů MS Excel a Winstat. 6. Seznámení 
s programem Maple a možnostmi jeho využití v chemii. 7. Seznámení s programem STATISTICA a možnostmi jeho 
využití v chemii. 8. Použití internetu v chemii. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
PYTELA, Oldřich. Chemometrie pro organické chemiky. 3. přeprac. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 199 s., 
26. ISBN 80-7194-309-6. 

  



75 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nerovnovážné systémy (C5340) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Podmínkou je absolvování základních kurzů z matematiky a fyzikální chemie. 
Základem zkoušky (kolokvia)je písemný test. Studenti mohou používat jakékoli materiály, které si přinesli s sebou. 
K úspěšnému zvládnutí je zapotřebí 70 % správných odpovědí.  

Vyučující  
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Studenti by měli získat elementární představu o možnostech aplikace nerovnovážné termodynamiky a fenomenologické 
kinetiky při popisu procesů v (bio)chemických systémech.  
 
Osnova: 

A. Úvod do termodynamiky nevratných procesů: 
1. Produkce entropie 2. Fenomenologické rovnice a Onsagerovy reciproční vztahy 3. Evoluční kriteria a stabilita 
stacionárních stavů 4. Řešení vybraných úloh 
B. Termodynamická analýza spřažených procesů: 
1. Přeměna energie 2. Osmoza a elektrokinetické jevy 3. Termoelektrické jevy 
C. Matematické modelování nelineárních dynamických systémů: 
1. Základní pojmy; atraktory 2. Bifurkace 3. Vznik prostorových struktur 4. Oscilující reakce Belousova a Žabotinského 
5. Analýza řízení metabolismu 6. Prebiotická evoluce 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
FISCHER, Oldřich a Igor KUČERA. Nerovnovážné soustavy: termodynamika nevratných chemických a buněčných 

procesů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 154 s. 
doporučená literatura 
 
ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-
850101-3. 
doporučená literatura 
 
COVENEY, Peter V. a Roger HIGHFIELD. Šíp času :cesta vědou za rozluštěním největší záhady lidstva. 1. vyd. 
Ostrava: Oldag, 1995. 472 s., [1. ISBN 80-85954-08-7. 
doporučená literatura 
 
GLEICK, James. Chaos :vznik nové vědy. Translated by Jaroslav Sedlář - Renata Kamenická. [1. vyd.]. Brno: Ando 
Publishing, 1996. 349 s. ISBN 80-86047-04-0. 
doporučená literatura 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biochemické metody (C6200) 
Typ předmětu volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 4/0/0 hod. za týden 4 kreditů 4+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 4, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Základní přednáška, na které se podílí více vyučujících - prof. Zbořil a prof. Glatz, včetně externistů, zkouška je ústní 
formou. Zkoušející prof. Glatz. 
Absolvování předmětu Biochemie I, základní znalosti obecné, analytické a fyzikální chemie 
Vyučující  
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (METAB MCGPR CEITEC MU; ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základům metod desintegrace tkání, metody isolace, purifikace enzymů a 
biopolymerů, Chromatografické metody, elektormigrační metody. Stanovení čistoty, vlastnstí enzymů a biopolymerů. 
Spektroskopické, elektrochemické a fyzikální metody biochemické analýzy.  

Osnova: 

1. Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování. 2. Desintegrace tkání a buněk. Centrifugace a 
sedimentační analýza. 3. Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. Zahšťování a sušení. Úprava 
vody. 4. Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. Chromatografie adsorpční a rozdělovací. 
Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 5. Chromatografie reverzně fázová a iontově párová. Hydrofobní 
chromatografie Chromatografie gelová. Chromatografie afinitní. Plynová chromatografie. 6. Elektromigrační metody. 
Obecné charakteristiky a vlivy. Elektroforesa volná a zónová. 7. Izoelektrická fokusace. Isotachoforesa. Blotting 
8.Metody určování velikosti a tvaru makromolekul. Hmotnostní spektroskopie. Koligativní metody, osmometrie. 9. 
Viskosimetrie. Translační a rotační difuse. Rozptyl světla a Roentgenova záření rentgenostrukturní analýza. 
Elektrochemické metody v biochemii. Princip, rozdělení. Potenciometrie, ISE. Bioselektivní elektrody. 
10.Amperometrické metody. Polarografie a voltametrie, biosensory. Kalorimetrie, typy kalorimetrů, biochemické 
aplikace. Speciální aplikace biochemických metod rychlé reakce, iontová výměna. Analýza vazby ligandů na 
makromolekuly, metody stanovení vazebných parametrů. 11. Elektronová spektra molekul, přechody, základní a 
excitovaný stav, vliv prostředí, UV-VIS spektrofotometrie, použití ke stanovení látek,použití ke studiu struktury 
bílkovin 12. Luminiscenční metody, kvantový výtěžek, vliv prostředí, Spektrofluorimetrie, princip, užití ke stanovení 
látek, použití ke studiu konformace bílkovin, zhášení flurescence transfer energie, polarizovaná, fluorescence, 
fosforimetrie 13. IR spektroskopie a její užití ke studiu struktury bílkovin, Ramanův rozptyl a jeho použití ke studiu 
struktury bílkovin. Chiroptické metody a jejich princip, ORD a CD a jejich použití ke studiu konformace bílkovin 14. 
NMR, EPR spektra a jejich použití ke studiu struktury bílkovin, Mossbauerova spektroskopie a její použití v biochemii. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
KALOUS, Vítěz. Metody chemického výzkumu. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 430 s. 

ANZENBACHER, Pavel a Jan KOVÁŘ. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo 
školství ČSR, 1986. 199 s. 

KALOUS, Vítěz a Zdeněk PAVLÍČEK. Biofyzikální chemie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. 
349 s. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Vybrané biochemické metody – laboratorní cvičení (C6205) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1, 2/2, 4 

Rozsah studijního předmětu 0/0/6 hod. za týden 6 kreditů 8 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 0, jiné 6 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky laboratorní 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je zadání tématu diplomové práce 
Student stráví určitou dobu v laboratoři svého kolegy a na závěr zpracuje zprávu, kterou potvrdí vedoucí příslušné 
diplomové práce.  

Vyučující  
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (METAB MCGPR CEITEC MU; ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Hlavní cílem kurzu je řešení metodického a výzkumného úkolu odlišného od diplomové práce, které má studentovi 
poskytnout praktické informace o nových metodách 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
CAMPBELL, Mary K. a Shawn O. FARRELL. Biochemistry. 6th ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2009. 1 sv. (v r. 
ISBN 978-0-495-39046-6. 

VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591 s. ISBN 0-
471-41761-0. 

  



78 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biotechnologie (C6210) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Základní znalosti z biochemie a biologie buňky. Přednášky, diskuse v hodině. Ústní zkouška. Důraz je kladen na 
pochopení principů. Minimálně polovina správných odpovědí z kinetiky bioprocesu je vyžadována pro další část 
zkoušky.  

Vyučující  
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU), přednášející  
Mgr. Jan Ryneš, Ph. D. (NekGen CSB CEITEC MU), pomocník 

Stručná anotace předmětu  
Cílem přednášky jsou biochemické a chemické principy vybraných klasických a moderních biotechnologií a základy 
procesů uplatňujících se ve fermentorech a dalších zařízeních sloužících k biotechnologickému využití metabolické 
aktivity organismů nebo enzymů. Obsah kurzu je věnován biochemii a fyziologii organismů ve vztahu k jejich využití 
v biotechnologii (od kvasných produktů k ochraně životního prostředí). Větší část předmětu je věnována kinetice 
bioprocesu v jednorázovém a kontinuálním systému, modelům růstu biomasy, spotřeby substrátů a tvorby produktů, 
interpretaci kinetických modelů v biotechnologii a mikrobiální (buněčné) fyziologii a problematice imobilizovaných 
buněk a enzymů.  

Osnova: 

Mikrobiální a enzymová biotechnologie, historický přehled. Biochemie, mikrobiologie a inženýrské přístupy. Biologický 
materiál v biotechnologii.  
Biochemické a chemické principy tradičních a moderních biotechnologií. Vybrané kvasné procesy, bioplyn, produkce 
mikrobiální biomasy jako zdroje proteinů, biohydrometalurgie, biotransformace.  
Biotechnologie v ochraně životního prostředí. Bioremediace (toxické kovy, uhlovodíky).  
Z laboratoře do praxe. Kultivační a produkční zařízení, laboratorní a provozní měřítko. Míchání ve fermentoru, dopad na 
metabolickou aktivitu organismů.  
Sterilace, chemické a fyzikální postupy, kritéria účinnosti sterilace.  
Aerace v bioprocesech. Teorie přestupu kyslíku.  
Metody určení objemového koeficientu přestupu kyslíku. Parametry aerace ve fermentoru ve vztahu k spotřebě kyslíku 
produkčními kulturami a enzymy.  
Jednorázová kultivace. Kinetika růstu a produkce. Modely spotřeby substrátů a tvorby produktů.  
Kinetika odumírání a autolýzy buněk. Kinetické modely v biotechnologii a mikrobiální (buněčné) fyziologii, výběr 
modelu.  
Kontinuální kultivace. Určení kinetických a fyziologických parametrů kultury v chemostatu, vztah k jednorázové 
kultivaci.  
Imobilizované buňky a enzymy, principy a aplikace.  
Bioreaktory s imobilizovanými buňkami a enzymy, kinetické přístupy. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
KAŠTÁNEK, František. Bioinženýrství. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 334 s. ISBN 80-200-0768-7.  
STANBURY, Peter F., Allan WHITAKER a Stephen J. HALL. Principles of fermentation technology. 2nd ed. Oxford: 
Pergamon, 1995. xviii, 357. ISBN 0-08-036131-5.  
DORAN, Pauline M. Bioprocess engineering principles. London: Academic Press, 1995. xiv, 439 s. ISBN 0-12-
220856-0.  
KRUMPHANZL, Vladimír a Zdeněk ŘEHÁČEK. Mikrobiální technologie : buňka a techniky jejího využití. 1. vyd. 
Praha: Academia, 1988. 360 s., 24.  
ALEXANDER, Martin. Biodegradation and bioremediation. San Diego: Academic Press, 1994. 302 s. ISBN 0-12-
049860-X. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Chemická kinetika (C6320) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Absolvování přednášek Fyzikální chemie II a III. Závěrečné hodnocení - ústní zkouška. Podmínkou přihlášení ke 
zkoušce je úspěšná prezentace na téma kinetika a katalýza v rámci semináře C6330. K úspěšnému hodnocení je třeba 
prokázat nejméně 50% znalostí z přednášky.  

Vyučující  
doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Po absolvování tohoto předmětu by student měl zvládat řešení problémů chemické kinetiky a katalýzy. Student by měl 
být schopen samostatně plánovat kinetické experimenty, vyhodnocovat získaná data a zpracovat je do vhodných 
výstupů. Současně student získá znalosti o tom jak funguji SW pro simulaci kinetiky a jak je používat pro potřeby popisu 
kinetiky chemických reakcí.  

Osnova: 

1. Základní pojmy chemické kinetiky: rychlost reakce, rozsah reakce,rychlostní rovnice, řád reakce, elementární reakce, 
molekularita. Metody k určení řádu reakce 1: počátečních rychlostí, zlomkových časů, poločas reakce, střední doba 
života. 2. Metody k určení řádu reakce 2: derivační a integrační rychlostní rovnice pro reakce 1. a 2. řádu, nelineární 
rovnice, metoda izolační. 3. Reakce vratné: dynamická rovnováha, rovnovážná konstanta, reakce unimolekulární a 
bimolekulární, rychlostní rovnice lineární a exponenciální. 4. Reakce souběžné (paralelní): rozvětvené, konkurenční, 
nezávislé. Reakce následné, ustálený stav, předrovnováha. 5. Reakce katalyzované 1: homogenní katalýza, acidobazická 
katalýza, autokatalýza, enzymová katalýza, rovnice Michalisova-Mentenové, nestacionární kinetika, integrovaná rovnice 
Michaelisova-Mentenové, složité enzymové reakce (Clelandova symbolika, Kingova-Altmanova metoda), inhibice. 6. 
Reakce katalyzované 2: heterogenní katalýza, chemisorpce a pokrytí povrchu, adsorpční izotermy (Langmuirova, BET, 
Freundlichova, Temkinova), uni a bimolekulární reakce na povrchu, inhibice produktem. 7. Reakce řetězové: iniciace, 
propagace, terminace, reakce radikálové, reakce větvené, polymerace, hoření, exploze. 8. Reakce oscilující: oscilátory 
(Lotka-Volterra, Brusselátor, Oregonátor), limitní cyklus, rekurentní rovnice Metody relaxační: teplotní, tlakový skok, 
ultrazvuk, mikrovlny. 9. Závislost rychlostní konstanty na teplotě 1: Arrheniova rovnice, srážková teorie, 
pravděpodobnostní faktor, Lindemannova teorie unimolekulárních reakcí. 10. Závislost rychlostní konstanty na teplotě 
2: plochy potenciální energie aktivovaný komplex, Eyringova rovnice, reakční termodynamika. 11. Mechanismy difúze. 
Látkové toky a difúzní koeficienty. 1 a 2. Fickův zákon. Analytické a numerické řešení difúzních rovnic, okrajové 
podmínky. Difúze v neideálních soustavách. 12. Elektrodová kinetika Mechanismus přenosu elektronu v homogenním a 
v heterogenním prostředí (na rozhraní elektroda/roztok), Marcusova teorie, přepětí, Butlerova a Volmerova rovnice, 
koeficient přenosu náboje,rychlost elektrodové reakce, elektrodový proces s chemickou reakcí (předřazená, vřazená a 
následná chemická reakce), heterogenní rychlostní konstanta, vyhodnocení heterogenních rychlostních, konstant pomocí 
běžných elektrochemických metod. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
doporučená literatura  

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

MASEL, Richard I. Chemical kinetics and catalysis. New York: John Wiley & Sons, 2002. xiii, 952. ISBN 0-471-
24197-0.  

TREINDL, Ľudovít. Chemická kinetika. 2. přeprac. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 347 s. 
ISBN 80-08-00365-0. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Chemická kinetika – seminář (C6330) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Současná účast na přednášce Chemická kinetika (C6320). Závěrečné hodnocení - zápočet. Požadavky k zápočtu - 
prezentace řešení vybraného problému z chemické kinetiky před spolužáky a učitelem.  

Vyučující  
doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), cvičící 

Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je procvičování znalostí z přednášky Chemická kinetika (C6320). Na konci tohoto kurzu bude student 
schopen samostatně řešit problémy chemické kinetiky. 
 
Osnova: 

Hlavními tématy jsou formální kinetika, stanovení řádu reakce, reakční mechanismy, rychlostní zákovy, vratné a 
nevratné reakce, katalyzované reakce, řetězové reakce, reakční termodynamicka, srážková reorie a teorie přechodového 
stavu, difuze. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-
850101-3.  

MASEL, Richard I. Chemical kinetics and catalysis. New York: John Wiley & Sons, 2002. xiii, 952. ISBN 0-471-
24197-0.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nanočástice (C6335) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování základní přednášky z fyziky, fyzikální chemie a materiálové chemie. 
Závěrečné hodnocení – ústní zkouška. K úspšnému hodnocení je třeba prokázat nejméně 50% znalostí z přednášky.  
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory 
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 studentů. 

Vyučující  
doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy syntézy anorganických nanočástic, metodami charakterizace 
nanočástic, jejich aplikacemi a možnými perspektivami. 
Osnova: 

Přehled vybraných vlastností nanočástic – NPs (elektronová struktura, atomární klastry, krystalografie, geometrie 
nanoobjektů, hustota, elastické moduly, magnetické a optické vlastnosti, termodynamika, tepelná kapacita a tepelná 
vodivost, kohezní energie, reaktivita, fázové přechody teploty a entalpie fázových transformací v pevném stavu, tání a 
sublimace, povrchová a mezifázová energie, kohezní energie,...). syntéza NPs (bottom-up & down, syntéza z plynné 
fáze, pyrolýza, mokrá syntéza z prekurzorů, práškové metody, vznik klastrů, separace,...). Nanomateriály (anorganické 
látky, nanoslitiny, kvantové tečky, uhlíkové NPs, pigmenty, nanokompozity,..). Charakterizace NPs (elektronová 
mikroskopie, spektrální metody, termická analýza, měření velikosti NPs, distribuční funkce (DLS, SAXS), elektroforéza, 
titrace,...). Aplikace NPs (senzory, katalýza, mechnaické vlastnosti NPs,...). Perspektivní použití (nanotechnologie, 
medicína,...). Toxikologie a rizika NPs. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Nanomaterials and nanochemistry. Edited by C. Brechignac - P. Houdy - M. Lahmani. Berlin: Springer, 2007. xxx, 747 
p. ISBN 978-3-540-72992-1.  
Inorganic nanoparticles :synthesis, applications, and perspectives. Edited by Claudia Altavilla - Enrico Ciliberto. Boca 
Raton: CRC Press, 2011. xviii, 558. ISBN 9781439817612 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Elektrické vlastnosti atomů a molekul (C6740) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem jsou znalosti učiva obecné a fyzikální chemie 
písemný test, ústní zkouška 

Vyučující  
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
1. Molekula jako systém elektrických nábojů. Vlastnosti molekul podmíněné stálou a proměnnou elektronovou hustotou.  
2. Dielektrikum v~elektrickém poli.  
3. Dipólový moment a struktura molekul. Měření a výpočty dipólových momentů.  
4. Dielektrické vlastnosti kapalin, krystalů a koloidních soustav.  
5. Mezimolekulární interakce.  
6. Dielektrická ztráta, doba relaxace. Kinetická teorie dielektrické relaxace a viskozity.  
7. Optické jevy vyvolané interakcí molekul s~elektromagnetickým zářením.  
8. Adsorpce molekul na fázovém rozhraní, vliv elektrického pole.  
9. Komplexy s~přenosem protonu nebo iontu.  
10. Komplexy s~přenosem náboje. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-
850101-3. 
 
ATKINS, Peter William. The elements of physical chemistry [Atkins, 1992]. Oxford: Oxford University Press, 1992. 11, 
496 s. ISBN 0-19-855723-. 
 
EXNER, Otto. Struktura a fyzikální vlastnosti organických sloučenin. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické 
literatury, 1985. 275 s. 
 
HOLBA, Vladislav. Fyzikálno-chemické vlastnosti atómov a molekúl a. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladatel'stvo, 1980. 282 s. 
 
VOLKENŠTEJN, M. V. Struktura a fysikální vlastnosti molekul. Translated by Jiří Dvořák. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství České akademie věd, 1962. 721 s. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu NMR Spectroscopy of Biomolecules (C6770) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
The course is offered to students interested in NMR methods applied to biomacromolecules. Basic knowledge of 
structure of proteins and nucleic acids is expected. 
Lectures combining explanation of basic ideas with analysis of model examples, computer simulations of the discussed 
topics.  
Oral examination in a form of discussion of problems solved by the student. 
Vyučující  
doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph. D. (BNMRS CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; ÚFKL Fyz PřF MU), přednášející 
doc. Mgr. Radovan Fiala, CSc. (NMRCJD CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
The course will provide introduction to modern NMR techniques which can be applied to extract structural information 
for small and mid-size biological macromolecules - peptides, proteins, DNA and RNA oligonucleotides. Experimental 
procedures and computational protocols for determination of three-dimensional structures and dynamics based on NMR 
data will be discussed. Students who finish the course successfully will understand principles of NMR and its 
applications to biochemical problems described in original research articles, to analyze NMR experiments and design 
their modification, to chose the correct approach of solving a given problem, and to combine results of individual 
approaches to obtain a complex picture of the studied problem. The course is designed so that students who continue to 
study in a PhD program will be able to apply the learned skills in their own research projects.  

Outline: 

1. NMR as a tool for structure biology 2. Basic NMR Experiments 3. Key to biomolecular NMR: Idea of correlation 4. 
First step in NMR of proteins 5. Second step in determination of protein structure 6. From spectra to structure 7. Special 
features of nucleic acid NMR 8. Nucleic acid structure by NMR 9. Molecules are not rigid 10. From relaxation to 
molecular motions 11. Molecules are not alone 12. Beyond small soluble biomolecules 
. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Protein NMR spectroscopy :principles and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. xxv, 
885 s. ISBN 978-0-12-164491-8. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biofyzikální faktory ŽP (C6900) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Kolokvium Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Seminární práce - 4 strany A4 na zadané téma, kolokvium  

Vyučující  
Mgr. Ondřej Jašek, Ph. D. (ÚFE Fyz PřF MU; TPN CNMT CEITEC MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit jevy tykajicí ionizačního záření a jeho vlivu na živé 
organismy; použít informace o fyzikálních procesech k posouzení jejich vlivu na životní prosředí.  
 

Osnova: 

Stavba a struktura hmoty.  

Ionizační záření: elektromagnetické spektrum, částicové spektrum definice a měření,jednotky.  

Ionizační záření: Aplikace - Jaderné reakce a energetika, lekárské aplikace, detektory.  

Mechanické vlnění:Zvuk a jeho efekty.  

Plazma a jeho použití v enviromentálních aplikacích. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
doporučená literatura  

Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by David Halliday - Robert Resnick - Jearl Walker - Bohumila 
Lencová. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000. S: vii, 10. ISBN 80-214-1868-0.  

JANČA, Jan. Obecná fyzika. IV, Atomová fyzika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 292 s.  

CHEN, Francis F. Úvod do fyziky plazmatu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 328 s. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Molekulová spektrometrie (C7041) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Přednášky, ústní zkouška s písemnou přípravou.  
Vyučující  
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph. D. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Klasifikace spektroskopických metod, analytické a strukturní aspekty, spektrální rozsahy a procesy. Instrumentace, 
monochromatizace, zpracování signálu. Molekulová absorpční spektrofotometrie (UV/Vis), Bouguer-Lambert-Beerův 
zákon. Infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie. Luminiscence. Mikrovlnná spektroskopie. Analytické 
aspekty magnetických rezonančních metod. Analytická refraktometrie.  

Osnova: 

1. Klasifikace optických analytických metod, rozdělení metod molekulové spektroskopie, analytické a strukturní aspekty 
optických metod, interakce hmota-záření. Fotometrie, jednotky. 2. Molekulová absorpční spektroskopie v ultrafialové a 
viditelné oblasti: podstata a charakter spekter UV a Vis, molekulové orbitaly, symbolika a členění molekulových termů, 
multiplicita termů, elektronické stavy molekul. 3. Typy elektronických přechodů v molekulách a jejich projevy ve 
spektrech, chemická teorie barevnosti (chromofory a auxochromy), tvar a vibrační struktura absorpčních pásů, Franckův-
Condonův princip a vibronické přechody. 4. Elektronická spektra důležitých tříd látek: alifatické nenasycené 
uhlovodíky, deriváty alifatických uhlovodíků, aromatické uhlovodíky, jejich heteroanaloga a substituční deriváty, 
organická barviva, anorganické ionty a komplexy kovů, spektra přenosu náboje. 5. Vnitřní a vnější efekty ovlivňující 
elektronická spektra: sterické efekty, tautomerní rovnováhy, pH, rozpouštědla. Empirické výpočty elektronických 
spekter. Instrumentace UV a Vis spektroskopie. 6. Použití UV-Vis spektroskopie: určování struktury organických látek, 
kvalitativní analýza. Bouguer-Lambert-Beerův zákon, kvantitativní analýza. Analytické využití rozptylu: turbidimetrie, 
nefelometrie, difusní reflektance, titrační varianty optických metod. 7. Luminiscenční spektroskopie: podstata, 
klasifikace. Fluorimetrie, fosforimetrie, vztah struktura-spektrum, Instrumentace. Elektro-, bio-, termo-, 
chemiluminiscence, luminiscence v pevném stavu (kandoluminiscence), laserová fluorimetrie. Analytické aplikace. 8. 
Infračervená spektroskopie. podstata a charakter infračerveného spektra, molekulové vibrace a vznik vibračních spekter, 
rotační hladiny molekul a rotační spektra, rotačně-vibrační spektra, výběrová pravidla a intenzita absorpčních pásů, 
vibrační frekvence a vlastnosti molekul. 9. Faktory ovlivňující charakteristické vibrace: vliv skupenství a rozpouštědla, 
vliv vodíkové vazby, vliv hmotnosti atomů, elektrické vlivy, sterické vlivy, pnutí kruhu, konformace, vibrační interakce. 
Infračervená spektra organických látek. Instrumentace a pracovní technika. 10. Ramanova spektroskopie: podstata a 
charakter spekter, instrumentace, pracovní technika a použití. Mikrovlnná spektroskopie. 11. Analytické aplikace 
infračervené a Ramanovy spektroskopie. 12. Magnetická rezonanční spektroskopie: spektroskopie nukleární magnetické 
rezonance, podstata NMR spekter a instrumentace, chemický posun, intenzita rezonančních signálů, štěpení signálů, 
spektra 1. řádu, spinové systémy, spektra vyšších řádů. Vliv chemické výměny na spektrum NMR. 13. NMR spektra 
jader těžších atomů. Použití NMR spektroskopie. Spektroskopie elektronové paramagnetické rezonance. 14. Analytická 
refraktometrie. Optická rotační disperze, cirkulární dichroismus. Mössbauerova spektroskopie. Fotoakustická 
spektrometrie. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické 
literatury, 1988. 678 s.  

Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické 
literatury, 1988. 831 s.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Elektroanalytické metody (C7050) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška/kolokvium Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Základy analytické a fyzikální chemie. Je kladen důraz na fyzikálně-chemické principy elektroanalytických metod a jejich aplikaci 
v chemické analýze. Součástí zkoušky je vystoupení studenta s prezentací na jedno z vybraných témat z elektroanalytických metod. 
Vyučující  
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Cílem výuky je seznámit studenty se základními elektroanalytickými metodami a ukázat jim, jaké jsou možnosti jejich 
využití v analytické praxi.  
Osnova: 

1. Úvod - krátký historický přehled, literatura. Elektroanalytická metoda, použité elektrické veličiny, základní pojmy 
(elektrochemický článek, elektroda, elektrodový děj, elektroaktivní částice, migrace, difúze, konvekce, stacionární děj, 
elektrochemický potenciál). Přenos elektronu, Fermiho energetická hladina. Klasifikace elektroanalytických metod. 
2. Potenciometrie. Potenciál, elektromotorická síla (EMS), elektrodový potenciál, Nernstova rovnice, význam 
standardního potenciálu, způsoby měření EMS, pH- a pX-metry, indikační elektrody a referentní elektrody. 
Potenciometrické titrace, titrační křivky a několik způsobů jejich vyhodnocení.  
3. Iontově selektivní elektrody – ISE, elektrochemická membrána, transfer iontů, Donnanův a Nernstův potenciál, 
konstrukce ISE, kalibrace ISE a jejich selektivita, Nikolského rovnice a metody stanovení koeficientu selektivity, 
praktické využití ISE. Měření pH, konvenční stupnice pH, měrné elektrody pro měření pH, kalibrace pH-metru.  
4. Polarizační křivky, materiály indikačních elektrod. Butler-Volmerova rovnice, Tafelova a Cottrellova rovnice.  
5. Elektrogravimetrie. Princip metody, pracovní a pomocné elektrody, vlastnosti vyloučeného povlaku, potenciostat, 
galvanostat, elektrogravimetrie za konstantního napětí nebo proudu, elektrolytické separace, vnitřní elektrolýza. 
6. Coulometrie. Princip metody, srovnání coulometrie a elektrogravimetrie, Faradayovy zákony, elektrochemický 
ekvivalent, rozdělení coulometrických metod. Coulometrická titrace.  
7. Polarografie a voltametrie. Klasická polarografie a voltametrie, vyhodnocení polarografických křivek, proudy 
(difúzní, kapacitní, kinetický, katalytický, adsorpční), proudová maxima, rovnice reverzibilní katodické vlny a 
logaritmická analýza, tast-polarografie, střídavá a square wave voltametrie. Pulzní metody, princip normální (NPV) a 
diferenčně pulzní (DPV) voltametrie.  
8. Cyklická voltamperometrie. Anodická, katodická a adsorptivní rozpouštěcí voltamperometrie. Proces reverzibilní 
(Randles-Ševčíkova rovnice) a ireverzibilní (Delahayova rovnice). Chronopotenciometrie a chronoampérometrie.  
9. Hydrodynamické a mikroelektrody. Studium kinetiky chemických reakcí. Elektrochemická katalýza. Mechanismus 
elektrodových procesů. Elektrická dvojvrstva a její vliv na rychlost reakce. Modely elektrické dvojvrstvy.  
10. Konduktometrie a dielektrimetrie. Základní pojmy (absolutní rychlost pohybu iontu, elektrolytická pohyblivost, 
individuální iontová vodivost, molární vodivost elektrolytu, Kohlrauschův zákon). Konduktometrická titrace. 
Vysokofrekvenční konduktometrie. Dielektrimetrie. Princip metody a její použití.  
11. Impedanční metody. Reálná a imaginární hodnota impedance, Nyquist diagram, ekvivalentní obvod, elektrochemické 
impedanční spektrum (EIS), vyhodnocení EIS dat, stanovení heterogenní rychlostní konstanty.  
12. Elektroanalýza s~použitím moderních elektrochemických metod: elektrochemické mikrováhy (Quartz Crystal 
Microbalance QCM), skenovací elektrochemická mikroskopie (scanning tunneling microscopy STM, atomic force 
microscopy - AFM), spektroelektrochemie (UV-vis, IČ, Raman), sonoelektrochemie. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
BRETT, Christopher M. A. a Ana Maria Oliviera BRETT. Electroanalysis. Oxford: Oxford University Press, 1998. 88 s.  
BARD, Allen J. a Larry R. FAULKNER. Electrochemical methods :fundamentals and applications. 2nd ed. New York: 
John Wiley & Sons, 2001. xxi, 833 s. ISBN 0-471-04372-9. 
Bard, A.J., Stratman, M. Encyclopedia of Electrochemistry, Instrumentation and Electroanalytical Chemistry, Vol.3, 
Wiley-VCH,2001 
J. Barek, F. Opekar, K. Štulík: Elektroanalytická chemie, Učební texty UK, Praha, 2005 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bioanalytická chemie v laboratorní medicíně (C7075) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Student (nejméně 3. ročníku) má mít základní znalosti z anorganické, organické a analytické chemie, biochemie a 
fyzikální chemie. Předmět rozšiřuje analytickou chemii na analýzu biologických vzorků prováděnou zejména 
enzymovými a imunoanalytickými metodami s využitím instrumentální techniky.  
Písemný test a ústní zkouška. Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je znalost specifik biologických vzorků a 
metod stanovení základních analytů, vyjadřování a interpretace výsledků a znalost řízení kvality v klinické laboratoři.  

Vyučující  
Mgr. Miroslava Bittová, Ph. D. (BIOIN MCGPR CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Předmět rozšiřuje analytickou chemii na analýzu biologických vzorků prováděnou zejména enzymovými a 
imunoanalytickými metodami s využitím instrumentální techniky.  
Osnova: 

1. Poslání klinické chemie. Postavení analytika v klinické chemii. Specifika biologických vzorků a vlivy na ně působící 
(biologické matrice). Hlavní způsoby odběru biologických vzorků. Vyjadřování výsledků a jejich interpretace. 
Akutní/POCT vyšetření. 2. Výběr analytické metody (obecné, specifické, analytické a klinické znaky metody, metody 
definitivní, referenční, doporučené, rutinní). Kalibrační, kontrolní a referenční materiály. Organizace práce, přístroje a 
analyzátory. Preanalytická fáze: odběr, transport, skladování a úprava vzorků. 3. Řízení jakosti v klinické laboratoři 
(vnitřní/operativníní řízení jakosti, mezilaboratorní kontrola jakosti, toleranční limity a význam hodnocení zdravotnické 
laboratoře). Pufry v klinické chemii (základní vlastnosti, kompatibilita). 4. Základní vitálně důležité aminokyseliny, 
peptidy a bílkoviny a jejich význam. 5. Základy enzymové analytiky (kinetika enzymových reakcí, vliv teploty, 
moderátorů, pufrů a substrátů). Enzymy jako analyty: způsoby měření katalytické koncentrace enzymů (jejich substráty) 
a kalibrace. Enzymy jako elegantní a specifická analytická činidla. 6. Imunochemie a imunoanalytika. Třídění metod 
(serologiské, precipitační, imunodifuzní, s reaktanty značenými: radionuklidy, enzymy, luminofory apod. Kompetitivní a 
nekompetitivní uspořádání, metody homogenní a heterogenní. Využití avidinu a biotinu. 7. Analytický význam 
nukleových kyselin, jejich struktura a vlastnosti, cílové sekvence NA. Polymerasová řetězová reakce, využití pro 
diagnostiku patogenů a ve forenzní a prenatální diagnostice. 8. Barevnost molekul. Základní poznatky: konjugované 
řetězce dvojných vazeb, aromatické a heterocyklické sloučeniny, substituenty a vliv na polarizaci/ionizaci molekuly, 
lineární struktura, oxidoredukční reakce. Příklady využití v klinické chemii. 9. Základní indikátorové reakce při: 
kopulaci, při reakce s peroxidem vodíku/oxidační kopulaci a při oxidaci leukobasí. Reakce s koenzymy NAD/NADP, 
tetrazoliové soli a formazany. 10. Vývoj a výroba analytických souprav (požadavky na soupravu a výrobní postupy). 
Příklad vývoje a výroby soupravy alkalická fosfatasa. Vývoj a perspektivy oboru klinická chemie: konsolidované 
laboratoře, diagnostická centra, miniaturizace metod, mikročipy, biosondy a automatizace v laboratoři. 11. Vybrané 
analyty, jejich význam a stanovení. Základní analýza moči a stanovení v séru/plasmě: glukosa, močovina, kyselina 
močová, kreatinin, bilirubin, cholesterol, triacylglyceroly, celková bílkovina a albumin, fibrinogen, hemoglobin, 
chloridy, železo, enzymy (alfa-amylasa, aminotransferasy, kyselá fosfatasa, cholinesterasa, kreatinkinasa, GGT), insulin, 
lipidy, prostatický specifický antigen, těhotenský test. Využití PCR pro stanovení TBC a boreliosy. 12. Exkurze do 
klinické laboratoře a vysvětlení principů managementu kvality. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
CHROMÝ, Vratislav, Luděk DOHNAL, Alena FISCHEROVÁ, Eva KLOKOČNÍKOVÁ, Josef KRATOCHVÍLA, Zdenek 
KUBÍČEK, Miloš POLLAK, Milena RIKANOVÁ, Petr SCHNEIDERKA, Luděk ŠPRONGL, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Jan 
VILÍMEC. Management kvality v analytické a klinické chemii. první. Brno: Masarykova univerzity, Brno, PřF, Ústav chemie, 2009. 
215 s. ISBN 978-80-903732-6-6.  
CHROMÝ, Vratislav. Bioanalytika : analytická chemie v laboratorní medicíně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 
267 s. ISBN 80-210-2917-X.  
CHROMÝ, Vratislav a Jiří FISCHER. Analytické metody v klinické chemii. Brno: MU Brno, 2000. 211 s.  

  

https://is.muni.cz/auth/osoba/34689
https://is.muni.cz/auth/osoba/24216
https://is.muni.cz/auth/osoba/197346
https://is.muni.cz/auth/osoba/197409
https://is.muni.cz/auth/osoba/201871
https://is.muni.cz/auth/osoba/34689
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DNA diagnostika (C7175) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Ústní zkouška. 

Vyučující  
doc. RNDr. Omar Šerý, Ph. D. (ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Cílem cyklu přednášek je seznámení se současnými trendy a využitím DNA diagnostiky v praxi. 
 
Osnova: 

1. Obecný úvod, historie DNA diagnostiky (objevení struktury DNA, objevení principu PCR), struktura a funkce DNA, 
replikace, transkripce, translace 2. Klonování DNA, DNA knihovny, sekvenování DNA, blotování, databáze DNA, 
vyhledávání v databázích DNA 3. Princip řetězové polymerázové reakce tzv. master mixy, templátová DNA, primery, 
pufr, dNTP, DNA polymeráza, kroky PCR, termocyklér, metody množení DNA in vitro bez použití DNA polymerázy 4. 
Detekce amplifikované DNA, agarózové gely, polyakrylamidové gely, elektroforéza, blotování, imunochromatografie, 
PCR in situ, ELISA metody, restrikční analýza 5. Real Time PCR, princip, sybrgreen, TaqMan, molecular bacons, 
detekce bodových polymorfizmů, kvantifikace 6. DNA diagnostika v lékařství: legislativní požadavky na in vitro 
diagnostické zdravotnické prostředky, mikrobiologie, virologie, parazitologie: praktické využití DNA diagnostiky 
v přímé detekci mikroorganizmů. Detekce MTB, borélií, chlamydií, HIV, virových hepatitid, herpetických virů atd. 7. 
DNA diagnostika v zemědělství a lesnictví, detekce václavky v půdě, využití PCR v kvantifikaci mRNA při výzkumu 
tabáku 8. DNA diagnostika v potravinářství: diagnostika geneticky modifikovaných organizmů v potravinách, druhová 
specifikace masných výrobků, sýrů, evropská legislativa týkající se GMO 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Manual of commercial methods in clinical microbiology. Edited by Allan L. Truant. Washington: ASM Press, 2002. xix, 
481 s. ISBN 1-55581-189-2.  

RAPLEY, Ralph. The nucleic acid protocols : handbook. Totowa, New Jersey: Humana Press, 1999. xxii, 1050. 
ISBN 0-89603-459-3. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DNA diagnostika – cvičení (C7176) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 4, jiné 0 
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky Cvičení 
Další požadavky na studenta  
Klasifikovaný zápočet na základě odevzání protokolů. Základním předpokladem je úspěšné absolvování předmětu DNA 
diagnostika (C7175). 

Vyučující  
doc. RNDr. Omar Šerý, Ph. D. (ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 
Mgr. Ing. Ondřej Bonczek (ÚBioch Chem PřF MU), cvičící 

Stručná anotace předmětu  
Cílem cvičení z DNA diagnostiky je seznámit studenty s praktickou stránkou provádění DNA analýz. Studenti si 
prakticky vyzkoušejí takové postupy jako je izolace DNA různými metodami, různé metody PCR, restrikční analýzu, 
elektroforéza na agarózovém gelu, sekvenace DNA, sběr biologického materiálu v terénu a jeho DNA analýza. Mezi 
úlohy je také zařazeno použití rychlých imunochromatografických testů pro klinickou praxi.  

Osnova: 

1. Úvodní teoretická příprava, bezpečnost práce v laboratoři, seznámení s přístroji 2. Srovnání postupů izolace DNA – 
kolonky 3. Srovnání postupů izolace DNA – paramagnetické částice 4. Srovnání postupů izolace DNA – fenol-
chloroformová izolace 5. Detekce polymorfizmu I/D genu pro angiotensinkonvertázu 6. Restrikční analýza a 
elektroforéza na agaróze 7. Sběr krevsajících členovců v terénu a izolace DNA 8. Real Time PCR detekce a kvantifikace 
borélií v krevsajících členovcích 9. Určení baktérie rodu Borrelia pomocí DNA sekvenace 10. Stanovení drogových 
metabolitů a dalších látek pomocí imunochromatografických testů 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Manual of commercial methods in clinical microbiology. Edited by Allan L. Truant. Washington: ASM Press, 2002. xix, 
481 s. ISBN 1-55581-189-2.  

RAPLEY, Ralph. The nucleic acid protocols :handbook. Totowa, New Jersey: Humana Press, 1999. xxii, 1050. ISBN 0-
89603-841-6.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Fluorescenční metody ve vědách o životě – cesta od molekuly 

k buňce (C7230) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Přednášky, písemný test + ústní zkouška 
Vyučující  
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph. D. (MKChr MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických zkušeností s moderními spektroskopickými metodami 
analýzy struktury a vzájemné interakce nukleových kyselin a proteinů. Z metodických přístupů je zvláštní důraz kladen 
na vysoce citlivé fluorimetrické metody a jejich použití v laboratorní praxi. Náplní přednášek jsou principy detekce, 
způsoby fluorescenčního značení biomakromolekul a jeho použití při analýze funkce a vzájemných interakcí molekul 
v rámci genomu a proteomu. Součástí výuky je volitelný blok navazujících praktických cvičení, což umožňuje 
experimentální ověření získaných teoretických poznatků za použití moderního instrumentálního vybavení výzkumných 
laboratoří. Výuka je zaměřena na účinné předávání teoretických základů a praktických dovedností při používání 
specializovaných technik, jejichž využití pro řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu se v biologických 
oborech stává nezbytností v současném interdisciplinárním pojetí biologie 
Osnova: 

Definice a charakteristiky absorpce, fluorescence a fosforescence  
Přístrojové vybavení pro měření -spektrofotometr, spektrofluorometr  
Časově ustálená fluorescence (Steady-state)  
Časově rozlišená fluorescence (Time-resolved)  
Anizotropie fluorescence a její změna při interakci makromolekul  
Absorpční spektroskopie v biologické analýze molekul  
Zhášení fluorescence, fluorescenční rezonanční přenos energie -použití při sledování strukturních změn molekul  
Vlastní fluorescence biologicky významných molekul  
Nevlastní fluorescence -fluorescenční značky, sondy a indikátory  
Fluorescenční značení DNA a proteinů  
Fluorescenční mikroskopie  
Analytické použití fluorescence pro stanovení koncentrace  
Příklady využití fluorescence v biologické praxi 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Lakowicz J.R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy. Third Edition, Springer + Business Media, New York, 2006. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Fluorescenční metody ve vědách o životě – cvičení (C7235) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 2, jiné 0 
Způsob zakončení Kolokvium Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 studentů. Hodnocení: kolokvium. Předpokladem je absolvování předmětu 
Fluorescenční metody (C7230).  

Vyučující  
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph. D. (MKChr MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), cvičící 
Mgr. Vratislav Peška, Ph. D. (MKChr MCGPR CEITEC MU), cvičící 
Patrycja Anna Klos, Ph. D. (PřF MU) 
Mgr. Ivona Nečasová (MKChr MCGPR CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Eliška Janoušková (MKChr MCGPR CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Martina Dvořáčková, Ph. D. (MKChr MCGPR CEITEC MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností s moderními spektroskopickými metodami analýzy struktury a 
vzájemné interakce nukleových kyselin a proteinů. Z metodických přístupů je zvláštní důraz kladen na vysoce citlivé 
fluorimetrické metody a jejich použití v laboratorní praxi. Naplní přednášek jsou principy detekce, způsoby 
fluorescenčního značení biomakromolekul a jeho použití při analýze funkce a vzájemných interakcí molekul v rámci 
genomu a proteomu. Součástí výuky je volitelný blok navazujících praktických cvičení, což umožňuje experimentální 
ověření získaných teoretických poznatků za použití moderního instrumentálního vybavení výzkumných laboratoří. 
Vyúka je zaměřena na účinné předávání teoretických základů a praktických dovedností při používání specializovaných 
technik, jejichž využití pro řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu se v biologických oborech stává 
nezbytností v současném interdisciplinárním pojetí biologie.  

Osnova: 

1. Měření spektrálních charakteristik proteinů a nukleových kyselin  
2. Přesné stanovení koncentrace nukleových kyselin a proteinů za použití fluorescence a absorpční spektroskopie 
(kolorimetrie)  
3. Vliv pH a teploty na spektrální vlastnosti fluorescenčních sond  
4. Měření vlastní fluorescence BSA, tryptofanu a tyroxinu  
5. Příprava fluorescenčně značeného fragmentu DNA  
6. Spektroskopická charakteristika fluorescenčně značené DNA  
7. Vizualizace makromolekul při elektroforetické separaci  
8. Využití fluorescenčního rezonančního přenosu energie (FRET) při sledování hybridizace komplementárních řetězců 
nukleových kyselin  
9. Sledování zhášení fluorescence po relaxaci vlásenkové struktury fluorescenčně značené DNA  
10. Real-time PCR - detekce amplifikace DNA. Fluorescenční mikroskopie (fluorescenční in situ hybridizace)  
11. Studium vazby molekul za pomocí anizotropie fluorescence –vazba proteinu a fluorescenčně značené DNA 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Lakowicz J.R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy. Third Edition, Springer + Business Media, New York, 2006  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Struktura a reaktivita (C7410) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je znalost organické chemie, fyzikální chemie a fyziky 
1 závěrečný písemný test (k úspěšnému zvládnutí je třeba 50%)+ústní zkouška 

Vyučující  
prof. RNDr. Petr Klán, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX Chem), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět vztahu mezi strukturou organických sloučenin a jejich 
chemickou reaktivitou. Získané znalosti o způsobech chemické aktivace, průběhu chemických reakcí a metodách studia 
reakčních mechanismů pomohou studentovi orientovat se v odborné literatuře a interpretovat výsledky experimentálních 
a teoretických studií.  

Osnova: 

1. Základní pojmy. Rozměr, čas, rychlost a energie v chemii. Vazba. Vnitřní parametry struktury a jejich deformace. 
Fyzikální vlastnosti sloučenin podmíněné polohou a dislokacemi atomových jader a změnami elektronové hustoty. 
Efekty substituentů. Prostředky k určování struktury. 2. Molekulové orbitaly a reaktivita. Konstrukce molekulových 
orbitalů, Hückelova aproximace, korelační diagramy. 3. Stabilita molekul. Termochemické aditivní výpočty. 
Konformace acyklických a cyklických uhlovodíků. Vliv heteroatomu na konformační chování. Torzní a 
stereoelektronové efekty. Hyperkonjugace. Anomerní efekt. 4. Aromaticita. Antiaromaticita. Homoaromaticita. 
Aromatické ionty a dipóly. Polycyklické aromatické sloučeniny. Aromatický charakter TS pericyklických reakcí. 5. 
Nekovalentní interakce a solvatace. Chemie v plynné a kapalné fázi. Roztoky. Iontové páry. Hughesův-Ingoldův model. 
Vodíková vazba. pi-Interakce. Hydrofobní efekt. Molekulární rozpoznávání. 6. Kyseliny a zásady. Acidobazické 
rovnováhy ve vodném i nevodném prostředí a v plynné fázi. Aciditní funkce. Vliv substituentů na sílu Brønstedových 
kyselin a zásad. Kinetická kyselost. 7. Popis chemické reaktivity. Tvrdé a měkké kyseliny, báze, nukleofily a elektrofily 
(teorie HSAB). Rychlostní konstanty a teorie tranzitního stavu. Aktivace a hnací síla chemických reakcí. Aktivační 
entalpie a entropie. Kinetika cyklizačních reakcí. Hammondův postulát. Bellův–Evansův–Polanyiho princip. 
O'Ferrallovy-Jencksovy diagramy. Curtinův-Hammettův princip. 8. Termodynamika a kinetika jako prostředky ke 
studiu mechanismů chemických reakcí. Vztah pro Gibbsovu energii (LFER): Hammettova rovnice. Taftova rovnice. 
QSAR. Kinetické izotopové efekty. 9. Katalýza. Specifická a obecná acidobazická katalýza. Brønstedova korelace. 
Termodynamický cyklus. Heterogenní katalýza. Katalýza s přenosem mezi fázemi. 10. Přenos elektronu. Ionizační 
potenciál, elektronová afinita a charge-transfer (CT) komplexy. Marcusova teorie. Reakce ve vnitřní a vnější sféře. 
Přenos elektronu v SN2 a SRN1 reakcích. 11. Fotochemie. Excitace elektromagnetickým zářením. Přechody mezi 
elektronovými stavy. Zářivé a nezářivé procesy. Přenos energie. Studium mechanismů fotoreakcí. 12. Neklasické 
aktivace chemických reakcí. Spinová chemie: Efekt magnetického pole (MFE) a magnetický izotopový efekt (MIE). 
Mikrovlnná chemie. Sonochemie. Mechanochemie. Radiační chemie. Plazmová chemie. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
E. V. Anslyn, D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books, Kausalito, California 
2005. ISBN 1-891389-9 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Struktura a reaktivita - seminář (C7415) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Seminář 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je znalost organické chemie, fyzikální chemie a fyziky 
Zápočet je udělen za účast studentů na semináři a vypracování zadaných úkolů 

Vyučující  
prof. RNDr. Petr Klán, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX Chem), přednášející 
Mgr. Petr Šebej, Ph. D. (RECETOX Chem), pomocník 

Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto semináře bude student schopen porozumět a prakticky procvičit látku, která se probírá v kurzu C7410 
Struktura a reaktivita 
 
Osnova: 

1. Základní pojmy. Rozměr, čas, rychlost a energie v chemii. Vazba. Vnitřní parametry struktury a jejich deformace. 
Fyzikální vlastnosti sloučenin podmíněné polohou a dislokacemi atomových jader. Reaktivní intermediáty. Prostředky 
k určování struktury. 2.Stabilita molekul. Termochemické aditivní výpočty. Konformace acyklických a cyklických 
uhlovodíků. Vliv heteroatomu na konformační chování. Fyzikální vlastnosti sloučenin podmíněné elektronovou 
hustotou a jejími změnami. Torzní a stereoelektronové efekty. Hyperkonjugace. Anomerní efekt. 3.Aromaticita. 
Antiaromaticita. Homoaromaticita. Aromatické ionty a dipóly. 4.Nekovalentní interakce a solvatace. Chemie v plynné a 
kapalné fázi. Roztoky. Iontové páry. Hughesův-Ingoldův model. Vodíková vazba. -Interakce. Hydrofobní efekt. 
Molekulární rozpoznávání. 5.Přenos protonu. Acidobazické rovnováhy ve vodném i nevodném prostředí a v plynné fázi. 
Vliv substituentů na sílu Brønstedových kyselin a zásad. HSAB. 6.Chemická kinetika a reaktivita. Teorie tranzitního 
stavu. Hammondův a Curtinův-Hammettův princip. Aktivace a hnací síla chemických reakcí. Rychlostní konstanty. 
Nukleofily a elektrofily 7.Termodynamika a kinetika jako prostředky ke zkoumání mechanismů chemických reakcí. 
Izotopové efekty. Efekty substituentů. Vztah pro Gibbsovu energii (LFER). Hammetova rovnice. Taftova rovnice. 
QSAR. Vztah mezi velikostí kruhu a rychlostními konstantami cyklizačních reakcí. 8.Katalýza. Katalýza přechodovými 
kovy; katalýza heterogenní a s přenosem mezi fázemi. Enzymatická katalýza. 9.Přenos elektronu. Ionizační potenciál, 
elektronová afinita a charge-transfer komplexy. Marcusova teorie. Reakce ve vnitřní a vnější sféře. Přenos elektronu 
v SN2 a SRN1 reakcích. 10.Orbitalová symetrie a reaktivita. Pericyklické reakce. Aromaticita tranzitního stavu 
v pericyklických reakcích. 11.Fotochemie. Excitace elektromagnetickým zářením. Přechody mezi elektronovými stavy. 
Zářivé a nezářivé procesy. Fotochemie v pevné fázi a na tuhých nosičích. 12.Spinová chemie. Efekt magnetického pole 
(MFE). Magnetický izotopový efekt (MIE). Chemicky indukovaná dynamická jaderná polarizace (CIDNP). 
13.Neklasické aktivace chemických reakcí. Mikrovlnná chemie. Sonochemie. Mechano-chemie. Plazmová chemie. 
Interakce gama-záření s organickými látkami. Vliv skupenství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
E. V. Anslyn, D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books, Kausalito, California 
2005. ISBN 1-891389-9 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítačová chemie a molekulové modelování I (C7790) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokládají se základní znalosti obecné a fyzikální chemie. Znalost základů kvantové chemie je výhodou. 
Kurz je zakončen písemným testem, který je následován ústní zkouškou. 

Vyučující  
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
RNDr. Petr Kulhánek, Ph. D. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; RECETOX Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Kurz je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti výpočetní chemie. Jeho orientace je výrazně aplikační. Student 
získá přehled o reprezentaci molekul v počítači a o tom, jaké údsaje zadat počítačovým programům, aby výsledky 
modelování byly realistické. V závěrus e studentni seznámí s některým uživatelsky příjemným programovým balíkem 
pro počítačové modelování molekul a molekulárních systémů. 
 
Osnova: 

1. Experiment versus molekulové modelování (úvod do molekulového modelování, validace a predikce, přehled 
experimentálních metod s jednomolekulárním rozlišením)  

2. Kvantová mechanika (stručný úvod, Bornova-Oppenheimerova aproximace, koncept hyperploch potenciální energie, 
stručný přehled metod a programů)  

3. Hyperplochy potenciální energie (význam, optimalizační metody, hledání lokálních a globálních minim a tranzitních 
stavů, výpočet termodynamických veličin)  

4. Molekulová mechanika (silová pole, dalekodosahové interakce, modelování rozpouštědel, periodické okrajové 
podmínky, přehled silových polí)  

5. Molekulová dynamika (vývoj systému v čase, pohybové rovnice, kontrola teploty a tlaku, vlastnosti systému, stručný 
přehled programů pro molekulovou dynamiku)  

6. Speciální metody (Monte Carlo simulace, hrubozrné modely) 
Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
REMKO, M. Molekulové modelovanie. Princípy a aplikácie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2000.  

JENSEN, Frank. Introduction to Computational Chemistry. New York: J. Wiley & Sons Ltd., 1999.  

LIPKOWITZ, K B a D B BOYD. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York: VCH Publishers, 1998.  

HEHRE, Warren J., Alan J. SHUSTERMAN a W. Wayne HUANG. A laboratory book of computational organic 

chemistry. Irvine, Calif.: Wavefunction, 1996. xiv, 291 s. ISBN 0-9643495-5-8.  

FORESMAN, J B a A FRISCH. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods. Pittsburgh: Gaussian, Inc., 
1996.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítačová chemie a molekulové modelování I – cvičení (C7800) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
Zápočet je udělen za dokončení projektu a jeho obhájení. Účast je povinná (povolené jsou dvě dopředu omluvené 
absence). Cvičení probíhá ve dvouhodinových blocích, které navazují na teoretický výklad z přednášky C7790. Na konci 
cvičení studenti využijí získaných znalostí k řešení samostatného projektu. Předpokládají se základní znalosti obecné a 
fyzikální chemie. Znalost základů kvantové chemie je výhodou. Znalost operačního systému UNIX je výhodou. 
Vyučující  
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
RNDr. Petr Kulhánek, Ph. D. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; RECETOX Chem PřF MU), přednášející 
Mgr. Jakub Štěpán (SBMM CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; RECETOX Chem PřF MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Ve cvičení se studenti seznámí s některými uživatelsky příjemnými programovými balíky pro počítačové modelování 
molekul a molekulárních systémů.  
 
Osnova: 

1. Seznámení s programem Spartan - http://www.wavefun.com/ (stavba molekul, typy výpočtů, analýza výsledků)  

2. Seznámení s programem Gaussian - http://www.gaussian.com/ (příprava vstupních dat, analýza výsledků a jejich 
vizualizace - Molden, Molekel, VMD)  

3. Seznámení s programovým balíkem Amber - http://ambermd.org/ (příprava studovaného systému, ekvilibrace, 
dynamika, analýza výsledků a jejich vizualizace - VMD)  

4. Vypracování samostatného projektu 
Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Introduction to computational chemistry. Edited by Frank Jensen. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. xx, 599 
s. ISBN 0470011874.  

REMKO, Milan. Molekulové modelovanie :princípy a aplikácie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2000. 239 s. 
ISBN 80-88908-62-0.  

LIPKOWITZ, K B a D B BOYD. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York: VCH Publishers, 1998. 
  

http://www.wavefun.com/
http://www.gaussian.com/
http://ambermd.org/
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Hmotnostní spektrometrie biomolekul (C7895) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Znalost analytické chemie na úrovni základní přednášky. Znalost fyziky na úrovni střední školy. Výuka probíhá česky 

nebo anglicky - dle dohody se studenty. Závěrečnou ústní zkoušku lze složit v českem nebo anglickém jazyce. 
Závěrečná ústní zkouška (česky nebo anglicky). Zkouška se sestává ze 3 otázek z oblastí: 1. ionizační techniky, 2. 
hmotnostní analyzátory, 3. aplikace. K absolvování je nutné zodpovědět správně dotazy na 50%. 
Výchozím materiálem ke studiu je prezentace, která je studentům k dispozici i v elektronické podobě. V případě zájmu 
může být kurs přednášen v angličtině. 
Vyučující  
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Iva Benešová, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; SAN CNMT CEITEC MU), pomocník 

Stručná anotace předmětu  
Student porozumí základům hmotnostní spektrometrie včetně ionizačních technik, hmotnostních analyzátorů, iontových 
detektorů a vybraných aplikací, např. ionizační metody MALDI a ESI, moderní hmotnostní analyzátory time-of-flight, 
iontové pasti a orbitrap, identifikace a kvantifikace proteinů 
 
Osnova: 

1. Stručná historie hmotnostní spektrometrie: Přehled metod a instrumentace. Základní koncepty MS (rozlišení, 
citlivost). 2. Ionizační metody a metody zavádění vzorku: Ionizace elektronovým nárazem (EI). Chemická ionizace (CI). 
Doutnavý výboj. Indukčně vázané plazma (ICP). Ionizace rychlými atomy (FAB). Ionizace (SIMS). Thermospray (TSI). 
Elektrospray (ESI). Laserová Desorpce (LD). Plazmová Desorpce (PD). Laserová desorpce za účasti matrice (MALDI). 
Spojení separace a hmotnostní spektrometrie (on-line, off-line, čipy). 3. Hmotnostní spektrometry: Základy iontové 
optiky. Simulace pohybu iontů (Simion). Energetické analyzátory. Magnetický sektor. Quadrupólový analyzátor. 
Iontový cyklotron (FT-ICR-MS). Iontová past (IT). Lineární past (LT). Orbitrap. Time-of-Flight hmotnostní spektrometr 
(TOFMS). Kolizně indukovaná disociace (CID). Tandemová MS (MS/MS). Principy vakuové techniky. Detektory a 
detekční elektronika. 4. Aplikace MS: Proteiny a peptidy. Mapování peptidů, proteinové databáze. DNA. Sacharidy. 
Syntetické polymery. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
COTTER, Robert J. Time-of-Flight Mass Spectrometry: Instrumentation and applications in biological research. 
Washington, D.C.: American Chemical Society, 1997. 326 s. ISBN 0-8412-3474-4. 
 

COLE, Richard B. Electrospray Ionization Mass Spectrometry: Fundamentals, Instrumentation & Applications. : John 
Wiley & Sons, Inc., 1997. 577 s. ISBN 0-471-14564-5. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Struktura a funkce proteinů (C7920) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Ústní zkouška či kolokvium 
Vyučující  
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (NCBR PřF MU), přednášející 
Mgr. Tomáš Klumpler, Ph. D. (RTGDifr CSB CEITEC MU), přednášející 
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph. D. (RTGDifr CSB CEITEC MU; ÚBioch Chem PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Přednáška shrnuje základní poznatky o struktuře a funkci proteinů. V její první části jsou probrány strukturní motivy 
objevující se ve strukturách proteinů a je ukázáno, jak mohou tyto motivy vytvářet proteiny se zcela odlišnými funkcemi. 
ve druhé části jsou probírány vybrané biologické funkce proteinů a diskutována odlišná řešení struktur proteinů, která se 
vyvinula k naplnění dané funkce. Ve třetí části jsou uvedeny základní techniky strukturní biologie proteinů a jsou 
ukázány příklady cíleného inženýrování struktury a funkce proteinů. 
 
Osnova: 

1. Základní strukturní principy architektury proteinů. Stavební prvky proteinů. Motivy struktur proteinů. Doménová 
struktura proteinů. 2. Role jednotlivých strukturních motivů v biologické funkci proteinů. Proteiny interagující s DNA, 
transkripční faktory, receptory. Rozpoznávání cizorodých molekul imunitním systémem. Membránové proteiny, 
membránové receptory. Enzymová katalýza. Předpovídání, modelování a navrhování cíleného obměňování struktury 
proteinů. Metody stanovení trojrozměrné struktury proteinů. 3. Použití technik genového inženýrství pro studium vztahu 
struktury a funkce proteinů. Metody přípravy rekombinantních molekul DNA. Izolace a klonování genů. Genetické 
elementy řídící expresi genů. Stanovení sekvence DNA. Mutageneze in vitro. Produkce rekombinantních proteinů 
v heterologních expresních systémech. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
BRANDEN, Carl a John TOOZE. Introduction to protein structure. 2nd ed. New York: Garland Publishing, 1998. xiv, 
410 s. ISBN 0-8153-2304-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Struktura a dynamika nukleových kyselin (C7925) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpoklady pro úspěšné zakončení předmětu: ústní zkouška. Zkouška bude probíhat ústní formou na základě předem 
stanovených tématických otázek. 

Vyučující  
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (SDNK CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
Mgr. Naděžda Špačková, Ph. D. (ÚFKL Fyz PřF MU; FVN CNMT CEITEC MU), přednášející 
Barira Islam, Ph. D. (SDNK CSB CEITEC MU), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
Předmět poskytne základní znalosti struktury, dynamiky a funkce nukleových kyselin (DNA a RNA). Základem je 
vysvětlení nejmodernějších experimentálních poznatků založených na rentgenostrukturní analýze, NMR a strkturní 
bioinformatice. Dále budou objasněny moderní metod teoretické a výpočetní chemie. Předmět poskytne celkový přehled 
oboru a na yvbraných příkladech (lokální konformační variabilita B-DNA, nekanonické formy DNA, interakce DNA 
s léčivy, struktura a funkce ribosomu, strukturní dynamika mRNA, RNA enzymy, úloha molekul DNA a RNA na 
různých úrovních exprese genomu) vysvětlí význam znalosti strukturní dynamiky nukleových kyselin v biologii a 
chemii. Po absolvování kurzu by student měl být schopen: a) popsat strukturu, dynamiku a funkci DNA a RNA, b) 
charakterizovat různé typy a strukturní motivy DNA a RNA, c) vysvětlit základní principy počítačových metod 
užívaných při studiu biomolekul, c) pohopit úlohu nukleových kyselin v biologii a chemii. 
 
Osnova: 

1. Historie výzkumu struktury, význam studia struktury a dynamiky, funkce nukleových kyselin. Definice pojmů pro 
nukleové kyseliny: báze, nukleosidy, nukleotidy, rozdíl DNA x RNA.  
2. Úloha molekulových interakcí v biomolekulách, energie, volná energie a kinetika.  
3. Schémata číslování atomů, popis struktury pomocí torzních úhlů, konformace cukru, glykosidická vazba. Interní x 
kartézské souřadnice, helikální parametry x torzní úhly.  
4. Různá párování bází, konformační polymorfismus (A, B, Z formy, lokální struktury). Víceřetězcové struktury.  
5. Síly stabilizující NK: H--vazby, stacking, vliv iontů, vody.  
6. Nekanonické struktury NK: DNA --- triplexy, kvadruplexy, křížové formy. RNA ribozymy, ribozomy. Modifikované 
NK.  
7. Interakce: NK a voda, NK a léčiva, NK a proteiny. Vyšší organizace DNA --- supercoilling, chromatin.  
8. Výzkum struktury NK: RTG krystalografie, NMR spektroskopie, CD spektroskopie. Databáze struktur: NDB, PDB. 
Prohledávání podle různých kritérií, strukturní analýza na základě experimentálních dat.  
9. Výpočetní metody – molekulové simulace a kvantová chemie.  
10. Lokální konformační variace DNA.  
11. Strukturní variabilita kvadruplexů.  
12. Vývoj léčiv interagujících s DNA.  
13. Struktura, dynamika a funkce ribosomu.  
14. Struktura, dynamika a regulační funkce mRNA  
15. RNA katalýza.  
16. Prebiotická chemie RNA. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Principles of Biochemistry. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2008. 
xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-23396-2. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Photophysical Spectroscopic Methods (C8785) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/0/3 hod. za týden 5 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 3 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Mgr. Dominik Heger, Ph. D. (ÚChem Chem PřF MU; RECETOX Chem), přednášející 
Mgr. Pavel Friš (RECETOX Chem; 14715001 FVN CNMT CEITEC MU), cvičící 
Mgr. Ján Krausko (RECETOX Chem), cvičící 
Mgr. L’ubica Krausková (RECETOX Chem), cvičící 
Mgr. Vít Ladányi (RECETOX Chem), cvičící 
Mgr. Lucie Ludvíková (RECETOX Chem), cvičící 
Stručná anotace předmětu  
The goal of this course is to give a practical and theoretical background for common photophysical methods: UV-Vis 
absorption spectroscopy, fluorimetry and time-resolved transient techniques. After passing this course, the student will 
be equipped for independent projects in the photophysical fields.  

Osnova 

1. Absorpční spektrometrie – teoretický úvod • UV/vis spektra měřená za různých podmínek, výpočet molárního 
absorpčního koeficientu • UV/vis spektrofotometrická pH titrace 2. Luminiscenční spektrometrie – teoretický a 
instrumentální úvod • „Steady state“ měření – emisní a excitační fluorescenční spektra, fosforescenční spektra • Časově 
rozlišené techniky (doba života) 3. Tranzientní absorpční techniky – teoretický úvod, nanosekundová laserová 
záblesková fotolýza (LFP) • Tranzientní absorpční spektrum • Časově rozlišené techniky – kinetika 1. řádu, pseudo 1. 
řádu, kinetika 2. řádu 4. Projekt 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
KLÁN, Petr a Jakob WIRZ. Photochemistry of Organic Compounds: From Concepts to Practice. 1. vyd. Chichester, 
UK: John Wiley & Sons Ltd., 2009. 584 s. Postgraduate Chemistry Series. ISBN 978-1-4051-9088-6 

  

https://is.muni.cz/auth/osoba/32829
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biokoordinační chemie (C8835) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu Přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování základních přednášek z Anorganické chemie I (C1061), Anorganické chemie II (C2062), Organické 
chemie I (C2021), Organické chemie II (C3022), Biochemie I (C3181) a Biochemie II (C4181). Je výhodné návštěvovat kursy 
Bioanalytika I - Biomakromolekuly (C7940), Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi (C7070) a Biofyzikální chemie 
(C5850), není však podmínkou.  
Ústní zkouška. 
Vyučující  
doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph. D. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), přednášející 
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph. D. (SAN CNMT CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Hlavním úkolem interdisciplinárního předmětu je, aby studenti porozuměli a uměli vysvětlit základní pojmy koordinační 
chemie biologicky aktivních organických molekul. V kursu bude prezentován význam detailních znalostí složení, 
struktury, termodynamických a kinetických vlastností komplexů iontů kovů s biomolekulami za účelem lepšího 
pochopení molekulárně biologických jevů v přírodě. Cílem přednášky je taktéž zpřístupnění studijní literatury, databází a 
software pro široké použití ve výzkumu a praxi s návazností na rychle se rozvíjející obory chemie, biochemie a biologie 
(např. bioanalytická chemie, medicínská a farmaceutická chemie, speciační analýza, toxikologie, biofyzikální chemie) 
Osnova: 

1. Úvod do předmětu, význam pro praxi - biospeciace. Speciace-definice, příklady, použití.  
2. Teoretický základ a základní popis pro modelování chemických dějů v biokoordinační chemii.  
3. Experimentální metody v biokoordinační chemii. Stanovení chemického modelu.  
4. Acidobazické vlastnosti bioligandů (nomenklatura, acidobazické a komplexační vlastnosti bioligandů na molekulární 
a submolekulární úrovni - makro- a mikro- rovnováhy, význam pro praxi).  
5. Komplexotvorné vlastnosti aminokyselin (acidobazické vlastnosti, aspekty koordinace iontu kovu aminokyselinami, 
přehled komplexotvorných vlastností jednotlivých aminokyselin - bi- a tridentátní aminokyseliny, deriváty aminokyselin 
a jejich komplexotvorné vlastnosti, směsné (ternární) komplexy aminokyselin).  
6. Komplexy peptidů a jejich derivátů (acidobazické vlastnosti peptidů a koordinační schopnosti peptidů, komplexy Gly 
oligopeptidů, peptidů s nekoordinujícím a koordinujícím O nebo N donorovým atomem bočním řetězcem, His peptidů, 
komplexy peptidů se sírou jako donorovým atomem).  
7. Termodymamické a kinetické aspekty metaloenzymů a metaloproteinů (mechanismus vazby kovu a disociace 
metaloenzymů a metaloproteinů, mechanismus vazby a uvolnění malých ligandů - inhibitorů, substrátů 
v metaloenzymech a metaloproteinech, strukturní modely enzymů založených na koordinačních sloučeninách).  
8. Komplexy sacharidů a ligandů s cukernou složkou (obecné vlastnosti, koordinační rovnováhy -komplexy 
nízkomolekulárních sacharidů, glukofuranosidů, kyselin sacharidů, aminosacharidů, makromolekulárních sacharidů; 
struktura a vazba -komplexy mono-, di- a oligosacharidů, komplexy kyselin sacharidů a sacharidů s donorovým atomem 
N, dimerní a polymerní komplexy; redoxní vlastnosti).  
9. Interakce protonů a iontů kovů s bazemi nukleových kyselin, nukleosidů a monofosfátů nukleosidů (úvod, 
komplexace purinu a jeho 9-substituovaných derivátů, komplexace adenosinu a adeninu, komplexace 6-oxopurinu a jeho 
nukleosidů, komplexace cytidinu a cytosinu,komplexace 4-oxopyrimidinu a jeho nukleosidů, vazba na cukerné složce 
ribonukleotidů,komplexace nukleosidu 5-monofosfátu, termodynamika protolytických a komplexačních rovnováh, 
korelace stabilita-bazicita, interakce mezi ligandy).  
10. Terapeutické využití koordinačních sloučenin. Vývoj a aplikace nových léčiv založených na komplexech. 
Diagnostické využití koordinačních sloučenin (MRI, luminiscenční a radioizotopové sondy).  
11. Experimentální a numerické metody používané pro biospeciační stanovení.  
12. Využití strukturních biokordinačních motivů v supramolekulární chemii a bioanalytické chemii. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
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Studijní literatura a studijní pomůcky  
Burger K., Biocoordination chemistry: Coordination Equilibria in Biologically Active Systems, Ellis Horwood, 
Chichester 1990.  
FENTON, David E. Biocoordination chemistry. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1995. 91 s. ISBN 0-19-
855773-6.  
WILKINS, Patricia C. a Ralph G. WILKINS. Inorganic chemistry in biology. Oxford: Oxford University Press, 1997. 
91 s. ISBN 0-19-855933-X.  
ROAT-MALONE, Rosette M. Bioinorganic chemistry :a short course. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2002. xvii, 
348. ISBN 0-471-15976-X.  
LIPPARD, Stephen J. a Jeremy M. BERG. Principles of bioinorganic chemistry. Mill Valley: University Science 
Books, 1994. 411 s. ISBN 0-935702-73-3.  
KAIM, Wolfgang a Brigitte SCHWEDERSKI. Bioinorganic chemistry : inorganic elements in the chemistry of life : an 

introduction and guide. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. 401 s. ISBN 0-471-94369-X.  
Medical applications of coordination chemistry. Edited by Chris Jones - John Thornback. 1st ed. Cambridge: RSC 
Publishing, 2007. xv, 353 s. ISBN 978-0-85404-596-9.  
McCleverty J.A., Meyer T.B. (Eds.), Comprehensive Coordination Chemistry II, Vol. 9, Elsevier, Amsterdam 2003.  
Handbook of elemental speciation :techniques and methodology. Edited by Rita Cornelis. Chichester: Wiley, 2003. xii, 
657 s. ISBN 0-471-49214-0.  
Handbook of elemental speciation. Edited by Rita Cornelis. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. xix, 768 s. ISBN 0-
470-85598-3. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítačová chemie a molekulové modelování II (C8855) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 1+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu Přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Kolokvium Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokládají se základní znalosti obecné a fyzikální chemie. Znalost základů kvantové chemie je výhodou. Je velmi 
žádoucí, aby student měl absolvovaný kurs C7790/C7800. Kurs je typicky směřován do doktorského studia. Kurs sestává 
ze sedmi dvouhodinových přednášek. ty jsou přednášeny samotnými frekventanty kursu na základě předběžné domluvy 
s vyučujícím. Pro ty studenty, kteří si zapsali cvičení, ak následuje samostatný projekt, který má ve většině případů úzký 
vztah k odbornému zaměření studenta. 
Vyučující  
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
RNDr. Petr Kulhánek, Ph. D. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; RECETOX Chem PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Kurs je zaměřen na získání pokročilých znalostí v oblasti výpočetní chemie. jeho orientace je výrazně aplikační. Student 
získá přehled o metodách analýzy komplikovaných nergetických prostorů, metodách simulujících dynamiku molekul, 
metodách umožňujících studovat molekulární komplexy a chemické reakce. V neposlední řadě se student seznámí 
s různými způsoby, jak do výpočtu zahrnout solvent. V závěru se studenti seznámí s některým uživatelsky příjemným 
programovým balíkem pro počítačové modelování molekul a molekulových systémů. 
 
Osnova: 

1. Hyperplochy potenciální energie (PES). Význam a charakteristika stacionárních bodů. Základní algoritmy pro jejich 
vyhledávání. 2. Simulace chování molekulárního systému. Molekulová dynamika a metody Monte Carlo. 3. 
Konformační změny a jejich počítačové studium. Řešení problému mnohonásobných minim v konformační analýze. 
Energetické bariéry konformačních interkonverzí. 4. Úvod do počítačového studia supramolekul, molekulárních 
komplexů a biomolekul. Dokování molekul. Design nových molekul. 5. Modelování solventu. 6. Modelování 
chemických reakcí. 7. Programové systémy Insight II, AMBER, DISCOVER, Oxford Molecular, WHATIF, 
AUTODOCK. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Lipkowitz, K B - Boyd, D B. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York : VCH Publishers, 1998.  

JENSEN, Frank. Introduction to Computational Chemistry. New York: J. Wiley & Sons Ltd., 1999.  

HEHRE, Warren J., Alan J. SHUSTERMAN a W. Wayne HUANG. A laboratory book of computational organic 

chemistry. Irvine, Calif.: Wavefunction, 1996. xiv, 291 s. ISBN 0-9643495-5-8.  

FORESMAN, J B a A FRISCH. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods. Pittsburgh: Gaussian, Inc., 
1996. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítačová chemie a molekulové modelování II – cvičení (C8856) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
Práce na projektu. Diskuze o projektu, protokol 

Vyučující  
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
RNDr. Petr Kulhánek, Ph. D. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU; RECETOX Chem PřF MU), přednášející 
Mgr. Ing. Crina-Maria Ionescu, Ph. D. (VyCh CSB CEITEC MU), pomocník 
Sushil Kumar Mishra, Ph. D. (CEITEC MU; NCBR PřF MU), pomocník 
Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je samostaný projekt v pokročilé výpočetní chemii. Student si volí pokročilý projekt po konzulatci 
s vedoucím. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Encyclopedia of computational chemistry. Edited by Paul von Ragué Schleyer. Chichester: John Wiley & sons, 1998. 
xxix, s. 2. ISBN 0-471-96588-X.  

Dle potreb projektu  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Výpočty volných energií – cvičení (C8862) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu Přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
Předpokládají se základní znalosti obecné, fyzikální, výpočetní chemie a operačního systému UNIXového typu (C2110 
UNIX a Internet; C7800 Počítač a chemie a MM I – cv.; C8863 Výpočty volných energií). Zápočet je udělen za 
dokončení projektu a jeho obhájení. Účast je povinná (povolené jsou dvě dopředu omluvené absence). 
Vyučující  
RNDr. Petr Kulhánek, Ph. D. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Kurz je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti výpočtů volných energií pomocí metod výpočetní chemie. 
Srtudent si prakticky vyzkouší vybrané metody probírané na přednášce na modelových systémech. 
 
Osnova: 

a) volné energie metodami koncových stavů 
b) solvatační volné energie pomocí termodynamické integrace 
c) volná energie konformačních přeměn pomocí metod potenciálu střední síly 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Free energy calculations :theory and applications in chemistry a biology. Edited by Christophe Chipot - Andrew 
Pohorille. Berlin: Springer, 2007. xviii, 517. ISBN 978-3-540-38447-2.  

CRAMER, Christopher J. Essentials of computational chemistry :theories and models. 2nd ed. Chichester: John Wiley 
& Sons, 2004. xx, 596 s. ISBN 0-470-09181-9.  

LEACH, Andrew R. Molecular modelling :principles and applications. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxiii, 744. 
ISBN 0-582-38210-6. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Výpočty volných energií (C8863) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu Přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokládají se základní znalosti obecné, fyzikální chemie a výpočetní chemie. Kurz je zakončen písemným testem, 
který je případně následován ústní zkouškou. Test bude mít 50 otázek, více možností, správná odpověď plus jeden bod, 
nesprávná odpověď mínus čtvrtina bodu. Délka 1 hodina. Klasifikace: F < 30 bodů; 30 <= E < 35 bodů; 35 <= D < 40 
bodů; 40 <= C < 45; 45 <= A a B. Hodnocení lze zlepšit o jeden stupeň (a neomezeně zhoršit) ústní zkouškou. 
Vyučující  
RNDr. Petr Kulhánek, Ph. D. (VyCh CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Kurz je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti výpočtu volných energií pomocí metod výpočetní chemie. 
Student získá přehled o dostupných metodách, jejich přednostech a nevýhodách. nabyté znalosti by měly být dostačující 
k samostatné aplikaci nabytých znalostí k řešení reálných problémů z oblasti chemie, supermolekulární chemie či 
biochemie. 
 
Osnova: 

1. Co je to volná energie a její postavení v termochemii a kinetice. Experimentální metody měření. Statistická fyzika a 
volná energie. 
2. Stručný přehled vybraných metod výpočetní chemie. Monte – carlo simulace versus molekulová dynamika. Metody 
výpočtu potenciální nergie (ab initio metody, molekulová mechanika). Rozdíl mezi plochami potenciální (PES) a volné 
energie (FES). 
3. Přehled metod výpočtů volné energie. Metody koncových stavů, alchemické přeměny. metody potenciálu střední síly. 
Speciální metody. 
4. Metody koncových stavů. použití statistických metod pro lokální extrémy na PES. MM/PB(GB)SA. Výpočet 
solvatačních volných energií. Výpočet entropických příspěvků. 
5. Alchemické přeměny. Free energy perturbation. termodynamická integrace. Problémy se zánikem a vytvářením 
atomů. Soft – core potenciál. Staging versus sampling. 
6. Metody potenciálu střední síly (PMF). Vzorkovací problém. Přehled metod. Metoda Adaptive Biasing Force. metoda 
Blue Moon. Umbrella Sampling. Metadynamika. Metoda více chodců. 
7. Speciální metody. Metody zlepšující vzorkování. Replika – exchange molekulová dynamika, atd. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Free energy calculations :theory and applications in chemistry a biology. Edited by Christophe Chipot - Andrew 
Pohorille. Berlin: Springer, 2007. xviii, 517. ISBN 978-3-540-38447-2.  

CRAMER, Christopher J. Essentials of computational chemistry :theories and models. 2nd ed. Chichester: John Wiley 
& Sons, 2004. xx, 596 s. ISBN 0-470-09181-9.  

LEACH, Andrew R. Molecular modelling :principles and applications. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxiii, 744. 
ISBN 0-582-38210-6. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Příprava a charakterizace proteinů I – Exprese a purifikace 

(C8980) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
V průběhu semestru budou studenti po každé přednášce zkoušeni písemným testem. V každé lekci jsou studenti 
motivováni získat až 20 pomocných bodů, což odpovídá jednomu testovému bodu. Za celý semestr je možné získat až 10 
bodů do závěrečného testu (200 pomocných bodů). Závěrečný test obsahuje třicet testových otázek se čtyřmi variantami 
odpovědí. prvních deset je lehkých (pouze jedna správná odpověď za jeden bod), druhých deset je středních (maximálně 
dvě odpovědi správné za dva body) a posledních deset otázek za tři body (maximálně tři správné idpovědi). Celkově lze 
získat z testu 60 bodů. Srudent je hodnocen známkou A v případě, že získá z testu a v průběhu semestru v saoučtu 56 a 
více bodů. Známkou F , nevyhověl, je hodnocen student, který získá v součtu testu a pomocných bodů méně než 35 
bodů. pokud student není spokojen s výsledkem a test pro něho není objektivním kritériem jeho znalostí, může se student 
nechat ústně vyzkoušer s maximálním zlepšením výsledné znáky o dva stupně při prokázání mimořádných znalostí 
problematiky. Předpokladem pro porozumění ůředmětu je znalost základů biochemie nebo molekulární biologie 
Vyučující  
RNDr. Lubomír Janda, Ph. D. (BNMRS CSB CEITEC MU), přednášející 
Ing. Blanka Pekárová, Ph. D. (FGPR MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
Mgr. Radka Dopitová, Ph. D. (FGPR MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph. D. (BNMRS CSB  CEITEC MU; NCBR PřF MU; ÚFKL Fyz PřF MU) 
Stručná anotace předmětu  
Student po absolvování předmětu získá základní teoretické a metodologické poznatky jak exprimovat a purifikovat 
rekombinantní proteiny. je schopen se rozhodnout, jaký expresní systém použít pro expresi proteinu a jaký postup zvolit 
při výběru purifikační metody. je schopen aplikovat poznatky pro zvýšení účnnosti exprese a rozpustnosti proteinů. Umí 
zvolit vhodnou metodu k detekci proteinů a je schopen značit proteiny pro NMR analýzu nebo krystalografii. 
Osnova: 

1. Molekulární principy pro pochopení vlastnosti proteinů. 2. Výpočty v molekulární biologii 3. Důležité vlastnosti 
bílkovin a jak je zkoumat. 4. Klonování DNA. 5. Exprese proteinů. 6. Desintegrace buněk. 7. Fúzní proteiny a afinitní 
purifikace. 8. Chromatografie pro purifikaci proteinů. 9. Kvalita bílkovin. 10. Analytické metody používané ke studiu 
proteinů. 11. Značení proteinů. 12. Zvaná přednáška. 1. Molekulární principy pro porozumění proteinů. doc. Lukáš 
Žídek; 2.Výpočty v molekulárně biologických vědách. doc. Lukáš Žídek; 3.Důležité vlastnosti proteinů a jak je 
studovat. RNDr. Lubomír Janda; 4.DNA klonování. RNDr. Lubomír Janda; 5.Exprese proteinů. RNDr. Lubomír Janda; 
6.Rozbíjení – desintegrace buněk. RNDr. Lubomír Janda; 7.Fúzní proteiny a afinitní purifikace Mgr. RadkaDopitová; 
8.Chromatografie pro purifikaci proteinů RNDr. Lubomír Janda; 9.Kvalita proteinů. Mgr. Radka Dopitová 
10.Analytické metody na detekci proteinů ing. Blanka Pekárová 11.Značení proteinů ing. Blanka Pekárová 12.Zvaná 
přednáška: 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
doporučená literatura  
PRICE, Nicholas C. a Jacqueline NAIRN. Exploring proteins :a student's guide to experimental skills and methods. New 
York: Oxford University Press, 2009. xv, 512 p. ISBN 9780199205707.  
Protein purification :principles, high resolution methods, and applications. Edited by Jan-Christer Janson. 3rd ed. 
Hoboken,N.J.: John Wiley & Sons, 2011. p. cm. ISBN 9780471746614.  
Cloning, gene expression, and protein purification :experimental procedures and process rationale. Edited by Charles 
Hardin. [1st ed.]. New York: Oxford University Press, 2001. viii, 435. ISBN 0-19-513294-7.  
neurčeno  
Guide to protein purification. Edited by Richard R. Burgess - Murray P. Deutscher. 2nd ed. Boston: Elsevier/Academic 
Press, 2009. liii, 851. ISBN 9780123749789.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Protein –RNA-interactions (C9085) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 1+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Přednášky, diskuze v hodině, ústní zkouška 

Vyučující  
doc. Mgr. Richard Štefl, Ph. D. (PRNA CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
The course will provide an overview on how proteins interact with RNAs. Different modes of interactions as well as 
their importance for biological functions will be discussed. In addition, the course will highlight advantages and 
disadvantages of various techniques when applied to protein-RNA-complexes. 
 
Osnova: 

1. A Brief introduction to chemical structure of RNAs and proteins 2. A Brief introduction to basic structural motifs of 
RNAs and proteins 3. Introduction to protein-RNA interactions 4. RNA sequence-dependent recognition by proteins 5. 
RNA structure-dependent recognition by proteins 6. Experimental methods for structural determination of protein-RNA 
complexes 7. Biochemical methods for characterization of protein-RNA complexes 8. Known mechanistic pictures on 
how the interactions between Proteins and RNAs mediate gene expression and its regulation. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591 s. ISBN 0-471-
39223-5.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Spektroskopické metody charakterizace nanomateriálů (C9906) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/2; 2/4 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Mateřské obory: Anorganická, fyzikální a materiálová chemie 

Vyučující  
prof. Dr. Lubomír Špaňhel (SAN CNMt CEITEC MU; ÚChem Chem PřF MU) 

Stručná anotace předmětu  
This course offers four chapters oriented towards: 1. Modern optical methods in inorganic nanocolloid chemistry - in situ 
UV-vis detection of nucleation growth processes - FFF-UV-vis and DLS-ES-DMA analysis of ligated nanoparticles - 
surface plasmon resonances in oxide and metal nanoparticles - Raman/FTIR spectroscopy of phonons in nanosized 
semiconductors - luminescent blinking in inorganic nanoparticles 2. Modern electrochemical methods employed on 
nanoparticles and their assemblies: - Zeta potential measurements - spectroelectrochemistry of nanoparticulate films - 
electron transport in ZnO assemblies 3. Surface/bulk-morphology of nanosized materials - porosity, surface tension and 
specific surface area - thermodynamics of nanoparticles and ligand adsorptions 4. Fractal approach to analysis of 
experimental physical chemistry data - introduction to fractals - concept of fractal dimension and related characterization 
techniques - selected examples of Df determination  
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Koloidní a sol-gelová nanochemie (C9907) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
General, Inorganic, Organic and Physical Chemistry 

Vyučující  
prof. Dr. Lubomír Špaňhel (ÚChem Chem PřF MU) 

Stručná anotace předmětu  
This course offers three chapters orientted towards: 1. Classical and modern colloid chemistry focusing on: a) Definition, 
classification and critical parameters, b) Aggragation and coagulation stability, c) Thermodynamics and kinetics of 
colloid formation, d) Nucleation and Growth models in liquid media, e) Optical properties of nanocolloidal 
semiconductors and metals along with an, f) Overview of analytical methods employed in nanoparticle research. 2. Sol-
Gel chemistry focusing on: a) Molecular precursors and their preparations, b) synthesis strategies of oxide based 
ceramics, glasses and organosiloxane hybrids, c) Film formation processes and d) Photolitographic pattering methods. 3. 
Wet chemical nanoprticle synthesis focusing on: a) Binary and ternary metal oxides (M: Zn, Ti, W, Si, Fe, etc.), b) metal 
chalcogenides and oxynitrides (M: Zn, Cd, In, Ga, ge, Ti, etc; anions: S, Se, Te, OxNy) and c) metallic/bimetallic 
nanocolloids (Au, Ag, Cu, Pd, Pt, etc) 
 
Osnova: 

1. Definition, classification and critical parameters of colloids. 2. Aggregation and coagulation stability. 3. 
thermodynamics and kinetics of colloid formation. 4. Mechanistic aspects of colloid growth. 5. basic optical properties 
of semiconductor and metal nanoperticles. 6. Spectroscopic and electrochemical analytical methods in nanoparticle 
research. 7. Molecular precursors for sol-gel condensation processes. 8. Henry – Livage Model. 9. Inorganic – organic 
hybrids. 10. Film formation processes and micro/nano-pattering strategies. 11. Overview of preparation methods in 
inorganic nanoparticle research. 12. metal oxides: doping, size – and shape control approaches. 13. II-VI and III – 
V semiconductor colloids: fluorescence activation strategies. 14. Synthesis of metallic and bimetallic nanocolloids of 
various sizes and shapes. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Proteinová krystalografie (CB070) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1; 2/3 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 1+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Zkouška – ústní. Domácí příprava prováděná na počítači. 

Vyučující  
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph. D. (RGTDifr CSB, CEITEC MU) 

Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní principy monokrystalové rtg. strukturní 
analýzy. Kromě teorie monokrystalové difrakce se zde věnujeme i přístrojové výbavě používané při difrakčním 
experimentu a metodám používaným při vyhodnocování experimentálních dat. na předmět CB070 navazuje cvičení 
CB080. 
 
Osnova: 

1. Symetrie látek. Interakce rtg. záření s látkou , 2. Difrakce na krystalu , 3. Zdroje a detektory rtg. záření, Difraktometry, 
4. Fázový problém, 5. Pattersonovské a přímé metody, 6. Upřesňování modelu, R-faktory, metoda nejmenších čtverců, 7. 
Programy SHELXS a SHELXL, CNS a CCP4, 8. Příprava proteinových krystalů, 9. Proteiny a metody kovových 
derivátů, 10. Molekulární nahrazení, 11. Upřesňování proteinových strukturních modelů, 12. Krystalografické databáze 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
MAREK, Jaromír a Z. TRÁVNÍČEK. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. první. Olomouc: Vydavatelství 
Univerzity Palackého, 2002. 169 s. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2.  

GIACOVAZZO, C. Fundamentals of Crystallography. 1992. ISBN 0-19-855578-4. 

  

https://is.muni.cz/auth/osoba/1989
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Proteinová krystalografie – seminář (CB080) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1; 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 0, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta  
Praktické procvičování činností odpovídající teoreickému kursu CB070. Během semestru je vyžadována domácí práce 
na počítači. 
Zápočet – ústní. Domácí práce na počítači 
Vyučující  
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph. D. (RGTDifr CSB, CEITEC MU) 

Stručná anotace předmětu  
Praktické cvičení k přednášce CB070. Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatně zvládnout zpracování 
synchronizovaných difrakčních dat a práci s krystalografickými databázemi, a pochopí i principy práce se systémem 
CCP4 a mapami elektronové hustoty. 
 
Osnova: 

Zdroje a detektory rtg. záření, Difraktometry, plošné detektory  

Program XDS  

Systém CCP4  

Fázový problém, Molekulární nahrazení  

Programy pro MR  

R-faktory, metoda nejmenších čtverců.  

Programy SHELXS a SHELXL, CNS  

Upřesňování proteinových strukturních modelů, mapa elektronové hustoty  

Program Coot  

Krystalografické databáze 
Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
MAREK, Jaromír a Z. TRÁVNÍČEK. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. první. Olomouc: Vydavatelství 
Univerzity Palackého, 2002. 169 s. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2.  

GIACOVAZZO, C. Fundamentals of Crystallography. 1992. ISBN 0-19-855578-4 

  

https://is.muni.cz/auth/osoba/1989


112 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Proteomika (CG010) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem jsou základy biochemie, analytické a fyzikální chemie. Ústní zkouška; u studentů se předpokládá 
pochopení a znalost základních principů a jejich využití. Zkouška se setává ze tří základních otázek, které budou 
postupně v průběhu zkoušení rozvíjeny, aby student mohl prokázat míru porozumění tématu. 
Vyučující  
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (Prot MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (Prot MCGPR CEITEC MU; PCL MCGPR CEITEC MU; ÚEB Biol PřF MU; NCBR 
PřF MU; ÚBZ Biol PřF MU), přednášející 
Mgr. David Potěšil, Ph. D. (Prot MCGPR CEITEC MU; PCL MCGPR CEITEC MU; ÚEB Biol PřF MU; NCBR PřF 
MU; ÚBZ Biol PřF MU; KKRNA CSB CEITEC MU), přednášející  
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph. D. (RTGDifr CSB CEITEC MU; ÚBioch Chem PřF MU; CSB CEITEC  MU), 
přednášející 
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (MKChr MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit pojmy související s proteomikou (proteinová 
biosyntéza, sekvence, struktura a interakce); bude znát vztahy mezi vlastnostmi proteinů a metodami jejich studia, bude 
schopen využít znalostí o proteinech a jejich komplexech k chápání jejich role v organizmech. 
Osnova: 

Jan Havliš  

 Úvod do proteomiky – definice proteomu a proteomiky. Proč je důležité studovat proteom a jeho změny: 
postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst, genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při 
vyjadřování, od genu k proteinu a zpět. Přístupy současné proteomiky: Exprese, purifikace a analýza rekombinantních 
proteinů, analýza vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů, diferenční proteomika, analýza posttranslačních modifikací.  
 Proteiny – syntéza proteinů a základní hierarchie struktury proteinu, vlastnosti proteinů (velikost a tvar, polarita, 
náboj, reaktivita). Expresní proteomika – podmínky a regulace exprese genových produktů (v různých podmínkách i 
ontogeneticky), identita proteinu: protoprotein, proteinový sestřih (intein, extein), post-translační modifikace, transport, 
lokalizace proteinů (např. proteiny buněčných membrán, sekretom), degradace, vztah mezi genotypem a fenotypem.  
Jaromír Marek  

 Strukturní proteomika – domény, terciární struktura, skládání proteinů, vztah prostředí a struktury, alosterie, 
modelování struktury  
Jan Paleček  

 Proteinové interakce – domény, povrchy - typy vazeb – interaktom (mapy, evoluce) – proteinové komplexy – 
jednoduché (dimery), vícesložkové (SMC...), molekulární stroje  
David Potěšil  

 Bioinformatika a proteiny – Mw, pI, primární struktura, PTM, domény, terciární struktura, genová ontologie 
(GO), fylogenetická podobnost (mutace proteinů, proteiny z organizmů s neosekvenovaným genomem), proteinové 
komplexy  
Zbyněk Zdráhal  

 Význam a využití proteomiky – úloha proteomiky v základním výzkumu, aplikace proteomiky (diagnostika 
chorob, identifikace patogenů) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
TWYMAN, R.M. Principles of proteomics. : BIOS Scientific Publishers, 2008. ISBN 1 85996 273 4.  
Proteomics. Edited by Timothy Palzkill. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002. viii, 127. ISBN 0-306-46895-6.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Genomika (CG020) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
1/1 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 2+2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem pro porozumění předmětu je absolvování základů biochemie nebo molekulární biologie a genetiky. 
Docházka na přednášky není povinná, ale přítomnost studentů je velice žádoucí pro pochopení principů přístupů funkční 
genomiky; studijní materiály jsou dostupné online. Písemná zkouška. test se sestává ze 40 otázek bodovaných dle 
obtížnosti (1-4 body), celkový maximální zisk je 100 bodů. Kritéria hodnicení testu řádné zkoušky jsou následující: 100-
95 bodů A, 94-88 bodů B, 87-80 bodů C, 79-70 bodů D, 69-58 bodů E, <58 bodů F. 
Vyučující  
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph. D. (FGPR MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející  
RNDr. Roman Hobza, Ph. D. (PřF MU), přednášející 
RNDr. Hana Konečná (Prot MCGPR CEITEC MU; PCL MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
Mgr. Markéta Pernisová, Ph. D. (FGPR MCGPR CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 
Mgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat. (FGPR MCGPR CEITEC MU), přednášející 
Stručná anotace předmětu  
Studenti získají  teoretický přehled základních přístupů současné funkční genomiky: Teorie základních 
bioinformatických nástrojů, základy práce s genomovými databázemi, identifikace genové funkce in silico, cíleným 
umlčováním genů a přístupy získané funkce, fenotypové profilování (DNA, RNA a proteinové čipy), metody 
identifikace a analýzy sekvenčně specifických mutantů, fragmentační analýza a poziční klonování, atd.. Přednáška je 
koncipována jako rozšířený úvod do navazujích praktických cvičení (Bi7201c), v jejichž rámci si budou moci studenti 
většinu z teoretických poznatků vyzkoušet v praxi. Na konci přednášky získají studenti přehled o moderních přístupech 
funkční genomiky. Studenti budou schopni použít a interpretovat informace uložené v genomových databázích, 
orientovat se v přístupech a problémech moderní biologie a tvůrčím způsobem se spouúčastnit jejího dalšího rozvoje. 
 
Osnova: 

Základy bioinformatiky  
Teorie základních bioinformatických nástrojů: globální vs. lokální přiřazení ( Dot-plot, BLASTa jeho modifikace, 
FASTA), konstrukce genových map včetně (detekce ORFs, restrikčních míst, …). Základy práce s genomovými 
databázemi.  
Identifikace genů  
Postupy a rozdíly v základních myšlenkových dogmatech reverzní a přímé genetiky. Identifikace genové funkce: in 
silico (struktura genů a jejich vyhledávání pomocí software pro detekci exonů a míst sestřihu, genomová kolinearita a 
genová homologie), experimentální identifikace genů (technologie metylačního filtrování, EST knihovny), cíleným 
umlčováním genů a přístupy získané funkce (T-DNA mutageneze, ektopická nadměrná exprese)  
Přístupy reverzní genetiky  
Metody identifikace a analýzy sekvenčně specifických mutantů (příprava sbírky mutantů, vyhledávání sekvenčně 
specifických mutantů pomocí PCR, vyhledávání sekvenčně specifických mutantů v elektronických databázích), analýza 
fenotypu a potvrzení příčinné souvislosti mezi fenotypem a inzerční mutací (kongregační analýza, identifikace nezávislé 
alely, využití nestabilních inzerčních mutagenů a izolace revertantech linií). Umlčování genů pomocí RNAi 
(mechanismus účinku RNAi, příprava konstruktů pro umlčování genů pomocí RNAi)  
Přístupy genetiky přímé  
Využití knihoven inzerčních mutantů v postupech přímé genetiky; vyhledávání v knihovnách inzerčních mutantů podle 
(vnějšího fenotypu, metabolického profilu, exprese genů zájmu); identifikace mutovaného lokusu (plasmid rescue, 
inverzní PCR). Využití knihoven bodových mutantů v přímé genetice: Fragmentační analýza a poziční klonování  
Protein-proteinové interakce, význam a využití ve funkční genomice  
Analýza protein-proteinových interakcí: Funkční význam specifických interakcí proteinů. Funkční význam a přístupy 
k analýze proteinových interakcí in vivo: koimunoprecipitace, tandemová afinitní purifikace (TAP-tag), kvasinkový 
jedno a dvouhybridní test (Y2H), bimolekulární fluorescenční komplementace (BiFC), analýza zprostředkované 
membránové vazby (MeRA), FLIM-FRAT. Význam interakcí NA a proteinů v živých systémech: Vazba TF na 
promotory, telomeráza, nukleozómy.  
Přístupy funkční genomiky  
Analýza genové exprese (metody kvalitativní i analýzy genové exprese, transkripční vs. translační fúze, metody regulace 
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transgenů). Metody identifikace funkce genů pomocí přístupů získané funkce (T-DNA aktivační mutageneze, ektopická 
exprese a systémy regulovatelné genové exprese). Fenotypové profilování (DNA a proteinové čipy, metabolické 
profilování, metody mikrodisekce). Metody využívané ve funkční genomice rostlin (A. thaliana jako modelový 
organizmus funkční genomiky rostlin, příprava transgenních rostlin, Southern blot a DNA molekulární hybridizace, 
izolace genomové DNA, PCR). Nové trendy (chemická genetika).  
Moderní postupy funkční genomiky  
Next-gen sequencing a jeho využití v genomice (analýza genové exprese, identifikace SNPs, metagenomika). Metody a 
význam zpracování dat výstupů sekvenečních studíí a expresních studií (základní zpracování hrubých dat, klastrovací 
analýza, statistické vyhodnocení, detekce alternativního sestřihu). Tkáňově a buněčně specifická analýza genová exprese 
(buněčně specifické GFP linie a buněčné sortování).  
Strukturní genomika  
Základní strukturní rysy organizace genomů jednotlivých organizmů včetně člověka (viry, eubakterie, kvasinky, vyšší a 
nižší rostliny, obratlovci), jaderné a organelární genomy. Kódující a nekódující DNA: Strukturní geny, RNA geny 
(rRNA, pre-miRNA a shRNA), transpozony. Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita na úrovni genomu, 
poolymorfizmy na úrovni jednotlivých nukleotidů (SNPs) a lokusy kvantitativních znaků (QTLs).  
Úloha lokalizace genových produktů v buňce  
Komunikace mezi jaderným a organelárními genomy. Přenos signálu a transport proteinů přes jadernou mebránu. 
Regulace na úrovni transportu RNA a posttranskripční regulace exprese (včetně sestřihu, …). GFP fůze, 
imunolokalizace, moderní metody detekce (FLIM, FRAP, fotoaktivovatelné proteiny, FCS).  
Genomika systémová biologie  
Definice systémové biologie a jejich přístupů. Mechanismus působení genů, mechanismy genových interakcí a metody 
jejich analýzy (genetická epistáze a hypostáze, alelická analýza). Počítačové modelování genových regulačních sítí. 
Regulce jednotlivých genů vs. integrované genomové okruhy a princip genového vypínače.  
Praktické aplikace funkční genomiky  
Šlechtění rostlin, individualizovaná medicína, pokročilé biotechnologie (produkce protilátek v rostlinách 
(imunomodulace), produkce terapeuticky využitelných látek, doplňky stravy). Význam a bezpečnost GMO. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
doporučená literatura  

Genomics and bioinformatics :an introduction to programming tools for life scientists. ISBN 9781107401242.  

Genomics. Edited by Isidore Rigoutsos - G. Stephanopoulos. New York: Oxford University Press, 2007. xxi, 314 p. 
ISBN 9780195300819.  

  



115 
 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Spektroskopické metody (F6530) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / 

semestr 
2/3 

Rozsah studijního předmětu 2/1/0 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je absolvování předmětu F3060 Kmity, vlny, optika nebo F3100 Kmity, vlny, optika. Tento předmět je 
vhodný pro studenty magisterského studia a začínající studenty doktorského studia. V případě potřeby pro bakalářskou 
práci je možno absolvovat již ve třetím ročníku bakalářského studia. Aktivní účast na cvičení a vytvoření elaborátu na 
zvolené téma. 
Vyučující  
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (FVN CNMT CEITEC MU; ÚFKL Fyz PřF MU), přednášející a cvičící 

Stručná anotace předmětu  
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí spektroskopických aparatur, principy spektroskopických 
měření a základy zpracování dat. Hlavní důraz přednášky je kladen na spektroskopii optickou od infračervené po 
ultrafialovou, v přednášce je také zastoupena RTG spektroskopie a nuklerní magnetická rezonance. 
 
Osnova: 

Spektroskopické jednotky a převody 
Zdroje záření: širokospektrální, kalibrační, lasery 
Detektory: fotonásobič, fotovodivostní, CCD, foton counting. Synchronní detekce. 
Optické prvky: čočky, zrcadla (sférická, parabolická, toroidální,eliptická), optická vlákna, polarizátory, retardéry, filtry. 
Disperzní spektrometry (hranolový, difrakční), konstrukce, rozlišení. Dvoukanálové spektrometry 
Fourierovský spektrometr 
Propagace elektromagnetické vlny v prostředí a na rozhraní, Lorenzův oscilátor 
Techniky optické spektroskopie:  
transmise (Beer-Lambertův zákon, vibrace v IČ) 
reflexe (normály, fonony, Kramersovy-Kronigovy relace) 
Základy zpracování dat 
elipsometrie (princip, konfigurace PSA, PSCA, citlivost, povrchová drsnost, určení tloušťky a optických konstant vrstvy, 
mnohaúhlová elipsometrie), inverzní problém  
IČ mikroskopie (objektivy, jednobodový a plošný detektor) 
spektroskopie pod velkým úhlem dopadu (transversální a longitudinální optická frekvence, Berremanův efekt) 
Porušený totální odraz - ATR, rezonance povrchového plasmonu, cirkulární dichroismus, Kerrův a Faradayův jev  
Spektromikroskopické techniky (daleké pole, blízké pole: aperturní a bezaperturní) 
Luminiscence.  
Časově rozlišená spektroskopie, pump-probe spektroskopie, terahertzová spektroskopie v časové doméně 
Profily spektrálních čar (profil Lorentzův, asymetrický Lorenzův, Gaussův, Gauss-Lorenzův) 
Ramanská spektroskopie  
Grupová analýza, symetrie a vibrace 
Rtg spektroskopie 1: rtg zdroje, monochromatizace, index lomu, absorpce, zobrazování  
Rtg spektroskopie 2: fluorescenční spektroskopie – rtg detektory, Fotoemisní spektroskopie – elektronové detektory, rtg 
absorpční spektroskopie - jemná struktura a absorpční hrany 
Nukleární magnetická rezonance  
Exkurze do laboratoří  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
KUZMANY, Hans. Solid-state spectroscopy :an introduction. Berlin: Springer-Verlag, 1998. xv, 450 s. ISBN 3-540-
63913-6. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii (F8310) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 3+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Kolokvium Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Diskuze, ústní zkouška na kolokvium. 

Vyučující  
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (SDNK CSB CEITEC MU; NCBR PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
1. Předmět objasňuje moderní pohled na úlohu molekulových interakcí v chemii a biologii. Budou vysvětleny základní 

molekulové interakce (kovalentní strktura, van  der Waalsova interakce, elektrostatické interakce, vodíkové vazby a 
další možné doplňkové interakce). Podrobně bude diskutován vliv solvatace a entropie. Budou vysvětleny základní 
možnosti jejich popisu, tj. klasická aproximace pomocí empirických potenciálů, a plný kvantově-chemický popis. 
Budou uvedeny základní experimentální techniky (fyzikálně-chemické metody a rentgenostrukturní analýza). Vše bude 
rozsáhle ilustrováno na příkladech, zejména se bude jednat o moderní poznatky o struktuře, dynamice a funkci molekul 
RNA, s rozsáhlou analýzou funkce ribosomu během syntézy bílkovin. 

2.  
3. Osnova: 

4. Úloha molekulových interakci a proč jsou duležité; Kovalentní struktura; Van der Waalsovy síly; Elektrostatické síly; 
Vodíkové vazby; Neaditivita interakcí, indukce a charge transfer; Empirický potenciál, molekulová mechanika, 
molekulová dynamika; Kvantově-chemický popis; báze atomových orbitalů; Elektronová korelace; fyzikálně chemické 
metody; rentgenostrukturní analýza; vliv solventu a entropie; Supramolekulární systémy v chemii; Struktura bílkovin; 
Struktura DNA; protein-DNA komplexy; revoluce v biologii, struktura, dynamika a funkce RNA; principy 
molekulových interakcí v RNA; Struktura a funkce velké ribosomální podjednotky; Struktura a funkce malé ribosomální 
podjednotky; elongační cyklus ribosomu; úloha molekulových interací v voluci ribosomální RNA; základní principy 
funkce biomolekulárních strojů a jak se liší od makroskopických strojů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Computational studies of RNA and DNA. Edited by Jiří Šponer - Filip Lankaš. Dordrecht: Springer, 2006. xi, 636 s. 
ISBN 1-4020-4794-0. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Základy molekulového modelování a bioinformatiky (F8380) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 1+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 1, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Kolokvium Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Kolokvium, písemný test (zahrnující 10 krátkých otázek) následovaný diskuzí nad výsledky testu. K úspěšnému 
zakončení je třeba 70% správných odpovědí. 

Vyučující  
Mgr. Kamila Réblová, Ph.D. (IKHIIBoh FN Bohunice; CEITEC MU), přednášející 
Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D. (FVN CNMT CEITEC MU; ÚFKL Fyz PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Předmět se zaměřuje na základy molekulového modelování biomolekul pomocí molekulové dynamiky (MD). Přednáška 
je zaměřena na popis modelového systému, silového pole, použitých fyzikálně – chemických aproximací, přípravy 
biomolekulárního systému a samotné simulace MD. Diskutuje rovněž analýzu výsledků získaných ze simulací a další 
MD metody (např. LES, TMD, NEB nebo MMPBSA/MMGBSA). Předmětem přednášky bude rovněž seznámení se 
současnými bioinformatickými metodami (sekvenční alignmenty, databáze, homologní modelování a predikce struktur). 
Po absolvování kurzu bude student schopen: 
a) popsata vysvětlit základní principy molekulární dynamiky (MD) a použité fyzikálně – chemické aproximace 
b) použít metodu MD na modelování biomolekul 
c) analyzovat a charakterizovat omezení metod MD 
d) popsat současné bioinformatické metody 
 
Osnova: 

1. Metody studia biomolekul na atomární úrovni, historie počítačových metod 
2. Definice silového pole a modelového systému  
3. Základy molekulové dynamiky (MD) 
4. Příprava biomolekul na simulaci MD  
5. Analýza MD výsledků  
6. Další simulační techniky  
7. Základy bioinformatiky 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Andrew R. Leach, Molecular Modelling: Principles and Applications, second edition, Published by Pearson Education 
EMA, January 2001 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Experimentální metody biofyziky(a) (F9070) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 1+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 0, jiné 0 
Způsob zakončení Kolokvium Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta  
Předpokladem je znalost základních metod analytické chemie, biofyziky a molekulární biologie. 

Vyučující  
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph. D. (MKChr MCGPR CEITEC MU; NBR PřF MU), přednášející 
doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je umožnit studentům 
a) popsat a vysvětlit techniky nezbytné pro studium struktury a funkce biomolekul 
b) aplikovat tyto vědomosti při studiu DNA a proteinů 
 
Osnova: 

Úvod  

Separační metody (HPLC)  

Elektroforéza biopolymerů  

Flowcytometry  

Vibrační spektroskopie (IR, Raman, ROA)  

Faktorová analýza ve spektroskopii  

CD and LD spektroskopie  

Kalorimetrie biopolymerů  

Skenovací mikroskopie  

Fluorescenční spektroskopie (FRET) 
Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
KODÍČEK, Milan a Vladimír KARPENKO. Biofysikální chemie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 2000. 337 s. 
ISBN 80-7080-273-1. 

PROSSER, Václav. Experimentální metody biofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 712 s. ISBN 80-200-0059-3. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Interakce elektromagnetického pole se živou hmotou (F9602) 
Typ předmětu Volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 2/1/0 hod. za týden 3 kreditů 3+1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu přednáška 2, cvičení 1, jiné 0 
Způsob zakončení Kolokvium Forma výuky Přednáška, 

Cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (FVN CNMT CEITEC MU; ÚFKL Fyz PřF MU), přednášející 

Stručná anotace předmětu  
Přednáška se zaměřuje na vybrané kapitoly ze vzájemného působení živé hmoty a elektromagnetického pole; záměrně 
není zahrnuto působení radiofrekvenčních polí (NMR) a ionizujícího záření (CT), které je detailně popisováno inými 
kurzy MU. 
 
Osnova: 

Elektromagnetické aspekty struktura hmoty (3 týdny): rovnovážné vzdálenosti, stínění náboje, analýza rozložení náboje 
v molekule, Mullikenovo obsazení  

Tepelná odezva tkání (3 týdny): mikroskopický pohled - kmity mříže, tepelná kapacita; makroskopický pohled - vedení 
tepla, perfuze, mikrovlnná hypertermie.  

Elektrická odezva membrán (3 týdny): vedení nervového vzruchu, model Hodgkina-Huxleye  

Optická odezva (bio)molekul (4 týdnů): vibrační spketroskopie biomolekul, využití plazmonové rezonance, kalibrace 
koncentrace roztoku z jeho optických konstant 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Chemie 
Název studijního oboru Biofyzikální chemie 
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 

Centrum pro výzkum toxických látek 
v prostředí 

9 2 0,5 2 1 3 3 0 0 2  

Národní centrum pro výzkum 
biomolekul 

14 3 0,44 7 1 0 0 0 0 4  

Oddělení centa jazykového 
vzdělávání PřF MU 

7 0 0 0 0 0 0 7 0 0  

Ústav biochemie 11 3 0,67 6 0,67 2 2 0 0 0  
Ústav experimentální biologie 8 3 0,97 3 0,83 2 2 0 0 0  
Ústav fyzikální elektroniky 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Ústav fyziky kondenzovaných látek 5 1 0,6 1 1,0 1 1 0 0 2  
Ústav chemie 31 10 0,36 12 0,79 3 3 2 0 4  
CEITEC 47 12 0,59 16 0,91 1 1 0 0 17  
Lékařská fakulta MU 2 1 0,12 0 0 1 1 0 0 0  
Externista – na MU jen výuka, bez 
úvazku 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
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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 Chemie 
Název studijního oboru Biofyzikální chemie 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  
Hlavní směry výzkumu na Ústavu chemie pokrývají všechny základní oblasti chemie, od  syntézy, charakterizace a zkoumání vlastností organických a anorganických 
sloučenin a látek s potenciálním medicínským využitím, ale i substancí vhodných pro přípravu nových materiálů až po  kvalitativní a kvantitativní analýzu  látek s aplikací 
fyzikálně chemických metod.  Důraz je kladen na studium vztahů mezi strukturou a reaktivitou látek.  Je prováděn  špičkový výzkum v oblasti fotochemie a supramolekulární 
chemie, jsou vyvíjeny analytické metody s využitím hmotnostní spektrometrie (ICP-MS, MALDI-MS, MS-TOF) pro analýzu vzorků z oblasti živé i neživé přírody. Vlastnosti 
komplexů kovů s makrocyklickými ligandy i koordinačních polymerů a jejich termodynamika i kinetika jsou studovány pomocí spektrofotometrie a fluorimetrie. Všestranně 
je využívána rentgenová difrakce monokrystalů, nukleární magnetická resonance a další fyzikálně chemické metody analýzy, separace a charakterizace látek.  
Výzkumná aktivita pracoviště LABIFEL (Laboratoře biofyzikální chemie a elektrochemie)  je zaměřena především na studium biologicky významných látek, jako jsou 
nukleové kyseliny, oligonukleotidy a jejich složky, proteiny, metaloproteiny a peptidy na nabitých fázových rozhraních pomocí elektrochemických a spektrálních metod. 
Elektroanalýza nukleových kyselin a jejich složek je doplňována dalšími metodami, jako jsou např. spektra cirkulárního dichroismu, UV-Vis spektra nebo elektroforéza na 
polyakrylamidovém gelu (PAGE). V laboratořích  LABIFEL je také intenzivně rozvíjena elektrochemická metoda eliminační voltametrie. Jedná se o metodu, která je ve 
voltametrii schopna některé dílčí proudy eliminovat a jiné zachovávat, čímž zvyšuje citlivost i selektivnost voltametrických technik. 
Pracoviště LABIFEL každoročně pořádá dvoudenní Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (Workshop of Physical Chemists and Electrochemists, letos byl 
již 15. ročník),  kde kromě pozvaných přednášek významných vědců prezentují své výsledky mladí a nadaní studenti z řad nejen magisterského a doktorského studia, ale i z 
bakalářského studia. Při příležitosti  Workshopu bývají oceňováni významní vědci za celoživotní dílo v oblasti  biofyzikální chemie a elektrochemie dotýkající se genomiky a 
proteomiky. 
Přírodovědecká fakulta MU, pod kterou patří všechny ústavy (chemie, experimentální biologie, biochemie, fyziky kondenzovaných látek, fyzikální elektroniky a Centrum pro 
výzkum toxických látek v prostředí a Národní centrum pro výzkum biomolekul) podílející se na výuce v oboru  Biofyzikální chemie je v současné době mimo jiné nositelem 
projektů: 
 
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 
 

    
    
Analytická spektrometrie - výzkum a aplikace (MUNI/A/1461/2014) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) 

 více  

Biofyzikální chemie II - seminář (MUNI/FR/1786/2014) 

Řešitel na MU: doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.  

http://www.muni.cz/sci/people/408
http://www.muni.cz/sci
http://www.muni.cz/sci/research/projects/29609
http://www.muni.cz/sci/people/1027
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Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  

Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí (TA04021380) 

Řešitel na MU: doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 7/2014 - 12/2017 
Investor/Program:  Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 

 více  

Capillary electrophoresis as a member of the metabolomic analytical toolbox (GAP206/11/0009) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2011 - 12/2015 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Centrum experimentální biomedicíny (CZ.1.07/2.3.00/20.0183) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 7/2012 - 6/2015 
Investor/Program:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) 

 více  

c-Myb and Ruk/CIN85 modulate the signaling in breast cancer thereby affecting metastasis (IZ73Z0_152361/1) 

Řešitel na MU: Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D. 

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 5/2014 - 4/2017 
Investor/Program:  Swiss National Science Foundation / SCOPES - Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland 

 více  

Development of new interdisciplinary approaches to study function and regulation of transcriptome (MUNI/M/1038/2013) 

Řešitel na MU: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Středoevropský technologický institut  

Období řešení: 3/2014 - 12/2016 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Program podpory výzkumu 

 více  

Dynamika a (foto)chemie polutantů na rozhraních led/vzduch a voda/vzduch z experimentu i teorie (GA15-12386S) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.  
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Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2017 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

  
ELIXIR-EXCELERATE: IFast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences (676559) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Středoevropský technologický institut  

Období řešení: 9/2015 - 8/2019 
Investor/Program:  Evropská unie / Horizon 2020 

 více  

Environmental constraints on the evolution of plant genome architecture – regional and community scales perspectives (GA14-30313S) 

Řešitel na MU: Mgr. Petr Šmarda, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2014 - 12/2016 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby (NT11152-6/2010) 

Řešitel na MU: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 9/2010 - 12/2015 
Investor/Program:  Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA) 

 více  

Exprese proteinů rodiny Myb v adenokarcinomech tlustého střeva a vztah k jejich metastatickému potenciálu (NT13441-4/2012) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 4/2012 - 12/2015 
Investor/Program:  Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA) 

 více  

Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat (QJ1510216) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 4/2015 - 12/2018 
Investor/Program:  Ministerstvo zemědělství ČR / KUS - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 

 více  

Hybridní materiály založené na makrocyklických ligandech pro využití v medicíně (GA13-08336S) 
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Řešitel na MU: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 2/2013 - 12/2016 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce 

(GAP501/12/0590) 

Řešitel na MU: Mgr. Jan Lochman, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2012 - 12/2015 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Chemická a elektrochemická analýza purinových derivátů (LH13053) 

Řešitel na MU: doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 3/2013 - 12/2015 
Investor/Program:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / KONTAKT II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011) 

 více  

CHEMTRANS2015 - Podpora výzkumu studentů v oblasti mechanismů transformací chemických látek (MUNI/A/1355/2014) 

Řešitel na MU: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) 

 více  

Inovace a zavedení nové úlohy do předmětu C8102 - Speciální metody (MUNI/FR/1649/2014) 

Řešitel na MU: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  

Inovace předmětu C3806 - Cvičení z chemie polymerů (MUNI/FR/1765/2014) 

Řešitel na MU: Mgr. Pavla Hanáčková  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  
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Inovace předmětu Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení vytvořením a zavedením nové úlohy „ Stanovení vazebných konstant protein – léčivo 

pomocí kapilární elektroforézy“. (MUNI/FR/1478/2014) 

Řešitel na MU: Mgr. Lenka Michalcová 

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  

Inovace přednášek z organické chemie na MU (MUNI/FR/1838/2014) 

Řešitel na MU: Mgr. Jakub Švenda, PhD.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  

Integrovaný přístup biofyzikálního výzkumu při studiu struktury a dynamiky biomolekul (MUNI/A/1546/2014) 

Řešitel na MU: Mgr. Karel Kubíček, PhD.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) 

 více  

Konstrukce syntetické metabolické dráhy pro degradaci důležitého environmentlního polutantu proteinovým a metabolickým inženýrstvím (GAP503/12/0572) 

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2012 - 12/2016 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic (GA15-05387S) 

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2017 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

 
Metabolizmus izoflavonů v bachoru se zaměřením na obsah equolu v kravském mléce (GA13-34134S) 

Řešitel na MU: Mgr. Jan Lochman, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 2/2013 - 12/2016 
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Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Modernizace předmětu Technologie ochrany životního prostředí (MUNI/FR/1874/2014) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů (ROZV/C25/2015) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy 

 více  

Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací (NT11420-6/2010) 

Řešitel na MU: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 9/2010 - 12/2015 
Investor/Program:  Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA) 

 více  

Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou (NT12395-5/2011) 

Řešitel na MU: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 6/2011 - 12/2015 
Investor/Program:  Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA) 

 více  

Nové flavin-dependentní enzymy Paracoccus denitrificans: reakční mechanismy, metabolické funkce a úloha v buněčném oxidačním stresu (GAP503/12/0369) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2012 - 12/2015 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Nové koncepty a nástroje pro racionální design enzymů (LH14027) 

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 4/2014 - 12/2016 
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Investor/Program:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / KONTAKT II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011) 

 více  

Nový panel proteinů korelujících se stavem lymfatických uzlin u low-grade nádorů prsu: Klinická verifikace a úloha v invazivitě nádorových buněk (GA14-19250S) 

Řešitel na MU: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2014 - 12/2016 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

 
Otevřené procesy v granitoidech z pohledu zonality minerálů a horninových textur (GA14-13600S) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2014 - 12/2016 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Podpora biochemického výzkumu v roce 2015 (MUNI/A/1548/2014) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) 

 více  

Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 3 (MUNI/A/1394/2014) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) 

 více  

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti proteinového a metabolického inženýrství (MUNI/A/1346/2014) 

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) 

 více  

Pokročilé hybridní metody studia transportních procesů v proteinech a jejich využití v designu biokatalyzátorů (MUNI/M/1888/2014) 

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  
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Období řešení: 3/2015 - 12/2017 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Program podpory výzkumu 
 
Pokročilé metody syntézy a komplexní studium vlastností molekulárních a nanostrukturních systémů (MUNI/A/1467/2014) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) 

 více  

Posílení integrace a průchodnosti biofyzikálních studií na MU (MUNI/FR/1757/2014) 

Řešitel na MU: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  

Posílení kvality a atraktivity PhD programu Life Sciences (MUNI/FR/1743/2014) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  

Příprava unikátních modulátorů adenylyl cyklázy (GJ15-10504Y) 

Řešitel na MU: Mgr. Jakub Švenda, PhD.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2017 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Juniorské granty 

 více  

Rational design and engineering of enzyme gates (4SGA8519) 

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 3/2014 - 12/2016 
Investor/Program:  Jihomoravský kraj / SoMoPro 

 více  

SMALL-MOLECULE PROBES OF NEURONAL DIFFERENTIATION (322001) 

Řešitel na MU: Mgr. Jakub Švenda, PhD.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  
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Období řešení: 11/2012 - 10/2016 
Investor/Program:  Evropská unie / 7. rámcový program EU 

 více  

Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů (GA14-12653S) 

Řešitel na MU: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2014 - 12/2016 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 
 
Structural biology methods (MUNI/FR/1676/2014) 

Řešitel na MU: Mgr. Karel Kubíček, PhD.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU 

 více  

Structure-functional Relationships of Haloalkane Dehalogenases (GAP207/12/0775) 

Řešitel na MU: Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2012 - 12/2016 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Struktura a dynamika biopolymerů (MUNI/A/1310/2014) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2015 - 12/2015 
Investor/Program:  Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) 

 více  

Studium proteinu z patogenu zapojených do rozpoznávání hostitelského organismu (GA13-25401S) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 2/2013 - 12/2017 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Syntéza a supramolekulární vlastnosti bambusurilů (GA13-15576S) 

Řešitel na MU: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  
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Období řešení: 1/2013 - 12/2017 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

The Josef Loschmidt professor (0342) 

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 8/2001 - 8/2023 
Investor/Program:  American Jewish Joint Distribution Committee / Projekty American Jewish Joint Distribution Committee 

 více  

Towards the physical basis of lone-pair-pi interactions. Do lone-pair-pi interactions stabilize the structure of the Engrailed homeodomain? (GA14-14654S) 

Řešitel na MU: prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD. 

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2014 - 12/2016 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 

 více  

Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (DF11P01OVV017) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 3/2011 - 12/2015 
Investor/Program:  Ministerstvo kultury ČR / NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 2017) 

 více  

Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie (GAP503/12/0682) 

Řešitel na MU: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.  

Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta  

Období řešení: 1/2012 - 12/2015 
Investor/Program:  Grantová agentura ČR / Standardní projekty 
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