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Cíle studia ve studijním programu 

Bakalářský studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání je primárně koncipován jako akademický, jeho 

hlavním cílem je připravit absolventy ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství 

biologie pro základní školy a Učitelství biologie pro střední školy.  

 Znalost základů studovaného oboru zároveň umožní absolventovi profesní uplatnění v těch oblastech, v nichž 

jsou vyžadovány odborné znalosti a odborné dovednosti v v biologických oborech.  

Absolvováním disciplín pedagogicko-psychologických a obecně didaktických získá absolvent základy pro 

rozvíjení kompetencí nezbytných pro kvalifikaci učitele, a vytvoří si tak předpoklady pro vstup do navazujících 

studijních programů vedoucích k získání plné učitelské kvalifikace. 

  

Profil absolventa studijního programu 

Absolvent získá rovnocenné znalosti, dovednosti a způsobilosti ve všech předepsaných složkách studijního 

programu, tj. v biologických oborech v laboratorních činnostech, molekulární biologii, cytologii, mikrobiologii, 

genetice, obecné a systematické botanice a zoologii, ekologii, ochraně životního prostředí; v geovědních oborech 

ve všeobecné biologii, ložiskové a historické geologii a paleontologii a umí své znalosti aplikovat při práci 

v terénu z odborného i z didaktického hlediska; získá zkušenosti s metodami odborné práce v oboru teoreticky i 

prakticky při tvorbě kvalifikační práce.  

 Má kompetence v jednom ze světových jazyků na úrovni B2. Umí správně přistupovat k výuce s prvky 

informačních technologií. Mají schopnost zhodnotit své studijní výsledky a dispozice v souvislosti s volbou 

dalšího kurikulárního vývoje. 

 Absolvováním bakalářského studijního programu absolvent nezíská kvalifikaci učitele na základní a střední 

škole. Absolvováním programu Bioologie se zaměřením na vzdělávání absolvent získá nezbytný základ (výchozí 

stupeň) pro vstup do navazujícího magisterského stupně studia učitelství. V bakalářském studijním programu 

jsou obsaženy složky a jejich parciální podíly, které jsou součástí „učitelské propedeutiky“ (viz Čj. MŠMT-

21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k 

výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků, s. 8-9).  

 

Vymezení výstupních odborných znalostí a odborných dovedností: 

Odborné znalosti: 

Absolventi: 

– Charakterizují ultrastruktury buňky a biochemické procesy v buňce.  

– Charakterizují anatomické, morfologické, fyziologické a ekologické charakteristiky základních skupin 

organismů.  



– Rozeznají a popíší unikátní znaky základních druhů sinic, řas, lišejníků, mechů, cévnatých rostlin, hub, 

prvoků a mnohobuněčných živočichů vyskytujících se na území České republiky.  

– Rozeznají základní druhy nerostů, hornin a nerostných surovin, popíší jejich složení a vysvětlí jejich vznik v 

litosféře a na zemském povrchu.  

– Vysvětlí geochemické cykly hlavních (abiogenních, biogenních) prvků na Zemi.  

– Popíší stavbu zemského tělesa a hlavní endogenní a exogenní procesy v litosféře a na zemském povrchu.  

– Vysvětlí historický vývoj organismů v souvislostech s etapami geologického vývoje Země.  

– Vysvětlí teorii základních biologických laboratorních technik, zná laboratorní vybavení a chemikálie a zásady 

práce s nimi.  

– Vysvětlí zásady bezpečnosti práce v laboratoři, při výuce a v terénu.  

– Vysvětlí metody zpracování závěrečné kvalifikační práce.  

– Charakterizují pedagogiku jako vědu o výchově a vzdělávání v historickém i současném kontextu vývoje 

společnosti, vysvětlí současné tendence ve vzdělávací praxi škol v mezinárodním kontextu. 

– Na příkladech vysvětlí sociální vztahy v různých typech přirozeného i institucionálního sociálního prostředí. 

– Orientují se v problematice sociálního zařazení osob se speciálními potřebami, v užívané terminologii a 

interdisciplinárních souvislostech, klasifikaci vad a poruch ve speciálně pedagogických suboborech. 

– Vysvětlí utváření vzájemných vztahů mezi základními kategoriemi vyučovacího procesu, popíší vybrané 

koncepce výuky. 

– Operacionalizují základní pojmy pro popis výuky, adekvátně používají základní terminologii pro hodnocení 

kvality výuky, na vhodných příkladech ilustrují obsah odborné terminologie. 

 

Odborné dovednosti: 

Absolventi: 

– Umí pracovat s mikroskopickou technikou a používá ji pro rutinní determinaci a dokumentační práci. 

– Používají rutinní laboratorní metody a laboratorní vybavení v běžné biologické laboratoři.  

– Pracuje dle zásad bezpečnosti práce v laboratoři, včetně práce s chemikáliemi a biologickým materiálem.  

– Určuje běžné druhy rostlin, živočichů, hub a prokaryt, hornin a nerostů z území České republiky.  

– Umí pracovat s odbornou i cizojazyčnou literaturou při determinaci, rešerši a přípravě odborného textu.  

– Kriticky interpretuje data z popularizační literatury, učebních textů, obrazových a textových databází.  

– Umí stanovit hypotézu a stanovit výzkumné metody k jejímu ověření.  

– Analyzuje a syntetizuje data získaná terénním výzkumem standardními metodami.  

– Umí zpracovat převzatá i terénní data do standardního publikačního výstupu.  

– Umí zpracovat projektovou žádost odborného projektu. 

– Uplatňují efektivní způsoby pedagogické interakce a komunikace při realizaci seminárních projektů, připraví 

rolové a situační hry pro nácvik sociálních dovedností.  

– Reflektují vlastní osobnost a navrhují osobní program seberozvoje. 

– Doloží na příkladech z praxe využití pedagogické teorie. 

– Aplikují své poznatky na modelové sociální situace. 

– Analyzují strukturu kurikula, respektují potřeby žáků, spoluvytvářejí neohrožující a tolerantní prostředí. 

– Demonstrují didaktickou citlivost pro popis a analýzu výuky, rozpoznávají a hodnotí situace klíčové pro 

kvalitu výuky, navrhují a kriticky hodnotí zlepšující alterace pro hodnocenou výukovou situaci.  

– Shromažďují ve spolupráci s dalšími členy týmu informace a kriticky je analyzují, formulují argumenty a 

veřejně prezentují týmovou práci. 

– Mají kompetence v jednom ze světových jazyků na úrovni B2. 

 

Obecné způsobilosti: 

Absolventi: 

– Disponují postoji k lidem s postižením, které jsou nezbytné pro výkon v pomáhajících profesích. 

– Rozpoznají problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části, při řešení problémů uplatňují vhodné metody 

a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívají i myšlení tvořivé 

s použitím představivosti a intuice, správně interpretují přijímaná sdělení a věcně argumentují. 

– V nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhají dosáhnout porozumění. 

– Jsou schopni využívat kompetence k učení, řešit problémy. 

– Disponují prezentačními a komunikačními dovednosti, občanskými kompetencemi. 

 

 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 



Studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako akademický, je tvořen bloky 

předmětů z oblasti chemie a její didaktiky, blokem předmětů z oblasti pedagogiky, psychologie a obecné 

didaktiky a dále předměty pedagogické praxe. Standardní doba studia jsou 3 roky, pro absolvování je nutno získat 

minimálně 180 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit bakalářskou práci a úspěšně složit 

státní závěrečnou zkoušku dělenou v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU na dílčí části (kromě 

obhajoby jde tři státnicové předměty). Studijní plán je zpracován v souladu s metodikou ECTS implementovanou 

na ZČU (http://www.ects.zcu.cz, http://www.zcu.cz/ects); semestr má 13 týdnů, rozsah jedné vyučovací hodiny je 

45 minut. Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže. 

 

Jedná se o studijní program náležející do oblasti vzdělávání Učitelství. Pro tvorbu studijních plánů byl zvolen 

symetrický model sdruženého studia skládající se z hlavního studijního programu maior (biologie, její didaktika a 

oborová praxe, pedagogicko-psychologický modul a souvislá praxe, jazykový modul a modul závěrečné práce) a 

přidruženého studijního programu minor (modul druhého aprobačního předmětu, tedy odborné a didaktické 

předměty).  

 

Konkrétně je maioritní studijní plán programu tvořen následujícími bloky: 

 Biologie – odborný blok (60 kreditů) 

 Oborová didaktika biologie (2 kredity) 

 Učitelská propedeutika – společný základ PPD| a univerzitní základ (34 kreditů) 

 Cizí jazyk (4 kredity) 

 Pedagogická praxe (celkem 4 kredity) – oborová – chemie (2 kredity) a společná (2 kredity) 

 Semináře k bakalářské práci (9 kreditů) 

Ʃ = 113 kreditů 
 

V případě, že je uvažován studijní plán jako minoritní, pak je tvořen těmito bloky: 

 Biologie – odborný blok (60 kreditů) 

 Oborová didaktika biologie (2 kredity) 

Ʃ = 62 kreditů 
 

Uvedenou strukturu bloků a předmětů sledují i ostatní minoritní studijní plány přidružených studijních programů 

(modul budoucího druhého aprobačního předmětu, tedy odborné a didaktické předměty) v celkovém rozsahu 62 

kreditů. Tedy bakalářské dvouoborové studium biologie + druhého aprobačního předmětu je uskutečňováno ve 

struktuře: 

 Biologie – maioritní studijní plán (113 kreditů) 

 Druhý obor – minoritní studijní plán (62 kreditů) 

 Volitelné předměty (alespoň 9 kreditů, z toho 4 kredity cizí jazyk) 

Je-li naopak studijní plán jako minoritní, má studium strukturu: 

 

 První obor – maioritní studijní plán (113 kreditů) 

 Biologie – minoritní studijní plán (62 kreditů) 

 Volitelné předměty (alespoň 9 kreditů, z toho 4 kredity cizí jazyk) 

 

Vždy je zařazován jen takový minoritní studijní plán, který je v dané době na ZČU platně akreditován. 

Pedagogicko-psychologický modul (blok Pedagogika a psychologie a blok Pedagogická praxe) je zajišťován 

katedrami pedagogiky (KPG) a psychologie (KPS) a Střediskem pedagogické praxe (SPP). Volitelné předměty si 

student vybírá z celouniverzitní nabídky, doporučeny jsou však převážně cizí jazyky a předměty z oboru či 

předměty s pedagogicko-psychologickou tematikou. 

 

 Podmínky k přijetí ke studiu 

Pro program budou platit standardní celofakultní požadavky pro přijetí ke studiu na Fakultě pedagogické ZČU 

v Plzni aktualizované každoročně vyhláškou děkana k přijímacímu řízení, viz https://fpe.zcu.cz/study/applicants 

Podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a úspěšné splnění podmínek 

přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení jsou ověřovány převážně znalosti a dovednosti ze středoškolské 

biologie v gymnaziálním rozsahu učiva formou písemného testu. Písemný test se uskuteční jak v případě volby 

maioritního, tak i minoritního studijního plánu. 

 

http://www.ects.zcu.cz/
http://www.zcu.cz/ects
https://fpe.zcu.cz/study/applicants


 

Návaznost na další typy studijních programů 

Absolventi bakalářského studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání nezískávají kvalifikaci 

učitele ZŠ či učitele SŠ. Absolvováním studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání absolventi 

získají však nezbytný základ (výchozí stupeň) pro vstup do navazujícího magisterského stupně studia učitelství.  

Absolutoriem v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství biologie pro základní školy nebo 

Učitelství biologie pro střední školy se pak absolventi mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé biologie 

základních či středních škol. 

 

V souladu s rámcovými požadavky MŠMT na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná 

kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků, uvádíme v následujícím přehledu 

kreditovou náročnost základních složek odborné přípravy v bakalářském studijním programu se zaměřením na 

vzdělávání. 

Složka [  Bc. program   

učitelská propedeutika   38 kr.  

a) pedagogika, psychologie, obecná did.   22  

b) didaktika biologie + didaktika 2. oboru   4   

c) ICT, cizí jazyk ve vztahu k vzděl., univ. základ  12  

první obor - biologie   60 kr.  

druhý obor   60 kr.   

pedagogická praxe  4 kr.   

příprava závěrečné práce  9 kr.   

ostatní (volitelné)  9 kr.   

Celkem  180 kreditů 

 

 

  



B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské 

studijní programy) 
Označení studijního plánu Biologie se zaměřením na vzdělávání (major) 

V následujících tabulkách jsou pro přehlednost žlutě podbarveny předměty profilujícího základu (PZ), červeným 

písmem jsou pak zvýrazněny základní teoretické předměty (ZT). Garant předmětu je mezi vyučujícími 

zvýrazněn tučně. Jedná se o garanty platné od akademického roku 2019/2020. 

U předmětů, které jsou vyučovány formou přednášek, uvádíme všechny přednášející (bez cvičících). Jejich podíl 

na výuce je uveden v závorce za jménem. U předmětů vyučovaných formou cvičení uvádíme hlavní cvičící. U 

předmětů státních závěrečných zkoušek, obhajob kvalifikačních prací, individuálních projektů apod. uvádíme 

jejich garanty. 

Rozsah výuky je stanoven celkovým počtem vyučovacích hodin za semestr (p = přednášky, c = cvičení, 

s = semináře). Způsoby ověření znalostí jsou zkouška (Zk), zápočet (Zp), státní závěrečná zkouška (Szv). 

 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 

Způsob 

ověř. 

Počet 

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

CBG/BITC 

Biologická technika 13p + 26c  Zp 3 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Pavelka, 

Ph.D. (100 %) 1/ZS PZ 

CBG/OZP 

Ochrana životního prostředí 26p  Zp 2 

Přednášející:  

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 
(100 %) 1/ZS PZ 

CBG/GEO 

Vědy o Zemi 26p  Zk 3 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 1/ZS PZ 

CBG/MOBI 

Molekulární biologie 39p  Zk 3 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Pavelka, 

Ph.D. (100 %) 1/ZS ZT 

CBG/MOPSB 

Metody odborné práce pro 

biology 13p  Zp 1 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 1/ZS   

KVD/ZDPBI  

Zpracování dat pro biology 13p + 26s  Zp 3 

Přednášející: 

PhDr. Zbyněk Filipi, 

Ph.D. (50 %) 

PhDr. Denis Mainz, Ph.D. 

(50 %) 1/ZS   

CBG/CYTON 

Cytologie a mikrobiologie 26p + 39c  Zk 5 

Přednášející:  

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 
(100 %) 1/LS ZT 

CBG/OBOP 

Obecná botanika 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející:  

RNDr. Iva 

Traxmandlová, Ph.D. 
(100 %) 1/LS ZT 

CBG/EXBI 

Biologická exkurze 5 dnů Zp 2 

Lektoři: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (20 %) 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(20 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

(20 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová. 

Ph.D. (20 %) 

Mgr. Ivana Hradská (20 %) 1/LS PZ 



CBG/BOT1 

Botanika systematická 1 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející:  

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(50 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová. 

Ph.D. (50 %) 

2/ZS ZT 

CBG/GENE 

Genetika 13p + 13c Zk 2 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Pavelka, 

Ph.D. (100 %) 2/ZS ZT 

CBG/FYRC 

Praktikum z fyziologie rostlin 3 dny Zp 1 

Lektor:  

RNDr. Iva 

Traxmandlová, Ph.D. 
(100 %) 2/ZS ZT 

CBG/FYRP 

Fyziologie rostlin 26p  Zk 2 

Přednášející:  

RNDr. Iva 

Traxmandlová, Ph.D. 
(100 %) 2/ZS ZT 

CBG/MIPE 

Geologie pro biology 26p + 13c  Zp 3 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 2/ZS PZ 

CBG/BOT2 

Botanika systematická 2 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející:  

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 
(100 %) 2/LS ZT 

CBG/OZOPN 

Obecná zoologie a fyziologie 

živočichů 39p + 26c  Zk 5 

Přednášející: 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(50 %) 

RNDr. Pavel Vlach Ph.D. 

(50 %) 2/LS ZT 

CBG/EXDG 

Didaktická exkurze z biologie 

a geologie 5 dnů Zp 2 

Lektoři: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (20 %) 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(20 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

(20 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (20 %) 

Mgr. Petra Vágnerová 

(20 %) 2/LS PZ 

CBG/EKOO 

Ekologie 26p  Zk 3 

Přednášející: 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(100 %) 3/ZS PZ 

CBG/ZOO1 

Zoologie systematická 1 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 3/ZS ZT 

CBG/HGPT 

Paleontologie a historická 

geologie 13 + 13p  Zk 2 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 
3/LS PZ 

CBG/ZOO2 

Zoologie systematická 2 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející: 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 
(100 %) 3/LS ZT 

Celkem kreditů za povinné předměty 62  
 

  



Pedagogická praxe – povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

CBG/NAPXB 

Náslechová praxe – 

bakalářská 

1 týden 

za sem. Zp 2 

Garant: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (20 %)  

Vede seminář: Mgr. Petra 

Vágnerová (80 %) 2/LS PZ 

SPP/MA  

Mimoškolní aktivity  

2 týdny 

za sem. Zp 2 

Vede seminář:  

PaedDr. Josef Kepka, CSc. 
(100 %) ZS/LS   

Celkem kreditů za povinné předměty 4   

 

Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce – povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 
CBG/BAP1 

Bakalářská práce 1   Zp 2 
prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. 3/ZS PZ 

CBG/BAP2 

Bakalářská práce 2   Zp 7 
prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. 3/LS PZ 

Celkem kreditů za povinné předměty 9   

 

  



Pedagogicko-psychologická příprava a speciální pedagogická příprava  

povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověření 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop. 

r/s PZ/ZT 

KPG/OSPG  

Obecná a srovnávací 

pedagogika 13p + 13s Zp 2 

Přednášející:  

PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. 

(50 %) 

Mgr. et MgA. Roman Černík 

(50 %)  1/LS ZT 

KPS/ROBON  

Obecná psychologie a 

psychologie osobnosti 26p + 13s Zk 3 

Přednášející:  

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. 

(50 %)  

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, 

Ph.D. (25 %) 

PhDr. Mgr. Kateřina Lohrová, 

Ph.D. (25 %) 1/LS ZT 

KPS/VOPS  

Vývojová psychologie 13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

prof. PhDr. Lenka Šulová, 

CSc. (50 %)  

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, 

Ph.D. (25 %) 

PhDr. Mgr. Kateřina Lohrová, 

Ph.D. (25 %)  2/ZS ZT 

KPG/OSR1  

Osobnostně sociální rozvoj 13s Zp 1 

Vede seminář:  

MgA. Eva Gažáková, Ph.D. 
(20 %) 

Mgr. et MgA. Roman Černík 

(10 %) 

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, 

Ph.D. (70 %) 2/ZS 

 
KPG/SOCPG  

Sociální pedagogika 13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. 

(100 %) 2/ZS ZT 

KPS/SOCPS  

Sociální psychologie 13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

doc. PhDr. Jana Miňhová, 

CSc. (50 %) 

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. 

(50 %) 2/LS ZT 

KPG/SPECP  

Speciální pedagogika 13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

PhDr.Josef Slowík, Ph.D. 

(100 %) 2/LS ZT 

KPG/ZRHV  

Základy reflexe a 

hodnocení kvality výuky 13p + 13s Zp 2 

Přednášející:  

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 
(100 %) 2/LS ZT 

KPG/OBDI  

Obecná didaktika  13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

prof. PhDr. Ing. Lenka 

Hajerová Müllerová, Ph.D., 

MPH (100 %) 3/LS ZT 

Celkem kreditů za povinné předměty 18   

 

  



Pedagogicko-psychologická příprava a speciální pedagogická příprava  

povinně volitelné předměty blok 1 

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověření 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r/s PZ/ZT 

KPS/POZPS  

Pozitivní psychologie  26s Zp 2 

Vede seminář:  

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. 
(100 %) 3/ZS   

KPS/PSPRO  

Psychologie práce a 

organizace 26p Zp 2 

Přednášející:  

Mgr. Vladimíra Lovasová, 

Ph.D. (50 %) 

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. 

(50 %) 3/ZS   

KPS/PSZ  

Psychologie zdraví 26p Zp 2 

Přednášející:  

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, 

Ph.D. (50 %)  

Mgr. Václava Klimtová (50 %) 3/ZS   

KPS/SPVA  

Sociálně psychologický 

výcvik 26s Zp 2 

Vede seminář:  

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, 

Ph.D. (35 %)  

Mgr. Václava Klimtová (30 %) 

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. 

(35 %)  3/ZS   

Minimální počet kreditů ze skupiny 2   

 

Pedagogicko-psychologická příprava a speciální pedagogická příprava  

povinně volitelné předměty blok 2 

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověření 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r/s PZ/ZT 

KPG/ANO  

Andragogika  26p Zp 2 

Přednášející:  

prof. PhDr. Ing. Lenka 

Hajerová Müllerová, Ph.D., 

MPH (100 %) 3/ZS  

KPG/INKLP  

Inkluzivní pedagogika  13p + 13s Zp 2 

Přednášející:  

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 

(100 %) 3/ZS  

KPG/OSR2  

Osobnostně sociální rozvoj 

2 26s Zp 2 

Vede seminář:  

MgA. Eva Gažáková, Ph.D. 
(50 %) 

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, 

Ph.D. (50 %) 3/ZS  

KPG/SCPA  

Sociální patologie  26p Zp 2 

Přednášející:  

doc. PaedDr. Marie Kocurová, 

Ph.D. (100 %) 3/ZS  

KPG/TVAV  

Teorie výchovy a 

vzdělávání 13p + 13s Zp 2 

Přednášející:  

PhDr. Dagmar Šafránková, 

Ph.D. (50 %) 

doc. PaedDr. Ladislav 

Podroužek, Ph.D. (50 %)  3/ZS  

KPG/VZZS  

Výchova ke zdravému 

životnímu stylu 26p Zp 2 

Přednášející:  

doc. PaedDr. Ladislav 

Podroužek, Ph.D. (50 %)  

PhDr. Dagmar Šafránková, 

Ph.D. (50 %) 3/ZS  

Minimální počet kreditů ze skupiny 2   

 

  



Pedagogicko-psychologická příprava – doporučené volitelné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověření 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r/s PZ/ZT 

KPG/AVO  

Aktivity v oboru 26s Zp 2 

Vede seminář:  

Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. 
(100 %) ZS/LS   

KPS/APVM  

Asistence při výzkumných 

metodách  26s Zp 2 

Přednášející:  

Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. 
(100 %) ZS/LS   

KPG/DPG  

Dějiny pedagogiky 13p + 13s Zp 2 

Přednášející:  

Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. 

(100 %) ZS/LS   

KPS/MTV  

Moderní technologie ve 

vzdělávání  26p Zp 2 

Přednášející:  

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. 

(50 %) 

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, 

CSc., dr. h. c. (50 %) 3/ZS 

 

KPS/PSPAB  

Psychopatologie  13p + 13s Zp 2 

Přednášející:  

doc. PhDr. Jana Miňhová, 

CSc. (50 %) 

Mgr. Vladimíra Lovasová, 

Ph.D. (50 %) ZS/LS   

KPS/PSROD  

Psychologie rodiny 13p + 13s Zp 2 

Přednášející:  

Mgr. Vladimíra Lovasová, 

Ph.D. (100 %) ZS/LS   

KPS/RETE  

Relaxační a energizační 

techniky 26s Zp 2 

Vede seminář:  

doc. PhDr. Jana Miňhová, 

CSc. (50 %) 

Mgr. Vladimíra Lovasová, 

Ph.D. (50 %) ZS/LS   

KPG/VYVSK  

Výchova a vzdělávání v 

sociálním kontextu  13p + 13s Zp 2 

Přednášející:  

doc. PaedDr. Ladislav 

Podroužek, Ph.D. (100 %) ZS/LS   

Minimální počet kreditů ze skupiny 4   

 

Cizí jazyky – povinně volitelné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověření 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r/s PZ/ZT 

UJP/AA  

Angličtina A 26c Zk 4  ZS/LS   

UJP/FA  

Francouzština A 26c Zk 4  ZS/LS   

UJP/NA  

Němčina A 26c Zk 4  ZS/LS   

UJP/RA  

Ruština A  26c Zk 4  ZS/LS   

UJP/SA  

Španělština A 26c Zk 4  ZS/LS   

Minimální počet kreditů ze skupiny 4   

 

  



Univerzitní základ – povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověření 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r/s PZ/ZT 

KČJ/KJPH  

Kultura jazykového 

projevu 26s Zp 2 

Vede seminář:  

PhDr. Jana Vaňková (100 %) 2/ZS   

KVD/ITVV  

Informační technologie 

ve výuce  26s Zp 2 

Vede seminář:  

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. 
(100 %)  2/LS   

Celkem kreditů za povinné předměty 4   

 

Univerzitní základ – povinně volitelné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověření 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r/s PZ/ZT 

CBG/BIZV  

Biologie dítěte a 

zdravotní výchova 26p  Zk 2 

Přednášející:  

RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 
(100 %) 1/ZS   

KMT/FV  

Finanční výchova 26s Zp 2 

Vede seminář:  

RNDr. Václav Kohout, Ph.D. 
(100 %) ZS/LS   

KCH/CHAS1 

Chemie a společnost 1 26p  Zp 2 

Přednášející:  

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. 
(100 %) ZS/LS   

KCH/CHEHR  

Chemie hrou 13s Zp 2 

Vede seminář:  

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. 
(100 %) ZS/LS   

KTV/TVUI  

Tělesná výchova pro 

učitele 1 26c Zp 2 

Cvičící:  

Mgr. Radek Zeman (100 %) ZS/LS   

KTV/TVUO  

Tělesná výchova pro 

učitele 2 26c Zp 2 

Cvičící:  

Mgr. Radek Zeman (100 %) ZS/LS   

KFI/UDF  

Úvod do filosofie  26p  Zp 2 

Přednášející:  

doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, 

CSc. (100 %) ZS/LS   

Minimální počet kreditů ze skupiny 4   

 

Státní závěrečná zkouška - povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 
KPG/BSZK  

SZ pedagogicko-

psychologická 

propedeutika    Szv   doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 3/LS ZT 

CBG/SZB 

Státní závěrečná zkouška   Szv   prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 3/LS ZT 

Celkem kreditů za povinné předměty 0   

 

  



Rozložení předmětů Všechny  PZ ZT 

Povinné předměty 88 77 55 

Povinné předměty - závěrečná práce 9 9 – 

Povinně volitelné předměty 12 – – 

Kredity pro volbu studenta 9 – – 

Celkem kreditů 118 86 55 

 

Rozložení předmětů Všechny  PZ ZT 

Obor 62 58 38 

Oborová didaktika – – – 

PPD + UZ 38 17 17 

Pedagogická praxe 4 2 – 

Kvalifikační práce 9 9 9 

Kredity pro volbu studenta 5 – – 

Celkem kreditů 118 86 55 

 

  



 Součásti SZZ a jejich obsah   

Cílem SZZ je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného 

studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky.  

Na závěr bakalářského stupně studia koná student podle zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ státní závěrečnou zkoušku 

prověřující znalosti z tematických okruhů určených podmiňujícími předměty.  

Druhou část tvoří obhajoba bakalářské práce.  

Třetí část tvoří státní závěrečná zkouška z pedagogicko-psychologické propedeutiky.  

Čtvrtou část tvoří státní závěrečná zkouška ze studijního programu podle studijního plánu přidruženého studijního 

programu minor.  

Státní závěrečnou zkoušku lze konat v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU a Vyhláškou děkana 

02VD/2018, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem a odevzdal-li v 

určeném termínu kvalifikační práci. Hodnocení SZZ jako celku odráží hodnocení všech dílčích částí SZZ (včetně 

obhajoby diplomové práce). SZZ nebo její část lze v případě neúspěchu opakovat v průběhu studia nejvýše 

dvakrát. 

Konkrétní znění tematických okruhů z molekulární biologie, cytologie a genetiky, obecné a systematické 

botaniky a obecné a systematické zoologie ke státní závěrečné zkoušce z biologie je zveřejněno na webových 

stránkách OB, viz https://www.cbg.zcu./OB/studium/ftp/stat_bc.pdf  

a fakulty http://fpe.zcu.cz/about/akreditace/ 

 

 

Další studijní povinnosti  

Všechny studijní povinnosti jsou zahrnuty ve studijním plánu. Pedagogická praxe je součástí samostatného bloku 

ve studijním plánu. Její délka, výstup a organizace jsou dány předměty, které se v něm nachází. Podrobněji 

v příloze B-IV. 

 

 

 

 

Návrh témat kvalifikačních prací 

a témata obhájených prací 

 

Témata: 

1) Inventarizační výzkum určité skupiny bezobratlých (měkkýši, pavouci, vážky, motýli, korýši) vybraného 

území.  

2) Inventarizační mykologický výzkum vybraného území.  

4) Botanický výzkum vybraného území s důrazem na ruderální flóru. 

4) Fykologický výzkum vybraného území. 

5) Společenstva ryb ve vybraných tocích ČR. 

Obhájené práce:  

Dostupné na https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html 

Kliková, K. (2016): Měkkýši v okolí Letkova a Božkova na Plzeňsku. 

Bešta, L. (2017): Motýli (Lepidoptera) vybraných lokalit Klatovska. 

Šmíd, D. (2016): Mykologický průzkum Židovského lesa u Všerub (okres-Plzeň-sever). 

Lukášová, V. (2016): Sledování výskytu škumpy obecné (Rhus typhina) v Plzni (Malý Bolevec, Újezd, Zábělá, 

Červený Hrádek, Doubravka, Bílá Hora, Severní Předměstí, Chlumek, Bukovec). 

Járová, K. (2017): Řasová flóra mělkých vodních nádrží v okolí Plzně. 

 

Návrh témat rigorózních prací 

a témata obhájených prací 

 

Nejsou 

 Součásti SRZ a jejich obsah  

Není 

 

  

https://www.cbg.zcu./OB/studium/ftp/stat_bc.pdf
http://fpe.zcu.cz/about/akreditace/
https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html


B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské 

studijní programy) 
Označení studijního plánu Biologie se zaměřením na  

vzdělávání (minor) 

V následujících tabulkách jsou pro přehlednost žlutě podbarveny předměty profilujícího základu (PZ), červeným 

písmem jsou pak zvýrazněny základní teoretické předměty (ZT). Garant předmětu je mezi vyučujícími 

zvýrazněn tučně. Jedná se o garanty platné od akademického roku 2019/2020. 

U předmětů, které jsou vyučovány formou přednášek, uvádíme všechny přednášející (bez cvičících). Jejich podíl 

na výuce je uveden v závorce za jménem. U předmětů vyučovaných formou cvičení uvádíme hlavní cvičící. U 

předmětů státních závěrečných zkoušek, obhajob kvalifikačních prací, individuálních projektů apod. uvádíme 

jejich garanty. 

Rozsah výuky je stanoven celkovým počtem vyučovacích hodin za semestr (p = přednášky, c = cvičení, 

s = semináře). Způsoby ověření znalostí jsou zkouška (Zk), zápočet (Zp), státní závěrečná zkouška (Szv). 

 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 

Způsob 

ověř. 

Počet 

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

CBG/BITC 

Biologická technika 13p + 26c  Zp 3 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Pavelka, 

Ph.D. (100 %) 1/ZS PZ 

CBG/OZP 

Ochrana životního prostředí 26p  Zp 2 

Přednášející:  

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 
(100 %) 1/ZS PZ 

CBG/GEO 

Vědy o Zemi 26p  Zk 3 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 1/ZS PZ 

CBG/MOBI 

Molekulární biologie 39p  Zk 3 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Pavelka, 

Ph.D. (100 %) 1/ZS ZT 

CBG/MOPSB 

Metody odborné práce pro 

biology 13p  Zp 1 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 1/ZS   

KVD/ZDPBI  

Zpracování dat pro biology 13p + 26s  Zp 3 

Přednášející: 

PhDr. Zbyněk Filipi, 

Ph.D. (50 %) 

PhDr. Denis Mainz, Ph.D. 

(50 %) 1/ZS   

CBG/CYTON 

Cytologie a mikrobiologie 26p + 39c  Zk 5 

Přednášející:  

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 
(100 %) 1/LS ZT 

CBG/OBOP 

Obecná botanika 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející:  

RNDr. Iva 

Traxmandlová, Ph.D. 
(100 %) 1/LS ZT 

CBG/EXBI 

Biologická exkurze 5 dnů Zp 2 

Lektoři: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (20 %) 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(20 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

(20 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová. 

Ph.D. (20 %) 

Mgr. Ivana Hradská (20 %) 1/LS PZ 



CBG/BOT1 

Botanika systematická 1 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející:  

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(50 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová. 

Ph.D. (50 %) 

2/ZS ZT 

CBG/GENE 

Genetika 13p + 13c Zk 2 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Pavelka, 

Ph.D. (100 %) 2/ZS ZT 

CBG/FYRC 

Praktikum z fyziologie rostlin 3 dny Zp 1 

Lektor:  

RNDr. Iva 

Traxmandlová, Ph.D. 
(100 %) 2/ZS ZT 

CBG/FYRP 

Fyziologie rostlin 26p  Zk 2 

Přednášející:  

RNDr. Iva 

Traxmandlová, Ph.D. 
(100 %) 2/ZS ZT 

CBG/MIPE 

Geologie pro biology 26p + 13c  Zp 3 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 2/ZS PZ 

CBG/BOT2 

Botanika systematická 2 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející:  

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 
(100 %) 2/LS ZT 

CBG/OZOPN 

Obecná zoologie a fyziologie 

živočichů 39p + 26c  Zk 5 

Přednášející: 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(50 %) 

RNDr. Pavel Vlach Ph.D. 

(50 %) 2/LS ZT 

CBG/EXDG 

Didaktická exkurze z biologie 

a geologie 5 dnů Zp 2 

Lektoři: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (20 %) 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(20 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

(20 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (20 %) 

Mgr. Petra Vágnerová 

(20 %) 2/LS PZ 

CBG/EKOO 

Ekologie 26p  Zk 3 

Přednášející: 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(100 %) 3/ZS PZ 

CBG/ZOO1 

Zoologie systematická 1 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 3/ZS ZT 

CBG/HGPT 

Paleontologie a historická 

geologie 13 + 13p  Zk 2 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal 

Mergl, CSc. (100 %) 
3/LS PZ 

CBG/ZOO2 

Zoologie systematická 2 26p + 26c  Zk 4 

Přednášející: 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 
(100 %) 3/LS ZT 

Celkem kreditů za povinné předměty 62  
 

  



 

Státní závěrečná zkouška - povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

CBG/SZB 

Státní závěrečná zkouška   Szv   
prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. 3/LS ZT 

Celkem kreditů za povinné předměty 0   

 

 

 

 

  



  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biologická technika – CBG/BITC 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26c hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zápočtový test, ověření dovedností v laboratorní práci, aktivní účast na cvičeních,  

 

Garant předmětu Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100%), cvičení (100%) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Bezpečnost práce v laboratoři  

2. Historie mikroskopických technik. 

3. Základní optické principy. 

4. Stavba mikroskopu, příprava preparátů. 

5. Práce se stereoskopickým mikroskopem. 

6. Elektronová mikroskopie, příprava preparátů elektronové mikroskopie 

7. Pipetování, izolace DNA, příprava agarového gelu a vizualizace DNA na gelu, příprava bakteriálních kultur. 

8. Sběr, preparace a konzervace rostlinného a živočišného materiálu 

9. Typy barvení mikroskopických preparátů. 

10. Zalévání tkáně do parafinových bločků, řezání a příprava preparátů. 

11. Dokumentace biologických objektů (digitální fotografie, kresba a počítačová grafika).  

12. Základní laboratorní a měřicí přístroje v biologii (pH-metr, oxymetr, fluorimetr, elektroforéza, centrifuga aj.).  

13. Zápočtový test. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  
KNOZ, J., OPRAVILOVÁ, V. (1992): Základy mikroskopické techniky. – MU Brno. Brno. 

KŘÍSA, B., PRÁŠIL, K. (1989): Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu: určeno pro posl. přírodověd. fak. – 

SPN. Praha.  

LELLÁKOVÁ, F. a kol. (1985): Zoologická technika. – UK. Praha.  

VEJRAŽKA, M. (on-line): Buněčné kultury. – http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/textova-verze-

prednasek/bunecne-kultury-vejrazka.pdf 

Doporučená literatura:  
HABROVÁ, V. (1985): Mikroskopická technika. – SPN. Praha.  

KALINA, T., VÁŇA J. (2005): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. – Karolinum, 

Praha. 

ROSYPAL, S. (1994): Bakteriologie a virologie. – Scientia. Praha.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 



Název studijního předmětu Ochrana životního prostředí – CBG /OZP 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zápočtový test 

 

Garant předmětu RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do ochrany životního prostředí. Základní pojmy, životní prostředí a jeho složky.  

2. Ochrana přírody a krajiny. Zvláště chráněná území.  

3. Druhová ochrana. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.  

4. Antropogenní znečišťování ovzduší, klima a skleníkový efekt, globální oteplování, ozon, ozónová vrstva. Znečištění 

ovzduší, následky. Smog, jeho typy, vlivy na člověka a ekosystémy. Cesty snižování škodlivin v ovzduší.  

5. Voda, koloběh vody, množství na Zemi, zdržení v atmosféře, hydrosféře, kryosféře. Využitelnost a využití vody a 

vodních zdrojů. Znečištění vody, následky. Samočistící procesy, čištění odpadních vod. Hlavní globální aspekty ochrany 

vod.  

6. Půda. Definice, charakteristiky, půdní typy. Využití půdy člověkem, degradace a intoxikace půdy, produkce potravin.  

7. Zdraví lidí a prostředí (fyzikální, chemické, biologické a sociální aspekty). Cizorodé látky (kancerogenní, mutagenní, 

teratogenní a alergenní účinky). Vztah dávky a účinku.  

8. Národní a globální aspekty ŽP. Nekontrolovatelný růst lidstva. Vyčerpávání přírodních zdrojů. Ekologické katastrofy 

a zdraví člověka (Černobyl, Bhopál, Seveso).  

9. Přirozená a civilizační rizika, percepce, hodnocení a řízení rizik.  

10. Odpady. Zdroje energie a surovin, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, výroba x spotřeba. Klasifikace odpadu, 

nakládání s odpady a jejich zneškodňování (recyklace, kompostování).  

11. Biologická diversita na Zemi. Počet známých/žijících druhů, vznik a zánik druhu jako přirozený fylogenetický 

proces a jako následek lidských aktivit. Hlavní ohrožené biomy, ekosystémy, skupiny, druhy.  

12. Environmentální výchova, TUR.  

13. Současná úroveň ŽP ve vybraných regionech ČR. Historie, Institucionální zabezpečení ochrany ŽP. Zápočtový test.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

STORCH, D. A MIHULKA, S. 2000. Úvod do současné ekologie. – Portál. Praha.  

PRIMACK, R., KINDLMAN, P., JERSÁKOVÁ, J. 2001. Biologické principy ochrany přírody. – Portál. Praha.  

BRANIŠ, M., 1999: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 2 přepracované vydání. Informatorium Praha, 169 s.  

BRANIŠ, M. et al 1999: Výkladový slovník vybraných termínu z oblasti životního prostředí a ekologie. Karolinum Praha. 

46 s.  

 

Doporučená literatura: 

FRIEDMAN, B. 1995: Environmental ecology. The ecological effects of pollution, disturbance and other stresses. Second 

edition. Academic Press. 606 s.  

MILLER, G.,T., Jr. 1990: Living in the environment, An introduction to environmental science. Wadsworth Publishing 

Company, USA. 620 s. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Vědy o Zemi – CBG/GEO 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška písemná 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Vznik sluneční soustavy a Země. Tvar a reliéf Země. Fyzikální vlastnosti Země (tíhové pole, magnetické pole, zemské 

teplo). Vertikální pohyby litosféry a pláště, teorie izostáze. 

2. Chemické složení Země. Mineralogie obecná.  

3. Mineralogie systematická.  

4. Horniny a jejich vznik (klasifikace a terminologie).  

5. Vnitřní stavba Země a zemské obaly (jádro, plášť, kůra, hydrosféra, atmosféra).  

6. Globální tektonické procesy (konvergentní a divergentní rozhraní litosférických desek, procesy na jejich rozhraní).  

7. Endogenní procesy (vznik nerostů z taveniny, magma, tektonika).  

8. Endogenní procesy (vulkanismus, zemětřesení).  

9. Exogenní procesy (zvětrávání, sluneční záření, gravitace).  

10. Exogenní procesy (proudící a podzemní voda, činnost ledu).  

11. Exogenní procesy (činnost větru, činnost moře).  

12. Základy stratigrafie.  

13. Facie; zápočtový test.  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

BEAZLEY, M. (1998): Anatomie Země. – Albatros. Praha. 

KACHLÍK, V., CHLUPÁČ, I. (2000): Základy geologie. Historická geologie. – Karolinum. Praha.  

KRAFT, J., MENTLÍK, P. (2004): Úvod do geologie pro geografy: Endogenní a exogenní dynamika. – FPE ZČU. Plzeň. 

SLAVÍK F., NOVÁK J., KOKTA J. (1974): Mineralogie. – Academia. Praha. 

 

Doporučená literatura:. 

BERNARD, J. H. a kol. (2000): Minerály České republiky. – Academia. Praha. 

DUDEK, A., MALKOVSKÝ, M., SUK, M. (1984): Atlas hornin. – Academia. Praha. 

LUHR, J. F. (2004): Země. Knižní klub. Praha. 

VELEBIL., D. (2012): Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách. – Academia. Praha.  

ZAMARSKÝ, V., KUDĚLÁSKOVÁ, M. A SLIVKA, V. (1990): Mineralogie a petrografie. – VŠB. Ostrava 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Molekulární biologie – CBG/MOBI 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 39p hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška ústní, zápočtový test 

 

Garant předmětu Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Eukaryotní a prokaryotní buňka - organely, mezibuněčné spoje, chemické složení, životní funkce buňky  

2. Buňky - metabolismus, pohyb, komunikace, transport, růst, rozmnožování - mitosa, meiosa, atd. 

3.Struktura DNA, RNA, proteinů, centrální dogma molekulární biologie, genetický kód  

4. Struktura prokaryotního a eukaryotního genomu 

5. Genové rodiny, repetitivni sekvence, transpozómy, organelové genomy 

6. Replikace, transkripce a posttranskripční úpravy 

7. Translace a posttranslační úpravy, regulace genové exprese, metylace a jiné modifikace DNA  

8. Kontrola buněčného cyklu, diferenciace, apoptóza, mutace, reparace, nádorová onemocnění, operony, fágová exprese, 

řízená transkripce u eukaryot, signální molekuly 

9. Metody molekulární biologie - izolace nukleových kyselin, centrifugace, elektroforéza, restrikční enzymy 

10. PCR, klonováni, značení NK, hybridizace 

11. Sekvenování, sekvenování nové generace 

12. Chromatografie, in vitro translace, FISH, DNA čipy  

13. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) a jejich možnosti pro budoucnost 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 
ROSYPAL, S. 2006. Úvod do molekulární biologie. 4.,rozš. vyd. Brno: Stanislav Rosypal. 

ALBERTS, B. a kol. 2014. Molecular Biology of the Cell. New York: Garland Science. 

 

Doporučená literatura:  
ALBERTS, B. a kol. 2001: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. – Espero. Ústí nad Labem. 

ŽUROVEC, J. 1999. Molekulární biologie živočichů. Biologická fakulta JCU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metody odborné práce pro biology – CBG/MOPSB 

Typ předmětu Povinný  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p  hod.  13 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Vypracování projektu (prezentace, poster) k zadanému tématu, zápočtový test 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Základní údaje o VŠ studiu, kvalifikační a kariérní postup, VŠ tituly v ČR a ve světě.  

2. Zahraniční mobility a vědecké stáže. Principy tvůrčí, vědecké a odborná práce v biologii, definice vědy, etika vědy, 

mezinárodní spolupráce v biologických oborech.  

3. Informační zdroje a práce s nimi I., informace k samostatné práci studentů.  

4. Informační zdroje a práce s nimi II.  

5. Informační zdroje a práce s nimi III. 

6. Příprava výzkumného projektu z biologických disciplín, studentské projekty a soutěže.  

7. Projekty a grantové systémy, ekonomické zajištění biologického výzkumu.  

8. Odborné semináře a konference, příprava přednášky a prezentace v biologických oborech.  

9. Příprava posteru. Příprava odborného a vědeckého textu (bakalářská, diplomové práce, odborný text).  

10. Oponentní a recenzní řízení, peer review proces.  

11. Hodnocení výzkumu v biologických oborech.  

12. Akreditace pracovišť a programů.  

13. Popularizace vědy. Výstavy, expozice, muzea, science communication v biologických oborech.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. – Praha. Academia. 2000.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Zpracování dat pro biology – KVD/ZDPBI 

Typ předmětu Povinný  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Ústní , písemný test 

 

Aktivní účast na semináři spočívající v řešení praktických příkladů využitelných při výuce biologie.  

Vypracování zadaných seminárních úkolů tematicky orientovaných na situace ze školního prostředí.  

Splnění praktických testů.  

Garant předmětu PhDr. Zbyněk Filipi  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (50 %)  

Vyučující PhDr. Denis Mainz (přednášky 50 %), student DS (lektor seminářů 100 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Šablona dokumentu a styly ve vazbě na využití možností hromadné korespondence pro biology.  

2. Netextové a automatické prvky v textových dokumentech pro biology (diagramy, obrázky, odkazy atd.).  

3. Spolupráce více biologů při tvorbě textového dokumentu. 

4. Dokončení textového dokumentu s kontrolou před tiskem pro biology (typografické zásady, pravopis atd.). 

5. Analýza tabulkových dat, adresování, početní operace, vzorce, funkce pro biology.  

6. Vyhledávací operace a práce s textovými hodnotami v tabulkách pro biology.  

7. Možnosti a způsoby zobrazení, formátování a podmíněného formátování tabulkových dat, 

8. Řazení, filtrování a souhrny tabulkových dat pro biology.  

9. Reprezentace tabulkových dat a grafy pro biology.  

10. Formuláře a jejich tvorba s přímou vazbou na využití tabulkových procesorů a kalkulátorů pro biology. 

11. Využití šablon v prezentacích pro biology.  

12. Práce s interními i externími objekty v prezentacích pro biology.  

13. Prezentace a interaktivní tabule. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 

BÁRTEK, K. A KUBRICKÝ, J. Pokročilé použití MS Excel při tvorbě elektronických výukových materiálů. Olomouc, 2015. 

ISBN 978-80-244-4559-5. 

BEDŘICHOVÁ, J. A HORNÝ, S. Počítačová typografie a sazba. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1946-

3.  

DANNHOFEROVÁ, J. 1001 tipů a triků pro Microsoft Word 2007-2010. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-

80-251-3439-9 

KRÁL, M. A MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2007: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 

2007. ISBN 978-80-251-1619-7. 

LAURENČÍK, M .Excel - pokročilé nástroje: funkce, marka, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha, 

2016. ISBN 978-80-247-5570-0 

PECINOVSKý, J. 333 tipů a triků pro Microsoft Excel 2013: [sbírka nejužitečnějších postupů a řešení] . Brno: Computer 

pess, 2014. ISBN 978-80-251-4130-4. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Cytologie a mikrobiologie – CBG/CYTON 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 39c hod.  68 kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška písemná, zápočtový test, odevzdání protokolů ze cvičení 

 

Garant předmětu RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující Mgr. Jaroslav Pavelka. Ph.D. (cvičení 100 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do cytologie a mikrobiologie, vymezení oborů. Buňka jako stavební jednotka organismů.  

2. Nebuněčné organismy - priony, viry 

3. Reprodukce virů, infekce. 

4. Prokaryotická buňka (její stavba a funkce).  

5. Eukaryotická buňka (rostlinná, živočišná, buňka hub).  

6. Membránové organely eukaryotické buňky.  

7. Cytoskelet. Řasinky, bičíky. 

8. Paraplazma rostlinné a živočišné buňky a buňky hub. 

9. Jádro. Chromozóm, struktura chromozómu. 

10. Rozmnožování na buněčné úrovni. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování. 

11. Mitóza. 

12. Meióza. 

13. Buněčný cyklus. Zápočtový test. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

ALBERTS, B. a kol. 1998. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero 

Publishing. 

 

Doporučená literatura: 

DE DUVE, Ch. 1985. A Guided Tour of the Living Cell. University Press.  

ROMANOVSKÝ, A. 1985. Obecná biologie. SPN, Praha.  

ROSYPAL, S. 1994. Přehled biologie. Scientia, Praha.  

ROSYPAL, S. 1997. Úvod do molekulární biologie. 2. rozš. vyd. Brno 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Obecná botanika – CBG/OBOP 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c hod.  52 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška písemná, zápočtový test, odevzdání protokolů ze cvičení 

 

Garant předmětu RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující Mgr. Linda Koutová (cvičení 100 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do botaniky.  

2. Rostlinná buňka: struktura.  

3. Rostlinná buňka: procesy na úrovni buňky 

4. Histologie.  

5. Úvod do morfologie. Kořen.  

6. Stonek.  

7. Pupen. List – 1. část. 

8. List – typy a části listu, žilnatina. 

9. Morfologie květu. 

10. Květenství. Opylení a oplození. Embryogeneze. 

11. Semeno a plod.  

12. Anatomie a morfologie: mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné. Ontogenetické cykly rostlin.  

13. Nepohlavní rozmnožování. Životní formy. Biomy, biogeografické oblasti - úvod. Symbiotické vztahy  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

SLAVÍKOVÁ Z.: Morfologie rostlin (skriptum PřF UK). – Praha. 1984 

VOTRUBOVÁ O. Anatomie rostlin. 1. vyd. – Praha: Karolinum. 1996 

 

Doporučená literatura: 

KREJČÍ P., Mendelova univerzita: Multimediální učební text – Obecná botanika. Dostupný online: 

http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/ 

KUČERA T., Západočeská univerzita: Obecná botanika. online:http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/obop/index.php 

ŠTECH M., Biologická (Přírodovědecká) fakulta Jihočeské univerzity: Morfologie (převážně krytosemenných rostlin). 

Dostupný online: http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/morfologiezacatek.html 

Slovník anatomie rostlin. Dostupný online: 

http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/anatomie/slovnik/slovnik.htm 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biologická exkurze – CBG/EXBI 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dnů hod.  30 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Exkurze 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Praktické poznání předložených zástupců, průběžná kontrola znalostí 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Lektorování exkurze (20 %), organizační zajištění 

Vyučující RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D, (lektorování 20 %)  

RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. (lektorování 20 %), Mgr. Jiří Kout, Ph.D. (lektorování 20 %), Mgr. Ivana Hradská 

(lektorování 20 %). 

Stručná anotace předmětu  

Exkurze zaměřená na metodiky sběru a vyhodnocení biologického materiálu, demonstraci významných skupin 

živočichů, rostlin a hub, jejich determinaci, bionomii, ekologii a ochranu.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

BUCHAR, J. a kol.: Klíč k určování bezobratlých. – Scientia. Praha 1995. 

HUDEC, K., KOLIBÁČ, J., LAŠTŮVKA, Z. PAŇÁZ, M. a kol. Příroda České republiky. – Academia. Praha. 2007. 

KUBÁT, K. (ed.): Klíč ke květeně Česká republiky. – Academia. Praha 2002. 

 

Doporučená literatura: 

KREJČA, J. et al.: Velká kniha živočichů. – Priroda. Bratislava. 2001. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Botanika systematická 1 – CBG/BOT1 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c hod.  52 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška kombinovaná, zvládnutí poznávací části k zápočtu, odevzdání protokolů 

ze cvičení 

 

Garant předmětu Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (50 %), cvičení (25 %) 

Vyučující Mgr. Veronika Cholevová (cvičení 50 %), RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 

(přednáška 50 %, cvičení 25 %). 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvodní přednáška: historický a současný pohled na taxonomii organismů, vymezení aktuálních eukaryotních říší, 

endosymbiotická teorie, Cyanobacteria.  

2. Acrasiomycota, Euglenophyta, SAR - Plasmodiophoromycota, Chlorarachniophyta.  

3. Dinophyta, obecná charakteristika Heterokontophyta, Phaeothamniophyceae, Chrysophyceae, Fucophyceae.  

4. Heterokontophyta - Xanthophyceae, Eustigmatophyceae, Bacillariophyceae, Raphidophyceae, Labyrinthulomycota, 

Peronosporomycota.  

5. Cryptophyta, Haptophyta, Archaeplastida: Glaucophyta. 

6. Rhodophyta, Chlorophyta: úvodní charakteristika, Prasinophyceae s.l. 

7. Chlorophyta: Ulvophyceae, Cladophorophyceae, Bryopsidophyceae, Dasycladophyceae, Trentepohliophyceae, 

Trebouxiophyceae, Chlorophyceae. 

8. Charophyta: Mesostigmatophyceae, Chaetosphaeridiophyceae, Klebsormidiophyceae, Coleochaetophyceae, 

Charophyceae, Zygnematophyceae 

9. Myxomycota, Fungi - obecná charakteristika. 

10. Chytridiomycota, Blastocladiomycota, Microsporidiomycota, Zygomycota. 

11. Glomeromycota, Ascomycota - Taphrinomycotina, Saccharomycotina. 

12. Ascomycota - Pezizomycotina. 

13. Basidiomycota, Lichenes. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

KALINA, T., VÁŇA, J. (2005): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. – Karolinum. 

Praha.  

 

Doporučená literatura:  

GRAHAM, L.E., WILCOX, L.W. (2000): Algae. – Prentice Hall. Upper Saddler River.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Genetika – CBG/GENE 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13c hod.  13 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška ústní, zápočtový test 

 

Garant předmětu Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující   

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do genetiky. Molekulární úroveň genetických procesů.  

2. Organizace genomu eukaryot a prokaryot. Replikace, transkripce, translace a jejich regulace. Mutace, typy, rozdělení 

a příčiny jejich vzniku. 

3. Obecná genetika – Mendel, základní pojmy a zákony. 

4. Obecné zákonitosti dědičnosti mnohobuněčných organismů. Vertikální přenos genetické informace. Genové interakce. 

Letální geny. 

5. Genová vazba, mapování chromozomů a tříbodový test. 

6. Dědičnost a pohlaví. 

7. Dědičnost kvantitativních znaků. Základy statistiky. Mnohočetné alely. 

8. Dědičnost krevních systémů. HLA systém. Mimojaderná dědičnost. 

9. Genetika populací. Vztahy mezi četnostmi genotypů a alel. Použití Hardy-Wainbergova principu. 

10. Molekulární evoluce. Neutrální teorie molekulární evoluce. 

11. Genetika člověka. Genealogie a výpočty prognóz. Základy klinické a biochemické genetiky.  

12. Genové inženýrství, biotechnologie a genová terapie. DNA diagnostika.  

13. Eugenika a perspektivy lékařské genetiky. Genetická prognóza a prevence. Prenatální diagnostika.  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 
ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem, 1998.  

NEČÁSEK, J., CETL, I. a kol. Obecná genetika. SPN, Praha. 1979. 

ROMANOVSKÝ, A. Obecná biologie: celost. vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. a pedagog. fakult. Praha: SPN, 

1985.  

ROSYPAL, S. Úvod do molekulární biologie. 2., rozš. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 1997.  

ROSYPAL, S.: Úvod do molekulární biologie. Brno. 2006.  

SNUSTAD, D.P. A SIMMONS, M. J.: Genetika. Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. 

 

Doporučená literatura:  
PRITCHARD, D., J. A KORF, B. Základy lékařské genetiky. Semily, 2007. 

ROMANOVSKÝ, A. Obecná biologie. SPN. Praha, 1985. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

file:///K:/Data/DATA_2018/Akreditace/Akreditace_2020/BC_BiO_2020/BC_Var_10/BIO_2020_B_Předměty_BC_var_15.docx%23_blank
file:///K:/Data/DATA_2018/Akreditace/Akreditace_2020/BC_BiO_2020/BC_Var_10/BIO_2020_B_Předměty_BC_var_15.docx%23_blank
file:///K:/Data/DATA_2018/Akreditace/Akreditace_2020/BC_BiO_2020/BC_Var_10/BIO_2020_B_Předměty_BC_var_15.docx%23_blank


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Fyziologie rostlinv CBG/FYRP 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška písemná, zápočtový test 

 

Garant předmětu RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Obecný úvod do fyziologie rostlin, ontogenetické cykly. 

2. Růst a vývoj rostlin - vegetativní 

3. Růst a vývoj rostlin - generativní. 

4. Fotosyntetická barviva a světloměrné antény. 

5. Fotosyntéza – primární procesy. 

6. Fotosyntéza – sekundární procesy.  

7. Vodní režim rostlin. 

8. Výměna tepla, vodní páry a CO2 

9. Respirace 

10. Transport látek v rostlinném těle. Pohyby rostlin. 

11. Minerální a organická výživa rostlin 

12. Abiotický stres.  

13. Stres, aklimatizace a adaptace rostlin, sekundární metabolity. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

PROCHÁZKA S., MACHÁČKOVÁ I., KREKULE J., ŠEBÁNEK J. a kol. (1998): Fyziologie rostlin. Academia. Praha 1998. 

 

Doporučená literatura: 

LARCHER W.: Ecophysiology, 3. edition. Springer-Verlag, Berlin. 1995. 

PROCHÁZKA S. a kol.: Botanika, morfologie a fyziologie rostlin. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 

1998. 

ŠETLÍK, I.; ŠANTRŮČEK, J. A SEIDLOVÁ F.: Fyziologie rostlin. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Praktikum z fyziologie rostlin – CBG/FYRC 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 3 dny hod.  18 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Aktivní účast na praktiku, vypracování protokolů 

 

Garant předmětu RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Cvičení (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Vliv alelopatie na klíčivost řeřichy.  

2. Důkaz syntézy škrobu v asimilujících částech rostliny.  

3. Stanovení rychlosti transpirace.  

4. Závislost otevírání průduchů na turgoru svěracích buněk.  

5. Vliv etylenu na růst rostlin.  

6. Extrakce fotosyntetických pigmentů. Chromatografie na křídě.  

7. Porušení rostlinné buňky mrazem a vliv kryoprotektivních látek. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

PROCHÁZKA S., MACHÁČKOVÁ I., KREKULE J., ŠEBÁNEK J. a kol. (1998): Fyziologie rostlin. Academia. Praha 1998. 

 

Doporučená literatura: 

LARCHER W.: Ecophysiology, 3. edition. Springer-Verlag, Berlin. 1995. 

PROCHÁZKA S. a kol.: Botanika, morfologie a fyziologie rostlin. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 

1998. 

ŠETLÍK, I.; ŠANTRŮČEK, J. A SEIDLOVÁ F.: Fyziologie rostlin. Jihočeská univerzita, České Budějovice. 

http://kebr.prf.jcu.cz/?act=2#KEBR562 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Geologie pro biology – CBG/MIPE 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 13c hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zápočtový test, prokázání praktické znalosti nerostů a hornin. 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. (cvičení 100  %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Rozdělení geologických věd. Geochemie.  

2. Mineralogie obecná a speciální (krystalografie).  

3. Chemické a fyzikální vlastnosti nerostů.  

4. Mineralogický systém, jeho principy: prvky, sulfidy.  

5. Oxidy a hydroxidy, uhličitany, sulfáty.  

6. Fosforečnany, křemičitany, organolity.  

7. Minerální parageneze (vznik nerostů magmatogenními, zvětrávacími a metamorfními procesy).  

8. Petrologie obecná (klasifikace hornin, textury a struktury hornin).  

9. Přehled hornin vyvřelých.  

10. Přehled hornin usazených.  

11. Přehled hornin přeměněných.  

12. Pedologie (vznik a klasifikace půd).  

13. Facie a faciální analýza.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

SLAVÍK F., NOVÁK J., KOKTA J. (1974): Mineralogie. – Academia. Praha. 

VELEBIL., D. (2012): Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách. – Academia. Praha.  

ZAMARSKÝ, V., KUDĚLÁSKOVÁ, M., SLIVKA, V. (1990): Mineralogie a petrografie. – VŠB. Ostrava. 

 + studijní text na https//:www.cbg.zcu.cz/OB/studium/geo/geo.php 

 

Doporučená literatura: 

HEJTMAN, B. (1977): Petrografie. – SNTL/ALFA. Praha. 

HOLUB, F.V. (2002): Obecná a magmatická petrologie. – Karolinum. Praha. 

KACHLÍK, V. A CHLUPÁČ, I. (2000): Základy geologie. Historická geologie. – Karolinum. Praha. 

SKOČEK, V. (1993): Petrologie sedimentů. – PřFUK. Praha. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Botanika systematická 2 – CBG/BOT2 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c hod.  52 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška kombinovaná, zápočtový test, zvládnutí praktické poznávací části, 

zhotovení herbáře 

 

Garant předmětu RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %), cvičení (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1.Bryophyta, Marchantiophyta, Anthocerophyta  

2. Vyšší rostliny - Cormobionta. Základní pojmy (systematika, taxonomie, metody systematické botaniky). Historický 

přehled pojetí klasifikačních systémů. Evoluce, znaky a rodozměna taxonomicky významných skupin.  

3. Původ vyšších rostlin, telomová a stelární teorie.  

4. Přehled, evoluční vztahy a charakteristiky Rhyniophyta, Zosterophyllophyta, Trimerophyta 

5. Equisetophyta, Lycopodiophyta,  

6. Polypodiophyta 

7. Cycadophyta, Ginkgoophyta, Pinophyta 

8. Gnetophyta, Magnoliophyta – bazální dvouděložné – ANITA + magnolidová větev 

9. Jednoděložné - Liliopsida 

10. Rosopsida – Ranunculales, Proteales, Caryophyllales 

11. Rosopsida – Eurosids I 

12. Rosopsida – Eurosids II 

13. Rosopsida – Asterids – Euasterids I, Euasterids II 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

TAKHTADJAN, A. (1997): Diversity and classification of flowering plants. New York: Columbia University Press.  

 

Doporučená literatura: 

EHRENDORFER, F. (1998): Evolution und Systematik. - In: Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen. Gustav Fischer 

Stuttgart.  

ROTHMALER, W. (1997): Exkursionsflora von Deutschland. Band 3, Gefässpflanzen: Atlasband. Gustav Fischer Verlag 

Jena, Stuttgart.  

BREMER, K., BREMER, B. & THULIN, M. (2003): Introduction to phylogeny and systematics of flowering plants. Uppsala 

Universitet, Uppsalla.  

JUDD, W. S. (2002): Plant systematics: a phylogenetic approach. 2nd ed. Sunderland. Sinauer Associates,.  

CRONQUIST, A. (1988): The evolution and classification of flowering plants. 2 nd ed. New York: New York botanical 

garden.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Obecná zoologie a fyziologie živočichů – CBG/OZOPN 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 39p +26c hod.  52 kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška kombinovaná, zápočtový test, odevzdání protokolů ze cvičení 

 

Garant předmětu Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (50 %), cvičení (50 %) 

Vyučující RNDr. Pavel Vlach (přednášky 50 %, cvičení 50 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do obecné zoologie, živočichové a jejich postavení v systému. Stavba živočišné buňky, základy histologie.  

2. Epitely, jejich struktura a funkce. Pojivové tkáně a oporná soustava. 

3. Svalová tkáň a pohybová soustava, nervová tkáň a nervová soustava, jejich evoluce a fyziologie u živočichů.  

4. Tělní tekutiny živočichů, homeostáze a imunologie 

5. Cévní soustava a její fyziologie a evoluce u živočichů.  

6. Dýchací soustava a její fyziologie a evoluce u živočichů. 

7. Trávicí soustava a její fyziologie a evoluce u živočichů.  

8. Metabolismus živočichů.  

9. Vylučovací soustava a její fyziologie a evoluce u živočichů. Termoregulace a povrch těla. 

10. Smyslová soustava a její fyziologie a evoluce u živočichů. 

11. Látkové řízení těla. 

12. Pohlavní soustava a její evoluce u živočichů. Rozmnožování.  

13. Ontogeneze, vznik zárodečných listů a tělních dutin. 

  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

GAISLER, J, ZIMA, J. (2007): Zoologie obratlovců. – Academia. Praha. 

HRUŠKA, M. (2012): Fyziologie živočichů a člověka I. a II. – UHK. H. Králové.  

KNOZ, J. (1984): Obecná zoologie, I. Taxonomie, látkové složení, cytologie a histologie. II. Organologie, rozmnožování, 

vývoj živočichů a základy biologie. – PF. UJEP. Brno. 

ROČEK, Z. (on-line): Obecná morfologie živočichů. – http://rocek.gli.cas.cz/courses/courses.htm 

ROMANOVSKÝ, A. (ed.) (1988): Obecná biologie. – SPN. Praha. 

SLÁDEČEK, F. (1958): Rozmnožování a vývoj živočichů. – ČAV. Praha. 

  

Doporučená literatura:  

GILBERT, S.F. (2000): Developmental Biology. – Sinauer Associates. Sunderland. 

JANQUEIRA, L.C., CARNEIRO J., KELLY, R. (1997): Základy histologie. – H+H. Jinočany. 

JANSKÝ, L., NOVOTNÝ, J. (1981): Fyziologie živočichů a člověka. – Avicenum. Praha.  

SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. (2004): Atlas fyziologie člověka. – Grada. Praha.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Didaktická exkurze z biologie a geologie – CBG/EXDG 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dnů hod.  30 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Exkurze 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Praktické poznání předložených zástupců, průběžná kontrola znalostí, předložení 

pracovních listů 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Lektorování exkurze (20 %), organizační zajištění 

Vyučující RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D, (lektorování 20 %)  

RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. (lektorování 20 %), Mgr. Jiří Kout, Ph.D. (lektorování 20 %), Mgr. Petra Vágnerová 

(lektorování 20 %). 

Stručná anotace předmětu  

Exkurze do přírody (les, louka, rybník, lidská sídla) zaměřená na demonstraci běžných, modelových, chráněných či jinak 

významných zástupců rostlin, hub a živočichů, na geologické jevy, na přípravu a didaktické využití exkurze ve výuce 

biologie a geologie na základní a střední škole. Didaktické využití modelových zástupců rostlin, živočichů a 

geologických jevů v průběhu exkurze i ve výuce přírodopisu a biologie na základní a střední škole. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

BUCHAR, J. a kol.: Klíč k určování bezobratlých. – Scientia. Praha 1995. 

HUDEC, K., KOLIBÁČ, J., LAŠTŮVKA, Z. PAŇÁZ, M. a kol. Příroda České republiky. – Academia. Praha. 2007. 

KUBÁT, K. (ed.) Klíč ke květeně Česká republiky. – Academia. Praha 2002. 

 

Doporučená literatura: 

KREJČA, J. et al.: Velká kniha živočichů. – Priroda. Bratislava. 2001. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ekologie – CBG/EKOO 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška ústní 

 

Garant předmětu Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod, pojmy: hierarchické uspořádání, obory, historie, Země, energie, ekosystém, potravní řetězce.  

2. Organismy a prostředí: život, historické vlivy, rozšíření organismů na Zemi, ostrovy, prostředí (dělení organismů 

podle výskytu, faktory prostředí-podmínky a zdroje, ekologická nika). Periodicita a biorytmy. 

3. Abiotické faktory: podnebí, světlo, vzduch. 

4. Abiotické faktory: tlak, půda, vztahy jednotlivých organismů k faktorům.  

5. Zdroje, strategie, populace: potrava (zdroj, obrana), trade-off a životní strategie, demekologie (statické a dynamické 

demografické charakteristiky).  

6. Populační ekologie: dynamika a její faktory, růstové modely, populační cykly, omezení růstu populací, vztahy mezi 

populacemi.  

7. Společenstva: synekologie, přirozené a umělé biocenózy, charakteristiky společenstva (biodiverzita, dominance, 

trofická struktura), stratifikace, sukcese, teorie ostrovní biogeografie, invaze. 

8. Ekosystémy: biosféra, přírodní a umělé ekosystémy, biomy (terestrické, vodní).  

9. Biogeografie: areál, biogeografické oblasti. 

10. Biogeochemické cykly. Biocykly prvků, hydrologický cyklus, eutrofizace.  

11. Ekologie člověka: Homo sapiens sapiens, historický vývoj, ohrožení biodiverzity i člověka, člověk a životní 

prostředí (ovzduší, voda, půda, odpady, ekologické katastrofy). 

12. Ochrana životního prostředí: globální devastace, organizace v ochraně přírody, ochrana biodiverzity, světová 

chráněná území + ČR (velko- + maloplošná), biosférické rezervace.  

13. Krajinná ekologie, aplikovaná ekologie, agroekologie, vesmírná ekologie, statistické zpracování dat v ekologii. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

BERGER, J. (1998): Učebnice středoškolské ekologie. – KOPP. České Budějovice. 

LAŠTŮVKA, Z., KREJČOVÁ, P. (2000): Ekologie. – Konvoj. Brno.  

LOSOS B. et al. (1987): Základy obecné ekologie. – SPN. Praha. 

ŠTORCH, D., MIHULKA, S. (2000): Základy současné ekologie. – Portál. Praha.  

 

Doporučená literatura:  

BEGON, M. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. – Vydavatelství Univerzity Palackého. Olomouc.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Zoologie systematická 1 – CBG/ZOO1 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c hod.  52 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška kombinovaná, zápočtový test, vypracování protokolů ze cvičení, 

prokázání praktické znalosti zástupců  

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující Mgr. Ivana Hradská (cvičení 100 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Symetrie a cefalizace živočichů. Vznik mnohobuněčnosti. Klasifikace a fylogenetické vztahy skupiny Protozoa: 

stavba těla prvoků, problémy taxonomie a moderní klasifikace. Kmen Sarcomastigophora.  

2. Kmeny Apicomplexa, Ciliophora, problematika malých protozoálních kmenů.  

3. Klasifikace mnohobuněčných. Kmeny Placozoa a Porifera.  

4. Kmeny Cnidaria a Ctenophora.  

5. Kmeny Platyhelminthes, Gastrotricha, Rotifera a další tzv. malé kmeny.  

6. Kmen Nematoda a příbuzné kmeny.  

7. Kmen Annelida a příbuzné kmeny.  

8. Kmen Mollusca.  

9. Kmeny Tardigrada a Onychophora a Arthropoda. Podkmeny Trilobitomorpha a Chelicerata.  

10. Podkmen Crustacea.  

11. Podkmen Uniramia. Myriapodní větev. Hmyz s proměnou nedokonalou.  

12. Podkmen Uniramia. Hmyz s proměnou dokonalou.  

13. Kmeny Bryozoa, Phorona, Brachiopoda, Hemichordata, Chaetognatha a Echinodermata. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

MOTYČKA, V., ROLLER, Z.: Svět zvířat X. Bezobratlí (1). – Albatros. 2001. 

MACEK, J.: Svět zvířat XI. Bezobratlí (2). – Albatros. 2001. 

ROSYPAL, S. a kol.: Nový přehled biologie. – Scientia. Praha 2003. 

KUNST, M. A ZPĚVÁK J.: Atlas bezobratlých. – SPN. Praha, 1978. 

SMRŽ, J.: Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých. – Karolinum. Praha 2015.  

 

Doporučená literatura: 

BUCHAR, J. a kol.: Práce ze zoologie. – SPN. Praha 1983. 

BUCHAR, J. a kol.: Klíč k určování bezobratlých. – Scientia. Praha 1995. 

BARNES R. S. K. a kol.: The Invertebrates: a new synthesis. – Blackwell Sci. Publ. Oxford, 1991. 

BRUSCA, R.C., BRUSCA, G.J., HAVER, N.J.: Invertebrates. – Sinauer Associates. Inc. Sutherland. 2002. 

LAVERACK, M. S. A DANDO, J.: Lecture notes on Invertebrate Zoology. – Blackwell Sci. Publ. Oxford, 1987. 

PECHENIK, J. A.: Biology of the Invertebrates. – WCB/ McGraw-Hill. Boston 1996. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Paleontologie a historická geologie – CBG/HGPT 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13c hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška  

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška písemná, zápočtový test, prokázání praktické znalosti fosilií  

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %), cvičení (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Předmět studia paleontologie. Obecná paleontologie. Vznik fosilií.  

2. Stratigrafie.  

3. Paleogeografie světa v geologické minulosti.  

4. Prekambrium (vývoj zemské kury, hydrosféry a atmosféry; vznik a vývoj života, vznik eukaryot, ediakarská fauna).  

5. Kambrium (rozdělení, kambrická evoluční fauna, kambrium v ČR).  

6. Ordovik, silur (rozdělení, paleozoická evoluční fauna, výskyt na území ČR, ordovické vymírání).  

7. Devon (rozdělení, terrestrizace, výskyt na území ČR).  

8. Karbon, perm (rozdělení, moderní evoluční fauna, permské vymíráni, výskyt na území ČR).  

9. Trias, jura (rozdělení, vývoj života, výskyt na území ČR).  

10. Křída (rozdělení, vývoj života, K/T vymírání, výskyt na území ČR).  

11. Paleogén (rozdělení, vývoj života, výskyt na území ČR).  

12. Neogén (rozdělení, klimatické změny, výskyt na území ČR).  

13. Kvartér (rozdělení, klimatické změny, fauna a flora na území ČR).  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

GOULD, S. J. (1998): Dějiny planety Země. – Knižní Klub. Columbus. Praha. 

CHLUPÁČ, I. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia. Praha. 

KOŠŤÁK, M. et al. (ed) (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. Praha. 

 

Doporučená literatura: 

HABĚTÍN, V., KNOBLOCH, E. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. – SPN. Praha. 

IVANOV, M., HRDLIČKOVÁ, S. A GREGOROVÁ, R. (2001): Encyklopedie zkamenělin. – Rebo Productions. 

ŠPINAR, Z. (1984): Paleontologie obratlovců. – Academia. Praha. 

ŠPINAR, Z. (1986): Paleontologie. – SNTL. Praha. 

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Zoologie systematická 2 – CBG/ZOO2 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c hod.  52 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška kombinovaná, zápočtový test, zvládnutí praktické poznávací části k 

zápočtu 

 

Garant předmětu Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %), cvičení (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod, přehled literatury. Charakteristika strunatců a jejich postavení v živočišné říši. Charakteristika, systém a 

morfologie podkmenů Tunicata a Acrania.  

2. Charakteristika a morfologie podkmene Craniata.  

3. Fylogenetické dělení skupiny Craniata. Komplexní charakteristika skupiny Agnatha, vymezení skupiny 

Gnathostomata, problematika fylogeneze.  

4. Nadtřída Gnathostomata: třídy Placodermi, Acanthodii, Chondrichthyes. 

5. Fylogeneze Osteognathostomata. Actinopterygii (charakteristiky a systém). 

6. Sarcopterygii - Amphibia (charakteristiky a systém).  

7. Amniota - výstup na souš. Reptilia (problematika fylogeneze, charakteristika skupiny)  

8. Reptilia - systém, významné čeledi a druhy.  

9. Aves (charakteristiky a systém - Paleognathae, bazální skupiny Neognathae - Galliformes, Anseriformes). 

10. Aves - systém - zbylé skupiny Neognathae. 

11. Mammalia - charakteristika skupiny 

12. Mammalia - fylogenetické členění, systém (Prototheria, Metatheria, Xenarthra, Afrotheria) 

13. Mammalia - systém (Boreotheria) 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

GAISLER, J, ZIMA, J. (2007): Zoologie obratlovců. – Academia. Praha. 

 

Doporučená literatura:  

GAISLER, J., ZEJDA, J. (1997): Savci. – Aventinum. Praha. 

ROSYPAL, S a kol. (1992): Fylogeneze, systém a biologie organismů. – SPN. Praha.  

SIGMUND, L. (1990): Pitevní a osteologické praktikum obratlovců. – SPN. Praha.  

SIGMUND, L. a kol. (1994): Zoologie strunatců. – Karolinum. Praha.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Náslechová praxe - bakalářská – CBG/NAPXB 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 1 týden hod.  10 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Absolvovat stanovený počet hospitací a rozborů. Vést záznamy o praxi – 

hospitační záznamy a záznamy z rozborů vyučovacích hodin. 

Po skončení hospitace probíhá přímo ve škole rozbor za účasti vyučujícího 

dané školy a oborového didaktika 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garantuje organizační zajištění v rámci katedry, podílí se na rozborech a 

vyhodnocení kvality praxe (20  %) 

Vyučující Mgr. Petra Vágnerová (lektorující 80 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního předmětu, aplikuje poznatky a základní dovednosti 

získané v teoretických předmětech. Ke každé hospitované hodině náleží její rozbor s cvičným učitelem. 

Průběh praxe je reflektován čtverým způsobem: 1) individuálním vyplněním hospitačního záznamu, 2) rozborem hodin s 

pedagogem z praxe také s poukazem na problematiku přípravy učitele na vyučování a na školní agendu, 3) 

bezprostředním rozborem hodin s oborovým didaktikem, 4) závěrečnou skupinovou analýzou celé náslechové praxe na 

příslušném předmětu oborové didaktiky a diskuzí s vyučujícím o možnostech využití získaných poznatků v dalším 

studiu. 

Ve strukturovaném formuláři k náslechové praxi studenti specifikují charakter navštívené třídy, vymezují cíle vyučovací 

hodiny včetně výchovných, zapisují její fáze a organizaci, hodnotí efektivitu jednotlivých aktivit, vyučovacích metod a 

forem práce, pozorují využití učebních pomůcek a didaktických prostředků ve vyučování a reflektují osobnost učitele a 

žáka ve vyučování, vztah učitel - žák a klima třídy. Cílem hospitací je i příprava na následující dva typy pedagogické 

praxe. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura:  

HLAĎO, P. Pedagogická praxe. Brno: Mendelova univerzita, 2010.  

KEPKA, J. Pedagogická praxe. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007.  

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2008.  

NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi: význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve 

škole, ukázky. Praha: Grada, 2005.  

ŠVEC, V., BRADOVÁ, J. Učitel v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Mimoškolní aktivity – SPP/MA 

Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 2 týdny hod.  10 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Student se zapojí do vedení zvolené mimoškolní aktivity, zpracuje vlastní plán 

práce s cílovou skupinou, ve stanoveném rozsahu realizuje aktivity, vede si 

záznamy o jejich průběhu (doplnění vlastního portfolia), v závěru činnosti provede 

sebereflexi, následně se zúčastní pohovoru s didaktikem příslušné oborové 

katedry, při kterém bude tato praxe oboustranně reflektována. 

 

 

Garant předmětu PaedDr. Josef Kepka, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garant je vedoucím semináře 

Vyučující Vedoucí semináře: PaedDr. Josef Kepka, CSc. (100 %), oboroví didaktici 

 

 

Stručná anotace předmětu  

Student se zapojí do vedení zvolené mimoškolní aktivity, zpracuje vlastní plán práce s cílovou skupinou, ve stanoveném 

rozsahu realizuje aktivity, vede si záznamy o jejich průběhu (doplnění vlastního portfolia), v závěru činnosti provede 

sebereflexi, následně se zúčastní pohovoru s didaktikem příslušné oborové katedry, při kterém bude tato praxe 

oboustranně reflektována. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura:  

HLAĎO, P. Pedagogická praxe. Brno: Mendelova univerzita, 2010.  

KEPKA, J. Pedagogická praxe. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007.  

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2008.  

NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi: význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve 

škole, ukázky. Praha: Grada, 2005.  

ŠVEC, V., BRADOVÁ, J. Učitel v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bakalářská práce 1 – CBG/BAP1 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu  hod.   kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Konzultace a průběžná kontrola postupu prací na přípravě bakalářské práce. 

Prezentace dílčích výsledků na katedrálním semináři.  

 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Konzultace vlastních studentů, organizační zajištění seminářů 

Vyučující Pracovníci katedry individuálně konzultují vlastní studenty 

 

Stručná anotace předmětu  

Příprava bakalářské práce. Práce s literaturou a informačními zdroji, zpracování rešerše. Získání dat k přípravě 

bakalářské práce. Příprava prezentace.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená vedoucím bakalářské práce dle jejího zaměření. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Bakalářská práce 2 – CBG/BAP2 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu  hod.   kreditů 7 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Průběžná kontrola postupu prací na bakalářské práci ve formě konzultací 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Konzultace vlastních studentů, organizační zajištění semináře 

Vyučující Pracovníci katedry individuálně konzultují vlastní studenty 

 

Stručná anotace předmětu  

Bakalářská práce je výstupním projektem bakalářského studijního programu. Je nutnou součástí pro vykonání státní 

bakalářské zkoušky 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená vedoucím bakalářské práce dle zaměření práce 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biologie dítěte a zdravotní výchova – CBG/BIZV  

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Písemná 

 

Garant předmětu RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Obecná biologie a histologie 

2. Ontogeneze člověka 

3. Pohybová soustava 

4. Dýchací, kožní a vylučovací soustava 

5. Oběhová soustava, imunitní systém 

6. Trávicí soustava. Výživa člověka. 

7. Nervová soustava. Smysly I. Část 

8. Smysly II. část. Endokrinní systém 

9. Pohlavní soustava. Sexuální chování, sexuální výchova 

10. Základy geneticky člověka. Vybrané vyšetřovací metody 

11. Vybrané skupiny léků. Hygiena. První pomoc 

12. Vybrané fyzické a infekční nemoci a poruchy 

13. Vybrané psychické nemoci a poruchy. Stres a traumatické zážitky 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

ŠMARDA, J. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha, 2007.  

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha, 2008.  

 

Doporučená literatura:  

DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka. Praha. ISBN 978-80-01-05249-5. 

DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995. ISBN 80-901667-0-9. 

KOPECKÝ M., CICHÁ M. Somatologie pro učitele. Olomouc, 2005. ISBN 80 244 1072 9. 

KOČÁREK, E. Biologie člověka 1. Praha. 2010. ISBN 978-80-86960-47-0. 

KOČÁREK, E. Biologie člověka 2. Praha, 2010. ISBN 978-80-86960-48-7. 

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 1. vyd. Praha: SPN, 1993. ISBN 80-04-23795-9.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Státní závěrečná zkouška – CBG/SZB 

Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0 hod.  0 kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Splněny všechny povinné předměty programu a splněny povinné kredity 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Ústní zkouška 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Zkoušející, předseda. 

Vyučující Zkoušející z CBG schválení VR FPE ZČU. 

 

Stručná anotace předmětu  

Zkouška z obecných a systematických biologických disciplin v rozsahu daném předměty TZ: Molekulární biologie, 

Cytologie a mikrobiologie, Obecná botanika, Botanika systematická 1, Genetika, Praktikum z fyziologie rostlin, 

Fyziologie rostlin, Botanika systematická 2, Obecná zoologie a fyziologie živočichů, Zoologie systematická 1 a Zoologie 

systematická 2. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná pro jednotlivé předměty. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-IV – Údaje o odborné praxi 
Charakteristika povinné odborné praxe 

Přestože jde o akademicky zaměřený studijní program, všichni studenti absolvují v průběhu studia řízenou a 

reflektovanou pedagogickou praxi, kterou koordinuje Středisko pedagogické praxe (SPP). Pedagogická praxe je 

organizována ve spolupráci se školami, zejména v městě Plzni (ev. Plzeňském, Karlovarském kraji). S ohledem na 

široké spektrum škol, kde se praxe uskutečňuje, nelze uvést kompletní seznam. Část praxí je zajištěna dlouhodobými 

smlouvami s příslušnými školami, část smlouvami zaměřenými na praxi konkrétního studenta. Převážná většina praxí je 

zajištěna smlouvami o spolupráci v rámci projektů. 

Níže uvádíme přehled nejčastěji využívaných školských zařízení, na nichž je praxe studentů realizována . 

Náslechová pedagogická praxe v bakalářském studijním programu je povinná a je zařazena ve 2. ročníku (letní semestr) 

v rozsahu 1 týden/semestr. Studenti uskuteční 5 - 6 náslechů výukových jednotek na základních a středních školách 

(předmět NAPX – Náslechová praxe-bakalářská). Pedagogická praxe je reflektována především v povinném předmětu 

Základy reflexe a hodnocení výuky (KPG/ZRHV) a později i v oborově didaktických předmětech.  

Druhým typem pedagogické praxe je předmět Mimoškolní aktivity (SPP/MA). Tento povinný předmět má rozsah 10 

dnů/semestr.  

 

Náslechová praxe 

Cílem předmětu je uvést posluchače do problematiky učitelské praxe, představit jim práci učitele v prostředí školní třídy 

a ukázat různé formy vyučovacích jednotek. Posluchači sledují vyučovací jednotky zejména z hlediska struktury 

s využitím znalostí získaných v předmětech Obecná a srovnávací pedagogika, Obecná psychologie a psychologie 

osobnosti, Osobnostně sociální rozvoj, Sociální psychologie, Speciální pedagogika a Základy reflexe a hodnocení 

kvality výuky.  

Studenti hospitují (ve skupině) ve vyučování v základních a středních školách. Vyučovací hodiny ve školách vedou 

zkušení kmenoví učitelé "fakultních" škol. Po skončení hospitace probíhá přímo ve škole rozbor příslušné vyučovací 

hodiny za účasti vyučujícího, pracovníka KPG a oborového didaktika. 

Před vlastní náslechovou praxí probíhá informační setkání s fakultním vedoucím praxe a s mentorem (hospitovaným 

vyučujícím), na němž studenti obdrží základní instrukce o průběhu praxe, o jejím zaměření, cílech, obsahu, o způsobu 

vedení písemné dokumentace. 

Průběh praxe je reflektován čtverým způsobem: 

1) individuálním vyplněním hospitačního záznamu,  

2) rozborem hodin s mentorem (rozborových hodin) s ohledem na problematiku přípravy učitele na vyučování a na 

školní agendu,  

3) bezprostředním rozborem hospitovaných hodin s fakultním vedoucím praxe, resp. oborovým didaktikem,  

4) závěrečnou skupinovou analýzou celé náslechové praxe v odpovídajících předmětech (ZRHV, oborové didaktiky 

atd.) a diskuzí s vyučujícím o možnostech využití získaných poznatků v dalším studiu. 

Ve strukturovaném formuláři k náslechové praxi studenti specifikují charakter navštívené třídy, vymezují cíle 

vyučovací hodiny včetně výchovných, zapisují její fáze a organizaci, hodnotí efektivitu jednotlivých aktivit, 

vyučovacích metod a forem práce, pozorují využití učebních pomůcek a didaktických prostředků ve vyučování a 

reflektují osobnost učitele a žáka ve vyučování, vztah učitel - žák a klima třídy.  

 

Mimoškolní aktivity 

Cílem předmětu je seznámit studenty s dalšími formami vzdělávání žáků. Studenti se aktivně zapojí do některé z forem 

mimoškolního vzdělávání, poznají specifika žáků daného věku i v oblasti mimo prostředí školy, poznají a v praxi si 

ověří možnosti rozvoje kompetencí žáků dané věkové skupiny. Dalším cíle předmětu je rozšíření spektra 

pedagogických praxí, které povede ke zvýšení motivace studentů k vykonávání pedagogické profese. Studenti se zapojí 

do vedení zvolené mimoškolní aktivity, zpracují vlastní plán práce s cílovou skupinou, ve stanoveném rozsahu realizují 

aktivity, vedou si záznamy o jejich průběhu (doplnění vlastního portfolia), v závěru činnosti provedou sebereflexi, 

následně se zúčastní pohovoru s didaktikem příslušné oborové katedry, při kterém bude tato praxe oboustranně 

reflektována. 

 

Základy reflexe a hodnocení výuky 

Cílem předmětu je vybavit studenty základními dispozicemi k reflexi a hodnocení kvality výuky a založit jejich 

dovednosti k profesionálně efektivnímu propojování teorie s praxí. Dílčí cíle jsou zaměřeny na vybudování schopností 

studentů analyzovat edukační proces, vyhodnocovat jeho přínosy a slabé stránky a využívat získaných poznatků ke 

zlepšování kvality výuky. Pojetí předmětu je založeno na využití Schönova konceptu reflektivního praktika a 

v metodologické oblasti se opírá zejména o Korthagenovo pojetí reflektivní praxe a o metodiku 3A založenou na 

konceptové analýze učiva. 
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Co se týče dalších údajů týkajících se praxe, odkazujeme na Přílohu B-II (výčet předmětů pedagogické praxe) a Přílohu 

B-III (listy předmětů pedagogické praxe). 

 

 

Rozsah viz B-II a B-III týdnů  hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 

Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí ano 

Masarykovo gymnázium Plzeň ano 

Gymnázium L. Pika v Plzni ano 

Sportovní gymnázium v Plzni ano 

Obchodní akademie v Plzni ano 

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 

Program se neuskutečňuje v cizím jazyce 
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C-I – Personální zabezpečení - seznam 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Přehled pracovníků  

Mgr. Ivana Hradská 

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. 

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. 

Mgr. Veronika Cholevová 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

Mgr. Linda Koutová 

PhDr. Deniz Mainz, Ph.D. 

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. 

RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 

Mgr. Petra Vágnerová 

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. 

RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. 
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C-I – Personální zabezpečení - seznam 

Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni 

Součást vysoké školy Fakulta pedagogická 

Název studijního programu Bc. Společný základ 

Přehled pracovníků  

Mgr. MgA Roman Černík 

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 

MgA. Eva Gažáková, Ph.D. 

Prof. PhDr. Ing., Lenka Hajerová Műllerová Ph.D., MPH 

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. 

Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. 

Mgr. Václava Klimtová 

PaedDr. Josef Kepka, CSc. 

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, CSc. 

RNDr. Václav Kohout, Ph.D. 

PhDr. PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. 

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. 

Mgr. PhDr. Kateřina Lohrová, Ph.D. 

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. 

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. 

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. 

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. 

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 

PhDr. Josef Slowík, Ph.D. 

Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. 

Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. 

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. 

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D 

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. 

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 

PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. 

 

Formuláře C-I jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení vyučujících, kteří jsou uvedeni ve formulářích B-IIa. V souladu s dokumentem 
RNAU (2017) Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v přílohách A-D žádosti o akreditaci studijního programu, s. 5-6, jsou 

uvedeni všichni přednášející předmětů, které zahrnují přednášky, a dále všichni vyučující, kteří vedou cvičení/seminář v předmětech, které 

nezahrnují přednášky.   
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Ivana Hradská Tituly Mgr.  

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 5 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 5 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/ZOO1: Zoologie systematická 1 (cvičící 100 %); 

CBG/EXBI: Biologická exkurze (lektorství 20 %).  

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 1 0 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

HRADSKÁ I. & TĚŤÁL I. (2013): Invertebrates of heathlands in western part of the Czech Republic. – 13th European 

Heathland Workshop in Denmark. Abstracts and excursion guide. Pp. 83-84, University of Copenhagen, Denmark. 

(50%). 

HRADSKÁ I. & DUNLOP J. (2013): New records of Pennsylvanian trigonotarbid arachnids from West Bohemia, Czech 

Republic. – The Journal of Arachnology 41: 335–341. (50%) 

HRADSKÁ I. & NEUMANNOVÁ V. (2014): Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha. – Erica 21: 

103-111. (50%). 

HRADSKÁ I. & TĚŤÁL I., (2017): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť 

v západních Čechách. – Erica, 24: 3-34 (50%). 

 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/hradska.php 

 

 

 

Podpis   datum 31.1.2018 

https://www.cbg.zcu.cz/0B/zam/hradska.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Zdeňka Chocholoušková Tituly RNDr., Ph.D. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/BOT2: Botanika systematická 2 (přednášející 100 %, cvičící 100 %, garant);  

CBG/CYTON: Cytologie a mikrobiologie (přednášející 100 %, garant);  

CBG/EXBI: Biologická exkurze (lektorství 20 %); 

CBG/EXDG: Didaktická exkurze z biologie a geologie (lektorství 20 %);  

CBG/OZP: Ochrana životního prostředí (přednášející 100 %; garant). 

Údaje o vzdělání na VŠ  

  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 163 183  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

VLACH, P., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., ZELENÝ, L., HOUDKOVÁ, I., HOUDEK, Z., VÁGNEROVÁ, P., HRADSKÁ, I., KUČERA, T., 

ANDRESKA, J., STANZEL, J., DURAS, J., ROUBAL, Z., HONZÍKOVÁ, J., KŘENOVÁ, Z., ZÝVAL, V., TOMANOVÁ, T., 

LOUDOVÁ, T., HROUDA, L. 2014. Biologie všedního dne. 1. vyd. – Plzeň: Západočeská univerzita, 244 s. (20%) 

ZÝVAL, V., KŘENOVÁ, Z., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., ZÝVAL, V. JUN., ZÝVALOVÁ, J. 2015. Effects of applying deicing salt to 

roads in protected areas of the Bohemian Forest region. – Silva Gabreta, 21(1), s. 43-52.  

CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. , HUMBY, P. 2017. Existing Apps for Learning Biodiversity at Schools. Tealeaf Academic book. – 

University of Ljubljana, Ljubljana, 77-92. (https://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/academic-

boook ). (80%). 

TORKAR, G., KRNEL, D., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HUMBY, P. 2017 Using a Concept Map to Evaluate Pedagogical Value 

of a Serious Game about Plant Ecology. Tealeaf Academic book. – University of Ljubljana, Ljubljana. 77-92. (30%) 

(dostupné z: https://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/academic-boook ). 

CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. ET SLAVÍK, J. 2017: Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na 

Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. – Sborník statí z XII. ročníku konference EDUCO na téma: Výzkum v přípravě 

učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha. (60%) 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/chochol.php 

 

Působení v zahraničí 

Monitorování biosférických rezervací, Bulharsko, 4 týdny. 

Podpis   datum 31.1.2018 

https://www.cbg.zcu.cz/0B/zam/chochol.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Veronika Cholevová  Tituly Mgr. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

--- --- --- 

--- --- --- 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/BOT1: Botanika systematická (cvičící 50 %). 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 13 

Diplomové práce: 8 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

--- ---- ---- WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 37 38  

--- --- --- 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

KAUFNEROVÁ, V. & ELIÁŠ, M. (2013): The demise od the genus ScotiellopsisVinatzer (Chlorophyta). – Nova Hedwigia 

97(3-4): 415-428.(50%). 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/kaufne.php 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum 31.1.2018 

 

  

https://www.cbg.zcu.cz/0B/zam/kaufne.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Jiří Kout Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/BOT1: Botanika systematická 1 (přednášející 50 %, cvičící 50 %, garant);  

CBG/EKOO: Ekologie (přednášející 100 %, garant);  

CBG/EXBI: Biologická exkurze (lektorství 20 %); 

CBG/EXDG: Didaktická exkurze z biologie a geologie (lektorství 20 %);  

CBG/OZOPN: Obecná zoologie a fyziologie živočichů (přednášející 50 %, cvičící 50 %; garant);  

CBG/ZOO2: Zoologie systematická 2 (přednášející 100 %; cvičící 100 %, garant). 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 80 102  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

KOUT, J. 2014. Vybrané kapitoly z mykologie. – ZČU, Plzeň. (100%) 

KOUT, J., QUIJADA, L. &
 
BELTRÁN-TEJERA, E. 2015. A new species of Tremella from Macaronesia. – Phytotaxa 226 (1), 

075–082. (50 %) 

KOUT, J. 2016. Co jsou to rosolovité houby? – Arnica 6 (1-2), 1–7. (100%) 

KOUT, J. 2016. Mykologický výzkum PR Petrovka. – Sborník Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 120, 1–64. (100%) 

KOUT, J., VLASÁK, J. & VLASÁK, J. JR. 2017. Antrodia multiformis and A. tenerifensis spp. nov. (Fomitopsidaceae, 

Basidiomycota): new brown rot polypores. – Mycological Progress, 16, 737–742. (35%) 

Další viz https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/kout.php 

Působení v zahraničí 

University of La Laguna, Španělsko (29.11.–20.12. 2013 a 15.10.–29.11.2014), výzkumná stáž.  

Podpis   datum 31.1.2018 

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/kout.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Linda Koutová  Tituly Mgr. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

--- --- --- 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/CYTON: Cytologie a mikrobiologie (cvičící 100 %);  

CBG/OBOP: Obecná botanika (cvičící 100 %). 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

--- ---- ---- WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 5 6 0 

--- --- --- 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

KORABEČNÁ, M, KOUTOVÁ, L. A TESAŘOVÁ, P. 2017. The potential roles of vesicle-enclosed miRNAs in communication 

between macrophages and cancer cells in tumor microenvironment. – Neoplasma., 64, 3, 406-411 (30%).  

LYSÁK, D., KOUTOVÁ, L., HOLUBOVÁ, M., VLAS, T., MIKLIKOVÁ, M. A JINDRA, P. 2016. The quality control of 

mesenchymal stromal cells by in vitro testing of their immunomodulatory effect on allogeneic lymphocytes. – Folia 

Biologica, 62, 3, 120-130. (15%). 

KOUTOVÁ, L., STERBOVÁ, M., PAZOURKOVÁ, E., POSPÍŠILOVÁ, S., SVOBODOVA, I., HORINEK, A., LYSAK, D. A 

KORABEČNÁ, M. 2015. The impact of standard chemotherapy on miRNA signature in plasma in AML patients. – 

Leukemia research, 39, 12, 1689-1395. (40%). 

HATINA, J., SRAMEK, J., TUKOVÁ, J., FERNANDES, M.I., KOUTOVÁ, L. A SCHULZ, W.A. 2012. Carcinoma associated 

fibroblasts provide a niche for cancer stem cells - analysis of a new cell culture codel in crothelial cancer. – European 

Journal of Cancer, 48, S83-S83. (15%). 

Další viz https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/koutova.php 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum 31.1.2018 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D1GvD2g1nKYYzYZv2CV&author_name=Koutova,%20L&dais_id=46506595&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D1GvD2g1nKYYzYZv2CV&author_name=Koutova,%20L&dais_id=46506595&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D1GvD2g1nKYYzYZv2CV&author_name=Koutova,%20L&dais_id=46506605&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D1GvD2g1nKYYzYZv2CV&author_name=Koutova,%20L&dais_id=46506600&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/koutova.php
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Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Michal Mergl Tituly Prof., RNDr., CSc. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/BAP1: Bakalářská práce (školitel, garant);  

CBG/BAP2N: Bakalářská práce 2 (školitel, garant);  

CBG/EXBI: Biologická exkurze (lektorství 20 %, garant);  

CBG/EXDG: Didaktická exkurze z biologie a geologie (lektorující 20 %, garant);  

CBG/GEO: Vědy o Zemi (přednášející 100 %, garant);  

CBG/HGPT: Paleontologie a historická geologie (přednášející 100 %, cvičící 100 %, garant);  

CBG/MIPE: Geologie pro biology (přednášející 100 %, garant);  

CBG/MOPSB: Metody odborné práce v biologii (přednášející 100 %, garant),  

CBG/ZOO1: Zoologie systematická 1 (přednášející 100 %, cvičící 50 %, garant). 

CBG/NAXPB: Náslechová praxe bakalářská (garant; organizační zajištění, vyhodnocení 20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Paleontologie 1996 UK Praha WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 162 357 >100 

Geologie  2017 UK Praha 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

MERGL, M. 2016. Invazní měkkýši ve Středozemním moři. – Arnica 6, 1-2, 8-19. (100 %)  

MERGL, M., DVOŘÁK, L., KREJČÍKOVÁ,A., PRAŽANOVÁ, B. 2018: Měkkýši Plzeňského kraje. – Sborník Západočeského 

Muzea v Plzni, Příroda, 121, 1-85. (70 %) 

MERGL, M. & JIMÉNEZ, A. 2015. Lingulate brachiopods from the Suchomasty Limestone (upper Emsian) of the 

Barrandian, Czech Republic. – Bulletin of Geosciences, 90(1), 173–193. (50%).  

MERGL, M., HOSGOR, I., YILMAZ, O.I., ZAMORA, S., COLMENAR, J. 2017. Divaricate patterns in Cambro-Ordovician 

obolid brachiopods from Gondwana. – Historical Biology, 1-15 (online). (40%).  

MERGL, M., NOLČOVÁ, L. 2017. Phenotypic plasticity of colour-patterned Plectodonta (Strophomenida, Brachiopoda) 

from the Lower Devonian of the Barrandian area. – Bulletin of Geosciences 91(4), 653-660 (50%). 

Další viz: z https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/mergl.php 

Působení v zahraničí 

Natural History Museum, Anglie, 6 týdnů (výzkumná stáž)  + krátkodobé výzkumné stáže (1-3 týdny: Uppsala, 

Stockholm, Zaragoza) 

Podpis   datum 31.1.2018 

 

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/mergl.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Jaroslav Pavelka Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/BITC: Biologická technika (přednášející 100 %, cvičící 100 %, garant);  

CBG/MOBI: Molekulární biologie (přednášející 100 %, ccičící, 100%,garant);  

CBG/GENE: Genetika (přednášející 100 %, garant). 

Údaje o vzdělání na VŠ  

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 110 130  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

PAVELKA, J. ŠMEJDA, L. HYNEK, R., HRDLIČKOVÁ- KUČKOVÁ, Š. 2016. Immunological detection of denatured proteins as 

a method for rapid identification of food residues on archaeological pottery. – Journal of Archaeological 

Science,73.25-35.(50%)  

SKALOVA, A., VANECEK, T., MARTINEK , P., WEINREB, I., STEVENS, T.M., SIMPSON, R.H.W., HYRCZA, M., RUPP, N.J., 

BANECKOVA, M., MICHAL, M JR, SLOUKA, D., SVOBODA, T., METELKOVA, A., ETEBARIAN, A., PAVELKA, J., POTTS, 

S.J., CHRISTIANSEN, J., STEINER, P., MICHAL, M. 2018. Molecular Profiling of Mammary Analog Secretory Carcinoma 

Revealed a Subset of Tumors Harboring a Novel ETV6-RET Translocation: – Report of 10 Cases. Am J Surg Pathol. 

2018 Feb;42(2):234-246. (70%) 

ČIPEROVÁ M., PAVELKA J., ŠMEJDA L., 2015 Detekce stop mléka v porézní keramice z neolitu jihozápadních Čech a 

otázka trávení laktózy u evropských populací v minulosti. – Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 

2, 193-211.  

ŠÁLKOVÁ, T., BEZDĚK, A., BŘEZINOVÁ, H., FARKAŠOVÁ, K., HOUFKOVÁ, P., CHVOJKA, O., JOHN, J., KONÍK, P., 

KOVAČIKOVÁ, L., MICHÁLEK, J., NOVÁK, J., PAVELKA, J., ŠULÁKOVÁ, H., BEŠTA, T., MYŠKOVÁ, E., WEITER, L., 

ZRONEK, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the 

Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). – Památky archeologické 106: 95-

135. 

HLÁSEK, D., HOUFKOVÁ, P., KOVAČIKOVÁ, L., MAJER, A., NOVÁK, J., PAVELKA, J., BEŠTA, T., ŠÁLKOVÁ, T. 2014. The 

Use of Environmental Methods for Studying the Fortification, Economic System and Natural Environment of a 

Hillfort from the Beginning of the Middle Bronze Age at Vrcovice, Czech Republic. – Interdisciplinaria 

Archaeologica 5(1), 31–47. 

Další viz https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/pavelka.php 

Působení v zahraničí 

Ústav nízkých teplot (Univerzita Hokaidó) v Japonsku, vědecká stáž, 2000-2002  

Podpis   datum 31.1.2018 

 

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/pavelka.php


verze 16.2.2017 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Iva Traxmandlová  Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/BOT1: Botanika systematická 1 (přednášející 50 %, cvičící 25 %);  

CBG/EXBI: Biologická exkurze (lektorství 20 %); 

CBG/EXDG: Didaktická exkurze z biologie a geologie (lektorující 20 %);  

CBG/FYRP: Fyziologie rostlin (přednášející 100 %, garant);  

CBG/FYRC: Cvičení z fyziologie rostlin (cvičící 100 %, garant);  

CBG/OBOP: Obecná botanika (přednášející 100 %; garant); 

CBG/BIZV: Biologie dítěte a zdravotní výchova (přednášející 100 %; garant). 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 97 102 6 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

RYBA, S., TITERA, D., SCHÖDELBAUEROVÁ – TRAXMANDLOVÁ, I. AND KINDLMANN, P. 2012. Prevalence of honeybee 

viruses in the Czech Republic and coinfections with other honeybee disease. –Biologia DOI: 10.2478/s11756-012-

0038-5 (25 %). 

JERSÁKOVÁ, J., TRAXMANDLOVÁ, I., IPSER, Z., KROPF, M., PELEGRINO, G., SCHATZ, B., DJORDJEVIČ, V., KINDLMANN, P., 

RENNER, S.S. 2015. Biological flora of Central Europe: Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. –Perspectives in Plant 

Ecology, Evolution and Systematics 17: 318–329. (10 %). 

TRAXMANDLOVÁ, I., ŠTÍPKOVÁ, Z., KINDLMANN, P. 2015. Chapter 15: Global change effects on insect diversity with 

examples from butterflies in the High Sudetes IN: Global change & Ecosystems, Volume 1: Predictions on Terrestrial 

Ecosystems (eds: Urban O., Klem K.) (33%). 

ŠTÍPKOVÁ, Z., TRAXMANDLOVÁ, I., KINDLMANN, P. 2016. Determinants of orchid species diversity in Latin America. – 

Lankesteriana 16: 293-297. (33 %). 

TRAXMANDLOVÁ, I., ACKERMAN J.D., TREMBLAY R.L., ROBERTS, D.L., ŠTÍPKOVÁ, Z., KINDLMANN, P. 2018 

Determinants of orchid species diversity in world islands. – New Phytologist 217: 12-15. (15 %). 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/traxma.php 

Působení v zahraničí 

Univerzita Utrecht, Nizozemí, 2001, 4 měsíce, výzkumná stáž 

Univerzita Puerto Rico, Puerto Rico, USA, 2006, 6 týdnů, výzkumná stáž. 

Podpis   datum 31.1.2018 

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/traxma.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Petra Vágnerová  Tituly Mgr.  

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/EXDG: Didaktická exkurze z biologie a geologie (lektorující 20 %).  

CBG/NAXPB: Náslechová praxe - bakalářská (lektorující 80 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

VLACH, P., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., ZELENÝ, L., HOUDKOVÁ, I., HOUDEK, Z., VÁGNEROVÁ, P., HRADSKÁ, I., 

KUČERA, T., ANDRESKA, J., STANZEL, J., DURAS, J., ROUBAL, Z., HONZÍKOVÁ, J., KŘENOVÁ, Z., ZÝVAL, V., 

TOMANOVÁ, T., LOUDOVÁ, T., HROUDA, L. Biologie všedního dne. 1. vyd. – Plzeň; Západočeská univerzita, 

2014, 244 s. ISBN: 978-80-261-0415-5 (5%) 

ŠAFRÁNKOVÁ, D., PODROUŽEK, L., VÁGNEROVÁ, P. Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci 

vědy - geografie, biologie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 30 s. (33%) 

KAUFNEROVÁ, V., VÁGNEROVÁ, P. Sinice a řasy v českých učebnicích pro základní a střední školy. – Arnica, 2013, 

roč. 3, č. 1-2, s. 9-18. ISSN: 1804-8366 (50%) 

KEPKA, J., HÖFER, G., KLEČKA, M., VÁGNEROVÁ, P. Enviroexperiment - metodická příručka. – 1. vyd. Plzeň: 2012, 

128 s. ISBN: 978-80-261-0178-9 (25%) 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/vagnero.php 
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum 31.1.2018 

 

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/vagnero.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Pavel Vlach  Tituly RNDr., Ph.D.  

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 25  do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 25  do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

---   

---   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/OZOPN: Obecná zoologie a fyziologie živočichů (přednášející 50 %, cvičící 50 %).  

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 30 34 >90 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

VLACH, P. ET CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. [eds.] (2014): Biologie všedního dne. – Západočeská univerzita v Plzni. 244s. ISBN 

978-80-261-0415-5. (10%) 

VLACH, P. ET VALDMANOVÁ, L. (2015): Morphometry of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech 

Republic: allometry and sexual dimorphism. – Knowl. Managt. Aquatic Ecosyst. 416, 06: 1-12. (50 %) 

PETRUSEK, A., PEŠEK, P. LEŠTINA, D. MARTIN, P., FISCHER, D., KOZÁK, P., VLACH P., 2017. Mitochondrial DNA provides 

evidence of a double origin for the stone crayfish Austropotamobius torrentium in the Elbe basin. – Limnologica 62: 

77-83. (20 %) 

SVOBODOVÁ, J., DOUDA, K., FISCHER, D., LAPŠANSKÁ, N. ET VLACH P. (2017): Toxic and heavy metals as a cause of 

crayfish mass mortality from acidified headwater streams. – Ecotoxicology: 1-10. (25 %) 

VLACH, P., FISCHER, D. (2017): Decapoda. – Příroda, Praha, 36: 99–101. (50 %) 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/vlach.php 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum 31.1.2018 

 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/vlach.php


verze 16.2.2017 

Název studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Klára Vočadlová  Tituly RNDr., Ph.D.  

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

CBG/MIPE: Geologie pro biology (cvičící 100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 11 17  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

VOČADLOVÁ, K., PETR, L., ŽÁČKOVÁ, P., KŘÍŽEK, M., KŘÍŽOVÁ, L., HUTCHINSON, S. M., ŠOBR, M. 2015. The Lateglacial 

and Holocene in Central Europe: a multi-proxy environmental record from the Bohemian Forest, Czech Republic. –

Boreas 44, 769-784. (60 %). 

STACKE, V., TLAPÁKOVÁ, L., MENTLÍK, P., VOČADLOVÁ, K. 2016. Deposits and evolution of the alluvial infill on the 

confluence of Roklanský Potok and Javoří Potok streams at the Šumavské Pláně plains. – Silva Gabreta 22, 17-29. (10 

%). 

VOČADLOVÁ, K. 2016. Dlouhodobý vývoj zemského povrchu. – Geografické rozhledy 26, 4-5. (100 %). 

Další viz z https://fpe.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=112382 

Působení v zahraničí 

University of Salford, Velká Británie, 3 měsíce. 

Podpis   datum 31.1.2018 

  

https://fpe.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=112382


verze 16.2.2017 

 

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

a u magisterského a doktorského studijního programu  

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, 

uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 
 

prof. RNDr. M. Mergl, 

CSc. (spoluřešitel) 

GAP210/12/2018: Multidisciplinární přístup při posuzování 

biotických krizí středního paleozoika – devonský dalejský a 

kačácký event (pražská pánev, Česká republika) (spolupříjemci 

ČZU, Česká geologická služba). 

B 2012-2016 

prof. RNDr. M. Mergl, 

CSc. (spoluřešitel) 

18-05935S: Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní 

schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a 

bioerozi (spolupříjemci UK Praha, Národní Muzeum).  

B 2018-2020 

1) Mgr. Petra Vágnerová 

2) Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

3) RNDr. K. Vočadlová, 

Ph.D. 

4) prof. RNDr. M. Mergl, 

CSc. 

OP VVV Didaktika - Člověk a příroda 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) 

C 

MŠMT 
2017-2019 

PhDr. Josef Slowík, 

Ph.D. 

OP VVV Cesty k inkluzi (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166) C 

MŠMT 

2016-2019 

RNDr. Mgr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

OP VVV Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na fakultě 

pedagogické ZČU v Plzni (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006677) 

C 

MŠMT 

2017-2020 

Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.  Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturního 

modelu GJ16-02453Y 

B 

GAČR 

2016-2018 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského 

a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí  Období 

   
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním 

programem 
CBG: 

1) Výstava: 2014. Krása zaniklých světů, aneb co je paleontologie... 13. 3. – 20. 4. 2014. Muzeum Nové Strašecí (Mergl). 

2) Odborné výstavy hub pro školy a veřejnost (2000-dosud) (Kout). 

3) Editorství recenzovaného časopisu ARNICA, ISSN 1804-8366 (od roku 2011-dosud) zaměřeného na oborové 

didaktiky přírodních věd (Mergl). 

4) Participace na popularizačních aktivitách pro školy a veřejnost (Dny vědy a techniky, Veletrh vědy) (CBG). 

5) Organizace krajských kol Biologické Olympiády (BiO), kategorie A, B, C (od roku 1990-dosud) + D (od roku 2015-

dosud) (Mergl, Vágnerová). 

6) Participace studentů bakalářského stupně na odborném výzkumu CBG včetně jejich spoluautorství v publikacích 

v odborných periodikách (měkkýši, houby, pavouci). 

 

.  

 
 

 


