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Studijní obory 

Bakalářské/Magisterské 
  
-  Lékařská genetika a molekulární diagnostika (LGMD) 
-  Molekulární biologie a genetika (MBG) 
 
-  Speciální biologie – Mikrobiologie a molekulární biotechnologie (MIKRO) 
                            -  Antropogenetika/Antropologie (ANTR) 
                            -  Experimentální biologie rostlin/živočichů (EBR/EBŽI) 
                            -  Ekotoxikologie (EKOT) 
 
-  Biochemie 
-  Systematická biologie 
-  Matematická biologie 
-  Biofyzika 
 
http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/ 
 



Praktická cvičení – bakalářské studium 
2. ročník 
 
Bi4035 Praktikum z molekulární biologie 
 
3. ročník 
 
Bi6405 Metody molekulární biologie – cvičení 
 
 
Volitelné předměty 
 
Bi9061 – Bioinformatika – cvičení (výuka na počítačích) 
Bi9410c – Strukturní biologie – cvičení (výuka na počítačích) 
C7301 – Základy genomiky – cvičení (CEITEC) 
Bi8920c – Fluorescenční mikroskopie – cvičení 
Bi9310c – Úvod do kvantitativní RT-PCR – cvičení (LF MU) 
 



Bi4035 Praktikum z molekulární biologie 

Obory: LGMD, MBG, ANTR, MIKR, EBR, EBŽI, EKOT 
 
-  skupiny po max 20 studentech (1 vyučující) 
-  1x 14 dní v semestru, 4 hodiny 
-  94 studentů v jarním semestru, každý řeší úlohy samostatně 
 

 
!  Izolace plazmidové DNA 
!  Stanovení čistoty a koncentrace DNA 
!  Štěpení plazmidové DNA restrikčními endonukleázami 
!  Polymerázová řetězová reakce 
!  Agarózová gelová elektroforéza 
!  Transformace kompetentních buněk E. coli 
!  Příprava sacharózového gradientu 
!  Izolace chromozomální DNA 
 

 
Hodnocení: účast, protokoly, testy 



Bi6405 Metody molekulární biologie – cvičení 

Obory: LGMD, MBG + jednotlivci dalších oborů 
 
-  skupiny po max 12 studentech (1-2 vyučující) 
-  blokově v semestru, 2 dny 
-  70 studentů v jarním semestru, studenti pracují ve skupinkách po 3 
 
 

Cíl: Příprava shRNA plazmidu a ověření jeho funkčnosti v eukaryotických buňkách 
 
!  RE štěpení plazmidu + annealing oligonukleotidů 
!  Elektroforéza + eluce fragmentů DNA z gelu 
!  Ligace, příprava kompetentních buněk E. coli, transformace E. coli 
!  Izolace plazmidové DNA, ověření začlenění inzertu do vektoru pomocí PCR 
!  Transfekce eukaryot. buněk, fluorescenční mikroskopie, průtoková cytometrie 
!  Příprava proteinového lyzátu, měření koncentrace proteinů, SDS-PAGE, 

immunobloting 

 

Hodnocení: účast, protokoly 



Bi4020c Základní metody mol. biologie 
Bi4010c Základy molekulární biologie – cvičení 
 
 Obory – system. biologie, biochemie, mat. biologie, biofyzika, učitelská biologie 

 
-  seminář (teorie + praktické ukázky/videa) – 1hod/týdně 
-  72 studentů 
 
1. Struktura nukleových kyselin 
2. Příprava roztoků používaných v molekulární biologii 
3. Manipulace s nukleovými kyselinami, centrifugace, enzymové úpravy in vitro 
4. Elektroforetická a elektronmikroskopická analýza nukleových kyselin 
5. Hybridizace nukleových kyselin: příprava nukleotidových sond, značení nukleových kyselin 
6. Restrikční analýza nukleových kyselin, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů 
7. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování 
8. Klonování DNA (typů vektorů, klonovací strategie, přenos DNA do buněk) 
9. Polymerázová řetězcová reakce a její aplikace 
10. Základní metody molekulární diagnostiky 
11. Základní metody bioinformatiky 
 
 
 

Hodnocení: kolokvium (test) 
 



Bi7941 Molekulární biologie - laboratorní cvičení  
 
Obor Biochemie 
 
-  1x 14 dní v semestru, 5 hodin 
-  skupiny po max 14 studentech (1 vyučující) 
-  54 studentů/semestr – pracují samostatně/někdy ve dvojicích 
 

 
!  Příprava roztoků používaných v molekulární biologii. 
!  Izolace plazmidové DNA. Stanovení čistoty a koncentrace DNA. 
!  Štěpení DNA restrikčními endonukleázami a gelová elektroforéza. 
!  Konstrukce restrikční mapy, izolace DNA z gelů. 
!  Klonování ve vektorech řady pUC, trasformace, selekce klonů. 
!  Ultracentrifugace v hustotním gradientu. 
!  Izolace bakteriální (genomové) DNA. 
!  PCR a její modifikace. 
 
Hodnocení: účast, protokoly 
 





Bi9061 Bioinformatika – cvičení 
Bi5000 Bioinformatika I - nukleové kyseliny 
Bi9060 Bioinformatika II – proteiny 
Bi9061 Bioinformatika – cvičení 
 
Obory - MBG, LGMD + navazující GEPR, MIKR … 
 

-  cca 75 studentů/semestr (hodinová dotace 1+2) 
-  výuka v počítačové učebně (1 vyučující/24 studentů) 
-  studenti pracují samostatně (1 student – 1 počítač) 
 
!   Bioinformatické databáze  
!   Manipulace se sekvenčními daty  
!   Návrh primerů a restrikční analýza  
!   Párové sekvenční přiložení  
!   Mnohonásobné sekvenční přiložení  
!   Hledání a identifikace genů  
!   Analýza proteinových sekvencí  
!   Anotace nukleotidové sekvence pro zaslání do databáze  
!   Strukturní databáze  
!   Předpověď struktury proteinů 
 
 

http://loschmidt.chemi.muni.cz/bioinf/ 









C7301 – Základy genomiky – cvičení 
 
CEITEC MU 
 
Obory – Biochemie, GEPR + volitelné cvičení pro MBG  
 
-  výuka v bloku (cca 30 hodin), 7 učitelů 
-  kapacita 3x12 studentů, studenti pracují ve dvojicích 
 

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

Hodnocení: účast, protokoly, kolokvium 
 
 



Bi9310c – Úvod do kvantitativní RT-PCR - cvičení 
 
LF MU 
 
Obory - volitelné cvičení pro MBG a LGMD 
 
-  výuka v bloku (cca 10 hodin) 
-  kapacita 20 studentů, studenti pracují ve skupinkách po 3 
-  9 studentů/1 vyučující 
 
 
 

!  Izolace celkové a poly(A) RNA 
!  Reverzní transkripce 
!  RT-PCR (SYBR green) 
!  Analýza primárních dat, výstupy, statistické zpracování 
 
 
Hodnocení: účast, protokoly 
 
 



Volitelné předměty (katalog LGMD, MBG) 
 
!  Bi7312 Praktikum z molekulární� biologie eukaryot 
!  Bi7311 Praktikum z molekulární� biologie prokaryot 
!  Bi7016 Chemie nukleových kyselin – cvičení (BFÚ AV ČR) 
!  C8302 Zá�klady proteomiky – cvičení (CEITEC) 
!  Bi8313 Praktikum z genového inženýrství 
!  C7189 Úvod do molekulární medicíny - cvičení� 
 
Volitelné předměty (katalog EBŽI, Biochemie) 
 
!  Bi8140 Buněčné a tkáňové kultury - cvičení 
!  Bi8870c Mechanismy buněčné smrti – cvičení (BFÚ AV ČR) 
!  Bi9393c Analytická cytometrie – cvičení (BFÚ AV ČR) 
!  Bi6336c Biologie zárodečných buněk – cvičení (CEITEC MU) 
!  C6270 Metody separace proteinů - cvičení 
!  C7176 DNA diagnostika - cvičení 

Praktická cvičení – magisterské studium 

Proteomika 

Buněčná 
biologie 

Genomika 



Bi7311 Praktikum z molekulární biologie prokaryot 
 

Obory - volitelné cvičení pro MBG, MIKR 
 
-  výuka v bloku (5 týdnů v semestru/4+1 hodiny týdně) 
-  kapacita 16 studentů, studenti pracují ve skupinkách po 3 
 
 

!  Pulzní gelová elektroforéza (PFGE) genomové DNA baktérií. 

!  Izolace DNA pro PFGE, štěpení vzorků RE, příprava gelu. Analýza 
polymorfizmů v makrorestrikčním spektru. 

!  Izolace spontánních mutant Staphylococcus aureus rezistentních 
k antibiotikům metodou gradientních ploten. Razítkování kolonií. 

!  Transdukce – přenos plazmidů fágy (Staphylococcus aureus ). 
!  Stanovení počtu kopií plazmidu v buňce – qPCR. 
!  Fluktuační test a stanovení mutační rychlosti. 
!  Konjugace E. coli. 
!  Typizační techniky pro epidemiologické a fylogenetické účely, AP-PCR, RFLP. 

Hodnocení: účast, protokoly 
 



Bi8313 Praktikum z genového inženýrství 
Obory - volitelné cvičení pro MBG, MIKR 
 
-  výuka v bloku (5 týdnů v semestru/4+1 hodiny týdně) 
-  kapacita 16 studentů, studenti pracují ve skupinkách po 3 
 
!  Izolace restrikčních endonukleáz Sau3AI a Sau96. Ověření aktivity 

restriktáz. Optimalizace štěpení. 
!  Modifikace konců DNA prostřednictvím PCR. Amplifikace genů pro fágový 

lytický enzym. Purifikace produktů PCR pomocí komerčního kitu. 
!  Klonování ve vektorech řady pET. Defosforylace konců vektoru, ligace, 

transformace kompetentních buněk, skrínink transformantů. 
!  Transformace DE3 buněk, analýza exprese SDS-PAGE, izolace proteinu 

metaloafinitní chromatofgrafií, funkční test s enzymem (zymogram).  
!  Stanovení minimální inhibiční koncentrace ATB, izolace plazmidové DNA, 

příprava kompetentních buněk, elektroporace baktérií. 
  
-  Hodnocení: účast, protokoly 
 



Bi7312 Praktikum z molekulární� biologie eukaryot 

 Obory - volitelné cvičení pro MBG, MIKR 
 
- výuka v bloku (5 x 4 hodiny) 
-  kapacita 30 studentů, studenti pracují ve skupinkách po 4 
-  1 vyučující na 4 studenty 
 
 

! Diferenciace 

! Buněčná smrt 

! Proliferace a migrace 
 
– immunobloting, immunofluorescence, průtoková cytometrie, transaktivační 
testy, transfekce, cytohistochemie, frakcionace buněk, funkční testy, počítání 
buněk, viabilita, morfologie buněk, adheze a migrace … 
 
 

Hodnocení: účast, prezentace výsledků 



C7189 Úvod do molekulární medicíny - 
cvičení� 
CEITEC MU 
 
Obory - volitelné cvičení pro MBG, Biochemie 
 
-  výuka 3 hodiny týdně v semestru 
-  kapacita 2x12 studentů, studenti pracují po trojicích 
-  2-3 vyučující na 12 studentů 

!  Řeší se „grantový projekt“ – návrh a realizace grantu/klinické studie. 
!  Izolace RNA 
!  Teorie: globální expresní profilování + zpracování a interpretace dat. 
!  Vyhodnocení na reálných datech – normalizace, statistika. RT-PCR (2-3 geny). 
!  Validace vybrané miRNA v tkáňových kulturách – transfekce, proliferace, 

buněčný cyklus, migrace, chemosenzitivita. 
!  Vyhodnocení a prezentace výsledků. 
 

 
Hodnocení: účast, protokoly (napsaný grant – 3 stránky), prezentace  
 



C8302 Základy proteomiky - cvičení 
 CEITEC MU 

 
Obory - volitelné cvičení pro MBG, LGMD, Biochemie 
 
-  některé úlohy pouze demonstračně (LC-MS/MS) 
-  výuka v týdenním bloku (35 hodin), 7 vyučujících 
-  skupiny po max. 14 studentech, studenti pracují většinou ve dvojicích 

!  Dvourozměrná elektroforéza proteinů 
!  Hmotnostní spektrometrie proteinů (MALDI-TOF, LC-MS/MS, příprava a 

analýza vzorků, identifikace proteinů) 
 

!  Příprava, izolace a sekvenace rekombinatní DNA 
!  Exprese rekombinantní DNA v E. coli 

!  Jedno- a vícekroková purifikace rekombinantních proteinů 
!  Určení čistoty a analýza rekombinantních proteinů 
!  Western bloting 

Hodnocení: účast, protokoly, kolokvium 



C7176 DNA diagnostika – cvičení 
 
Obory – biochemie + volitelné pro MGB, LGMD 
 
-  výuka v semestru (3-4 hodiny týdně) 
-  skupiny po max 20 studentech (2 vyučující) 
-  studenti pracují ve dvojicích 

!  Izolace DNA z různých organismů a tělních tekutin 
!  Detekce polymorfismů (PCR-RFLP) 
!  Detekce DNA (RNA) různých mikroorganismů pomocí PCR (qRT-PCR) 
!  Sekvencování DNA 
!  Stanovení drogových metabolitů pomocí chromatografie 

 
Hodnocení: test, účast, protokoly 



Děkuji za pozornost 


