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Mašek & Vopálenský 



Bakalářské studium biologie na PřF UK v 
Praze 

… 

Přednášky Cvičení/ 
Praktika 



Bakalářské studium biologie na PřF UK v Praze 

… 

Přednášky Cvičení 

Magisterské studium biologie na PřF UK v Praze 



Základní 
praktikum z 
molekulární 

biologie 

Cvičení z 
molekulární 
biologie pro 

učitele 

Praktikum z 
molekulární 

genetiky 

Semestr letní letní letní 
Počet kreditů 1 1 5 
Délka cvičení 1 den 2 dny 2 týdny 
Počet studentů / rok 120 10-20 15-20 
Počet paralelních turnusů 6-7 1 1 
Počet studentů / turnus 20 20 20 
Počet vyučujících 2/4* 1 2/4* 
Praktické úlohy 5 3 mnoho 
Studentská práce samostatně skupiny po 3  skupiny po 3 
Podmínky zápočtu aktivní účast 

zápočtový test 
protokoly 

aktivní účast 
protokoly 

vstupní test 
aktivní účast 

protokoly 
zápočtový test 

* výpomoc doktorandů   



•  doprovodné cvičení k přednášce Základy molekulární biologie  
• cíl = procvičení a demonstrace základních metod molekulární biologie    

•  ústřední téma klonování a produkce zeleného fluorescenčního proteinu 

•  každý pokus je uveden teoretickým úvodem = celkově 70 obrázků v prezentaci 

•  důraz na samostatné provedení pokusů a správně sepsané protokoly 



Úlohy 

PCR (GFP) 

Restrikce plasmidu 

Agarová elektroforéza 

Elektroporace 

Srážení DNA 

amplifikace genu úpravy konců DNA ligace přenos vektoru do bakteriálních 
buněk 

sledování exprese reportéru 

Průběh	  klonování	  



velký důraz na zpracování protokolů a tudíž získání správných návyků při 
písemném záznamu experimentu 
 
Povinná účast na semináři věnovanému vyhodnocení praktikových úloh a 
psaní protokolů. Seminář též slouží k udělování zápočtů a termíny jsou 
vypsány v SiS 



!  doporučené cvičení k přednášce Genové inženýrství 
! cíl = procvičení a demonstrace metod molekulární biologie na 

všech úrovních/okruzích,  tzn. práce s DNA, RNA i proteiny    

!  úlohy jsou rozděleny do tematických modulů 

!  každý modul je uveden teoretickým úvodem  

! důraz na samostatné provedení pokusů a pochopení podstaty 
prováděných metod 

! modelové organizmy: baktérie, kvasinky, lidské tkáňové kultury, 
bramborové listy a samotní studenti 

!  programy a databáze: BLAST, NCBI, PubMed, Chromas, SoftmaxPro, 
CloneManager, VectorDb, LightCycler sofware, ApE sequence editor, 
BioEdit 



PCR, restrikce, izolace 
z gelu, ligace 

chemická transformace 
E. coli 

rychlá izolace plazmidů, 
ověření pozitivů – PCR, 
restrikce, colony hybridization 
– DIG detekce 

izolace plazmidů – skleněná 
matrix 

elektroporace do expresního 
bakteriálního kmene 

výběr vhodných kolonií/příprava 
lyzátů z bakteriálních buněk 

PAAGE/Coomasie blue staining 

hodnocení výsledků 



indukce bakteriální kultury 

aktivita proteinu 

Příprava lyzátů / GST purifikace 

PAAGE / Western blot 



izolace RNA z bramboru 

reverzní transkripce/ 
PCR 

kvantifikace a elektroforéza 



transformace kvasinek 

izolace genomové DNA 
z kvasinek 

analýza genotypu/fenotypu – kapkový test 

kvantifikace proteinů pomocí BCA 

příprava kvasinkových lyzátů 

měření aktivity luciferázy/β-galaktozidázy 



čistá izolace plazmidů 
nebo přečištění plazmidů 

sekvenační reakce a 
purifikace 

bukální výtěr/ izolace DNA 
pomocí FTA papírku 

analýza dat (BLAST/
NCBI) 

ABO systém/ STR/ 
identifikace osob 

analýza dat + 
Kriminalistický ústav 

qPCR/plazmid 

LightCycler 
software/Excel 



!  	  V.	  Vondrejs;	  Genové	  inženýrství	  I,	  II	  a	  III,	  Karolinum	  

!  	  	  V.	  Vondrejs;	  Genové	  inženýrství	  IV,	  Karolinum	  

!  	  (V.	  Vondrejs;	  Otazníky	  kolem	  genového	  inženýrství,	  Academia	  2010)	  

!  	  T.	  A.	  Brown	  -‐	  Gene	  Cloning	  and	  DNA	  Analysis:	  An	  Introduction;	  
Blackwell	  Publishing	  Incorporated	  

!  T.	  Nicholl	  -‐	  An	  Introduction	  to	  Genetic	  Engineering,	  Third	  Edition	  
(2008)	  

!  	  J.	  Sambrook,	  D.	  Russell	  -‐	  Molecular	  Cloning:	  A	  Laboratory	  Manual	  
(Third	  Edition	  /	  Fourth	  Edition,	  CSHL	  Press)	  



Výhody:  

! intenzivní metodický kurz = velký posun ve znalostech a dovednostech 
studentů 

! studenti si odnášejí knihu návodů a protokolů, kterou často používají i 
během vypracovávání diplomové práce  

Nevýhody:  

! pokusy z jednotlivých modulů se prolínají = je těžké pro studenty zachovat 
si celkovou orientaci v úlohách, musí si dělit práci v rámci skupiny 

!  Časová náročnost: 10 dní 9:00-17:30 (někdy až 19:00)  

•  Dotace: 250 Kč/student/1 den  

•   spolupráce s Kriminalistickým ústavem 

•   provádíme i dražší pokusy – sekvenování, qPCR (sekvenátor a 
LightCycler480 jsou dostupné na fakultě) 



•  cíl = experimentální procvičení základních technik bakteriální genetiky 
•  3 kredity, 1 týden v LS 
•  každoročně 25-30 studentů, rozděleno do 2 turnusů, celkem 1 vyučující 
•  řešení úloh = ve dvojicích, příprava protokolů samostatně 
•  zápočet = aktivní účast + protokoly z jednotlivých úloh 
 

•  modelové organizmy = Escherichia coli, Bacillus subtilis  
•  nespecifická transdukce a přenos mutací do různých 
   genetických rozhraní, lokalizace mutace 
•  konjugace a konjugativní mapování 
•  nespecifická mutageneze s použitím Mu fága. Selekce 
   auxotrofa a mutant pro studium regulace exprese  
   arabinózového operonu 
•  specifická mutageneze a použití přirozené transformace 



! cíl = procvičení molekulárně biologických metod používaných ve virologii 
!  5 kreditů, 2 týdny v ZS 
!  každoročně cca 15 studentů, 2 vyučující + 3 PGS 
!  řešení úloh = ve dvojicích, příprava protokolů samostatně 
!  zápočet = aktivní účast + protokoly z jednotlivých úloh + výstupní test + literární 

rešerše 
 
IDENTIFIKACE VIRU V BIOLOGICKÉM VZORKU. práce s infekčním materiálem v laboratoři 
ÚTZ-2, průkaz přítomnosti známého/neznámeho viru (BKV, SV40, MCV). Metody práce: izolace 
DNA, srovnání metod prosté PCR a "rolling-circle amplification" (RCA) při diagnostice infekcí; 
ELISA  
KVANTIFIKACE VIRU V ZÁSOBNÍM INOKULU MYŠÍHO POLYOMAVIRU. Postup a metody: 
Srovnání několika metod kvantifikace viru, plaková titrace, určení titru pomocí 
imunofluorescence, metoda konečného ředění, pozorování projevů infekce.  
PŘÍPRAVA A PURIFIKACE VLPs (VIRUS-LIKE PARTICLES) a INTERFERENČNÍ ANALÝZA 
INFEKCE. Postup: Příprava VLPs pomocí bakulovirového expresního systému a analýza 
infekce myším polyomavirem v přítomnosti izolovaných VLPs. Metody: izolace a purifikace 
VLPs (ultracentrifugací v CsCl gradientu), imunodotblot nebo Western blot, kvantifikace VLPs 
hemaglutinací (popř. Stanovení množství proteinů). Kontrastování vzorku metodou negativního 
barvení, elektronová mikroskopie, imunofluorescence.  



Cíle = seznámení se s databázemi, navržení primerů, fylogenetická analýza … 

Základy bioinformatiky (2 hod týdně, LS, 5 kreditů včetně přednášky, 3 vyučující,                   
50-60 studentů) 
Úvod do bioinformatiky (2 hod týdně, ZS, 2 kredity, 1 vyučující, 35-40 studentů) 
 

•  internetové databáze genomů, programy, algoritmy: NCBI, Ensembl, EMBL/EBI, UCSC, 
  další specializované databáze; BLAST, FASTA, SMS, ExPASy, SMART, Macaw, Clustal, 
  BioEdit, Phylip, BioMart, RepeatMasker, Primer3Plus … 
 
Genetické metody v zoologii (1 týden, LS, 5 kreditů včetně přednášky, 5 vyučujících,           
25 studentů) 
Praktikum z molekulární fylogenetiky (1 den, ZS, 1 kredit, 1 vyučující, 20 studentů) 
Molekulární ekologie (1 týden, LS, 5 kreditů včetně přednášky, 1 vyučující, 10 studentů) 



Děkujeme za pozornost 


