
Cvičení z genetiky a cytogenetiky 
na Přírodovědecké fakultě UK v Praze 



Studium biologie na PřF UK v Praze 

Studenti si tvoří vlastní studijní plán, ale musejí naplnit povinný limit kreditů 

☺  Velká pestrost a množství (více než 500) nabízených předmětů 
"  Možnost časné specializace ve zvolené oblasti biologie 

#  Není nutné absolvovat zapsaný předmět 

Studium / předměty Povinné Povinně volitelné Volitelné Celkem 
Bakalářské (3 roky) 5 150 25 180 

Navazující magisterské (2 roky) 84 24 12 120 

V bakalářském studiu tzv. moduly (odlišné pro odborné a pro učitelské studium) = 
soubory příbuzných předmětů (přednášek, cvičení) odrážejících úroveň živé přírody 

•  Buněčná a molekulární biologie 
•  Fyziologie a anatomie / morfologie 
•  Organismy 
•  Ekologie a evoluce 
•  Chemie, matematika a další 
•  Filosofie a další 

•  Didaktika 
•  Molekulární základy života 
•  Viry, prokaryota, prvoci, houby 
•  Rostlinná říše 
•  Živočišná říše 
•  Evoluce, ekologie a vědy o Zemi 



Bakalářské studium biologie na PřF UK v Praze 

… 

Přednášky Cvičení 



Bakalářské studium biologie na PřF UK v Praze 

… 

Přednášky Cvičení 

+ navíc další přednášky a cvičení, které si většinou studenti zapisují již 
v bakalářském stupni studia, ale nejsou zařazeny do modulů 

Základy genetiky – cvičení 



Cvičení z „obecné“ genetiky 

Praktikum z 
genetiky 

Základy genetiky   
– cvičení $ 

Cvičení z genetiky 
pro učitelské 
kombinace $ 

Semestr letní zimní letní 
Počet kreditů 3 1 1 
Délka cvičení 1 týden 2 hod týdně 2 dny 
Počet studentů / rok 182* cca 40 cca 10 
Počet paralelních turnusů 7 2 1 
Počet studentů / turnus 26 cca 20 cca 10 
Počet vyučujících 4** 1 1 
Teoretické úlohy 4 dny (9:00-16:00) celé cvičení celé cvičení 
Praktické úlohy 1 den (9:00-13:00) - - 
Studentská práce samostatně nebo 

ve skupinách (2-3) 
ve skupinách (2-3), 
někteří samostatně 

samostatně, 
spolupráce možná 

Podmínky zápočtu aktivní účast aktivní účast zápočtový test 

* limitace prostorovými a časovými možnostmi  ** každý vyučující = 1 celý den  
$ = pro zápis je nutné předchozí nebo souběžné absolvování určité přednášky 



Praktikum z genetiky 

•  cíl = procvičení různých genetických pojmů a zákonitostí, lepší pochopení 
   principů genetické analýzy a genetických vztahů v širším kontextu   

•  řešení komplexních příkladů z rostlinné, živočišné a lidské genetiky  
•  každý den = samostatné téma, sledován postup přímé genetické analýzy 
•  střídavě řešení úkolů a doplňující výklad 
•  příklady založeny na reálných situacích 

•  genetika pigmentace a některých dalších  
   morfologických znaků (šalvěj, kočka) 
•  genetické poradenství, genetická 
   determinace chorob a defektů (člověk) 
•  koeficient příbuznosti (mnohagenerační  
   královské rodokmeny) 

  + praktická cytogenetická část (cibule, člověk,  
     myš, krysa, pavouci aj. bezobratlí) 



Mnohotný alelismus 

Úplná a neúplná dominance,   
kodominance 
Dominantní a recesivní epistáze, 
reciproká interakce 
Genová vazba (štěpení v B1 a F2) 

Pohlavně vázané geny, inaktivace X 
chromozómu, aberace pohlavních 
chromozómů 

Autozomálně a gonozomálně 
recesívní a dominantní dědičnost,  
mitochondriální dědičnost 

Pleiotropie, genokopie, fenokopie 

Penetrance, variabilní expresivita 

Letalita, snížená vitalita 

Vliv stáří jedince, prostředí 

Praktikum z genetiky 



Chí kvadrát test 

Rozvětvovací metoda (v kombinaci  
s genovými interakcemi) 
Komplementační analýza (test na 
alelismus) 
Výpočet Morganova čísla a 
Batesonova koeficientu 
Určení ideálních štěpných poměrů 
na základě znalosti síly vazby 
Principy genealogické analýzy 

Stanovení rizika u potomků / 
příbuzných (včetně využití 
populačních četností) 

Výpočet podmíněné 
pravděpodobnosti 
Výpočet koeficientu inbreedingu 

Praktikum z genetiky 



Cytogenetická část 
Příprava a 
pozorování 
preparátů 

Pouze 
pozorování 
preparátů 

Průběh mitotického dělení ANO 

Povinné 

Morfologie mitotického chromozomu, 
Levanova klasifikace ANO 

G pruhování, C pruhování ANO 

Konstitutivní a fakultativní heterochromatin ANO 

Barrovo tělísko ANO 

Identifikace jednotlivých fází meiózy ANO 

Distribuce chiazmat ANO 

Heterobivalent XY ANO 

Neobvyklé systémy pohl. chromozomů  ANO 

Telomerická FISH, 18SrDNA FISH, detekce 
chromozomu Y pomocí CGH ANO Volitelné 

Praktikum z genetiky 



Základy genetiky - cvičení 

•  cíl = procvičení různých genetických pojmů a zákonitostí (průprava pro řešení 
   příkladů, které jsou součástí zkoušky) 
•  řešení jednotlivých teoretických příkladů z genetiky na různá témata 

Cytogenetika 
Důraz na meiózu 

Kreslení schémat 

Propojení s mendelismem 

Mendelovy 
zákony a genové 
interakce 

Chí kvadrát test 

Rozvětvovací metoda 

Krevní skupiny 

Genová vazba 
Dvoubodový a tříbodový test 

LOD skóre 

Mapování pomocí SNP 

Vazba na pohlaví 
Genetika člověka 

Populační 
genetika 

Hardy-Weinbergova rovnováha 

Migrace, mutace, selekce, inbreeding 



Základy genetiky - cvičení 



Cvičení z genetiky pro učitelské kombinace 

•  cíl = procvičení základních genetických pojmů a zákonitostí 
•  řešení jednotlivých teoretických příkladů z genetiky využitelných v budoucí 
   učitelské praxi 

Segregace a kombinace vloh 
Intra- a intergenové interakce 
Genová vazba 
Dědičnost a pohlaví 
Základy genetiky populací 



Zdroje příkladů používaných při cvičeních 

•  učebnice Snustad, Simmons: Genetika 
•  učebnice Snustad, Simmons: Principles of 
   Genetics 
•  učebnice Klug et al.: Concepts of Genetics 
 
•  učebnice Russell: i-Genetics: A Mendelian 
   Approach 
•  učebnice Griffiths et al.: Introduction to Genetic 
   Analysis 

•  různé internetové zdroje a kurzy  

•  zbarvení květu šalvějí = výsledky genetické 
   analýzy prováděné na katedře genetiky a  
   mikrobiologie PřF UK v minulosti  



Cvičení z cytogenetiky 

Praktická cvičení      
z cytogenetiky 

Molekulární 
cytogenetika 
člověka 

Evoluční 
cytogenomika 

rostlin - cvičení 
Semestr letní letní zimní 
Počet kreditů 2 3 3 
Délka cvičení 1 týden 3 dny 3 dny 
Počet studentů / rok 10-15 13 5-10 
Počet paralelních turnusů 1 1 1 
Počet vyučujících 2 (+1) 1 2 
Praktické úlohy celé cvičení celé cvičení celé cvičení 
Exkurze na jiné pracoviště lidská cytogenetika* - - 
Studentská práce samostatně / ve skupinách (2) 

Podmínky zápočtu aktivní účast 
aktivní účast + 

zpracované výsledky 
analýzy MLPA 

zápočtový test 

* Půl dne, Ústav hematologie a krevní transfúze (karyotyp člověka, demonstrace kazuistik, FISH, arrayCGH ) 



Praktická cvičení z cytogenetiky 

•  cíl = naučit studenty přípravu chromozomových preparátů z rostlinných 
   a živočišných tkání, vizualizovat NOR a indukovat pruhovací vzory na 
   chromozomech 

Příprava a 
pozorování 
preparátů 

Pouze 
pozorování 
preparátů 

Příprava trvalých preparátů ANO 

Konstrukce karyogramu ANO 

Indukce a pozorování chromozomových aberací ANO ANO 

Barvení, G pruhování ANO 

C-pruhování, Ag-NOR barvení ANO 

Polyploidie, mikrochromozomy, holokinetické 
chromozomy, polytenní chromozomy ANO 

Mnohotné X a neopohlavní chromozomy  ANO 

Neobvyklé meiózy (achiazmatická, heterozygoti pro 
chromozomové přestavby) ANO 



Molekulární cytogenetika člověka 

Předmět je koncipován jako týdenní turnusový kurz, v němž se studenti seznámí s lidskými chromozómy, 
jejich přestavbami včetně kryptických, klinickými důsledky konkrétních aberací a metodami klasické 
cytogenetiky (pruhování) a molekulární cytogenetiky (FISH, CGH, MAPH, MLPA, real time PCR). 
Prakticky si vyzkouší analýzu DNA pomocí metody MLPA (multiplex ligation-dependent probe 
amplification). 



Evoluční cytogenomika rostlin - cvičení 
Praktické cvičení je zaměřeno na demonstraci klasických i nejmodernějších cytogenetických metod, s 
důrazem na techniky využitelné v taxonomických, biosystematických a fylogeografických studiích. 
Absolventi kursu se seznámí s metodikou přípravy mitotických a meiotických chromozomů, počítáním 
chromozomů, s průběhem meiosy, stejně jako s principy světelné a fluorescenční mikroskopie. Další 
molekulárně cytogenetické techniky zahrnují barvení DNA sond, fluorescenční in situ hybridizaci 
(FISH), genomickou in situ hybridizaci (GISH) a chromosome painting. Absolventi si osvojí 
fotografickou dokumentaci chromozomových preparátů a jejich následnou digitální úpravu.  



Přístrojové vybavení cvičení 

•  cytogenetika: každý student vlastní 
školní mikroskop  

•  k dispozici jeden větší demonstrační 
mikroskop Olympus CX41 (pro 
demostraci fenoménů, ze kterých je 
málo preparátů, a kontrolu preparátů 
pod fázovým kontrastem, nyní nově 
s digitální kamerou) 

•  exkurse na fluorescenční mikroskop 
Olympus CellR 

•  aktuálně se chystá  
    renovace vybavení  
    mikroskopického 
    praktika 



Financování cvičení 

•  každé praktické cvičení = pravidelná částka ročně           
z fakultního/sekčního/katedrového rozpočtu 

•  u „pokročilých“ cvičení možnost využití i dražšího 
vybavení, které je k dispozici na fakultě/sekci/katedře 

Příděl na jednotlivá cvičení – katedra genetiky a 
mikrobiologie PřF UK v Praze 

Kč 
celkem 
ročně 

Kč na 
jednoho 
studenta  

a den 

Délka trvání 
jednoho 
turnusu 

Počet 
turnusů 
ročně 

Praktikum z genetiky 15000 18 4,5 dnů 7 

Praktická cvičení z cytogenetiky 26000 340 5 dnů 1 

Praktikum z bakteriální genetiky 10000 70-90 4,5 dnů 2 

Základní praktikum z molekulární biologie 20000 170-200 1 den 6 

Cvičení z virologie 9000 100-150 1 den 6 

Praktikum z virologie 27000 180 10 dnů 1 

Praktikum z molekulární genetiky 50000 250-300 10 dnů 1 



Děkujeme za pozornost 


