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Volitelný předmět

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14

RNDr. Pavel VAŘEJKA



1867 – První české gymnázium na Moravě

1884 – Postavena nynější budova školy

1936 – Přistavěno třetí poschodí

1969 – Obnovení gymnázia, zaměření M, F

1984 – Zařazeno do sítě matematických G

1990 – Gymnázium se stalo osmiletým

2000 – Výuka volitelné molekulární biologie

2010 – První maturity z molekulární biologie













Molekulární biologie
– od školního roku 2000-2001

Tříletý volitelný předmět ve

2. +  3. + 4.  ročníku studia
po 2 hodinách týdně (2 jednohodinovky)



Molekulární biologie
Po zahájení výuky podle ŠVP (ve
školním roce 2006-2007) vzrostl počet 
zájemců o tento volitelný předmět na 
dvojnásobek – na zhruba 30 žáků; 
maximum bylo 36.

Každý 3. žák nematematických tříd 
volí molekulární biologii.



Molekulární biologie
V květnu 2010 maturovali                   
z molekulární biologie první studenti.

V letech 2011 a 2012 – kdy se 
maturovalo z pěti předmětů – si 
molekulární biologii zvolilo vždy 17 
studentů.



Molekulární biologie
Studijní program nového předmětu 
byl vytvořen podle:

Nový přehled biologie (Rosypal a kol.) 
Úvod do mol. biologie (Rosypal) 
Genetika (učebnice pro G) (Kočárek)
+ mnoho jiných zdrojů





Molekulární biologie
Od školního roku 2007-2008 se při 
výuce začíná používat dataprojekce –
obrázky-schémata; nejčastější zdroje:

Biology (Campbell a kol.)               
Life: The Science of Biology (Purves, 
Sadava a kol.)







Molekulární biologie
Kromě obrázků a schémat jsou k dispozici 
i názorné animace, např.:
– Bidirectional Replication of DNA
– Hershey and Chase Experiment
– Meselson and Stahl Experiment
– DNA Replication Fork
– How Nucleotides are Added in DNA Replication
– Protein Synthesis
– How Spliceosomes Process RNA
– Restriction Endonucleases
– Polymarase Chain Reaction
– Conjugation with F Plasmid
– How Prions Arise aj. aj.



Molekulární biologie
Názorná schémata, obrázky a animace:

– názornost výuky                                   
– konkrétnost                                          
– srozumitelnost                                     
– snadná pochopitelnost                         
– orientace i ve složitějších  problémech 
– profesionální provedení



Molekulární biologie
Učebnice:
Eduard Kočárek: Genetika (Scientia 2004)

Vlastní texty:
Mitóza 
Meióza
Mutace 
Proteiny

Genové interakce             
Molekulární biologie genu       
Metody molekulární biologie 
Genetické mapování, genomika
Preimplantační diagnostika 
Klonování, transgenoze, GMO 
Nádorové choroby, onkogenetika
Membrány a membránový transport 

Viry   
Dýchání, 
Fotosyntéza 
Cytoskelet



Molekulární biologie
Obsah a uspořádání výuky je v 
současné době upraven podle 
maturitních okruhů (27 okruhů)

Maturitní okruhy jsou primárně
zvoleny tak, aby jako základ studijních 
materiálů sloužila učebnice       
Eduard Kočárek: Genetika (Scientia 2004)



Molekulární biologie
22 témat (maturitních okruhů) vychází
z učebnice Eduard Kočárek: Genetika 
a jsou v různé míře rozšířena nad 
rámec této učebnice

5 témat (maturitních okruhů) využívá
jako základní zdroj informací studijní
materiály připravené vyučujícím.



Molekulární biologie
Doporučené učebnice:
R. Závodská: Biologie buněk (Scientia 2006)
J. Šmarda: Genetika (Fortuna 2003)
S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie
(Scientia 2003)                                                         
N. Campbell a kol.: Biologie (Computer Press
2006)
D. Snustad, M. Simmons: Genetika
(Masarykova univerzita 2009)



Molekulární biologie                   
Maturitní okruhy:
1. Buněčný cyklus, mitóza, chromozomy
2. Meióza, gametogeneze

3. Asistovaná reprodukce, genetické poradenství

4. Mendelovská genetika

5. Genetické interakce

6. Genetika člověka, genové mutace

7. Genetika člověka, aberace chromozomů



Molekulární biologie                   
Maturitní okruhy:
8. Pohlavně vázané choroby
9. Základy populační genetiky

10. Šlechtitelství rostlin, živočichů a mikroorgan.

11. Struktura DNA

12. Replikace DNA

13. Proteosyntéza (transkripce, translace)

14. Molekulární biologie genu



Molekulární biologie                   
Maturitní okruhy:
15. Genetické mapování a genomika
16. Mutace

17. Nádorové choroby, onkogenetika

18. Viry

19. Klonování, transgenoze, GMO

20. Vznik a rozvoj genetiky

21. Vznik a rozvoj molekulární biologie



Molekulární biologie                   
Maturitní okruhy:
22. Proteiny
23. Cytoskelet

24. Glykolýza, buněčné dýchání, kvašení

25. Fotosyntéza

26. Metody mol. biologie a genového inženýrství

27. Biologické membrány a membránový transport



Molekulární biologie                   
Další témata (v závěru 4. ročníku):
– Vznik života na Zemi – molekulárně biologická
hypotéza
– Evoluční teorie, darvinismus, STE

– Princip červené královny

– Sobecký gen

– Teorie „zamrzlé evoluce“

– Základy sociobiologie

– Evoluční aspekty lidské sexuality



Molekulární biologie                   
Výuku doplňují:
– příležitostné návštěvy laboratoří

– příležitostné návštěvy vědeckých pracovišť

– účast studentů na dílnách pořádaných 
univerzitami nebo ústavy AV ČR

– pravidelně účast na Mendel fóru

– projekty zaměřené na praktickou či badatelskou 
výuku

– přednášky pracovníků univerzit a ústavů AV ČR



Molekulární biologie                   
Není všechno tak jednoduché:
– výuka probíhá ve velkých skupinách (i přes 30) 
– výuka neprobíhá ve dvouhodinových blocích
– výuka nemá na co navázat z povinné biologie
– výuka nemá na co navázat z povinné chemie
– zastaralost koncepce výuky povinné biologie
– málo výkonný dataprojektor v odborné učebně
– není k dispozici maturitní seminář
– kolize při volbě s tříletou volitelnou latinou
– kolize při volbě maturitního předmětu s biologií
z hlediska zájemců o studium medicíny



Molekulární biologie                   
Vize:
– základy genetiky a její molekulární základy 
(včetně popularizace příslušných věd a výzkumu) 
zařadit do výuky biologie v 1. ročníku 
– základní informace o látkovém složení
(s důrazem na nukleové kyseliny a proteiny)  
včlenit do úvodu výuky chemie v 1. ročníku
– upravit „osnovy“ povinné biologie v duchu 
současné koncepce biologie jako vědy a podle 
reálných potřeb „klientů“ (žáků), zejména 
budoucích mediků, molekulárních biologů aj.



Molekulární biologie      Vize:
– upravit náplň maturitní zkoušky tak, aby při 
zachování její náročnosti nebyla samoúčelným 
výstupem, ale směřovala k tomu, co maturant 
uplatní u přijímacích zkoušek a reálně ve svém 
dalším profesním i osobním životě (např. pro 
budoucí mediky sestavit maturitní okruhy 
pokrývající obecnou a buněčnou biologii, 
tělovědu, genetiku a molekulární biologii 
– usilovat o změnu obsahu přijímacích ZK na VŠ
ve smyslu potřeb VŠ a ne třeba podle nesmyslně
přebujelých SŠ učebnic biologie



Molekulární biologie  
Vize:
– biologie je jediný školní předmět o živé přírodě
včetně nás samotných: přesto v „rozvrhu“
zaujímá pouhou 1/20 = 5% prostoru; rozsah výuky 
biologie, především té „moderní“ by se měl 
přinejmenším ztrojnásobit
– naplnění předchozího bodu je – podle mého 
názoru – podmínkou, aby škola byla schopna 
účinně a efektivně popularizovat vědu a výzkum v 
oblasti bádání o živé přírodě



„Ústřední biologické dogma“
českého školství:

„Biologie ?  To je botanika +     
+ zoologie + tělověda

a ve 20. století ještě ekologie“

(A co třeba bakterie nebo viry? Asi mají smůlu: přidělili 
jsme jim počet vyučovacích hodin podle jejich velikosti.)



„Ústřední biologické dogma“
školství 21. století:

Základem biologie (aspoň na G) 
je molekulární biologie              
a genetika, buněčná biologie    
a evoluční biologie.
„Můžeme mít jiný názor, můžeme s tím třeba 
i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím 
dá dělat.“ (Kolega Jára Cimrman)



Vám děkuji za 
pozornost

a svým učitelům za to, 
že přede mnou rozkryli 
krásu vědy, výzkumu a 
poznávání



Prof. RNDr.           
Stanislav Rosypal, Dr.Sc.


