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Jak se učí genetika na 2.LF UK?
• Magisterský studijní program (MUDr.)

– 1. ročník: lékařská biologie I (letní semestr 2/2 Z, 56 
hodin/semestr)

– 2. ročník: lékařská biologie II (zimní semestr 2/3 Z+Zk, 70 
hodin/semestr)

– 4. ročník: klinická genetika (turnusově 1 týden v zimním nebo 
letním semestru, Z+Zk)

– 3. – 5. ročník: volitelné předměty Vyšetřovací metody v lékařské 
genetice, Pokroky molekulární genetiky, Reprodukční medicína a 
reprodukční genetika (turnusově 1 týden v zimním nebo letním 
semestru, Z)

• Bakalářský studijní program Fyzioterapie
– 1. ročník: Biologie (zimní semestr 2/0 Z+Zk, 28 hodin/ semestr)

• Bakalářský studijní program Všeobecná sestra
– 1. ročník: Lékařská biologie a genetika člověka (zimní semestr –

8 hodin kontaktní výuky v kombinovaném studiu, Z)
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Examinace: Z = zápočet, Zk = zkouška



Lékařská biologie I, II (LB) – sylabus 
• Buněčný cyklus, mitóza, meióza
• Stavba a funkce nukleových kyselin, centrální dogma molekulární 

biologie
• Genetika eukaryot, prokaryot a virů
• Mutace a variabilita
• Cytogenetika, chromozomy a jejich aberace
• Obecná genetika, typy dědičnosti, genová vazba, genové interakce
• Základy genetického poradenství a klinické genetiky – monogenní a 

multifaktoriální choroby
• Populační genetika, genetické aspekty evoluce
• Lidský genom, typy sekvencí v něm obsažených
• Regulace genové exprese, epigenetika
• Imunogenetika
• Onkogenetika, buněčná signalizace
• Genetické vyšetřovací metody, genové čipy, sekvenování, NGS
• Genomika a bioinformatika
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Formy výuky a examinace LB
• Přednášky
• Cvičení
– Praktická (mikroskopy, izolace DNA, PCR, 

počítače…)

– Semináře, řešení teoretických úkolů
Průběžné písemné testy (LBI, LBII)

Projekty (velké referáty, LBII)
Zápočtové písemné testy (LBI, LBII)

Závěrečná ústní zkouška 
(LBII)
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Celkový dojem pedagoga LF
• V zásadě pozitivní
• Čeští a slovenští studenti medicíny jsou až na 

výjimky velmi dobře připraveni.
• Díky všem profesorům za dobrou práci!
• Stoupá schopnost a odvaha studentů diskutovat o 

různých problémech, řada studentů projevuje 
velký zájem o genetiku.

• Následující prezentace není v žádném případě 
kritikou všech studentů a už vůbec ne jejich 
středoškolské přípravy. Upozorňuje spíše na 
častěji se vyskytující problémy u studentů s 
horšími výsledky.



Která témata působí studentům problémy?
• Velmi těžko identifikovatelné, protože:
– Rozdílná úroveň výuky na gymnáziích (heterogenní 

obecenstvo)
– Částečné vyrovnání znalostí při přípravě na přijímačky
– Podcenění některých témat při přípravě na zkoušku
– Znalosti jsou většinou v širší míře prověřovány až 

koncem semestru, resp. u zkoušky
Genom, DNA, nukleotidy, 

komplementarita, 
denaturace…

Fascinující –
tohle jsem ještě 

neslyšela…

Pfff! My jsme na 
gymnáziu sekvenovali

genom huseníčku…
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Přesto pár „výbušných“ témat z genetiky
• Mendelovy zákony
• Genová vazba – výpočet genetické vzdálenosti
• Genové interakce
• Heritabilita
• Definice genom × genetický kód × genotyp
• Definice gen × alela
• Genetika bakterií a virů
• Populační genetika
• Sekvenování
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Možné důvody
• Špatná příprava na střední škole?

– Pokud ano, proč? (stanovený rozsah a obsah výuky, tragický stav 
výuky přírodních věd na některých „humanitních“ gymnáziích a 
na zdravotních školách)

– Nepřesné definice některých pojmů („Mutace mění genetický 
kód.“)

• Podcenění složitosti tématu („To jsem už slyšel, to nějak 
zvládnu…“)

• Zjednodušující informace v populárně laděných tiskovinách, 
webových zdrojích atd. („V roce 2001 byl rozluštěn 
genetický kód člověka.“)

• Problém s logickým, resp. kvantitativním myšlením (výpočty 
genetické vzdálenosti, stanovení rizika pro potomstvo, 
výpočty na základě Hardy Weinbergova zákona, 
interpretace heritability …)
– „Vzdálenost genů A a B je 80 cM.“
– „Pravděpodobnost postižení potomků je 625%“
– „Pacient je recesivní heterozygot.“
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Jako závažnější však vidím:
• U nemála studentů katastrofální neznalost 

chemie a fyziky
• Problémy s chápáním vzájemného vztahu a 

hierarchie pojmů v přírodních vědách
• Čím dál tím menší schopnost plynulého a 

smysluplného vyjadřování
• Absence historického aspektu
• Neznalost etických souvislostí, resp. nezájem o 

ně
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Ad neznalost chemie a fyziky
• „Vzorec methanu je CH2“
• „Nejjednodušším uhlovodíkem je oxid uhelnatý.“
• „pH lidské krve se pohybuje mezi 3,3 – 3,4.“
• „Počet erytrocytů vyjadřujeme v molech.“
• „Peptidová vazba je vazba na receptor při 

imunitní reakci.“
• Problémy při definici nukleotidu
– „Každý nukleotid je tvořen bází, fosfátem a histonem.“
– „Základní složkou DNA je cukerná báze.“

• Pojmy „kondenzor“ × „kondenzátor“
• „Zařízení na elektroforézu má kladnou a zápornou 
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Problém hierarchie a vzájemného 
vztahu pojmů

• „Fenylalanin je enzym.“
• „DNA je složena z ribozomů.“
• „Molekula DNA obsahuje deoxyribonukleázu.“
• „DNA rozštěpíme tak, že na ní přidáme 

Escherichii coli.“
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Ad vyjadřování
• Důvod: zaškrtávací testy, absence výuky latiny 

a řečtiny
• Použití chybných nebo nevhodných pojmů, 

např.:
– Fetální × fekální
– Letální × latentní
– Karcinom × karcinogen
– Kondenzovat × kompenzovat („chromozomy se v 

metafázi kompenzují“)
– „Osoba, která poskytla údaje k sestavení 

rodokmenu, se nazývá kolaborant.“
– „Chromozom je infikován mutací.“
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Ještě k vyjadřování
• Formulace:
– „U tohoto typu dědičnosti jsou postiženi hlavně mužští 

samci.“
– „Tito pacienti jsou methylováni.“
– „Apoptóza je programovaná buněčná smrt, která 

probíhá při embryologii.“
– „Podle karyotypu je to zdravá přenašečka trpící 

Downovým syndromem.“
– „Populace je soubor genofondu.“
– „Wernerův syndrom – sterilní muži, malí muži, velká 

hlava.“
– „Pacientka byla prohlášena za ňákou opožděnou.“
– „Gen se expresuje.“
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Ad absence historického aspektu

• Rodák z Česka by měl znát alespoň základní údaje o 
Gregoru Mendelovi!
– „Gregor Mendel se narodil v Jeseníkách“ (odpověď 

studenta, jehož trvalé bydliště se nachází cca 15 km od 
Hynčic)

– „Mendel pracoval v 17., vlastně ne – v 16. století. Zabýval 
se křížením drozofil.“

• „Ředitelem firmy Celera Genomics je Hugo de Vries.“
• „Autory buněčné teorie jsou Carl Linné a Aristoteles.“
• „Dvoušroubovicovou strukturu molekuly DNA objevil 

Robert Koch.“
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Ad neznalost etiky, nezájem o ni
• Otázka u zkoušky: „Jaké jsou problémy spjaté 

s genovou terapií?“ 
Odpověď: „Největším problémem genové 
terapie je to, že je s ní hodně papírování.“

• Otázka u zkoušky: „Jak se označuje choroba, 
která je způsobena genetickými i vnějšími 
faktory?“ 
Odpověď: „Eugenika.“

• „Zakladatelem eugeniky byl Hitler … vlastně 
ne, byl to Mendel a bylo to na fazolích.“
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„Čtyři báze DNA jsou vlastně tři –

a to cystin, guarantin a guracil."

„Pacient s Downovým syndromem se 

vyznačuje tím, že má třetí oko.“

Popište stavbu prokaryotické buňky:

„Prokaryota se vyznačují tím, že nemají buňky.“

„Syndaktylie znamená, když j
e prst 

něk
de jinde.“

„Chromozomový nález pacienta je 

47,XYY – to je superman.“

„Molekula DNA je složena z ribozomů, 

vlastně ne – z deoxyribozomů.“„Objevitelem Mendelových zákonů 

je Džordž Mendel.“

„Známe dva typy B-lymfocytů: rozpustné a nerozpustné.“

Namísto rozloučení…
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