
Témata pro ústní bakalářskou zkoušku z buněčné a molekulární biologie 
(aktualizováno 31. 3. 2015) 

 • Složení živých buněk - malé molekuly a makromolekuly, jejich interakce, vlastnosti 
vody a vodných roztoků důležité pro život, kyseliny, zásady a pufry, role vody v 
živých tělech, koncentrační poměry v buňce 

 • Stavba buňky, funkce buněčných kompartmentů, srovnání buněčné stavby pro- a 
eukaryot, povrchové struktury buněk, význam specifických struktur rostlinných 
buněk (buněčné stěny, plastidů, vakuol) pro životní strategii rostlin 

 • Membrány - stavba, biogeneze a funkce membrán, membránové proteiny, 
membránový potenciál a transmembránový přenos látek 

 • Struktury proteinů a nukleových kyselin - primární, sekundární, terciální a kvartérní 
struktury, motivy a domény, supramolekulární komplexy (ribosom, spliceosom, 
proteasom...); princip komplementarity bází, primární a sekundární struktury DNA a 
RNA 

 • Enzymy a jejich vlastnosti - mechanismy katalýzy, kinetika Michaelise a Mentenové, 
regulace enzymové aktivity, názvosloví enzymů 

 • Metabolismus aminokyselin a nukleotidů - rámcový přehled o hlavních 
biosyntetických a katabolických drahách, aminokyseliny v roli biosyntetických 
prekurzorů, rozdíly mezi purinovými a pyrimidinovými nukleotidy, deriváty nukleotidů 
v energetickém a redoxním hospodářství buňky 

 • Energetický metabolismus - makroergní fosfátové sloučeniny, glykolýza a citrátový 
cyklus, fermentace, oxidativní fosforylace a transport elektronů, fotosyntéza - 
celkový přehled, dílčí reakce a komplexy, jejich lokalizace 

 • Sacharidy - monosacharidy, disacharidy a oligosacharidy (na biologicky důležitých 
příkladech), glykolipidy, glykoproteiny. Zásobní polysacharidy - glykogen a škrob: 
struktura, metabolismus. Biosyntéza oligosacharidů a glykoproteinů 

 • Mastné kyseliny a lipidy - struktura, biosyntéza, katabolismus (beta-oxidace 
mastných kyselin) 

 • Zpracování genetické informace. Centrální dogma molekulární biologie, struktura 
virových, pro- a eukaryotických genomů. Vertikální a horizontální přenos dědičné 
informace. Transpozony, viry, epigenetická dědičnost, priony 

 • Základy genetiky - Mendelovy zákony, základní pojmy, různé verze definice genu. 
Intra- a intergenové interakce, genová vazba, genetické aspekty sexuality, 
chromozomové určení pohlaví, pohlavně vázaná dědičnost, mimojaderná 
dědičnost. Interakce genotyp - prostředí 

 • Dědičnost kvantitativních znaků - plynulá fenotypová proměnlivost, její genetická a 
negenetická složka, statistický popis a biometrické metody jejich odhadování,  
dědivost, umělá selekce, mapování QTL 

 • Základy genetiky populací -  vztah mezi četnostmi alel a genotypů (Hardyho-
Weinbergův zákon, jeho použití). Genetická rovnováha v populacích, procesy 
narušující rovnováhu 

 • Mutace a mutageneze - mutace genové, chromozomové a genomové, molekulární 
podstata mutací, mutageny, reparace poškozené DNA 

 • Exprese genů a její regulace na úrovni transkripční, posttranskripční, translační a 
posttranslační, genetický kód, syntéza a distribuce proteinů v buňce, folding a účast 
chaperonů, posttranslační modifikace, regulace stability proteinů 

 • Dynamika  a funkce buněčných kompartmentů - endoplasmatické retikulum, 
Golgiho komplex, vezikulární transport, endo- a exocytóza, sekreční dráha a 
nitrobuněčné adresování proteinů, lyzosom, vakuoly, peroxisom, hydrogenosom 

 • Funkční anatomie buněčného jádra - stavba jádra, jaderný obal, organizace 
genetické informace, chromozomy, chromatin, jadérko 



 • Semiautonomní organely - evoluční historie, stavba, funkce, replikace a exprese 
organelového genomu 

 • Cytoskelet - cytoskeletální proteiny, molekulární motory a jiné asociované proteiny, 
interakce s dalšími buněčnými strukturami, úloha v morfogenezi buňky a buněčném 
cyklu, růst a pohyb buněk 

• Mezibuněčné spoje a mezibuněčná hmota – typy a funkce spojů mezi buňkami, 
napojení buněk na mezibuněčnou hmotu, složení a význam mezibuněčné hmoty; 
buněčná stěna u prokaryot a eukaryot 

 • Buněčný cyklus a programovaná buněčná smrt - porovnání cyklu prokaryotní a 
eukaryotní buňky, fáze cyklu, replikace DNA, u eukaryot jaderné dělení, mitoza a 
meioza, rekombinace DNA, cytokineze, regulace růstu a proliferace buněk, stárnutí 
buněk, apoptóza, buněčná onkogeneze 

 • Komunikace uvnitř buněk a mezi buňkami, mnohobuněčnost živočišná vs. rostlinná, 
diferenciace buněk, vznik asymetrie a poziční informace, mezibuněčný a 
intracelulární přenos signálu, membránové a intracelulární receptory, vybrané 
příklady signálních drah 

 • Principy genetické analýzy - genetický screening a selekce, hybridizační, 
komplementační a epistatická analýza, genetické mapování u pro- a eukaryotických 
organismů, rodokmenová analýza 

 • Principy základních metod molekulární biologie - metody analytické separace 
makromolekul, PCR, sekvenování, molekulární klonování, genomika, proteomika, 
transkriptomika. Modelové organismy v molekulární biologii a genetice a jejich 
krátký popis a srovnání. Nejvýznamnější sekvenační projekty 

 • Praktické aplikace poznatků molekulární biologie a genetiky - genetické 
poradenství, genová terapie, molekulární diagnostika, biotechnologie, transgenní 
organismy 

 • Historické milníky v buněčné biologii, genetice a molekulární biologii


