
Tematické okruhy pro přijímací zkoušky  

do navazujícího magisterského studia – obor  

učitelství biologie pro SŠ (jednooborové, dvouoborové) 

 

Předpokládá se všeobecný přehled v každém z uvedených okruhů. 

 

 Stavba buňky, funkce buněčných kompartmentů, srovnání buněčné stavby 

pro- a eukaryot, povrchové struktury buněk, membrány, buněčné stěny.  

 Struktury proteinů a nukleových kyselin – primární až kvartérní struktury, 

supramolekulární komplexy, princip komplementarity bází nukl. kyselin. 

 Vlastnosti a funkce enzymů – význam jako buněčné katalyzátory, kinetika 

enzymových reakcí, regulace.  

 Katabolické a anabolické dráhy v buňce – hlavní bloky metabolismu (zejména 

sacharidů a lipidů), kompartmentalizace, význam ATP, NAD
+
, výměna látek a 

energie s prostředím. Transport elektronů a oxidační fosforylace. 

 Cytoskelet a pohyb buňky – cytoskeletální proteiny, molekulární motory, úloha 

v morfogenezi buňky a buněčném cyklu, růst a pohyb buněk. 

 Funkční anatomie buněčného jádra – stavba jádra, jaderný obal, organizace 

genetické informace, chromozomy, chromatin, jadérko.  

 Mezibuněčný a intracelulární přenos signálu, membránové a intracelulární 

receptory, vybrané příklady signálních drah. 

 Prokaryotní buňka – struktura a funkce; výživa bakterií, růst a množení bakterií, 

úloha bakterií v přírodě. 

 

 Zpracování genetické informace. Centrální dogma molekulární biologie, 

struktura pro- a eukaryotických genomů. Vertikální a horizontální přenos dědičné 

informace.  

 Základy genetiky – Mendelovy zákony, základní pojmy, různé verze definice 

genu. Genové interakce, genová vazba, genetické aspekty sexuality, 

chromozomové určení pohlaví, pohlavně vázaná dědičnost, letální geny.  

 Exprese genů a její regulace na úrovni transkripční, postranskripční, translační 

a posttranslační, genetický kód, syntéza proteinů v buňce. 

 Buněčný cyklus a programovaná buněčná smrt – porovnání cyklu  

prokaryotní a eukaryotní buňky, fáze cyklu, replikace DNA, u eukaryot jaderné 

dělení, mitoza a meioza, stárnutí buněk, apoptóza. 

 Viry – jak se liší od ostatních buněčných parazitů, jaká jsou jejich molekulární 

složení, kritéria klasifikace; zařazení známých lidských patogenů. 

 

 Fyziologické regulační mechanismy – homeostáza; nervové řízení; 

hormonální regulace; lokální účinky na buněčné úrovni; senzorické funkce a 

jejich zajištění (smyslové orgány a úloha centrální nervové soustavy). 

 Pohyblivost a její složky – kosterní svaly a jejich funkce; motorická nervová 

aktivita; hladká svalovina. 



 Oběhová soustava a dýchací soustava – srdce a jeho činnost; cévní systém; 

lymfatický systém; krev a její významné složky a funkce; plíce a jiné dýchací 

orgány. 

 Rozmnožování a jeho anatomické a fyziologické podklady. 

 

 Rostlina a energie. Fotosyntéza – absorpce světla, primární a sekundární fáze 

fotosyntézy, fotorespirace, rostliny C3 a C4. Respirace.  

 Rostlina, voda a minerální látky. Vodní potenciál. Příjem, vedení a výdej vody 

rostlinou. Transpirace a její význam v energetické bilanci listu.  

 Růst a vývoj rostlin. Životní cyklus (rodozměna). Ontogeneze – fáze a jejich 

charakteristika. Regulace ontogeneze vnějšími faktory – fotoperiodismus, 

jarovizace. 

 Rostliny jako funkčně koordinovaný celek. Fytohormony, regenerace, 

totipotence. 

 

 Chromista - evoluční původ, diverzita, ekologický význam.   

 Říše Plantae - původ chloroplastů, tři základní vývojové linie a jejich  stručná 

charakteristika. 

 Nejdůležitější typy symbióz hub (Fungi) s autotrofními organizmy – morfologie, 

ekologie a vývojové souvislosti.  

 Houby a houbám podobné organizmy v systému říší živých organizmů – 

vývojové souvislosti a současné systematické postavení.  

 Základní typy a vývojové trendy nepohlavního rozmnožování hub a houbám 

podobných organizmů. 

 

 Základy rostlinné morfologie, anatomie, histologie (základní stavba rostlinné 

buňky a jejich funkce; jednoduchá, složená pletiva; primární, sekundární pletiva) 

a organologie (vnitřní a vnější stavba, funkce, evoluce a metamorfózy kořene a 

prýtu). 

 Porovnání rozmnožování cévnatých výtrusných (Pteridophyta) a semenných 

rostlin (Spermatophyta) - kryto- a nahosemenných.  

 Výtrusné rostliny (kapraďorosty, Pteridophyta) – jejich morfologie, způsoby 

rozmnožování, systematika a evoluce. 

 Významnější skupiny nahosemenných rostlin („Gymnospermae“), jejich 

systematika a evoluce. 

 Základy třídění a evoluce krytosemenných rostlin („Angiospermae“ ) - hlavní 

rozdíly mezi dvouděložnými (Magnoliopsida, Rosopsida) a jednoděložnými 

(Liliopsiada). 

 

 Pohyb bezobratlých živočichů 

 Potrava a metabolizmus bezobratlých 

 Reprodukce bezobratlých 

 Ontogenetický vývoj bezobratlých 

 Biologie a ekologie bezobratlých živočichů ve vztahu k prostředí 



 Původ a vzájemné fylogenetické vztahy vyšších taxonů strunatců 

(Chordata). 

 Stručná morfologická a anatomická charakteristika jednotlivých skupin 

strunatců (od úrovně řádu až po kmen). 

 Ekologie a zeměpisné rozšíření vývojově, biologicky, nebo ekonomicky 

významných taxonů strunatců. 

 

 Základy histologie, typy tkání a příklady jejich výskytu v lidském těle 

 Stavba a funkce jednotlivých orgánových soustav člověka (kosterní, svalová, 

oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, nervová, smyslová, 

endokrinní) 

 Ontogenetický vývoj člověka – biologická charakteristika jednotlivých úseků 


