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NMgr. prezenční studium 

 

Otázka 1 

Hlavním rysem S-fáze buněčného cyklu v živočišných buňkách je  

 a. replikace jaderné a mitochondriální DNA  
 

 b. oprava poškozené DNA  
 

 c. rozdělení zreplikovaných chromozomů  
 

 d. replikace jaderné DNA  
 

 

Otázka 2  

Mezi primární meristémy nelze zařadit  

 a. dermatogen  
 

 b. periblem  
 

 c. felogen  
 

 d. plerom  
 

 

Otázka 3  

Rejnoci  

 a. mají vnitřní oplození  
 

 b. živí se rybami  
 

 c. jsou živorodí  
 

 d. jsou hermafroditi  
 

 

Otázka 4  

Chlorocysty a hyalocysty najdeme u  

 a. rašeliníků  
 

 b. lišejníků  
 

 c. játrovek  
 

 d. hnědých řas  
 

 

Otázka 5  

Mykorhíza není:  

 a. soužití hub s kořeny orchideí  
 

 b. kontrolovaný paratitismus  
 

 c. symbiotický vztah  
 

 d. soužití hub a kořenů dřevin  
 

 

  



Otázka 6 

Neotenie je  

 a. typ regenerace  
 

 b. rozmnožování v larválním stádiu  
 

 c. zachování larválních znaků u dospělců  
 

 d. střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování  
 

 

Otázka 7  

Při regulaci buněčného cyklu se neuplatňuje  

 a. p53  
 

 b. cyklin dependentní proteinkinázy  
 

 c. p21  
 

 d. DNA polymeráza  
 

 

Otázka 8  

Gemule  

 a. je larvální stádium houbovců  
 

 b. vznikají při pohlavním rozmnožování houbovců  
 

 c. vznikají při nepohlavním rozmnožování houbovců  
 

 d. vznikají při nepohlavním rozmnožování žahavců  
 

 

Otázka 9  

Kopinatci nemají  

 a. žábry  
 

 b. srdce  
 

 c. larvární stádium  
 

 d. vrátnicovou žílu  
 

 

Otázka 10 

Vědecký název škeble rybničné je  

 a. Unio pictorum  
 

 b. Anodonta cygnea  
 

 c. Mytilus edulis  
 

 d. Tubifex tubifex  
 

 

Otázka 11 

Mezi interakce nealelních genů patří:  

 a. komplementarita  
 

 b. kodominance  
 

 c. konsanguinita  
 



 d. kovariance  
 

 

Otázka 12 

Antibiotika jsou léčebné preparáty užívané při onemocněních:  

 a. bakteriálních  
 

 b. virových a bakteriálních  
 

 c. virových  
 

 d. bakteriálních a kvasinkových  
 

 

Otázka 13 

Neurula je  

 a. zárodečné stádium bezobratlých  
 

 b. zárodečné stádium obratlovců  
 

 c. larvální stádium hmyzu  
 

 d. blastula se základy nervové soustavy  
 

 

Otázka 14 

Alantois je  

 a. střední zárodečný obal  
 

 b. vnější zárodečný obal  
 

 c. vnější zárodečný list  
 

 d. střední zárodečný list  
 

 

Otázka 15 

Choroše radíme mezi:  

 a. spájivé houby  
 

 b. vřeckovýtrusné houby  
 

 c. stopkovýtrusné houby  
 

 d. plísně  
 

 

Otázka 16 

Mezi parazitické houby patří:  

 a. rzi  
 

 b. lanýže  
 

 c. holubinky  
 

 d. muchomůrky  
 

 

Otázka 17 

Která z následujících čeledí patří mezi jednoděložné rostliny?  

 a. Orchidaceae  
 



 b. Rosaceae  
 

 c. Fabaceae  
 

 d. Magnoliaceae  
 

 

Otázka 18  

Sekundární produkcí rozumíme  

 a. část asimilované energie (v %), která se včlení do biomasy organismů  
 

 
b. část potravy (v %), která se v daném trofickém oddílu vstřebá (asimiluje) střevní stěnou a 

využije pro růst a aktivitu   

 
c. množství organické hmoty a v ní vázané energie vyprodukované v procesu fotosyntézy (nebo 

chemosyntézy) za určitou dobu na určité ploše   

 
d. množství organické hmoty nebo v ní fixované energie v tělech heterotrofních organismů za 

určitou dobu na určité ploše (objemu)   

 

Otázka 19 

Savci mají  

 a. levou aortu  
 

 b. placentu  
 

 c. nidikolní mláďata  
 

 d. pravou aortu a bezjaderné krvinky  
 

 

Otázka 20 

Který z následujících typů chlorofylu se vyskytuje u ruduch?  

 a. chlorofyl a, c  
 

 b. chlorofyl a, d  
 

 c. chlorofyl b, c  
 

 d. chlorofyl a, b  
 

 

Otázka 21 

Mezi druhoústé (Deuterostomia) nepatří  

 a. členovci  
 

 b. strunatci  
 

 c. ostnokožci  
 

 d. savci  
 

 

Otázka 22 

Která z následujících struktur je součástí gametofytní fáze u mechorostů?  

 a. štět  
 

 b. spora  
 

 c. peristom  
 



 d. zygota  
 

 

Otázka 23 

Leguáni žijí  

 a. Jižní Amerika  
 

 b. Austrálie  
 

 c. Evropa  
 

 d. Asie  
 

 

Otázka 24 

Chromatin je tvořen  

 a. DNA, RNA, histony a proteiny nehistonové povahy  
 

 b. DNA a RNA  
 

 c. DNA, histony a proteiny nehistonové povahy  
 

 d. DNA, RNA a histony  
 

 

Otázka 25 

Vzorek populace je možno považovat za reprezentativní  

 a. je-li variabilita znaku 0  
 

 b. je-li variabilita znaku 1  
 

 c. je-li variabilita znaku menší než 0,5  
 

 d. je-li variabilita znaku 0,5  
 

 

Otázka 26 

Embryonální vývin živočichů se realizuje v pořadí  

 a. zygota – blastula - morula - gastrula – zárodek  
 

 b. zygota – morula – blastula – gastrula - zárodek  
 

 c. zygota – morula – gastrula - blastula – zárodek  
 

 d. zygota – gastrula – morula - blastula - zárodek  
 

 

Otázka 27 

Cuvierův orgán najdeme u  

 a. sumýšů  
 

 b. korýšů  
 

 c. žahavců  
 

 d. mlžů  
 

 

Otázka 28 

Amnion a chorion u savců vznikají  

 a. z embryoblastu blatocysty  
 



 b. diferenciací zárodečných listů  
 

 c. determinací buněk gastruly  
 

 d. z trofoblastu blastocysty  
 

 

Otázka 29 

S edafickým klimaxem sa setkáváme tam, kde  

 
a. jsou antropogenní slané půdy kolem silnic v důsledku jejich posypu solemi v zimním období 

  

 b. je v půdách obrácená bilance sodíku a draslíku (nízké koncentrace draslíku)  
 

 c. jsou půdy ovlivněné faktory souvisejími s nadmořskou výškou  
 

 
d. převažuje vliv specifických stanovištních (půdních, hydrických) podmínek nad 

makroklimatickými   

 

Otázka 30 

Mlok skvrnitý  

 a. má vnější oplození  
 

 b. klade oplozená vajíčka  
 

 c. rodí živá mláďat  
 

 d. žije převážnou část života ve vodě  
 

 

Otázka 31 

Soubor tyčinek v květu souhrnně označujeme jako  

 a. andreceum  
 

 b. gyneceum  
 

 c. perigonium  
 

 d. calyx  
 

 

Otázka 32 

Který ze souborů pojmů se plně vztahuje k zimničce čtvrtodenní  

 a. Anopheles, spavá nemoc, hmyzomorky  
 

 b. schizogonie, konjugace, axopodium  
 

 c. Plasmodium, malárie, sporogonie  
 

 d. Plasmodium, spavá nemoc, gamogonie  
 

 

Otázka 33 

U kterých organismů se nikdy nevyskytují bičíkatá stádia?  

 a. skrytěnky  
 

 b. sinice  
 

 c. obrněnky  
 

 d. hnědé řasy  
 



 

Otázka 34 

Vyberte správnou charakteristiku konkurenčního uvolnění  

 
a. realizovaná ekologická nika slabšího konkurenta překryje základní (fundamentální) niku 

silnějšího konkurenta   

 
b. realizovaná ekologická nika silnějšího konkurenta překryje základní (fundamentální) niku 

slabšího konkurenta   

 
c. rozšíření realizované niky (větší rozsah využívaných stanovišť a potravních zdrojů) v 

důsledku snížení intenzity mezidruhové kompetice   

 
d. základní (fundamentální) nika slabšího konkurenta překryje realizovanou ekologickou niku 

silnějšího konkurenta   

 

Otázka 35 

Apomorfním znakem kostnatých ryb je  

 a. urogenitální otvor  
 

 b. tuková ploutvička  
 

 c. kloaka  
 

 d. kostěná šupina  
 

 

Otázka 36 

Jednou z hlavních charakteristik parazitoidů je, že  

 a. parazituje v (na) těle jiného parazita  
 

 b. je to hyperparazit  
 

 c. v těle hostitele žijí především larvy  
 

 d. využívají široký okruh hostitelů (larvy, samice a samci atakují vždy jiný hostitelský druh)  
 

 

Otázka 37  

Trochofora je larva  

 a. žahavců  
 

 b. kroužkovců  
 

 c. ostnokožců  
 

 d. plžů  
 

 

Otázka 38 

Mihule potoční  

 a. anadromní migrant  
 

 b. žije polovinu života jako larva  
 

 c. nemá čelisti  
 

 d. parazituje na rybách  
 

 

 

  



Otázka 39 

Vyberte správnou charakteristiku metapopulace  

 a. Metapopulace má takovou abundanci, která „přesahuje“ nosnou kapacitu prostředí.  
 

 
b. Metapopulace je z hlediska ochrany přírody vyjádřením cílové velikosti populace, tj. 

dostatečné pro její dlouhodobou existenci.   

 
c. Metapopulace, je taková populace, ve které v dlouhodobém měřítku rychlost vymírání 

převyšuje rychlost kolonizace.   

 d. Metapopulace je soubor subpopulací, které jsou propojené migrací, resp. rozptylem.  
 

 

Otázka 40  

Inhibice v sukcesi znamená  

 
a. raně sukcesní druh ovlivňuje podmínky a dostupnost zdrojů, přičemž výskyt pozdějších závisí 

na působení druhů předcházejících   

 
b. zpětný pochod ve vývoji společenstva, ochuzování druhového spektra, zjednodušení 

biocenózy   

 
c. účinek dřívějšího druhu na růst druhu navazujícího je negativní; zabraňuje další kolonizaci, 

nedojde-li k lokálním disturbancím   

 
d. že je u rostlin časté geneticky podmíněné neklíčení semen (mechanické, chemické a 

fyziologické inhibice)   

 


