
Experimentální biologie 
 

navazující magisterské prezenční studium 
 
Otázka 1 
JAM je protein, který se uplatňuje při:  

 a. tvorbě těsných spojů   

 b. přenosu iontů z buňky ven   

 c. přechodu adrenalinu přes buněčnou membránu   

 d. tvorbě vodivých spojů   
 
Otázka 2 
Sekundární sex ratio je poměr, který je ur čen :  

 a. jako poměr mezi samičkami a samečky v populaci podílejícími se na rozmnožování < 1   

 b. počtem samičích zygot ku samčím vzniklých v okamžiku oplození = 1   

 c. počtem živě i mrtvě narozených potomků samičího a samčího pohlaví je >1,   

 
d. jako poměr mezi dospělými samičkami a samečky podílejícími se na rozmnožování a určuje také 
fitness je = 1   

 
Otázka 3 
Do skupiny gramnegativních bakterií nepatří rod:  

 a. Bacillus   

 b. Pseudomonas   

 c. Proteus   

 d. Escherichia   
 
Otázka 4 
Shigelóza je:  

 a. virové průjmové onemocnění   

 b. sexuálně přenosná infekce   

 c. infekce přenášená vektorem   

 d. bakteriální infekce zažívacího traktu   
 
Otázka 5 
Amylopektin je:  

 a. disacharid podobný maltóze   

 b. polysacharid s lineárním řetězcem   

 c. synonymní název pro glykogen   

 d. součást škrobu   
 
Otázka 6  
Obraz vytvořený světelným mikroskopem je:  

 a. skutečný převrácený, zvětšený   



 b. převrácený, zvětšený, zdánlivý   

 c. zvětšený, zdánlivý   

 d. zvětšený, přímý, skutečný   
 
Otázka 7 
Vážková analýza je založena na:  

 a. vyloučení analytu v podobě nerozpustné sloučeniny   

 b. zjištění hmotnosti analytu po odpaření roztoku   

 c. titraci za vzniku sraženiny   

 d. výpočtu koncentrace látky ze součinu rozpustnosti   
 
Otázka 8 
Původcem moru je:  

 a. Yersinia pestis   

 b. Vibrio cholerae   

 c. Salmonella enteritidis   

 d. Neisseria gonorrhoeae   
 
Otázka 9 
Proces, při kterém se činností bakterií z bílkovin uvolňuje amoniak, se nazývá:  

 a. nitritace   

 b. denitrifikace   

 c. amonifikace   

 d. nitratace   
 
Otázka 10 
Při komplexometrické titraci se jako odměrné činidlo využívá:  

 a. chlorid sodný   

 b. murexid   

 c. dusičnan stříbrný   

 d. chelaton 3   
 
Otázka 11 
Možnosti zvyšovat zvětšení u světelných mikroskopů jsou omezené v zásadě dvěma faktory, 
především rozlišovací schopností oka a potom:  

 a. konstrukcí osvětlovací soustavy   

 b. korekcí barevné vady a vyklenutí zorného pole   

 c. korekcí kulové vady a koma   

 d. vlnovou délkou světla (elektromagnetického záření)   
 
  



Otázka 12 
Beta-laktamový kruh osahuje antibiotikum:  

 a. tetracyklin   

 b. streptomycin   

 c. penicilin   

 d. chloramfenikol   
 
Otázka 13 
Vlivem působení vnějšího faktoru proběhla na DNA mutace, jejímž výsledkem byl v kodonu TAG 
zaměněn G za A. Jaký důsledek bude mít tato mutace?  

 a. dojde k předčasnému zastavení transkripce   

 b. žádný, v obou případech budou vznikat totožné proteiny   

 c. dojde k předčasnému zastavení translace, takže výsledný protein bude zkrácený   

 
d. původní terminační kodon byl mutován, proto na místě, kde původně probíhala terminace 
translace, bude translace probíhat dále   

 
Otázka 14 
Součástí polarizačního mikroskopu je:  

 a. polarizátor i analyzátor   

 b. polarizátor, analyzátor není nutný   

 
c. v principu není nutný ani polarizátor, ani analyzátor, pro tvorbu obrazu je podstatná schopnost 
vzorku stáčet rovinu polarizovaného světla   

 d. analyzátor, polarizátor není nutný   
 
Otázka 15 
Treponema pallidum patří mezi:  

 a. diplokoky   

 b. streptokoky   

 c. spirochety   

 d. bacily   
 
Otázka 16 
Konečným produktem anaerobní přeměny D-glukózy v kvasinkách je :  

 a. kyselina mléčná   

 b. CO2 a H2O   

 c. etanol a CO2   

 d. acetyl CoA   
 
Otázka 17 
Ke stanovení kovů v pitných vodách použijete metodu:  

 a. atomovou absorpční spektrometrii   

 b. žádnou z uvedených   



 c. infračervenou spektrometrii   

 d. spektrometrii v oblasti UV a VIS záření   
 
Otázka 18 
Na lidské kůži se nalézá zejména:  

 a. Streptococcus pyogenes   

 b. Bifidobacterium   

 c. Escherichia coli   

 d. Staphylococcus epidermidis   
 
Otázka 19  
Everhart-Thornleyův detektor používaný v REM funguje v režimu detekce:  

 a. elektronů preparátem prošlých   

 b. elektronů preparátem prošlých a sekundárních elektronů   

 c. odražených a sekundárních elektronů   

 d. odražených a primárních elektronů   
 
Otázka 20 
Clona zorného pole se v mikroskopu umisťuje:  

 a. do objektivu   

 b. mezi preparát a objektiv   

 c. do okuláru   

 d. před světelný zdroj   
 
Otázka 21 
Myoglobin obsahuje ve své struktuře prostetickou skupinu zvanou:  

 a. beta-karoten   

 b. globin   

 c. FAD   

 d. hem   
 
Otázka 22  
Alfa-amyláza štěpí vazby:  

 a. peptidové   

 b. disulfidové   

 c. esterové   

 d. glykosidové   
 
Otázka 23 
Mastné kyseliny vstupují do procesu beta-oxidace (Lynenovy spirály) ve formě:  

 a. acylkoenzymu A   



 b. acyladenylátu   

 c. acetylkoenzymu A   

 d. koenzymu A   
 
Otázka 24 
Endomitóza je:  

 a. modifikace mitózy vedoucí ke zvětšení jádra a buňky   

 b. modifikace mitózy vedoucí ke vzniku polytenních chromozómů   

 c. modifikace mitózy během které se tvoří plasmodia u hmyzu   

 d. modifikace mitózy vyskytující se u hmyzu vedoucí k somatické redukci   
 
Otázka 25 
Který z uvedených indikátorů se používá při acidobazických titracích?  

 a. fluorescein   

 b. eosin   

 c. methyloranž   

 d. dithizon   
 
Otázka 26 
Kyselina teichoová se obykle nachází v:  

 a. buněčné stěně G- bakterií   

 b. cytoplazmatické membráně G+ bakterií   

 c. buněčné stěně G+ bakterií   

 d. cytoplazmatické membráně G- bakterií   
 
Otázka 27 
Která z uvedených metod nepatří do separačních:  

 a. elektroforéza   

 b. voltametrie na pevné elektrodě   

 c. plynová chromatografie   

 d. hmotnostní spektrometrie   
 
Otázka 28  
Chondroitin řadíme mezi:  

 a. polysacharidy   

 b. peptidy   

 c. žlučové kyseliny   

 d. proteiny   
 
  



Otázka 29 
Avitaminóza vitamínu B1 (thiaminu) způsobuje:  

 a. kurděje (skorbut)   

 b. perniciózní anémii   

 c. onemocnění "beri-beri"   

 d. osteoalacii   
 
Otázka 30 
micro RNA (miRNA) slouží:  

 a. k navázání vznikajícího proteinu a jeho transportu do správné části buňky   

 b. k posttranskripčním úpravám primárních transkriptů   

 c. ke kontrole antikodonů na tRNA   

 d. při regulaci genové exprese   
 
Otázka 31  
Protein, který je v eukaryotických buňkách složkou transkripčních faktorů pro všechny tři typy 
RNA-polymeráz, je:  

 a. TFIID   

 b. TAF30   

 c. PCNA   

 d. TBP   
 
Otázka 32 
Iontově selektivní elektroda se skleněnou membránou se používá k měření:  

 a. koncentrace chloridových iontů ve vodě   

 b. vodivosti roztoku   

 c. hodnoty pH   

 d. koncentrace Ca ve vodě   
 
Otázka 33 
Syndrom testikulární feminizace se projevuje:  

 a. genotypem 47XXY fenotypem mužským   

 b. genotypem 46XY s delecí nebo mutací sry a fenotypem ženským   

 c. genotypem 46XY s delecí sry Klinefelterův syndrom   

 d. genotypem 45X0 fenotypem ženským   
 
Otázka 34 
Syntéza RNA probíhá:  

 a. ve směru 5´ → 3  ́připojováním nukleosid-5´-monofosfátů na 5´-konec syntetizovaného řetězce   

 b. ve směru 3´ → 5´ připojováním nukleosid-5´-trifosfátů na 3´-konec syntetizovaného řetězce   

 c. ve směru 5´ → 3´ připojováním nukleosid-3´-trifosfátů na 3´-konec syntetizovaného řetězce   



 d. ve směru 5  ́→ 3´ připojováním nukleosid-5´-monofosfátů na 3´-konec syntetizovaného řetězce   
 
Otázka 35 
Při mikroskopii využívající jako zdroj záření ultrafialovou oblast spektra ("ultrafialová" 
mikroskopie) používáne:  

 a. křemennou optiku, ale běžná skleněná krycí a podložní sklíčka   

 b. křemennou optiku i křemenná podložní a preparátová sklíčka   

 c. skleněnou optiku i sklenění podložní a preparátová sklíčka   

 d. polarizátor, na materiálu optiky nezáleží, je možné použít běžnou skleněnou optiku   
 
Otázka 36 
Co to jsou antefázní změny:  

 a. narušují tvorbu vřeténka   

 b. narušují replikaci DNA   

 c. zabraňují dělení centrozomu   

 d. narušují strukturu chromozomu   
 
Otázka 37 
Molekuly imunoglobulinů jsou tvořeny:  

 a. 1 párem lehkých řetězců (L) a dvěma řetězci těžkými (H) tvořenými segmenty kapa a lambda.   

 
b. 2 lehkými řetězci (L) typu alfa, beta, gama, delta a epsilon a dvěma řetězci těžkými (H) typu kapa 
a lambda   

 
c. 1 párem lehkých řetězců (L) tvořených oblastmi V-J-C a dvěma řetězci těžkými (H) s oblastmi V-
D-J-C   

 
d. jedním lehkým (L) a jedním těžkým (H) řetězcem, vzájemně propojenými disulfidickými můstky 
a tvořenými oblastmi C a V   

 
Otázka 38 
Zymogeny (proenzymy) jsou:  

 a. koenzymy hydroláz   

 b. transkripční faktory   

 c. enzymy syntetizované v katalyticky neaktivní formě   

 d. kompetitivní inhibitory enzymů   
 
Otázka 39 
Allotetraploid vzniká:  

 a. hybridizací a endoreduplikací   

 b. hybridizací a orthopolyploidizací   

 c. hybridizací a autopolyploidizací   

 d. hybridizací a anorthopolyploidizací   
 
  



Otázka 40 
Genetickou mozaikou nazýváme:  

 a. tkáně tvořené buňkami 45XX/45XY/45X0   

 b. tkáně tvořené buňkami s polysomickými genotypy 47XY/46XY/45XY   

 c. tkáně tvořené buňkami s diploidním a polyploidním genotypem 2n/3n   

 d. tkáně tvořené buňkami 46XX/45X0/4XXX   
 
Otázka 41 
Která z uvedených látek nepatří mezi neurotransmitery?  

 a. histamin   

 b. aldosteron   

 c. serotonin   

 d. glycin   
 
Otázka 42 
Který z uvedených dějů není zahrnut v procesu nukleotidové excize?  

 a. přemostění poškozeného místa speciální DNA-polymerázou (error-prone DNA-polymerase)   

 b. spojení fragmentů do souvislého řetězce   

 c. rozpoznání poškozeného místa   

 d. vyštěpení poškozeného místa   
 
Otázka 43 
Při které metodě se využívá tzv. tabletovací technika s KBr:  

 a. atomová emisní spektrometrie   

 b. molekulová absorpční spektrometrie v IR oblasti   

 c. molekulová absorpční spektrometrie v UV/VIS oblasti   

 d. atomová absorpční spektrometrie   
 
Otázka 44 
Při genomickém imprintingu vzniká imprintovaná alela nejčastěji mechanismem:  

 a. spiralizací DNA v příslušné oblasti   

 b. methylací cytosinových zbytků   

 c. mutací příslušného genu   

 d. delecí příslušného genu   
 
Otázka 45 
Interalelické interakce jsou vztahy:  

 a. Mezi dvěma geny s vlastním fenotypem, které se společně mohou podílet na novém fenotypu   

 b. Mezi různými oligogeny ve vazbě a v důsledku toho se projevujícími novým fenotypem   

 
c. Mezi oligogeny i polygeny a jde o vztahy dominance a recesivity nebo aktivity a neutrality, 
epistáze, inhibice, kompenzace a multiplicity   



 d. Mezi polygeny s projevem zesilování nebo zeslabování intenzity znaku   
 
Otázka 46 
Bakterie, které mají bičíky po celém povrchu buňky, se nazývají:  

 a. atricha   

 b. monotricha   

 c. peritricha   

 d. lofotricha   
 
Otázka 47 
Metoda fázového kontrastu využívá:  

 a. převedení změn v amplitudě signálu na pozorovatelné změny ve fázi   

 b. převedení změn ve fázi signálu na pozorovatelné změny amplitudy   

 c. přímé pozorování změn v amplitudě signálu   

 d. přímé pozorování změn ve fázi signálu   
 
Otázka 48 
Jak nazýváme monosomii 45X0:  

 a. Prader-Willi (PWS) syndrom   

 b. Angelmanův (AS) syndrom   

 c. Turnerův (TS) syndrom   

 d. Klinefelterův (KS) syndrom   
 
Otázka 49 
Wehneltův válec je:  

 a. ani jedna z uvedených možností není správná   

 b. fokusační elektroda v elektronové mikroskopii   

 
c. místo kde jsou v elektronovém mikroskopu fokusovány elektrony před anodou, jinak nazývané 
křižiště   

 d. název detektoru používaného v elektronové mikroskopii   
 
Otázka 50  
Dělící metoda elektroforéza je založena na:  

 a. pohybu látek v elektrickém poli   

 b. sorpci látek na pevný sorbent   

 c. pohybu látek v magnetickém poli   

 d. sorpci látek molekulovým sítem   
 
 


