
LEKÁRSKA BIOLÓGIA I 
pre zubné lekárstvo, 1. ročník 

ZIMNÝ SEMESTER 
PREDNÁŠKY 

1 
Bunka: definícia, princípy funkčnej organizácie bunky; bunkové jadro: typy, počet, tvar, veľkosť 
a poloha. Jadierko – počet, veľkosť, štruktúra a funkcia. Chromatín – štruktúra a typy. 

2 
Jadrové bielkoviny: históny, kyslé proteíny, ich funkcia, štruktúra a význam. Štruktúra 
chromatínu a jeho chemické zloženie. Bielkoviny: primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna 
štruktúra, typy chemických väzieb, štruktúra, typy bielkovín podľa štruktúry a funkcie. 

3 
Nukleové kyseliny, štruktúra, chemické zloženie, typy nukleových kyselín, Chargaffove zákony.  
Gén: definícia génu, typy génov, negénová DNA. 

4 
Biologické membrány: štruktúra, chemické zloženie, vlastnosti biologických membrán, ich 
funkcia, model membrán, glykokalyx, štruktúra a význam. Transport látok cez membrány, typy  
transportu, význam. 

5 Membránové organely bunky. 

6 
Endoplazmatické retikulum, granulárne a hladké, štruktúra, funkcia, význam. Výskyt typov 
endoplazmatického retikula v rôznych typoch buniek. 

7 
Golgiho komplex, štruktúra, funkcia a význam. Typy sekrécie a rôzne druhy sekrečných granúl, 
ich štruktúra a význam. Lyzozómy: typy, štruktúra, význam. Lyzozomálne ochorenia. 
Peroxizómy: štruktúra, funkcia. 

8 
Jadrový obal: štruktúra a funkcia. Mitochondrie: základná charakteristika, štruktúra   a význam, 
typy mitochondrie, ribozómy – typy, štruktúra, význam a lokalizácia v bunke. Chaperóny, ich  
definícia a význam. 

9 
Endocytóza: pinocytóza – typy pinocytózy. Fagocytóza – definícia, jednotlivé fázy. Mikrofágy  
a makrofágy. Transcytóza. Exocytóza. Recyklácia biologických membrán. Receptory. Definícia, 
typy receptorov, signálna dráha. 

10 
Druhy receptorov podľa mechanizmu prenosu informácie. Bunkový cyklus, definícia, fázy 
bunkového cyklu, regulácia bunkového cyklu, kontrolné uzly bunkového cyklu. Regulačné 
faktory  -  lokálne a celkové. 

11 
Cytoskelet: štruktúrne elementy, ich základné vlastnosti. Mikrotubuly: štruktúra a funkcia. 
Mikrofilamenty: štruktúra a funkcia. Intermediárne filamenty: štruktúra a funkcia. 
Mikrotrabekuly.  Jadrový cytoskelet. 

12 
Vplyv vonkajších faktorov na bunku: stupeň poškodenia bunky, príznaky smrti bunky, reparácia 
poškodenia, pôsobenie viditeľného, ultrafialového, ionizujúceho žiarenia na bunku, miesta  
a mechanizmus pôsobenia toxínov a cudzích látok  na bunku. 

13 

Patológia bunky I.: všeobecná charakteristika patologickej bunky,  štruktúra jadra, jadierka, 
chromatínu,  štruktúra mitochondrií, endoplazmatického retikula, Golgiho komplexu. Patológia 
bunky II.: štruktúra lyzozómov, mikroteliesok, cytoskeletu, bunkové inklúzie a ich 
cytopatologický význam pre bunku, bunková membrána nádorových buniek a jej vlastnosti. 

14 
Kreditný test č. 2. Obsah testu: Endocytóza. Vplyv vonkajších faktorov na bunku. Delenie  
a  diferenciácia   buniek. 



LEKÁRSKA BIOLÓGIA I 
pre zubné lekárstvo, 1. ročník 

ZIMNÝ SEMESTER 
PRAKTICKÉ CVIČENIA 

1 
Oboznámenie študentov s priebehom praktických cvičení, zásady práce v biologickom 
laboratóriu. 

2 Svetelný mikroskop a chyby pri mikroskopovaní. Druhy mikroskopických metodík. 

3 
Typy a príprava mikroskopických preparátov pre svetelnú a elektrónovú mikroskopiu. Vitálne 
farbenie. Fixácia Lugolovým roztokom. 

4 
Rozdiel medzi prokaryotickou a eukaryotickou bunkou. Rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou  
bunkou. Štruktúry rastlinnej bunky. Práca s mikroskopom. Chloroplasty v živej rastlinnej bunke.  
Pozorovanie polarizačným mikroskopom. 

5 Biomembrána, jej zloženie a funkcia. Videozáznam. Osmotické javy v rastlinnej bunke. 

6 
Aktívny a pasívny transport látok cez membránu. Osmotická rezistencia erytrocytov. 
Pozorovanie prvokov. 

7 
Živočíšna bunka a príprava náterových preparátov. Tvary jadier ľudských leukocytov. Farbenie 
spermií. Práca s imerzným objektívom. 

8 Kreditný test č. 1. Obsah prvých siedmich prednášok a praktických cvičení. 

9 Meranie biologických objektov. Práca s okulárovým mikrometrom. 

10 Biologická variabilita a jej hodnotenie. Základy bioštatistiky. 

11 
Delenie buniek. Bunkový cyklus. Príprava preparátov mitózy z rastlinných pletív. Trvalé 
preparáty ľudských chromozómov. 

12 Meióza. Oogenéza a spermiogenéza človeka. Trvalé preparáty testes a ovárii. 

13 
Karyotyp a klasifikácia ľudských chromozómov. Videozáznam. Zostavenie ľudského karyotypu.  
Karyotyp a vyšetrovacie metodiky. Prúžkovacie farbiace metodiky. Zostavenie ľudského 
patologického karyotypu. 

14 Náhradné praktické cvičenia. Náhradný termín pre zápočtový test. 

 


