TÉZY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU Z BIOLÓGIE (BC.)
Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program: Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium

Botanika
1. Botanika – predmet štúdia, rozdelenie botaniky, postavenie botaniky v systéme vied, stručný
vývoj botaniky.
2. Systematika, taxonómia, nomenklatúra. Prístupy ku biologickej klasifikácii.
3. Všeobecné znaky organizácie rastlinnej bunky – základná
charakteristika bunkových
komponentov, základné rozdiely prokaryotických a eukaryotických buniek.
4. Cyanobaktérie/sinice. Štruktúra, klasifikácia, vlastnosti, význam, zástupcovia.
5. Riasy ako biologická skupina. Štruktúra, klasifikácia, vlastnosti, význam, zástupcovia.
6. Rodozmena a vývojové trendy vo vzťahu gametofyt – sporofyt.
7. Bryophyta – charakteristika, klasifikácia, význam, zástupcovia.
8. Rhyniophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta. Charakteristika, klasifikácia,
význam, zástupcovia.
9. Rastlinné pletivá – rozdelenie pletív podľa tvaru buniek a podľa funkcie.
10. Vegetatívne orgány rastlín: koreň, stonka, list – funkcie, primárna a sekundárna anatomická
stavba, základné tvary a metamorfózy.
11. Generatívne orgány rastlín: kvet, semeno, plod – funkcie, vývin, vývoj, stavba, rozdelenie.
12. Charakteristika, klasifikácia a význam nahosemenných rastlín, zástupcovia.
13. Charakteristika, klasifikácia a význam krytosemenných rastlín, hospodársky a inak významné
taxóny.
14. Vodný režim rastlín – funkcie a vlastnosti vody v živote rastliny, príjem, vedenie a výdaj vody.
15. Minerálna výživa rastlín. Heterotrofná výživa rastlín.
16. Fotosyntéza – podmienky a faktory fotosyntézy, fotolýza vody, cyklická a necyklická fosforylácia,
priebeh tmavej fázy fotosyntézy C3, C4 a CAM rastlín
17. Dýchanie – podmienky dýchania: kyslík, substrát, respiračný koeficient, kvasenie, glykolýza,
Krebsov cyklus.
18. Ontogenéza rastlín – etapy ontogenézy, základné rastové fázy, rastlinné hormóny, transport
fytohormónov v rastline, vplyv faktorov prostredia na rast rastlín.
19. Dráždivosť a pohyby rastlín: fyzikálne (hygroskopické, kohézne) a vitálne (lokomočné, ohybové –
tropizmy, nastie, nutačné a variačné).
20. Huby a podobné organizmy – charakteristika, klasifikácia, význam, zástupcovia.
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Zoológia
A) Všeobecná zoológia
1. Trávenie v živočíšnej ríši, typy a mechanizmy trávenia u prvo– a druhoústovcov,
fylogenéza tráviacich sústav
2. Dýchanie v živočíšnej ríši, fylogenéza dýchacích sústav u prvo– a druhoústovcov
3. Vylučovanie v živočíšnej ríši, typy a modifikácie exkrečných sústav, fylogenéza
exkrečných sústav u jednotlivých skupín vodných i suchozemských živočíchov
4. Telové tekutiny a obehové sústavy u jednotlivých skupín živočíchov, fylogenéza
obehových sústav, funkcie...
5. Oporné a spevňovacie sústavy u jednotlivých skupín živočíchov, modifikácie oporných a
spevňovacích sústav, primordiálna a definitívna spevňovacia sústava u stavovcov
6. Fylogenéza nervových sústav u jednotlivých skupín živočíchov, typy a modifikácie
receptorov
7. Symetria a segmentácia živočíšneho tela (pravá / nepravá, homonómna / heteronómna
segmentácia), tagmatizácia tela u článkovaných živočíchov. Vznik a stavba kráčavej
končatiny u článkonožcov a stavovcov
8. Vznik pohlavných buniek, mechanizmy inseminácie a fertilizácie u jednotlivých skupín
živočíchov. Nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie; typy vajíčka a mechanizmy
ryhovania u prvo– a druhoústovcov
9. Priamy a nepriamy vývin v živočíšnej ríši, typy larválnych štádií: Primárne, sekundárne a
prechodné typy lariev, invázne a vyčkávacie štádiá

B) Systém a ekológia živočíchov 1 - Bezchordata
1. Mechúrniky: Nepŕhlivce a pŕhlivce, stručná charakteristika a rozdelenie, význam pre
fylogenézu ‘vyšších’ živočíchov – bilaterálií
2. Ploskavce – stručná charakteristika a rozdelenie, voľne žijúce a parazitické skupiny
ploskavcov, invázne a vyčkávacie štádiá, životné cykly parazitov
3. Obrúčkavce – prelomová skupina vo fylogenéze prvoústovcov. Stručná charakteristika,
rozdelenie a rozmnožovanie obrúčkavcov, význam vo fylogenéze artikulát
4. Mäkkýše – druhý najväčší, i keď fylogeneticky izolovaný kmeň. Všeobecná
charakteristika mäkkýšov, hlavné vetvenie kmeňa do tried, rozmnožovanie mäkkýšov
5. Ulitníky – jediná skupina mäkkýšov úspešná na súši. Stručná charakteristika a špecifiká
triedy, dorsálna flexia a laterálna torzia. Prehľad významnejších zástupcov
6. Hlavonožce – najväčšie bezstavovce, konvergentne blízke stavovcom. Stručná
charakteristika, rozdelenie, najznámejší zástupcovia, zaujímavosti
7. Článkonožce – najväčší kmeň živočíšnej ríše; zdôvodnenie príčin mimoriadnej
fylogenetickej úspešnosti tohto kmeňa. Rozdelenie do 3 hlavných vývojových línií, teória
cefalizácie, vývin...
8. Klepietkavce – jedna z prvých živočíšnych skupín na súši. Stručná charakteristika,
rozdelenie, známejší zástupcovia, zaujímavosti
9. Kôrovce – konzervatívna, prevažne vodná skupina článkonožcov. Stručná charakteristika,
rozdelenie, rozmnožovanie, známejší zástupcovia, zaujímavosti
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10. Vzdušnicovce – najúspešnejšia skupina suchozemských živočíchov. Rozdelenie do
hlavných fylogenetických vetiev: Myriapodová a hexapodová vetva, entognátny
a ektognátny hmyz, stručná charakteristika stavby tela, tagmatizácie, rozmnožovania...
11. Stručná charakteristika štyroch kohort vyššieho hmyzu. Hlavné rady vyššieho hmyzu
s neúplnou i úplnou premenou, stručná charakteristika, známejší zástupcovia,
zaujímavosti...
C) Systém a ekológia živočíchov 2 – Chordata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Charakteristika a rozdelenie kmeňa Chordata
Tunicata – základné systematické rozdelenie, charakteristika, rozmnožovanie, vysvetlenie
príčiny taxonomického zaradenia (postavenia) v systéme
Cephalochordata / Acraniata – prechod k stavovcom, významné fylogenetické znaky,
ontogenetický vývin
Charakteristika Vertebrata / Craniata, vývoj neurocrania a splanchnocrania, „7
žiabrových oblúkov“, evolučné cesty pripojenia čeľusti k lebke
Agnatha – Cyclostomata, Gnathostomata – Chondrichthyes: základné systematické
rozdelenie, charakteristika
Actinopterygii – základné systematické rozdelenie, charakteristika
Sarcopterygii, Actinistia, Dipnoi – fylogeneticky a evolučne významná skupina, „žijúce
fosílie“, základná charakteristika, systematické rozdelenie, významní zástupcovia
Tetrapoda – evolučne významná skupina – základná charakteristika, vývojové teórie
Amphibia – Lissamphibia – spoločné znaky a rozdiely s rybami, základné systematické
rozdelenie, charakteristika
Anamnia a Amniota – porovnanie, evolučný význam
Plazy ako prelomová skupina vo fylogenéze stavovcov; systematické rozdelenie plazov,
typické znaky. Význam plazov vo fylogenéze Amniota
Teplokrvná vývojová vetva archosaurných plazov – Aves – znaky vlastné a znaky
spoločné s Reptilia a Mammalia, základné systematické rozdelenie a charakteristika
radov
Synapsidné endotermné Amniota – Mammalia: charakteristika a systematické rozdelenie;
kloakovce, vačnatce, placentovce
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Všeobecná biológia a biológia človeka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Životný cyklus bunky, rast buniek in vivo a in vitro, typy bunkového delenia.
Nebunkové formy života: vírusy a viroidy.
Prokaryotické bunky: morfológia, stavba, biochemické aspekty a taxonómia.
Biologické makromolekuly ako zložka živých organizmov.
Morfológia, stavba, funkcia a biogenéza subcelulárnych štruktúr.
Mechanizmus prenosu látok v bunke, základné intra- a extracelulárne transportné dráhy.
Uvoľňovanie a prenos energie v bunke, typy výživy, aeróbne a anaeróbne organizmy.
Základné metabolické premeny sacharidov, lipidov a aminokyselín.
Srdce, krvný a lymfatický obeh – anatomické a biofyzikálne aspekty, regulačné mechanizmy.
Respirácia – pľúcne funkcie, transport plynov, regulácia dýchania.
Tráviaca sústava – zloženie, gastrointestinálna mobilita a sekrécia, trávenie a resorpcia živín.
Vylučovanie – funkčná anatómia obličiek, tvorba moču, činnosť vývodných ciest močových.
Nervová sústava – neurón, molekulové aspekty nervového vzruchu, morfologické a funkčné
delenie, vyššia nervová činnosť.
14. Zmyslové ústroje – anatomické, biofyzikálne a fyziologické aspekty.
15. Hormóny – rozdelenie a funkcia.

Doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
garant študijného programu
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