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Otázky ke zkoušce BIOLOGIE  

(BSP Bezpečnost a kvalita potravin, 2021/2022) 

1. Živé soustavy, charakteristiky nebuněčných forem života (viry, viroidy, virusoidy, 

priony) 

2. Prokaryota - buňka prokaryotická, eubakterie, archea (složení, příklady) 

3. Eukaryota - buňka eukaryotická, endosymbiotická teorie (složení, příklady) 

4. Buněčné organely – jádro, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát 

5. Buněčné organely – mitochondrie, chloroplast, lysozomy, peroxizomy, vakuola 

6. Voda v buňce a osmotické jevy 

7. Biopolymery - polysacharidy (monomer, funkce) 

8. Získávání energie buňkou – zdroje, metabolismus, katalýza, aktivované nosičové 

molekuly 

9. Respirace (buněčné dýchání) - trávení, rozklad monomerů, vznik acetyl CoA, 

oxidační fosforylace 

10. Fotosyntéza – primární, sekundární, fotosyntetická fosforylace 

11. Biopolymery - lipidy (monomer, funkce) 

12. Biomembrány - vzhled a funkce, membránové proteiny, buněčný kortex, glykokalyx, 

buněčná stěna, extracelulární matrix 

13. Membránový přenos – difuze, přenašečový transport, pasivní a aktivní transport, 

spřažený transport látek, pumpy (sodnodraselná, vápenatá, protonová) 

14. Membránový přenos – endocytóza, exocytóza, vezikulární transport 

15. Cytoskelet eukaryot – cytoskeletální vlákna, molekulové motory, centrozom  

16. Mikrotubuly - složení, význam, bičíkový a řasinkový pohyb 

17. Aktinová vlákna - složení, význam, améboidní pohyb, svalový pohyb 

18. Biopolymery – nukleové kyseliny (DNA, RNA - struktura, funkce) 

19. Biopolymery - nukleové kyseliny (chemická stavba nukleových kyselin, typy NK a 

jejich konformace)  

20. Gen - definice, typy 

21. Replikace DNA – průběh, funkce helikázy, polymerázy, primázy, nukleázy, ligázy, 

rozdíly mezi replikací DNA u prokaryot a eukaryot 

22. Metody molekulární biologie – příklady, využití,  

23. Polymerázová řetězová reakce, gelová elektroforéza - princip a využití v praxi 

24. DNA fingerprinting, restrikční analýza DNA, sekvenování - princip a využití v praxi 
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25. Biopolymery - bílkoviny (monomer, konformace, funkce) 

26. Exprese genetické informace – fáze, princip, rozdíl mezi prokaryoty a eukaryoty  

27. Transkripce (iniciace, elongace, terminace), postranskripční úpravy RNA 

28. Translace (iniciace, elongace, terminace), postranslační modifikace proteinů 

29. Ribozomy eukaryotické, prokaryotické, polysomy, ribosomy mitochondrií a 

chloroplastů 

30. Buněčná signalizace – signály, receptory, vnitrobuněčná signální kaskáda, typy 

signalizace 

31. Intracelulární signální dráha – aktivace A-kinázy, CaM-kinázy, C-kinázy, 

proteinkinázy III 

32. Buněčný cyklus – fáze, regulace (cykliny a cyklindependentní kinázy) 

33. Buněčná smrt - apoptóza, nekróza 

34. Mitóza - fáze 

35. Meióza – fáze, rekombinace genetické informace, oogeneze, spermiogeneze 

36. Cytogenetika - chromozomy prokaryotické, eukaryotické a chromozomy 

mitochondriální a chloroplastové, plazmidy 

37. Numerické aberace chromozomu - euploidie, aneuploidie  

38. Strukturální aberace chromozomů, metoda FISH 

39. Evoluce - vývoj evolučních teorií, základní mechanismy evoluce, Darwinismus, 

Lamarcismus  

40. Evoluce - mikroevoluce, makroevoluce, speciace, člověk jako zdroj evolučních změn 


