
 

 

 

 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro učitele 

 

PRAKTICKÁ BIOLOGIE 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, 

který se uskuteční 

 

29. 1. 2019 od 10:00 do 16:30 hodin 

v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové,  
Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové 

 

 

 

 

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, který naleznete pod odkazem 

https://goo.gl/forms/d7IHDCEw9bnbuhDp1 nejpozději do 18. 1. 2019. Další upřesňující informace budou 

zasílány pouze přihlášeným účastníkům. 

Kapacita je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším termínem přijaté přihlášky. 

 

Seminář je určený učitelům biologie ze SŠ i ZŠ. Je zaměřený na využití biologie v praxi, novinky 

v oboru a náměty na zajímavé laboratorní práce. Cílem semináře je výměna poznatků z praxe 

mezi učiteli biologie a vědeckými pracovníky a odborníky z praxe. 

 
Na semináři se dozvíte/vyzkoušíte si:  

 praktické ukázky, návrhy na laboratorní cvičení, ukázky metod studia 

 mezipředmětové propojení, epigenetické zkoumání, určování savců a způsob 

přijímání potravy podle lebky, základní seznámení s vodními bezobratlovci  

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast 

 

 

https://goo.gl/forms/d7IHDCEw9bnbuhDp1


 

 

 

 
PROGRAM: 

 
9:30  Prezence 

10:00 Stopařův průvodce pro učitele biologie (přednáška) 
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Přednáška se snaží postihnout změny v biologii v posledních desetiletích, stejně tak i změnu těch, které bychom 

měli biologii učit. Je třeba hledat témata, která ukazují na propojenost biologie s ostatními obory, překvapovat, 

přicházet s vysvětlením, emocemi, minimalizovat faktografii a naopak maximálně využívat příběhů a přirovnání. 

Biologie dnes nepopisuje, ale vysvětluje. Konečně totiž máme k disposici příběhy (evoluce, imunita, ontogenese) 

a rozumíme podstatě života (udržování komplexity, práce s informací), zároveň biologie dramaticky přetváří 

medicínu a tím je vysoce atraktivní disciplínou! Pro to, abychom generace XYZ neodradili, není jiné cesty, než 

rezignovat na pokryvnou faktografii a na konkrétních zajímavých příkladech učit přemýšlet o světě, rozumět mu, 

rozvíjet kritické myšlení. Biologie je dále skvělý substrát pro mezipředmětové vazby, problémově orientovanou 

výuku, přitom biologie je stále živá vědní disciplína přinášející díky pokroku metod nová často překvapivá odhalení. 

12:00 Epigenetika ve vědě a v každodenním životě (přednáška) 
Mgr. Radka Symonová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové 
Epigenetika v posledním desetiletí zaznamenává obrovského rozmachu a ovlivňuje nejen téměř všechny oblasti 
biologie a medicíny, ale i náš každodenní život. Epigenetika zkoumá způsoby využití genů buňkou, tedy to, který 
gen je v které tkáni a kdy „zapnutý“ nebo „vypnutý“. Defekty epigenetické regulace genů mohou mít dalekosáhlé 
následky na naše zdraví. Známe však celou řadu možností jak sami můžeme epigenetiku našich genů regulovat. 
Po krátkém úvodu do molekulárních aspektů epigenetiky si zalistujeme nejspíš první existující epigenetickou 
kuchařkou a nastíníme principy epigenetiky v tématech jako je zdravý životní styl, životní prostředí, 
socioekonomické faktory, atd. 
 

13:30 První blok laboratorních praktik 
 

15:00 Druhý blok laboratorních praktik 
 
Laboratorní praktika: 
 

Lebky savců – co vše z nich můžeme vyčíst? (praktikum) 
Mgr. Josef Hotový, Muzeum východních Čech 
Praktické poznávání lebek savců ČR doplněné obecnějšími informacemi o tom, jak se přijímaná potrava odráží 
ve velikosti, počtu a tvaru zubů. 
 

Vodní bezobratlí – základní seznámení (praktikum) 
Mgr. Jiří Hotový, Mgr. Jan Špaček, Ph.D., Povodí Labe 
Vodní bezobratlé najdeme v každém vodním prostředí, většinou jako soubor zástupců z mnoha různých 
systematických skupin od houbovců po hmyz. V rámci přednášky se účastnící formou praktických ukázek seznámí 
s jednotlivými skupinami a naučí se je rozlišovat pomocí jednoduchých klíčů. V druhé části budou seznámeni 
s náměty na jednoduchá cvičení a pozorování, která lze s těmito živočichy provádět v rámci školní výuky. 
 
 

Praktika poběží současně ve dvou laboratořích, dva bloky po sobě. Účastníci se rozdělí do dvou skupin. Po absolvování 
prvního bloku praktik se přesunou do vedlejší laboratoře na druhý blok praktik. Kapacita laboratoří je omezena. 

 

16:30  Závěr 

 


