
     

 

 

 

 

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 

 

14. 1. 2020 od 8:00 do 14:00 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://forms.gle/4N8VUcUvTNTCKi9NA nejpozději do 7. 1. 2020. 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:  

• jak určovat ryby, 

• autorskou deskovou hru,  

• informace o reprodukci a zásahu medicíny, člověku a přírodě 

• informace o evoluci člověka, požití učebnic a další 

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast 

 

 

https://forms.gle/4N8VUcUvTNTCKi9NA


     

 

 

 

 
 

 

PROGRAM: 

 
7:30  Prezence 

8:00 Oplození mýtů zbavené (přednáška)  
Prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Česká zemědělská 
univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 
Všichni jsme to zažili, ale nikdo si to nepamatuje. Snad i proto je první etapa života zahájená oplozením 

vajíčka spermií obestřena celou řadou tajemství, pověr a mýtů. Dnes bereme počátek lidského života do 

vlastních rukou a v případě problémů s početím vstupuje do hry obor medicíny označovaný jako 

asistovaná reprodukce. Tyto techniky napomáhají lidem s plozením dětí už čtyřicet let a pomohly na svět 

osmi milionům obyvatel této planety. Co už v tomto oboru dokážeme? A smíme dělat vše, co umíme? 

 

10:00 První blok laboratorních praktik 
 

12:00 Druhý blok laboratorních praktik 
 
Laboratorní praktika: 
 

Evoluce člověka ve výuce biologie a přírodopisu (přednáška, praktická ukázka) 
Mgr. Radka Marta Dvořáková, Ph.D.  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
V teoretické části výstupu se zaměříme na klíčové oblasti tématu jako je místo člověka v přírodě nebo 
evoluce lidského těla. Dozvíte se, jaké informace z aktuálně používaných českých učebnic jsou z hlediska 
moderní paleoantropologie již zastaralé. V praktické části se seznámíte s autorskou deskovou hrou "Sága 
rodu Homo". 
 

Ichtyologické praktikum (praktikum) 

Mgr. Josef Hotový, Muzeum východních Čech 
 
 

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. 

 

13:30 Ukončení laboratorních praktik 

14:00  Závěr 

 

http://vuzv.cz/lide/petr-jaroslav

