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Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat 
 

Historie ústavu biologie a výuky předmětu biologie 
 
 Biologie byla přednášena ihned v roce 1919 po vzniku Vysoké školy zvěrolékařské 
v rámci výuky fyziologie. Prvním přednášejícím biologie byl prof. MUDr. et MVDr. h. c. 
Edward Babák, tehdejší rektor, který přednášel také fyziologii na brněnské Lékařské 
fakultě. Prof. Babák přednášel biologii až do roku 1924. Jeho prvním asistentem se v roce 
1919 stal PhDr. Oldřich V. Hykeš, který se od roku 1920 ujal přednášek biologie a v roce 
1926 se habilitoval pro obor obecná biologie. O rok později byl jmenován pro tento obor a 
pro patologii kožešinových zvířat mimořádným profesorem. 
 
 

 
 

Prof. PhDr. Oldřich Vilém Hykeš 
 
 V této době už působila na ústavu fyziologie řada významných osobností, které se 
věnovaly výuce biologie, např. MVDr. Karel Rašín, pozdější významný parazitolog a 
ředitel Biovety v Ivanovicích na Hané, MVDr. Jaroslav Rožďál, MVDr. Ladislav Trnka, 
MVDr. Antonín Konrád a MVDr. Tomáš Vacek, pozdější významný profesor fyziologie 
naší školy, umučený v Mauthausenu v roce 1942. Po roce 1933 působil na biologii jako 
asistent MVDr. Karel Novák. V letech 1935-36 zastávali asistentské posty MVDr. Jaromír 
Jeřábek a Ing. MVDr. Fedor Diakov a v předválečném období také RNDr. Karel Breindl. 
 Kromě obecné biologie zajišťoval prof. Hykeš i přednášky z biologie a patologie 
včel a biologie a patologie ryb. Prof. Hykeš přednášel až do roku 1948 s přerušením v době 
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německé okupace. V letech 1945-1946 byl také rektorem naší školy. V roce 1948 odešel do 
Prahy a stal se prvním děkanem nově zřízené Pedagogické fakulty. Po odchodu prof. 
Hykeše se přednášek biologie ujal asistent z předválečných let MVDr. Václav Dyk, který 
nastoupil na Ústav pro biologii obecnou a parazitologii v roce 1938 a působil zde do 
uzavření českých vysokých škol v roce 1939. Poté nastoupil do Výzkumného ústavu 
rybářského ve Vodňanech, kde získal bohaté zkušenosti, které pak uplatnil po svém 
poválečném návratu na naši školu při přednášení předmětu všeobecná biologie. Tento 
předmět přednášel Dr. Dyk do roku 1951, kdy přešel na Ústav parazitologie, kde se později 
stal docentem a profesorem a zajišťoval kromě přednášek z parazitologie také přednášky z 
chorob ryb.  
 V roce 1951 přišel na Ústav obecné biologie a parazitologie MUDr. Jiří Churý 
z Biologického ústavu Lékařské fakulty MU v Brně, kde působil jako asistent prof. MUDr. 
Ferdinanda Herčíka. Habilitoval se v roce 1953 a řádným profesorem se stal v roce 1966. 
V 50. letech podlehl komunistickým ideologickým tlakům a jeho přednášky v počátcích 
jeho kariéry byly založeny na aplikaci „sovětské tvůrčí biologie“ spjaté se jmény Lysenka a 
Lepešinské. Přestože se zřejmě vnitřně s tímto učením prof. Churý neztotožňoval, ovlivnil 
negativně nevědeckými názory veterinární lékaře absolvující školu v padesátých letech,  
kteří např. na přednáškách neslyšeli nic z klasické Mendelovy genetiky. Dokladem situace 
je i tehdejší dobový název pracoviště - Katedra mičurinské biologie. 
 Po nástupu Dr. Churého byl z ústavu vyčleněn Ústav parazitologie a byl personálně 
posílen, protože byly zvýšeny stavy studentů v prvních ročnících. Na ústavu pracovali jako 
odborní asistenti MVDr. Martin Brož, MVDr. František Procházka, MVDr. Jaroslav 
Bronec a MVDr. Vladimír Pleva, který po tříletém působení musel z politických důvodů 
přejít na Výzkumný ústav veterinárního lékařství, kde mj. založil Sbírku zoopatogenních 
mikroorganismů. V roce 1953 přišel z Ústavu parazitologie MVDr. Karel Pánek a v roce 
1959 RNDr. Jan Crha, který předtím pracoval jako parazitolog v Hygienicko-
epidemiologickém oddílu Vojenské nemocnice v Brně. V roce 1960 byl ústav přejmenován 
na Ústav biologie a zoologie. Od roku 1965 do roku 1968 vedl prof. Churý také Katedru 
chemie, biochemie, fyziky a toxikologie. 
 V r. 1966 byla prof. Churým a Dr. Crhou vydána učebnice Biologie se základy 
zoologie, která konečně začala studentům přinášet informace o mendelovské klasické 
genetice a jejích buněčných a molekulárních základech. Prof. Churý zemřel náhle 5. 12.  
1970 ve věku 50 let. Po jeho smrti přednášeli střídavě biologii a zoologii Dr. Pánek a Dr. 
Crha. V letech 1968 a 1969 přednášel MVDr. Vladimír Pleva jako externí učitel cytologii a 
cytopatologii buněčných kultur. 
 Prof. Churý doporučil v poslední fázi života převedení ústavu pod vedení Katedry 
fyziologie, což se realizovalo a ve svém důsledku znamenalo zabrzdění rozvoje oboru na 
dlouhých 19 let. Po učitelích z bývalého Ústavu biologie a zoologie se požadovala pouze 
výuka biologie, zoologie a fyziologie, jejich výzkumné činnosti vedení Katedry fyziologie 
nepřálo. V roce 1972 přišel z Ústavu epizootologie MVDr. Rudolf Hrabák, CSc., který od 
té doby až do svého odchodu do důchodu zajišťoval přednáškami jak biologii, tak zoologii. 
Ani jemu se nepodařilo prosadit výzkumnou činnost proti vedení Katedry fyziologie, i když 
např. v  r. 1974 získal stipendium IREX k pobytu v USA s úkolem zpracovat tam podklady 
pro habilitační práci, kterou obhájil v roce 1979. Profesorem byl jmenován až v roce 1990. 
V roce 1985 byl penzionován Dr. Pánek, na jeho místo vyučujícího biologie nastoupil 
MVDr. Lubomír Chmelař, CSc., který z ústavu odešel v r. 2001. V roce 1990 přešla z 
Ústavu fyziologie na znovuzřízený Ústav biologie a zoologie RNDr. Marie Smrčková. Její 
příchod i příchod dalších učitelů v následujících letech souvisel se zvýšením počtu studentů 
po založení Farmaceutické fakulty VFU Brno a se zavedením bakalářského studijního 
programu na FVHE. 
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Prof. MUDr. Ji ří Churý, DrSc. 
 
  
 Biologie byla po zahájení výuky na naší škole přednášena v rámci fyziologie a 
neměla vlastní institucionální zázemí. Až do roku 1923 se biologie v rámci fyziologie 
vyučovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Samostatný Ústav pro všeobecnou 
biologii v rámci naší školy založil v r. 1928 a jako první přednosta vedl prof. Hykeš. V roce 
1928 našel Ústav pro všeobecnou biologii prozatímní azyl v místnostech ústřední 
knihovny, v roce 1930 v prostorách Bakteriologického ústavu a v roce 1931 v provizoriu 
Fyziologického ústavu. Teprve po sloučení Ústavu pro všeobecnou biologii a Ústavu pro 
všeobecnou zoologii a parazitologii v r. 1934 získal ústav sídlo v přízemních prostorách 
budovy 32. Nové jméno bylo Ústav pro všeobecnou biologii a parazitologii, od r. 1936 do 
r. 1948 pak Ústav pro biologii obecnou a parazitologii. Během okupace byl ústav 
vystěhován německou armádou a po roce 1945 dislokován do 1. patra Chemického ústavu.  
Teprve v roce 1948 získal Ústav pro biologii obecnou a parazitologii definitivní sídlo ve 2. 
patře budovy 32, kde byl po roce 1919 zřízen Botanický ústav. Část Ústavu pro biologii 
obecnou a parazitologii byla navíc umístěna v přízemí této budovy.  
 V r. 1933 řídil prof. Hykeš kromě tohoto ústavu také chod Ústavu pro všeobecnou 
zoologii a parazitologii po prof. Sekerovi, který odešel do důchodu. 
 V r. 1951 byl Ústav pro biologii obecnou a parazitologii opět rozdělen na Ústav pro 
obecnou biologii vedený dr. Churým a Ústav parazitologie a zoologie vedený doc. Dykem. 
Prof. Churý vedl Ústav pro obecnou biologii (od r. 1960 Ústav biologie a zoologie) do roku 
1970, kdy jej pod politickým tlakem převedl pod vedení Katedry fyziologie. Tím přestal 
ústav existovat jako samostatná organizační jednotka. 
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 Opětovné zřízení samostatného Ústavu biologie a zoologie v r. 1990 souviselo 
s širšími změnami organizační struktury univerzity po r. 1989. Jako přednosta tohoto 
ústavu působil prof. Hrabák od jeho zřízení až do roku 2000, kdy odešel do důchodu. 
 
 

 
 

Prof. MVDr. Rudolf Hrabák, CSc. - oslava 75. narozenin. 
 
 Výuka biologie prodělala složitý vývoj v závislosti na rozvoji celého oboru 
veterinární medicíny a v závislosti na osobnostech odpovědných za výuku. V počátcích 
výuky byla všeobecná biologie přednášena v 1. nebo 2. semestru 2 hodiny týdně, přičemž 
byl vyučován mimo to 1 hodinu mendelismus (genetika). Od roku 1923 se přednášela 2 
hodiny týdně v 1. a 2. semestru. Od roku 1926 se výuka rozšířila na 4 hodiny v obou 
prvních semestrech, a navíc přibyly 2 hodiny praktické výuky. V roce 1931 došlo na návrh 
prof. Sekery ke sloučení předmětu biologie a zoologie v jeden zkušební předmět, což  se 
projevilo zvýšením počtu hodin od roku 1933 v 1. semestru na 5 hodin přednášek a 1 
hodinu cvičení (5/1) týdně a ve 2. semestru na 3/1. Od roku 1936 po velké Hansliánově 
reformě studia byl rozsah výuky biologie v 1. semestru 6 hodin a ve 2. semestru 2 hodiny. 
Od roku 1937 se rozsah výuky podstatně neměnil. Po válce se v letech 1945-1948 biologie 
vyučovala v rozsahu 6/2 v 1. semestru a 4/1 v 2. semestru. V padesátých a šedesátých 
letech se učila biologie v rozsahu 2/2 v 1. semestru a v 2. semestru 1/2. Do tohoto rozsahu 
byla navíc přidána hodina zoologie. Od konce šedesátých let probíhala výuka biologie ve 
dvou semestrech 1. ročníku v rozsahu 2/2 týdně.  
 Reorganizace a zkrácení studia v roce 1973 mělo za následek redukci počtu hodin 
především v 1. ročníku. Biologie včetně zoologie se vyučovala v rozsahu 2/4 pouze v 1. 
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semestru. Úbytek hodin byl kompenzován blokem výuky  biologie v září v rozsahu 16/8. 
Ve školních letech 1975/76 až 1979/80 probíhala výuka ve stejném rozsahu. Přestože byla 
stále zdůrazňována potřeba biologizace oboru, byl rozsah výuky zkrácen o blok výuky 
v září a ustálen na rozsahu 3/3 týdně. K rehabilitaci rozsahu výuky došlo až ve školním 
roce 1989/90, kdy byla výuka rozšířena na 3/3 v zimním a 2/2 v letním semestru. Od roku 
1990/91 probíhala výuka pro obě veterinární fakulty zvlášť a přibyla přednášková činnost a 
praktická výuka pro studenty farmaceutické fakulty v rozsahu 2/2 týdně v 1. semestru 
výuky. 
 Vědecko-výzkumná činnost byla rozvíjena ihned po vzniku biologického ústavu. 
Z období předválečného jsou známé Babákovy studie vlivu potravy na délku střeva pulců, 
studie o termoregulaci novorozenců založené na respirometrii a kalorimetrii, Hykešovy 
studie o vlivu hormonů obratlovců na metamorfózu, zejména vliv tyroxinu na metamorfózu 
obojživelníků. Rovněž byly studovány účinky fotodynamicky aktivních látek na mořské 
ryby a láčkovce, bioluminiscence medúz a vliv potravy na trávicí trakt ryb.  
 Po roce 1950 zaměřil Dr. Churý výzkum na otázky biostimulátorů, vegetativní 
hybridizaci živočichů a na význam RNA pro živočichy. Koncem 50. let doc. Churý 
s kolektivem věnoval pozornost (na doporučení prof. Přibyla) výzkumu sexuálně aktivních 
látek v rostlinách. Díky publikacím se staly výsledky atraktivní pro veterinární lékaře nejen 
u nás, ale i v zahraničí a na ústav biologie přijížděla řada odborníků konzultovat 
problematiku fytoestrogenů. Tento výzkum byl předčasně ukončen náhlou smrtí prof. 
Churého. Kromě výzkumu fytoestrogenů prováděl Dr. Crha výzkum symbiotických 
nálevníků v trávicím traktu přežvýkavců. Poznatky Dr. Crha  uložil do řady publikací a do 
kandidátské práce, kterou obhájil z politických důvodů až v roce 1990. V roce 1975 byly 
publikovány dvě studie Dr. Hrabáka o aktivitě oxytocinázy u gravidních zvířat 
zpracovaných v NADC v Amesu (Iowa, USA), které se staly podkladem pro jeho 
habilitační spis. 
 V období 1986-1990 byly řešeny dva výzkumné úkoly, které byly úspěšně 
dokončeny. Dr. Crha obhájil výzkumný úkol „Studium vývoje bachorové mikrofauny 
hospodářských zvířat“ a doc. Hrabák s Dr. Chmelařem a Dr. Pánkem obhájili výzkumný 
úkol „Účinek některých biologicky aktivních látek v buňkách kultivovaných in vitro“. Po 
roce 1990 byly studovány účinky těžkých kovů na mitotickou aktivitu buněk kultivovaných 
in vitro a na výměny sesterských chromatid lymfocytů. Dr. Crha pokračoval ve studiu 
dynamiky rozvoje bachorové fauny nálevníků. 
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Cvičení z biologie - studenti v r. 1953. 
 
 

 
 

Cvičení z biologie a genetiky - studenti v r. 2006. 
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Přednáška z biologie a genetiky - studenti v r. 2007 
 
 
Historie ústavu zoologie a výuky předmětu zoologie 
 
 Zoologie byla jako samostatná disciplína na Vysoké škole zvěrolékařské tradována 
již od r. 1919, a to významným zoologem prof. PhDr. Emilem Sekerou (1864-1944) na 
Ústavu pro všeobecnou zoologii a parazitologii. Tento ústav byl založen současně se 
zřízením školy, neboť poznatky o zařazení zvířat v živočišné soustavě byly již tehdy 
považovány za nezbytné východisko k jejich podrobnému studiu z hlediska dalších 
disciplín. V rámci zoologie prof. Sekera přednášel i parazitologii se zaměřením na 
systematiku parazitů. V r. 1928 sestavil první seznam živočišných parazitů Československé 
republiky. On i jeho asistent, významný parazitolog MVDr. Karel Rašín, velmi dbali na 
vybavení ústavu mikroskopickou technikou a názornými pomůckami. Moderní vybavení 
laboratoří a vysoká úroveň výuky přitahovaly četné dizertanty, a to i ze zahraničí. 
Význačným zoologem se později stal asistent ústavu PhDr. Václav Breindl, který působil 
od r. 1935 jako profesor všeobecné zoologie na Karlově univerzitě v Praze.  
 V r. 1931 prof. Sekera navrhl sloučení zkoušek ze zoologie a biologie, což de facto 
vedlo ke spojení obou disciplín. Organizační změny v r. 1933 přivodily dokonce dočasné 
spojení zoologie (včetně parazitologie) a biologie i s botanikou. Po odchodu prof. Sekery 
do důchodu v r. 1933 byl v r. 1934 jeho ústav sloučen s Biologickým ústavem ve společný 
Ústav pro obecnou biologii a parazitologii. Tento ústav vedl a výuku zoologie spolu 
s biologií zajišťoval prof. Hykeš. Po jeho odchodu do Prahy v r. 1948 zoologii přednášel 
MVDr. Václav Dyk, který se v témže roce habilitoval z biologie a parazitologie.  
 Po začlenění VŠV v r. 1952 jako fakulty do VŠZ v Brně zoologii přednášel prof. 
RNDr. Josef Kratochvíl, DrSc., pozdější akademik a zakladatel Laboratoře pro výzkum 
obratlovců ČSAV v Brně (dnes Ústav biologie obratlovců AV ČR). Prof. Kratochvíl patřil 
k nejvýznamnějším postavám poválečné československé zoologie; jeho specializací byla 
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zprvu arachnoentomologie a později mammaliologie. Pokud jde o rozsah výuky 
v minulosti, pak např. v 50. letech byla zoologie jednosemestrovou disciplínou a 
zahrnovala 1 h přednášek a 1 h cvičení týdně (1/1), a to v zimním semestru 1. ročníku.  
 V r. 1960 převzal výuku zoologie opět Ústav biologie a zoologie a přednášky 
zajišťoval RNDr. Jan Crha. Od r. 1972 zoologii přednášel spolu s biologií v rámci 
předmětu „biologie se základy zoologie“ prof. Rudolf Hrabák, CSc.. Praktickou výuku 
zoologie v rámci výše zmíněného předmětu dlouhá léta zajišťovali RNDr. J. Crha, CSc. a 
MVDr. Karel Pánek, později i MVDr. Lubomír Chmelař, CSc. a RNDr. Marie Smrčková.  
 K výuce zoologie v době působení prof. Kratochvíla sloužila jeho skripta, vydaná 
později dvakrát (1966, 1973) jako dvoudílná učebnice Použitá zoologie. V době, kdy byl 
přednostou ústavu prof. J. Churý, byla vydána učebnice Churý, J. a kol.: Biologie se 
základy zoologie (1966). Téměř po čtyři desetiletí bylo od r. 1962 používáno a opakovaně 
vydáváno skriptum dr. J. Crhy Základy zoologie. 
 Výzkumná problematika realizovaná do r. 2000 je zčásti popsána v pasážích 
týkajících se biologie. Prof. Sekera se výzkumně zabýval studiem ploštěnek, jejich 
regenerací, autotomií a pseudoparazitismem. Zoologické zaměření měly i výzkumy prof. 
Hykeše týkající se endokrinologie, toxikologie, vlivu tyroxinu na metamorfózu 
obojživelníků, účinků fotodynamicky působících látek na žahavce a mořské ryby, 
bioluminiscence medúz, trávení u ryb a obojživelníků apod. Prof. Hykeš revidoval 
poznatky o našich rybách, položil vědecké základy akvaristiky a teraristiky a pozvedl 
zájmovou časopiseckou literaturu s touto tematikou na vysokou odbornou úroveň. 
 
 
Novodobá historie Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE, VFU Brno (2000-
2007) 
 
 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat byl do současné podoby konstituován 
v září roku 2000. Dislokován je ve druhém patře a částečně i v podkroví budovy 32. 
Zajišťuje výuku v předmětech obecná biologie, biologie a genetika, zoologie a choroby 
volně žijících zvířat pro studenty všech tří fakult VFU Brno. 
 Výzkum i výuku realizují akademičtí pracovníci a studenti. Přednostou ústavu je od 
jeho ustavení v září 2000 prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., který je garantem výuky 
v předmětu biologie a genetika. Zástupcem přednosty a garantem výuky v předmětu 
zoologie je doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc. Ve výuce jsou v současné době zapojeni jako 
další akademičtí pracovníci MVDr. Eva Bártová, PhD. (garant výuky biologie a genetiky 
v angličtině), RNDr. Oldřich Sychra, PhD., MVDr. Pavel Široký, PhD., Mgr. Lenka 
Dubská, PhD., Mgr. Monika Dolejská a Mgr. Eva Roubalová. Života ústavu se stále 
aktivně účastní emeritní profesor, bývalý přednosta Ústavu biologie a zoologie prof. 
MVDr. Rudolf Hrabák, CSc. V laboratořích pracují studenti doktorských studijních 
programů, kteří jsou také zapojeni do výuky, i studenti bakalářských a magisterských 
studijních programů. V práci jim pomáhají laborantky Anna Pleskačová, Eva Suchanová a 
Taťána Janová. Sekretariát ústavu vede Marta Křenová. 
 Ústav je rozdělen na dvě oddělení - oddělení biologie (vedoucí prof. MVDr. I. 
Literák, CSc.) a oddělení zoologie a chorob volně žijících zvířat (vedoucí doc. MVDr. J. 
Klimeš, CSc.). V rámci těchto oddělení pracují laboratoř molekulární biologie (vedoucí 
Mgr. L. Dubská, Ph.D, laborantka E. Suchanová), herpetologická laboratoř (vedoucí 
MVDr. Pavel Široký, laborantka A. Pleskačová), hematologická laboratoř a pracoviště 
terénních studií (vedoucí doc. MVDr. J. Klimeš, CSc., laborantka A. Pleskačová) a 
entomologická laboratoř (vedoucí RNDr. O. Sychra, Ph.D, laborantka T. Janová). 



 9 

 Koncepce výuky v bakalářských a magisterských programech navazuje na studium 
biologie na středních školách. Obsahem výuky biologie je molekulární a buněčná biologie 
a evoluční biologie, biodiverzita a tematika její ochrany. Znalosti získané v této výuce 
představují základ pro pokračování studia v navazujících disciplínách jako zoologie, 
mikrobiologie a imunologie, histologie, parazitologie, biochemie, fyziologie. Pro FaF se 
vyučuje obecná biologie jednosemestrově (1. roč., zimní semestr, 2/2), pro FVHE a FVL je 
biologie a genetika dvousemestrová (1. roč., zimní semestr 2/2, letní semestr 1/2). V rámci 
výukového předmětu biologie a genetika se studenti seznamují se základy genetiky, na 
které se později naváže hlubším a komplexnějším studiem genetiky na Ústavu chovu, 
plemenitby a genetiky FVL.   
 

 
 

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 
    
 Studium zoologie bezobratlých je zaměřeno na systematiku, životní cykly a ekologii 
původců a přenašečů onemocnění a biologii bezobratlých chovaných ze záliby. Studium 
zoologie obratlovců je zaměřeno na zvířata chovaná ze záliby a volně žijící obratlovce coby 
objekt veterinárního zájmu, na potravinářsky významné skupiny a druhy jako skladištní 
škůdce, mořské ryby a bezobratlé. Výuka zoologie jako samostatného předmětu je 
realizována pro studenty FVL a FVHE (1. roč., letní semestr, 1/2). 
 V r. 2000 pro studující FVL a o rok později pro studenty FVHE byla výuka 
zoologie oddělena od biologie a ze zoologie se tak opět stala samostatná disciplina. Byla to 
především reakce na rozvoj akvaristiky, teraristiky, chovu exotických ptáků, savců i 
bezobratlých, mezinárodního obchodu se zvířaty, dovozu a konzumace mořských ryb a tzv. 
plodů moře i reakce na globální ekologické krize a úbytek biodiverzity. Po zřízení 
bakalářského studijního programu byla zoologie ve stejném rozsahu zařazena i do jeho 
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kurikula jako povinně volitelný předmět alternující s botanikou. V současné době vybrané 
přednášky, část praktických cvičení a examinací zajišťují kromě doc. Klimeše (habilitoval 
se v r. 2005) i RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. a MVDr. Pavel Široký, Ph.D. V rámci 
integrovaného přístupu k výuce zabezpečují vybraná témata výuky specialisté 
z navazujících disciplin. Problematiku ryb (jedna dvouhodinová přednáška) tak přednáší 
ichtyopatolog doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. a na praktických cvičeních  se spolu 
s ním podílí MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. z Ústavu veterinární ekologie a ochrany 
životního prostředí.  
 Po r. 2000 byla provedena řada zásadních inovací výuky zoologie. Nejvýznamnější 
inovaci představuje zavedení terénní blokové výuky na Novojičínsku se zázemím Střediska 
účelové činnosti Školního zemědělského podniku Nový Jičín. Na výjezdním cvičení 
v trvání 3 dnů je integrována výuka zoologie, ekologie a biologie. Pobyt je zaměřen na 
demonstraci biodiverzity, ekologických vztahů v krajině a ochranu přírody. Součástí výuky 
jsou praktická zaměstnání z entomologie a hydrobiologie, herpetologie, ekologie drobných 
zemních savců, ornitologická exkurze a návštěva stanice pro záchranu hendikepovaných 
živočichů. Tato forma výuky je studenty vysoce ceněna. Oproti dřívější orientaci na 
bezobratlé, resp. parazity se ve výuce zoologie přesunul důraz na problematiku obratlovců, 
zejména skupin a druhů chovaných ze záliby. Praktická cvičení byla obohacena mimo 
terénní aktivity také o pitvu ryb, obojživelníků, plazů a ptáků a byla zpestřena zařazením 
studia sbírek preparovaných živočichů. Velmi navštěvovaný je večerní cyklus přednášek 
nad rámec standardní výuky zaměřený na zoogeografii. 
 V r. 2004 byla vydána nová skripta Zoologie pro veterinární mediky, zpracovaná 
kolektivem 14 pracovníků ústavu i externistů pod vedením Dr. Klimeše. V rámci e-
learningu je studentům k dispozici Videoatlas bezobratlých živočichů (autor doc. J. 
Reischig). Na ústavu je rovněž k dispozici databáze české zoologické bibliografie, 
v univerzitní knihovně pak celosvětová bibliografická databáze Zoological Record. Po 
dokončení rekonstrukce části budovy ústavu bude studentům zpřístupněna jeho studovna 
s permanentní projekcí televizních pořadů se zoologickou tematikou (Animal Planet). 
Chodby ústavu a posluchárna biologie byly vyzdobeny exponáty stálé výstavy 
velkoformátových fotografií motýlů vytvořených naším nejuznávanějším fotografem této 
skupiny hmyzu prof. Hrabákem. 
 Výzkum pracovníků ústavu je zaměřen na molekulárně biologickou diferenciaci 
organismů (specifická a subspecifická variabilita zdravotně nebo jinak významných 
patogenních i jiných organismů, na studium parazitohostitelských interakcí ve volné 
přírodě a na studium biologie problémových druhů volně žijících obratlovců.  
 Výzkumná činnost laboratoře molekulární biologie je v současnosti zaměřena na 
studium výskytu genospecies bakterií rodu Borrelia u klíšťat, na molekulární detekci a 
charakterizaci bakterií Lawsonia intracellularis, Anaplasma phagocytophilum, avipoxvirů, 
polyomavirů a papilomavirů. Progresivně se rozvíjí oblast detekce genů rezistence u kmenů 
bakterie Escherichia coli a molekulární epidemiologie této bakterie. Výzkum 
v herpetologické laboratoři je zaměřen na parazitohostitelské interakce želv, klíšťat a 
krevních parazitů. V hematologické laboratoři jsou realizovány studie krevních parazitů 
volně žijících ptáků. Pracoviště terénních studií zabezpečuje terénní výzkumné pobyty 
domácí i zahraniční, lze jmenovat nedávné terénní výzkumy pracovníků ústavu na 
Slovensku, v Polsku, Kostarice, Brazílii, Sýrii, Jordánsku, Keni a Senegalu. Entomologická 
laboratoř je zaměřena na studium ektoparazitů, zejména všenek a roztočů. Výsledky studia 
byly od r. 2000 do r. 2006 publikovány v 80 článcích v prestižních vědeckých 
(impaktovaných) časopisech.  
 Další rozvoj výuky biologie a genetiky na ústavu bude spojen se zavedením 
moderních metod molekulární biologie (blotování, sekvenování DNA) do přímé praktické 
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výuky studentů bakalářských a magisterských studijních programů, v zoologii bude důraz 
dál kladen na získávání praktických dovedností při cvičeních ve cvičebnách i terénní 
blokové výuce.  
 Ve výzkumné činnosti se budou rozvíjet projekty realizované v jednotlivých 
laboratořích často ve spolupráci s jinými laboratořemi naší univerzity a dalšími domácími i 
zahraničními pracovišti. Bude snaha i nadále prosazovat výsledky výzkumu 
do renomovaných světových vědeckých časopisů. Vědecko-výzkumná činnost oddělení 
biologie bude i nadále neoddělitelně propojena s aktivitami oddělení zoologie a chorob 
volně žijících zvířat. 
 
 

 
 
Pracovníci a doktorandi Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat v říjnu 2007 - 

horní řada zleva: Mgr. Lenka Dubská, PhD., MVDr. Zwi Friedman, Mgr. Petr 
Podzemný, Mgr. Monika Dolejská, MVDr. Pavel Široký, PhD., Prof. MVDr. Ivan 

Literák, CSc., Prof. MVDr. Rudolf Hrabák, CSc., Doc. MVDr. Ji ří Klimeš, CSc., Eva 
Suchanová, Marta Křenová, Anna Pleskačová, RNDr. Oldřich sychra, PhD.; spodní 
řada zleva: MVDr. Miroslava Nadzonová-Friedman, Mgr. Jana Rybaříková, Věra 

Lamačová, Taťána Janová, MVDr. Eva Bártová, PhD., Mgr. Eva Roubalová. 
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Galerie přednostů: 
 
Prof. PhDr. Emil Sekera (1864-1944) 
 Přednosta Ústavu pro všeobecnou zoologii a parazitologii 1918-1933 
Prof. PhDr. MVDr.h.c. Old řich Vilém Hykeš (1895-1955) 
 Přednosta Ústavu pro všeobecnou biologii 1928-1933 
 Přednosta Ústavu pro všeobecnou zoologii a parazitologii 1933 
 Přednosta Ústavu pro biologii obecnou a parazitologii 1934-1948 
Prof. MVDr. Václav Dyk, DrSc. (1912-1995) 
 Přednosta Ústavu pro biologii obecnou a parazitologii 1948-1951 
 Přednosta Ústavu parazitologie a zoologie 1951-1952 
Prof. MUDr. Ji ří Churý, DrSc. (1920-1970) 

Přednosta Ústavu pro obecnou biologii (vč. Katedry mičurinské biologie) 1951-
1960  

 Přednosta Ústavu biologie a zoologie 1960-1970 
Prof. MVDr. Rudolf Hrabák, CSc. (1932) 
 Přednosta Ústavu biologie a zoologie 1990-2000 
Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (1958) 
 Přednosta Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat (2000-dosud)  
 

 
 


