
 

Zkušební okruhy k části státní závěrečné zkoušky ze Sociální epidemiologie  
(SZ2: MSZZN006) 

Zkouška se skládá z povinného předmětu, tj. Epidemiologie, a ze dvou volitelných předmětů. Jako 
první volitelný předmět si studenti volí jeden předmět z tematického okruhu (TO) SOCIO, jako druhý 
volitelný předmět si volí jeden předmět z tematického okruhu BIO. 

Epidemiologie – povinný předmět 
1. Základní koncepty epidemiologie, indikatory zdravotního stavu populace. 
2. Typy epidemiologických studií. 
3. Typy zkreslení v epidemiologických studiích (Bias). 
4. Obecná epidemiologie (zákl. statistika - míry efektu a asociace, náhoda, významnost, bias, 

confounding, kauzalita atd). 
5. Sociální nerovnosti ve zdravotním stavu.  
6. Epidemiologie kardiovaskulárních chorob a diabetu. 
7. Globální mentální zdraví. 
8. Kauzální modely v sociální epidemiologii, vliv různých typů rizikových faktorů a jejich role ve 

vysvětlení sociálních nerovností ve zdraví. 
9. Vliv rizikových faktorů v průběhu života na zdraví (life-course epidemiology). 
10. Hodnocení demografických a epidemiologických procesů: ukazatele, metody, Lexisův 

diagram. 
11. Studium příčin úmrtí, mezinárodní klasifikace nemocí. 

Zkouška v rozsahu přednášek 
MZ340E02 Základy epidemiologie 
MZ340E05 Sociální epidemiologie 
MZ340E01 Demografie pro epidemiology 

 
TO SOCIO 
SOCIO1: Populační vývoj – volitelný předmět 

1. Světový populační vývoj a jeho zákonitosti. 
2. Globální výzvy a cíle se zaměřením na zdraví, mezinárodní rozdíly ve zdraví. 
3. Populační vývoj Evropy – odlišnosti a podobnosti v Západní a Východní Evropě.  
4. Populační vývoj na území Česka (v letech 1919–1945; 1946–1989, po roce 1989). 
5. Perspektivy populačního vývoje obyvatelstva České republiky (trendy procesů, změny 

struktur). 
6. Demografické stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky. 
7. Zdravé stárnutí a jeho determinanty. 
8. Proces úmrtnosti ve vyspělých a rozvojových zemích. Epidemiologický přechod, teorie 

zdravotního přechodu. 
9. První a druhý demografický přechod – vymezení a průběh. 
10. Zdraví a nemoci v rozvojovém světě – regionální rozdíly, vývoj, současnost, perspektivy. 



11. Zdraví a nemoci v rozvinutých zemích – regionální rozdíly, vývoj, současnost, perspektivy. 

Zkouška v rozsahu přednášek 
MD360P11 Populační vývoj České republiky 
MD360P06 Světový populační vývoj 
MZ340E03 Geografie zdraví a nemoci 
Dále doporučené: MD360P57 Demografické stárnutí 

 
SOCIO2: Analýza epidemiologických dat – volitelný předmět 

1. Epidemiologické studie, zdroje dat. 
2. GIS v epidemiologii. 
3. Dotazníková šetření – základní principy metody a smysl použití v epidemiologii. 
4. Testování hypotéz - parametrické a neparametrické testy, objasnění metody a příklad 

aplikace v epidemiologii. 
5. Analýza kontingenčních tabulek – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii. 
6. Analýza rozptylu – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii. 
7. Korelační a regresní analýza – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii. 
8. Logistická regrese – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii. 
9. Faktorová a shluková analýza – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii. 
10. Metody dekompozice – jejich vysvětlení a možnosti aplikace v epidemiologii 
11. Analýza nemocnosti (prevalence, incidence). 
12. Analýza úmrtnosti – ukazatele, tabulky života, standardizace. 
13. Analýza zdravotního stavu – ukazatele zdravé délky života, tabulky života podle zdravotního 

stavu. 
14. Analýza kardiovaskulárního zdraví, zdravotně rizikového chování, duševního zdraví. 

Zkouška v rozsahu přednášek 
MZ340E04 Metody sběru epidemiologických dat 
MZ370P50 GIS v epidemiologii 
MZ340E01 Demografie pro epidemiology  
MD360P05 Statistická analýza dat I 
MD360P25 Statistická analýza dat II 

 
SOCIO3: Migrace – volitelný předmět 

1. Globální migrace v kontextu zdraví. 
2. Mobilita a populační změny v minulosti. 
3. Statistika a definice migrace (přehled nejdůležitějších datových zdrojů). 
4. Demografické a zdravotní důsledky mezinárodní migrace v Česku. 
5. Ekonomické, demografické a geografické aspekty mezinárodní migrace.  
6. Migrace a životní cykly. 
7. Environmentální migrace. 
8. Region střední a východní Evropy a jeho současná migrační situace. 
9. Česko – příklad nově se konstituující imigrační země.  



Zkouška v rozsahu přednášek 
MZ340P47 Mezinárodní migrace 
dále doporučené: MZ340E03 Geografie zdraví a nemoci 

 
TO BIO 
BIO1: Fyziologie člověka – volitelný předmět 

1. Buňka – složení a význam jednotlivých organel, složení biologických membrán, transport 
látek přes membrány, přenos signálu přes membrány – membránové receptory a spřažení 
receptor efektor, intracelulární receptory, membránový potenciál, buněčný cyklus, 
proliferace a diferenciace buněk, tvorba nádoru. 

2. Bioenergetika, anabolické a katabolické procesy v buňce, makroergní fosfátové sloučeniny, 
glykolýza a citrátový cyklus, oxidativní fosforylace a transport elektronů, obezita. 

3. Nervový systém centrální a periferní – jeho anatomie a funkce, vedení vzruchu, synapse, 
akční potenciál, neurotransmitery. 

4. Hormonální regulace s důrazem na endokrinní regulace, hypothalamo-hypofyzární systém, 
endokrinní žlázy a jejich funkce, stres. 

5. Srdce jako pumpa, mechanismus srdeční kontrakce a jeho regulace, cévy – jejich stavba a 
funkce, transport látek a vody v kapilárách, krev a její složení, regulace krevního tlaku, 
ischemická choroba srdeční, infarkt, hypertenze. 

6. Respirace, výměna plynů v plicích, hemoglobin a jeho schopnost přenášet kyslík a CO2, 
transport dýchacích plynů, role plic při udržení acidobazické rovnováhy. 

7. Stavba a funkce ledvin, regulace průtoku krve ledvinou, glomerulární filtrace a její regulace, 
transportní vlastnosti renálních tubulů, tvorba hypertonické moče, hormonální regulace 
metabolismu vody a iontů. 

8. Trávení a vstřebávání látek, trávicí štávy – jejich složení a funkce, gastrointestinální sekrece 
v normě a za patologických stavů (diarrhea), funkce žaludku, jater, tenkého a tlustého střeva, 
principy regulace gastrointestinálních funkcí. 

9. Kosterní a hladký sval – jejich rozdíly a podobnosti, inervace, vznik akčního potenciálu, 
spřažení excitace s kontrakcí, tetanus, rigor morfia. 

10. Pohlavní orgány muže a ženy, spermatogeneze a spermiogeneze, menstruační cyklus, vývoj 
vajíčka, oplození, placenta, vývoj plodu, porod, laktace, funkce pohlavních orgánů. 

Zkouška v rozsahu přednášek 
MB150P07 Základy fyziologie živočichů 
dále doporučené: MP140P70 Lékařská mikrobiologie 

 
BIO2: Antropologie – volitelný předmět 

1. Co je biologická antropologie? 
2. Historie antropologie a evolučního myšlení. 
3. Antropologie: evoluce a druhy. 
4. Lidská variabilita: evoluce a adaptace. 
5. Lidská variabilita v ontogenetickém čase: živý člověk a biomedicína. 
6. Hominini v geologickém kontextu. 



7. Nejstarší hominini. 
8. Rod Homo a moderní lidé. 

Zkouška v rozsahu přednášek 
MB110P10 Antropologie 
dále doporučené:  MB140P16 Základy genetiky a MB110P07 Ekologie člověka 

 
BIO3: Virologie – volitelný předmět 

1. Evoluce virů: Teorie o vzniku virů, molekulární příbuznost virových skupin. 
2. Taxonomie virů: Různé přístupy k taxonomii virů, Baltimorova klasifikace. 
3. Stavba virových částic: genom virů – RNA/DNA, virová kapsida, obalené a neobalené viry. 
4. Replikace virů v závislosti na podobě genomu: (+)RNA, (-)RNA, ds RNA, retroviry, DNA viry. 
5. Virus jako obligátní parazit: závislost viru na hostitelské buňce, způsoby využití hostitelské 

buňky (co buňka viru poskytuje a naopak, které funkce si musí virus zajistit sám); interakce 
virů s hostitelským organismem, infekce akutní, chronická, latentní. 

6. Obrana organismu proti virům: obrana buňky – RNA interference, interferony, apoptóza; 
obrana organismu – specifická a nespecifická imunita. 

7. Možnosti boje proti virovým chorobám: prevence – vakcíny, léčba – antivirotika. 
8. Významní zástupci (+)RNA virů: virus dětské obrny, virus hepatitidy A, virus klíšťové 

encefalitidy, hepatitida C. 
9. Významní zástupci (-)RNA virů: virus chřipky, virus vztekliny, Marburg + Ebola, příušnice, 

spalničky. 
10. Významní zástupci virů využívajících reverzní transkripci: HIV, hepatitida B. 
11. Významní zástupci DNA virů: papillomaviry, herpesviry, poxviry. 
12. Souvislost virů a nádorového bujení – schopnost virů ovlivňovat buněčný cyklus a jeho 

kontrolní mechanismy. 

Zkouška v rozsahu přednášek 
MB140P75 Základy virologie 
dále doporučené: MB140 C74 Cvičení z virologie 

 
BIO4: Biochemie – volitelný předmět 

1. Prokaryotické a eukaryotické buňky a jejich ovlivnění vnějšími faktory. 
2. Komplexní stavba eukaryotických buněk. Buněčná membrána, složení, funkce, transport přes 

membránu. 
3. Organelové membrány a speciální buněčné organely. 
4. Organely s dvojitou membránou - jádro, mitochondrie, chloroplasty. 
5. Jádro – stavba a funkce. Biosynthesa DNA a RNA. Genotoxické látky a DNA. 
6. Mitochondrie - složení a vlastnosti vnitřní a vnější mitochondriální membrány, matrix, 

metabolické procesy v mitochondiálních kompartmentech (dýchací řetězec, synthesa ATP, 
citrátový cyklus, b-oxidace mastných kyselin, synthesa hemu). 



7. Endoplasmatické retikulum, stavba a funkce. Membránově vázané ribosomy, 
proteosynthesa, posttranslační modifikace proteinů v lumen endoplasmatického retikula, 
metabolismus lipidů a hydrofobních látek. Metabolismus cizorodých látek. 

8. Golgiho aparát - stavba a funkce. 
9. Lysosomy - jejich tvorba, složení a funkce. 
10. Peroxisomy, jejich heterogenita a diferencovaná funkce. 
11. Metabolické procesy v cytoplasmě (metabolismus sacharidů - glykolýza, pentosový cyklus, 

proteosynthesa na volných ribosomech, metabolismus lipidů a aminokyselin). 

Zkouška v rozsahu přednášky 
MO550P88 Biochemie pro ŽP 

 


