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Sylabus pro předmět 

VODNÍ EKOTOXIKOLOGIE 

 

 
Kód předmětu:  RHVE 

Název v jazyce výuky:  Vodní ekotoxikologie 

Název česky:  Vodní ekotoxikologie 

Název anglicky:  Aquatic ecotoxicology 

Počet přidělených ECTS kreditů:  4 

Forma výuky předmětu:  prezenční 2/1 

Forma a požadavky na ukončení předmětu:  Povinná účast na blokovém cvičení. Na základě 

provedeného místního šetření a stanovení 

biologické zkoušky toxicity odebraného vzorku 

vody vyhodnotit získané parametry z hlediska 

ekotoxicity a zpracovat protokol (max. 2 strany 

A4). Předmět je ukončen ústní zkouškou, kde v 

první části proběhne vyhodnocení protokolu ze 

cvičení (20% celkového hodnocení) a v druhé 

části student zodpoví dva okruhy z probrané 

látky (80% celkového hodnocení). 

 

Jazyk výuky:  čeština 

Doporučený typ a ročník studia:  bakalářský; magisterský 

Semestr:  LS 

Garant předmětu: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. 

Garant inovace:  doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. 

Vyučující:  doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. 

  

 

Zaměření předmětu:  
Pedagogickým cílem je připravit studenta tak, aby byl schopen zhodnotit vlastnosti, kontaminaci 

a ekotoxicitu vodních ekosystémů. Rozuměl aktuálním problémům znečištění vodního prostředí 

a byl schopen provést a vyhodnotit akutní test toxicity na organizmech vodního prostředí. 
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Obsah předmětu (sylabus):  

 

1. Obsahová náplň praktických cvičení:  

Cvičení z vodní ekotoxikologie absolvují posluchači blokově v rámci terénní exkurze a 

provedením biologické zkoušky toxicity v toxikologické laboratoři.  

Místní šetření na lokalitě, situační náčrt, odběr vzorků vody, stanovení hydrochemických 

parametrů na místě v terénu, vypracování protokolu. 

Biologická zkouška toxicity vody (24 hod.), testovací organizmus Poecilia reticulata nebo 

Brachydanio rerio v případě dostupnosti i perloočka Daphnia magna. Vyhodnocení testu, 

vypracování protokolu. 

 

 

 

2. Obsahová náplň přednášek: 

a. Úvod do studia ekotoxikologie, význam ekotoxikologie a testů toxicity. Ekotoxicita a její 

hodnocení, základní toxikologické jednotky. 

b. Účinky toxických látek na organizmy vodního prostředí (dávka, čas, tolerance, 

bioakumulace, biokoncentrace, biomagnifikace) 

c. Charakteristika fyzikálně-chemických parametrů vody a jejich toxické účinky na 

organizmy vodního prostředí. 

d. Účinky kovů ve vodních ekosystémech (zdroje, kumulace, detekce) 

e. Účinky organických polutantů ve vodních ekosystémech (zdroje, kumulace, detekce) 

f. Toxické organizmy ve vodním ekosystému, účinky na lidský organizmus. 

g. Čištění odpadních vod, princip čistíren odpadních vod, možnosti redukce znečištění ve 

vodních ekosystémech. 

h. Metodické pokyny k vyšetřování havarijního úhynu ryb, místní šetření, film Nezabiješ 

řeku. 

i. Testy toxicity a jejich členění. Postup při testování toxicity chemických látek, limitní, 

orientační a základní test toxicity. Film testy toxicity na rybách. 

j. Testy toxicity na úrovni buněk, tkání a organizmů, charakteristika používaných testů. 

k. Testy na úrovni společenstev (biocenóz), biomarkery, bioindikace a biomonitoring v 

akvatických ekosystémech 

l. Aktuálním problémy znečištění vodního prostředí – nové typy polutantů, endokrinní 

disruptory, farmaka, masový rozvoj sinic 
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