
Obecná fytopatologie  

1. Náplň fytopatologie, různá pojetí oboru 

2. Význam fytopatologie 
3. Koncepce choroby, definice choroby, různá pojetí 

4. Klasifikace chorob 

5. Etiologie neparazitálních poruch a poškození 

6. Etiologie infekčních chorob 
7. Viroidy 

8. Klasifikace rostlinných virů 

9. Mechanismy reprodukce rostlinných virů 

10. Infekční cyklus virových patogenů 
11. Přenos rostlinných virů  

12. Klasické metody stanovení diagnózy virových chorob 

13. Imunologické metody stanovení diagnózy virových chorob 

14. Molekulárně biologické metody stanovení diagnózy virových chorob 
15. Porovnání metod stanovení diagnózy virových chorob 

16. Přenos rostlinných virů  

17. Přenos virů živočišnými vektory, perzistentní a neperzistentní 

18. Fytoplasmy, biologie, diagnostika, význam 
19. Spiroplasmy, biologie, diagnostika, význam 

20. Rickettsie, biologie, diagnostika význam 

21. Taxonomie fytopatogenních bakterií 

22. Symptomatologie bakterióz 
23. Diagnostika bakterióz 

24. Infekční cyklus fytopatogenních bakterií 

25. Polyfágní fytopatogenní bakterie 

26. Specializované fytopatogenní bakterie 
27. Význam hub ve fytopatologii, porovnání s ostatními patogeny 

28. Vývoj pohledů na taxonomii fytopatogenních hub 

29. Taxonomický systém hub 

30. Vztah mezi taxonomií a evolucí houbových organizmů, kompozice říše Houby 
31. Morfologie houbových organizmů 

32. Anatomie houbových organismů 

33. Výživa fytopatogenních hub 

34. Růst houbových organismů 
35. Metabolismus hub 

36. Plasmodiophoromycota - obecná charakteristika, životní cyklus a systém 

37. Plasmodiophoromycota, význam ve fytopatologii 

38. Oomycota - obecná charakteristika, životní cyklus 
39. Oomycota, systém a význam 

40. Chytridiomycota - obecná charakteristika, životní cyklus  

41. Chytridiomycota - systém a význam 

42. Eumycota, obecná charakteristika 
43. Eumycota, taxonomický systém 

44. Zygomycetes- obecná charakteristika, životní cyklus, význam 

45. Ascomycotina, obecná charakteristika, systém 

46. Hemiascomycetes, obecná charakteristika, systém, význam 
47. Hemiascomycetes, rozmnožování, životní cyklus 

48. Ascomycetes - obecná charakteristika, význam 



49. Ascomycestes, systém 
50. Ascomycestes - rozmnožování, životní cyklus 

51. Ascomycetes , tvorba a typ plodnic 

52. Erysiphales (padlí), životní cyklus, význam ve fytopatologii 

53. Deuteromycotina, taxonomická charakteristika 
54. Deuteromycotina, vztah mezi meiosporickým a mitosporickýcm stádiem houby 

55. Parasexuální proces u hub 

56. Basidiomycotina, taxonomie, význam 

57. Basidiomycotina, obecná charakteristika 
58. Basidiomycotina, párovací typy, genetika pohlavního rozmnožování 

59. Uredinales (rzi), obecná charakteristika, životní cyklus 

60. Uredinales, taxonomie, význam, diagnostika 

61. Ustilaginales (sněti prašné), životní cyklus, význam, ochrana 
62. Tilletiales (sněti mazlavé), životní cyklus, význam, ochrana 

63. Ekologie hub, typy biotických vztahů 

64. Parazitismus, klasifikace, formy 

65. Patogenismus, klasifikace 
66. Infekční cyklus, složky, členění  

67. Zdroje infekce a způsob přežívání patogenů 

68. Pasivní a aktivní šíření patogenů 

69. Patogeneze, mechanismus 
70. Patogeneze, - infekční struktury patogena 

71. Reakce rostliny na infekční agens - imunita, infektibilita, rezistence, náchylnost, tolerance, citlivost 

72. Hypersenzitivita, mechanismus, význam, příklady 

73. Symptomatika - klasifikace symptomů 
74. Symptomatika - diskolorace 

75. Symptomatika - změny tvaru 

76. Symptomatika - odumírání 

77. Patologické změny struktury a ultrastruktury 
78. Stanovení diagnózy houbových chorob 

79. Imunologické a molekulárně biologické metody stanovení diagnózy houbových 

onemocnění 

80. Metabolismus a fyziologie infikovaných rostlin  
81. Rezistence - preinfekční obranné mechanismy 

82. Rezistence - postinfekční obranné mechanismy 

83. Genetika rezistence - koncepce gen proti genu 

84. Genetika rezistence - oligogenní a polygenní dědičnost 
85. Genetika rezistence - vertikální a horizontální, specifická a nespecifická 

86. Genetika virulence- geny pro patogenitu, virulenci a agresivitu 

87. Zdroje genetické variability hostitele 

88. Zdroje genetické variability patogena 
89. Genetika hub - tetrádová analýza 

90. Genetika hub - metody detekce DNA polymorfismu 

91. Vliv vnějšího prostředí na výskyt a vývoj chorob - abiotické faktory 
92. Vliv vnějšího prostředí na výskyt a vývoj chorob - biotické faktory 

93. Epidemiologie, definice a klasifikace epidemií 

94. Vznik, nárůst a útlum epidemie 

95. Prognóza vzniku epidemií 
96. Strategie ochrany rostlin 

97. Metody ochrany rostlin 


