
Kurz je realizován ve spolupráci s Mendelovým muzeem MasarykovyKurz je realizován ve spolupráci s Mendelovým muzeem Masarykovy
univerzity u příležitosti 200. výročí od narození G. J. Mendela.univerzity u příležitosti 200. výročí od narození G. J. Mendela.

Kurz je možné absolvovat prezenčně nebo distančně prostřednictvímKurz je možné absolvovat prezenčně nebo distančně prostřednictvím
aplikace MS Teams. Tyto formy nelze kombinovat!aplikace MS Teams. Tyto formy nelze kombinovat!

Přehled přednášek a pokyny k platbě naleznete na druhé straně přihlášky.Přehled přednášek a pokyny k platbě naleznete na druhé straně přihlášky.
V případě zájmu se přihlaste pomocí elektronické přihlášky nebo QR kódu.V případě zájmu se přihlaste pomocí elektronické přihlášky nebo QR kódu.

V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.

u3v@rect.muni.cz, 549 49 8141u3v@rect.muni.cz, 549 49 8141

PÁTEK 9.00—10.30PÁTEK 9.00—10.30
Termín: 11.11. - 16. 12. 2022 (5 přednášek + exkurze 9. 12. 2022)Termín: 11.11. - 16. 12. 2022 (5 přednášek + exkurze 9. 12. 2022)
Místo konání: Komenského nám. 2, učebna č. 300 (3. patro)Místo konání: Komenského nám. 2, učebna č. 300 (3. patro)
Cena:Cena:    350 Kč (prezenčně - cena zahrnuje vstup do Mendelova muzea);350 Kč (prezenčně - cena zahrnuje vstup do Mendelova muzea);
                          200 Kč (distanční online forma bez exkurze)200 Kč (distanční online forma bez exkurze)  

Po stopách
Gregora johanna
Mendela

ElektronickáElektronická

přihláškapřihláška

PREZENČNí kurzPREZENČNí kurz

ElektronickáElektronická

přihláškapřihláška

distanční kurzdistanční kurz

https://forms.gle/HGYPX3jf9n25UQTeA
https://forms.gle/1kzN2nLqpay6X4Ye6
https://forms.gle/1kzN2nLqpay6X4Ye6


Přehled přednášek:

1. Mendel známý i neznámý                                                                                                                                 11. 11. 2022
     prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (emeritní profesorka, Ústav experimentální biologie, PřF MU)

Přednáška je připomínkou na letošní 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Zaměří se na méně známé okolnosti 
z jeho života a zejména pak na okolnosti po znovuobjevení Mendelových zákonitostí dědičnosti po roce 1900. Zmíněny budou
nejdůležitější události, které byly nejen oslavou objevu tohoto génia, ale i doba méně příznivá pro rozvoj genetiky u nás.
Vzpomeneme na odhalení sochy G.J. Mendela v roce 1910, na oslavy 100. výročí jeho narození, předválečné období, dobu
temna pro genetiku i na události v roce 1965, kdy se znovu mohla u nás genetika rozvíjet.

2. Mendelovy vykopávky                                                                                                                                        18. 11. 2022
Mgr. Marek Peška, Ph.D.  (ředitel a hlavní archeolog z ústavu Archaia Brno)

3. Výzkum kosterních pozůstatků zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela                           25. 11. 2022    
     doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU)

Na Masarykově univerzitě probíhá interdisciplinární výzkum ostatků Gregora Johanna Mendela a dalších mnichů pohřbených
v hrobě řádu sv. Augustina na Ústředním hřbitově v Brně. Přednáška pojednává o okolnostech terénního výzkumu hrobu
Gregora Johanna Mendela, exhumaci jeho kosterních pozůstatků, uvádí výsledky antropologické analýzy jeho ostatků.             

4. S Mendelem v Antarktidě                                                                                                                                    2. 12. 2022
    doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.  (Geologický ústav PřF MU; vedoucí Českého antarktického výzkumného programu)

Masarykova univerzita je jediná univerzita na světě, která zaštiťuje národní výzkumný program v Antarktidě. Od roku 2007
vlastní a provozuje vědeckou stanici, která leží na ostrově Jamese Rosse při nejsevernějším výběžku Antarktického
poloostrova.

5. Exkurze v Mendelově muzeu                                                                                                                              9. 12. 2022
      Sraz: v 8:45 hodin před Mendelovým muzeem MU, Mendlovo náměstí 1a, 603 00, Brno
      Začátek exkurze: v 9:00 hodin, předpokládaná délka trvání: 100 minut 
Společně s průvodcem navštívíte prohlídkový okruh obsahující: Mendelovo muzeum - Mendelův refektář a Mendelův pokoj -
Augustiniánská knihovna - Bazilika

6. Genetická identifikace kosterních pozůstatků Gregora  Johanna Mendela                                      16. 12. 2022
     Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU)

Přednáška se bude věnovat genetické identifikaci kosterních pozůstatků G.J. Mendela, protože v Augustiniánské hrobce, 
v místě jeho pohřbení, se našlo celkem pět členů řádu. Tomu ale předcházelo prozkoumání Mendelových osobních věcí 
s cílem nalézt jeho DNA, aby ji bylo možné srovnat s DNA z kosterních pozůstatků a Mendela tak v hrobce identifikovat.

Po stopách GregoraPo stopách Gregora
Johanna MendelaJohanna Mendela

Masarykova univerzitaMasarykova univerzita

Univerzita třetího věkuUniverzita třetího věku

Komenského nám. 2, 602 00 BrnoKomenského nám. 2, 602 00 Brno
  u3v@rect.muni.czu3v@rect.muni.cz | 549 49 8141 |  | 549 49 8141 | u3v.muni.czu3v.muni.cz
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00 hod.; Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00 hod.; Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Kurz je možné absolvovat prezenčně nebo distančně prostřednictvím aplikace MS Teams.Kurz je možné absolvovat prezenčně nebo distančně prostřednictvím aplikace MS Teams.
Tyto formy nelze kombinovat!Tyto formy nelze kombinovat!

Pokyny k platbě:Pokyny k platbě:
Je-li to možné, zvolte prosím platbu bankovním převodem. Platební údaje obdržíteJe-li to možné, zvolte prosím platbu bankovním převodem. Platební údaje obdržíte  
ve formě faktury nejpozději týden od podání přihlášky. Poplatek za kurz prosím uhraďte cove formě faktury nejpozději týden od podání přihlášky. Poplatek za kurz prosím uhraďte co
nejdříve, bez ohledu na splatnost faktury nejpozději týden před zahájením kurzu.nejdříve, bez ohledu na splatnost faktury nejpozději týden před zahájením kurzu.

mailto:u3v@rect.muni.cz
http://www.u3v.muni.cz/

