Zoologie obratlovců, KZO/152

Těžiště kurzu tvoří přehled diverzity forem (taxonů) a diverzity procesů v průběhu evoluce.
Vedle morfologie zahrnuje také ekologii. Z toho se vymykají biogeografická a ontogenetická
přednáška. Prvá reaguje na mimořádnou zanedbanost studentů v této oblasti, druhá důrazem
na jednotu vytváří protiváhu přednášek následujících.
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Sylabus:
Těžiště kurzu tvoří přehled diverzity forem (taxonů) a diverzity procesů v průběhu evoluce.
Vedle morfologie zahrnuje také ekologii. Z toho se vymykají biogeografická a ontogenetická
přednáška. Prvá reaguje na mimořádnou zanedbanost studentů v této oblasti, druhá důrazem
na jednotu vytváří protiváhu přednášek následujících.
Obsah přednášek:
Evoluce strunatců (skupiny, znaky, vztahy); Evoluce a fylogeneze obratlovců (viz. strunatci);
Paryby, ryby (viz. strunatci); obojživelníci, plazi (viz. strunatci); ptáci, savci (viz. strunatci);
Biogeografie (klima a biomy, kontinentální drift, pleistocén; biogeografické oblasti a jejich fauna,
hots spots; areografie; historická biogeografie); Ontogeneze (tělní plán; embryogeneze a
organogeneze; neurální lišta; regulační geny); Pohyb (evoluce pohybového aparátu; specifika
pohybu ve vodě, pod zemí a ve vzduchu); výživa (složení potravy, evoluce čelistního aparátu a
dalších orgánů trávicí soustavy, získávání potravy); obrana (mechanická, chemická a fyzikální
obrana; kryptické a výstražné zbarvení; útěk; kolektivní obrana); metabolismus (evoluce
dýchací, cévní a vylučovací soustavy; teplokrevnost a studenokrevnost; hospodaření vodou a
regulace tělesné teploty); koordinace (evoluce nervové soustavy a smyslových orgánů;
dominantní smyslové orgány; orientace; učení); rozmnožování (pohlavní orgány; evoluce life
history; vejcorodost a živorodost; péče o potomstvo; partnerské systémy).
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