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1. Úvod, krátká historie, vymezení rozsahu: Eubacteria (bez
Cyanobacteria), Archaea, viry.
2. Metabolismus: Základní charakteristiky a typy (zdroj C, zdroj
energie), katabolismus - aerobní a anaerobní procesy.
3. Růst: V kultuře, v přírodě (ve vodním prostředí), zdroje substrátů,
interakce.
4. Metody ve vodní mikrobiologii: Počty, biomasa, růst, produkce,
aktivity, druhové složení, interakce/vyžírání.
5. Transformace uhlíku ve vodních ekosystémech (zdroje,
využitelnost, transformace v systému).
6. Transformace dusíku ve vodních ekosystémech (zdroje,
transformace v systému).
7. Koloběh dalších prvků: síry a fosforu, transformace železa a
manganu, ve vodních ekosystémech – podíl bakteriální složky
na transformačních procesech.
8. Hygienicky významné bakterie (mikrobi): Přehled, indikátorové
mikroorganismy, metodické přístupy ke stanovení, přežívání ve
vodním prostředí.
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PřFUK, katedra ekologie - B160P12
Přednáška navazuje na základní znalosti mikrobiologie.
Seznamuje se základy fyziologie baktérií,
specifiky vodního prostředí (geochemické cykly
základních prvků, metodické přístupy),
s bakteriálními společenstvy a jejich funkcí v různých
typech vodních ekosystémů,
a dále zdravotními a hygienickými aspekty.
Předpokládá se aplikace základních znalostí limnologie
a základů mikrobiologie, zejména fysiologie bakterií.

9. Úloha (interakce) bakterií v různých typech vodních (eko)systémů:
Stojaté vody: Bakterioplankton, fytoplankton a zooplankton,
degradace org. uhlíku, bakterie v potravních řetězcích v planktonu,
procesy v sedimentech.
Tekoucí vody: Zdroje substrátů, driftující a přisedlá biomasa,
úloha v potravních řetězcích a v transformaci allochtoních látek.
Podzemní vody.
Bakterie v technických vodohospodářských zařízeních: Úpravny
a rozvod pitné vody (technické a hygienické problémy), čistírny
odpadních vod (využití metabolických procesů).
10.Znečištění a odbourávací/degradační procesy. Možnosti stimulace
biodegradace (resp. odstranění) nežádoucích látek v přírodních a
umělých (kontaminovaných) (eko)systémech
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