
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
nabízí možnost studia 

nového bakalářského studijního oboru,
který se otvírá od školního roku 2008-2009

Nově otevřený bakalářský studijní obor 
Chemoinformatika a bioinformatika  bude 
připravovat odborníky, kteří budou rozumět 
obsahu a organizaci chemických a biologických dat 
a budou umět tato data zpracovávat. Vychází 
z dlouholetých zkušeností výuky i praktické 
aplikace chemických a biochemických předmětů, 
stejně jako počítačové chemie a informatiky.

Absolvent bakalářského studia zvládne základy 
chemických a vybraných biologických disciplín 
(zejména organická a fyzikální chemie, biochemie 
a molekulární biologie) a zároveň se orientuje 
v disciplínách informatiky (operační systémy, 
počítačové sítě, programování).
Absolvent se tedy uplatní zejména jako informatik 
či jako chemik a může kterýkoliv z těchto oborů 
dále rozvíjet.

Možnosti uplatnění absolventa:
 ✔ zpracování, ukládání, vyhledávání a využití 

chemických a biologických informací, 
 ✔ vývoj a údržba webovských aplikací,
 ✔ vývoj a údržba databází, 
 ✔ programování.

Absolvent může pokračovat v navazujícím 
magisterském studiu v následujících směrech:

 ✔ bioinformatika a chemoinformatika
 ✔ teoretická a výpočetní chemie
 ✔ vývoj, údržba a využití chemických a 

biologických databází
 ✔ aplikační programování
 ✔ strukturní chemie a biologie

Zajímá vás 
● chemie a biochemie
● informatika a počítače
● molekulární biologie a genetika
● programování

Pak bakalářský obor 
Chemoinformatika 
a bioinformatika je 
přesně pro vás!

Chcete umět 
● pracovat s programy, které zobrazují 

molekuly živých systému až na 
jednotlivé atomy (viz obrázek)?

● vytvářet je či testovat?
● rozumět tomu, co zobrazují?

Co budete studovat?
Chemii (organickou a fyzikální, biochemii), 
informatiku (web design, programování, operační 
systémy), strukturní biologii, genetiku a jiné.

Co se naučíte?
Jak jsou v počítači uloženy genomy organismů 
včetně člověka, jak lze pracovat s informacemi 
v nich uloženými, jaké bílkoviny jsou v genomech 
zakódovány, rozumět chemické struktuře molekul 
až na úroveň jednotlivých atomů a tomu, jak ji 
získat, zobrazit molekulu, určit a předpovědět její 
vlastnosti, vyvíjet software pro molekulové 
modelování a databáze, programovat web stránky.

A co dál?
Po absolvování bakalářského studia můžete
● pokračovat v navazujícím magisterském studiu,
● odejít do praxe a věnovat se  zpracování 

chemických a biologických dat, tvorbě databází, 
vývoji a údržbě webových stránek či 
programování.

Nezapomeňte - cena informací neustále stoupá!
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Garantem studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika je Národní centrum 
pro výzkum biomolekul – pracoviště zabývající se strukturou a dynamikou biomolekul

Chcete vědět více? Navštivte nás 

na web stránkách:
ncbr.chemi.muni.cz/chemoinformatics.html

nebo na fakultě:

Národní centrum pro výzkum biomolekul
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5, pavilon A4
BrnoBohunice 

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. 
ředitel NCBR, garant studijního oboru
(jkoca@chemi.muni.cz )

V našich laboratořích používáme a vyvíjíme metody, 
které nám umožňují 
● zkoumat, jaká je prostorová struktura biomolekul a 

jak se pohybují (Laboratoř NMR spektroskopie),  
● porozumět struktuře a funkci biomolekul na atomární 

úrovni (Laboratoř počítačové chemie a molekulového 
modelování), 

● vyvíjet nové enzymy pro biotechnologie (Skupina 
proteinového inženýrství), 

● porozumět mechanismům napadání organismu 
patogeny (Laboratoř glykobiochemie), 

● studovat  molekulární podstatu nádorových 
onemocnění (Laboratoř opravy a rekombinace DNA), 

● studovat, jak buňky rozpoznávají vadné molekuly 
RNA od těch správných (Laboratoř metabolismu 
RNA), 

● zkoumat, jak fungují molekulární stroje a jak vypadá 
molekulární puzzle (Laboratoř interakcí mezi RNA a 
bílkovinami).

● dotýkat se jednotlivých biomolekul a zobrazovat je 
(Laboratoř nanobiotechnologií)

Na našich projektech pracují studenti bakalářského, 
magisterského a doktorského studia. Kvalita pracoviště 
a výzkumu v něm umožňuje, že jejich výsledky mohou 
být publikovány ve špičkových zahraničních časopisech 
a prezentovány na mezinárodních konferencích v ČR i 
v zahraničí.

Z nabídky vyučovaných předmětů si 
můžete vybrat například tyto:
obecná chemie, operační systém UNIX a 
základy programování, webové aplikace, 
chemoinformatika a bioinformatika, 
vizualizace, základy práva, fyzikální chemie, 
biochemie, strukturní bioinformatika, základy 
kvantové mechaniky, molekulární biologie a 
genetika, strukturní biochemie, chemická 
literatura, biostatistika, biotechnologie,... a 
jiné.

Součástí výuky jsou praktická cvičení 
v moderních chemických a počítačových 
laboratořích  v novém univerzitním kampusu 
v Bohunicích. V rámci zpracovávání 
bakalářských projektů se studenti dostanou 
k pokročilým technologiím, pomocí nichž jsou 
zpracovávány výzkumné úkoly Národního 
centra pro výzkum biomolekul.

Pořadavky na přijetí:
úspěšně složený test studijních předpokladů 
podle aktuálních předpisů Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity (podrobněji viz 
www.sci.muni.cz, www.is.muni.cz)


