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milé čtenářky, milí čtenáři,

potkat se se špičkovým vědcem, navštívit moder-
ní laboratoře a vidět tak zblízka, jak vlastně vypadá 
současný výzkum, se jen tak někomu nepodaří . My 
jsme tu příležitost měli, a hned několikrát . 

Při přípravě téměř dvou desítek rozhovorů, jež se 
právě chystáte číst, jsme poznali spoustu mladých 
a úspěšných vědců z Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity, kteří patří mezi opravdovou 
špičku v České republice i zahraničí . My všichni 
redaktoři jsme ale na Masarykově univerzitě vystu-

dovali humanitní nebo společenské vědy . Měli jsme proto ze zpočátku ze setkání s takovými kapacitami obavy 
– podaří se nám vše dobře pochopit a zachytit?

S čím více vědci jsme se ale setkávali, tím více se ukazovalo, že to nejsou žádní podivíni, zavření ve svých 
laboratořích, jak by si mohl leckdo myslet, ale příjemní mladí lidé, se spoustou zkušeností ze zahraničí a se 
zájmy, které byste u nich třeba ani nečekali . (Prostě lidé z masa a kostí, jako kdokoliv jiný) . Jejich objevy navíc 
pomáhají k pochopení toho, jak vlastně všechny ty rostliny a živočichové, ale i my sami jako lidé a svět kolem 
nás vůbec fungují . toto poznání se navíc stává základem pro praktické využití . Zjistili jsme ale také, že i když  se 
všichni věnují docela rozdílným oborům, nakonec mají přece jen jedno společné – vědu a výzkum dělají celým 
srdcem a svou práci opravdu milují .

Setkání s vědci z Masarykovy univerzity nám rozšířilo obzory, vtáhlo nás do světa současného výzkumu 
a naučilo nás lépe chápat, co to vlastně znamená dělat vědu, co všechno přináší, i jaká jsou její úskalí… Věříme, 
že to samé potká i Vás při čtení těchto rozhovorů . 

Příjemné čtení vám přeje
redakce

dear reader, 

few people get the chance to meet leading scientists, visit modern laboratories and see for themselves how 
research is carried out today . We had this chance, several times .

While preparing the nineteen interviews you are about to read, we made the acquaintance of young, 
successful scientists at the faculty of Science of Masaryk University who are at the top of their professions in the 
czech republic and have achieved recognition abroad . We the editors of “conversations with �oung Scientists“ 
are all graduates from Masaryk University in subjects of the humanities or social sciences . for this reason we 
approached our early meetings with these experts with a degree of trepidation – could we manage to write this 
book with the right level of understanding, to take down everything important? 

But the more scientists we met, the more apparent it became to us that not all scientists are the lab-bound 
oddities some people take them for: the ones we met were companionable young people with lots of foreign 
experience and interests we wouldn’t have expected (i .e . they were flesh and blood like the rest of us) . and their 
findings help us understand how plants and animals, ourselves as human beings and the world around us work . 
the results of their research often form the basis for things of practical use . We also found that even though 
these scientists work in very different fields, they have one thing in common – they do science and research 
with all of their heart and really love their jobs .

our meetings with scientists at Masaryk University have broadened our understanding, taken us into the 
world of research and taught us to better understand what it means to do science, with all its rewards and 
difficulties . . . We trust that by reading “conversations with �oung Scientists“ you will share this experience .

We wish you happy reading!
the editors 



Masarykova  
univerzita

Masarykova univerzita, původ-
ně sestávající ze čtyř fakult včetně 
Přírodovědecké, byla založena 28 . ledna 
1919, ne dlouho po vzniku samostatné 
Československé republiky . Univerzita, 
situovaná v Brně, je nyní druhou největší 
veřejnou univerzitou v České republice 
a vůdčí vzdělávací institucí na Moravě . 
Skládá se z devíti fakult s více než dvěma 
sty ústavy, katedrami, výzkumnými cent-
ry a klinikami .

Jedním z hlavních cílů univerzity je vědecký výzkum . V posledních desetiletích univerzita dosáhla vedoucí 
pozice v soutěžích o vědecké projekty, výrazně investuje do svého vybavení a úspěšně vyvíjí nástroje pro pod-
poru výzkumu a inovací .

Masarykova univerzita klade také velký důraz na mezinárodní spolupráci s prestižními zahraničními univerzi-
tami a vědecko-výzkumnými centry . Umožňuje jí to průběžnou výměnu znalostí, myšlenek a informací, výměn-
né pobyty vědců a studentů po celém světě a zároveň také neustálé zkvalitňování vzdělávání . 

Masarykova univerzita též poskytuje studentům servis v oblasti ubytování na kolejích, stravování v menzách, 
sportovního a kulturního vyžití, nabízí také speciální aktivity pro zahraniční studenty .

Přírodovědecká fakulta 
Část Přírodovědecké fakulty sídlí v historickém nedávno zrekon-

struovaném areálu v centru Brna, biologické a chemické ústavy 
jsou umístěny v moderním univerzitním kampusu . akademické 
aktivity jsou podporovány kvalitním technickým vybavením jed-
notlivých ústavů . těch se na fakultě nachází stejný počet jako 
v  době jejího založení – celkem třináct .

Přírodovědecká fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ve 
všech základních oborech přírodních věd, jako jsou biochemie, 
biologie, chemie, geografie, geologie, matematika a fyzika . Na 
fakultě je akreditováno 153 studijních oborů studijních progra-
mů matematiky, fyziky, chemie, biologie, biochemie a věd o Zemi 
(geografie a geologie) ve všech stupních studia, tedy v bakalář-
ském, magisterském i doktorském . aktuálně zde studuje více než 
4700 studentů, z čehož 840 je zapsáno v doktorských studijních 
programech . 

Na fakultě pracuje 328 akademických pracovníků . Z toho celkem 120 akademiků ještě nedosáhlo věku 40 let .
akademičtí pracovníci řeší více než 280 projektů různých poskytovatelů, konkrétně pak 16 projektů financo-

vaných z eU a 270 projektů financovaných národními poskytovateli, zejména Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky, Grantovou agenturou České republiky a mnoha dalšími .

Pro více informací navštivte webové stránky (www .sci .muni .cz)  
nebo kontaktujte zahraniční oddělení (int@sci .muni .cz) .

Jaromír Leichmann
Děkan Přírodovědecké fakulty
Dean of the Faculty of Science
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Masaryk university
Masaryk University, initially composed of 4 faculties, including the faculty of Science, was established in on 

January 28, 1919, not long after the foundation of an independent czechoslovak state . the university, located 
in Brno, is now the second-largest public university in the czech republic and the leading higher education 
institution in Moravia . It consists of 9 faculties with more than 200 departments, institutes, research centres, 
and clinics .

one of the top priorities of Masaryk University is scientific research . the university has attained a leading 
position in competitions for research grants, is making considerable financial investments in its facilities, and 
successfully develops tools to support research and innovation . 

Masaryk University places a strong accent on international cooperation with prestigious foreign universities 
and research scientific centres . It sustains a continuous exchange of knowledge, ideas, information, researchers, 
instructors, and students throughout the world, and it assures equal chances of access to education . 

faculty of science 
the faculty is currently based in a reconstructed historical area in the centre of Brno and on the city’s outskirts 

on a newly-built, modern university campus, which is the home of the biology and chemistry departments . 
academic activities are supported by state-of-the-art technical facilities at the individual departments . at the 
moment there are – as at foundation – 13 departments at the faculty of Science .

the faculty of Science provides higher education in all fundamental fields of the natural sciences, such as 
biochemistry, biology, chemistry, geography, geology, mathematics, and physics . It provides 153 accredited 
fields of study in the Bachelor’s, Master’s and graduate study programmes in Mathematics, Physics, chemistry, 
Biology, Biochemistry and earth Sciences (Geography and Geology) . More than 4700 students currently attend 
the faculty of Science, of whom about 840 are graduate students . 

there are 328 members of the academic staff at the faculty of Science, 120 of whom are under their age of 40 . 
the academic staff is involved in more than 280 projects from different agencies . there are 16 projects  

supported by the eU, 270 from national providers, such as the Ministry of education, �outh and Sports,  
the czech Science foundation and other more .

for more information, please see the web site (www .sci .muni .cz)  
or contact the International office (int@sci .muni .cz) .

GENEraL INformaTIoN
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Botanická zahrada, která je součástí Přírodovědecké fakulty, sídlí v areálu 
na Kotlářské ulici. 
The Botanical Garden – a part of the Faculty of Science – is at the Kotlářská 
street site.



stano Pekár 

cHtěl JSeM dělat oBratloVce, 
ale V�ŠlI Na Mě PaVoUcI 
Zřejmě nejhojnější predátoři na planetě Zemi jsou pavou-
ci. Lidé je často nemají rádi, i když jim tito tvorové vlastně 
pomáhají. hubí třeba škodlivý hmyz. Ne každý ale musí 
mít vůči pavoukům odpor. arachnolog stano Pekár pro-
padl jejich kouzlu už na gymnáziu. Třebaže ho k pavoukům 
přivedla náhoda, dnes se jim na Přírodovědecké fakultě 
masarykovy univerzity věnuje na špičkové úrovni. Výsledky 
jeho práce se nedávno objevily například v prestižních 
časopisech science a Nature.

Jak jste se dostal zrovna k arachnologii – tedy k pavoukům?
to se stalo už hodně dávno . když mi bylo šestnáct let, měl jsem takovou ambici vytvořit na gymnáziu nějakou 

zoologickou vědeckou práci . Moje učitelka chemie mi doporučila, abych se obrátil na jistého pana Svatoně, 
který se jako jeden z mála středoškolských profesorů věnoval vedení studentů . No a náhodou to byl zrovna 
arachnolog . když jsem slyšel, že mám jít dělat pavouky, tak jsem z toho byl zprvu zaražený, protože jsem chtěl 
dělat spíš obratlovce, konkrétně šelmy . ale pak jsem si řekl, proč ne (směje se)?

Ale očividně vás to chytlo…
to rozhodně . Už na vysokou školu jsem šel s tím, že se chci dál věnovat pavoukům, a propadal jsem jim pořád víc .

Sbírají se pavouci podobně jako třeba brouci nebo motýli? 
ano i ne . Sbírají se, ale uchovávají se jinak . Nemůžete je napíchnout na špendlík, protože by se vysušením 

scvrkli . krásné zbarvení na zadečku by se na rozdíl třeba od krovek brouka ztratilo . Pavouci se proto musí sklado-
vat v lihu ve zkumavkách . 

Takže na sbírku pavouků asi dívku nenalákáte.
to ne . Spíš než nalákáním by to skončilo opačně . Navíc drtivá většina pavouků je velmi drobná a bez mikrosko-

pu je pořádně nevidíte .

Máte doma pavouky?
asi každý máme doma pavouky . Jsou prakticky všude a já je určitě nijak nehubím . Vy se ale asi ptáte, jestli je 

chovám . doma je mívám výjimečně, když třeba nejsem déle v práci . Pavouci totiž, ač se to nemusí laikovi zdát, 
potřebují každodenní péči . když někam jedu na delší dobu, tak si je beru s sebou . Skladují se v malých zku-
mavkách, takže to celkem není problém .

 
Co na vaše vědecké zaměření říká manželka?
Není sice z oboru, je chemička, ale pořád vědkyně, takže má pochopení .

Jak vypadá vaše práce? Vyrážíte spíš do terénu, nebo jste v laboratoři?
obojí . Nejprve musíte pavouky pozorovat v terénu, zjistit, na jakém biotopu a jak žijí . abyste ale něco skutečně 

ověřil, musíte je přenést do laboratorního prostředí . Jsou malí a na pořádné pozorování potřebujete mikroskop 
nebo kameru . ovšem i pozorování v přírodě se musí udělat – to se pak doslova plazíme po zemi a vystřihujeme 
trávu, abychom něco viděli . V přírodě nicméně působí celá řada vedlejších faktorů, takže musíme pavouky po-
zorovat i v laboratořích . Pokud chcete vyloučit vliv nežádoucích efektů na sledovaný jev, musíte zjednodušit 
situaci . to je samozřejmě do jisté míry zkreslující, a proto musíte poznatky z obou prostředí kombinovat .

Zabýváte se ekologií a etologií pavouků. To znamená, že sledujete, jak žijí?
dá se to tak říct . Zabývám se třeba jejich predačním chování – tedy čím a jak se živí . Soustředím se hlavně na 

pavouky, kteří jsou specializovaní na nějaký druh kořisti . Například mravencožraví pavouci . o nich se tuší, že loví 
jen mravence . abych to ověřil, přenesu je z přírody do laboratoře a zkouším jim nabízet jiné typy potravy . 
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Proč vlastně zkoumat pavouky? Jaký má podle vás takový 
výzkum smysl?

Za prvé je to přirozená lidská zvědavost – chceme poznat, 
kdo další žije na naší planetě, s kým tu naši Zemi sdílíme . 
Pavouci jsou navíc velmi hojní, daleko hojnější než třeba lidé . 
dále pokud bych měl mluvit o oblíbené užitečnosti, dá se 
říct, že pavouci jsou dokonce našimi přáteli, protože konzu-
mují spoustu hmyzu včetně škůdců a udržují v přírodě jistou 
rovnováhu . dají se navíc použít i k různým lidským cílům . 
třeba právě k cílené regulaci zmíněných škůdců . Věřím také, 
že v budoucnu své využití najdou pavoučí vlákna, která jsou 
velmi atraktivní pro svou unikátní kombinaci pevnosti, lehko-
sti a pružnosti . Neméně zajímavé jsou také pavoučí jedy nebo 
trávicí enzymy, které by mohly najít uplatnění v medicíně .

Co vás na vaší práci baví?
to je stejné jako asi u každého vědce . Jsem prostě zvědavý a chtěl bych přijít na to, jak něco funguje a proč 

je to tak . Problém pak může být jakýkoliv . U mě je to třeba otázka, čím se ten který druh pavouka živí . když 
pak zjistím, čím se živí, tak mě zase zajímá, jak potravu loví a tak pořád dál . to nejlepší na vědě je, že jako první 
objevujete něco, o čem ti ostatní neměli ani tušení . to mě stále posiluje a stále ve mně vytváří novou zvědavost 
a touhu objevovat . Je to tak trochu detektivka . 

Dá se z vaší vědecké kariéry vypíchnout něco, na co jste přišel a co vás opravdu překvapilo?
takových věcí by byla celá řada . U každého experimentu máte nějaká očekávání a často zjistíte něco úplně 

jiného, co vás překvapí . V poslední době mě naprosto fascinoval objev chování jedné vosičky parazitující na 
pavoucích . Její larva napadne pavouka a živí se na něm po celý svůj vývoj . když ale nastane čas, aby se zakuklila, 
potřebuje nějakou ochranu . Sama si ji neumí vytvořit, a tak přinutí pavouka, aby vyrobil takovou kupolku . když 
to dodělá, tak ho larva zabije a v kupolce se zakuklí . Manipuluje tedy jeho chování ve svůj vlastní prospěch . 
Pavouk si totiž sám podobné přístřeší staví jen v zimě . ona ho to donutí udělat v létě, zřejmě pomocí nějaké 
bílkoviny, kterou do něj vyloučí .

 
A čeho si ve své kariéře nejvíc ceníte?
Našlo by se toho asi víc . Z té populárnější oblasti mě velmi potěšilo, když mě před lety oslovili z televizní sta-

nice BBc, konkrétně z pořadu davida attenborougha, a přijeli za mnou natočit nějaké záběry s pavouky . Pokud 
jde o to skutečně vědecké pole, opravdu si cením nedávného otištění zprávy o našem výzkumu v prestižních 
časopisech Science a Nature a na vědeckých serverech liveScience a discovery . Zaujali jsme objevem, že spe-
cializovaní pavoučí predátoři dokážou regulovat příjem živin podle toho, co jejich tělo zrovna žádá . 

Doc. mgr. stanislav Pekár, Ph.D., původem ze Slovenska, 
vystudoval na Univerzitě karlově v Praze . V doktorské práci 
se zabýval etologií mravencožravých pavouků a ekologií 
pavouků v sadech . Posléze působil jako odborný asistent ve 
Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze . od roku 2000 
působí v Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakul-
ty Masarykovy univerzity, kde v arachnologickém výzkumu 
pokračuje . Publikuje v prestižních zahraničních periodikách .

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
tel .: +420 532 146 325
e-mail: pekar@sci .muni .cz

Mravencožravý pavouk konzumující mravence. 
Ant-aeting spider consuming an ant.

Solifuga vylézající z díry v polopoušti 
v Kazachstánu. 
Solifuge coming out of retreat in the Taukum 
desert in Kazakhstan.



stano Pekár 

 I WaNted to do 
VerteBrateS BUt  
I eNded  UP WItH 
SPIderS 
Evidently the most abundant pred-
ators on planet Earth are spiders. 
many people do not like spiders, 
in spite of the fact that they help 
us by eradicating insects that do 
us harm. but not everyone has an 
aversion to spiders. arachnologist 
stano Pekár became enchanted by 
them while he was still at grammar 
school. although he came to spiders 
by chance, today, at the faculty of 
science of masaryk University, he devotes himself to the study of them at the highest level. The results 
of his work have appeared recently in prestigious journals such as science and Nature. 

How did you become interested in arachnology – the study of spiders?
that happened a long time ago . When I was sixteen I had this idea of embarking on some kind of research 

in zoology at grammar school . My chemistry teacher suggested I speak to a certain Mr Svatoň, who was one of 
very few secondary-school teachers who supervised students individually . and as chance would have it, he was 
an arachnologist . When I learned I would be dealing with spiders, to begin with I was taken aback: I’d wanted to 
do something with vertebrates, specifically beasts of prey . But I said to myself, why not? (He laughs .) 

Evidently it caught your interest. 
It certainly did . I embarked on my university studies with the idea that I wanted to specialize in spiders .  

I became more and more enchanted by them . 

Do people collect spiders like they collect beetles or butterflies? 
�es and no . they do collect them, but they keep them in a different way . �ou can’t stick a pin in them because 

they’d dry out and shrivel up . as would not happen with a beetle, for instance, the fine colouring on a spider’s 
back would be lost . Spiders have to be stored in spirit in test tubes . 

So not many girls would be attracted by the idea of collecting spiders ...
No . rather the opposite, in fact . What’s more, the vast majority of spiders are very small and can’t be seen 

properly without a microscope . 

Do you have spiders at home?
I should think all of us have spiders at home: they’re practically everywhere, and I for one don’t eradicate 

them . But you’re probably asking whether or not I breed them . I tend to have them at home only rarely, when 
I’m not at work for some time . the layman might not think so, but spiders need caring for on a day-to-day basis . 
If I go away for any length of time, I take them with me . I store them in small test tubes, so it’s not a problem . 

 
What is your wife’s opinion of your specialization?
She works in a different field – she’s a chemist – but as a scientist she is sympathetic to it . 
 

How do you go about your work? Do you tend to spend time in the field or in the laboratory?
Both . first of all you have to study spiders in the field, ascertain how they live and in which biotope . But to test 

a hypothesis, you have to bring them into a laboratory environment; they’re small, and to study them properly you 
need a microscope or a camera . But still they have to be studied in their natural habitat – and this means literally 
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Filmování pavouků v Negevské poušti v Izraeli. 
Filming spiders in the Negev desert, Israel.
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crawling along the ground and cutting away the grass to find what you’re looking for . In the wild there is a whole 
range of incidental factors to be taken into account, so we have to study spiders in laboratories as well . If you wish 
to exclude the influence of undesired effects in the phenomenon under examination, you have to simplify the situ-
ation . to an extent this is a distortion, so you have to combine your findings from both environments . 

You are a specialist in the ecology and behaviour of spiders. Does this mean that you monitor how they live? 
It can be described in this way . one of the things I do is observe how they behave as predators – what they 

feed on and how they do it . I focus mainly on spiders that feed on certain prey species  . ant-eating spiders, for 
instance . We have the idea that they prey only on ants . to verify this, I take them from their natural habitat to the 
laboratory and try offering them different types of prey . 

Why should we study spiders? What do you consider to be the purpose of your research?
In the first place is natural human curiosity – we want to know about the other creatures with whom we share 

our planet . and there are a great many spiders – many more than there are humans, for instance . If I were to 
speak of their usefulness, I might say that spiders are our friends – many of the insects they consume are pests, 
so they help maintain in nature a certain equilibrium . and they can be used by humankind for a variety of pur-
poses, not least the regulating of pests . I believe that in future we will find a use of spider silk, whose attraction 
is in their unique combination of strength, lightness and elasticity . also of great interest are spider venoms and 
digestive enzymes, for which medicine may be able to find uses . 

What do you enjoy about your work?
Probably the same things every scientist enjoys . I have an enquiring mind and I like figuring out how things 

work and why . I like solving all kinds of problems . to begin with I might ask myself what a particular species of 
spider feeds on . once I’ve found this out I want to know how it hunts its prey, and so on and so forth . the best 
thing about science is when you are the first to make a discovery that no one else had the slightest inkling of . 
this always gives me new strength and stirs anew my curiosity and desire to discover things . It’s a bit like being 
a detective . 

Can you pinpoint anything you’ve discovered in your career that really surprised you?
there have been many such instances . Whenever you perform an experiment you have an expectation, and 

often you find out something completely unexpected, which surprises you . recently I was absolutely fascinated 
by what we discovered about the behaviour of a small wasp that parasites on spiders . Its larva sits on the spi-
der’s back and feeds on it for the course of its development . But when the time comes for it to pupate, it needs 
some protection . It can’t create this for itself so it forces the spider to make a silk retreat . once the spider has 
done this, the larva kills it and then pupates in the retreat . It adapts its behaviour to its own advantage . the 
spider builds a similar retreat for itself only in winter . the larva forces it to do so in summer, apparently with the 
help of chemical substances that are injectedto the spider . 

 
Which of your career achievements are most important to you?
there are a few of them . In terms of popular science, I was delighted a few years ago when I was approached 

by the makers of one of david attenborough’s programmes for the BBc; they came to me to film some spiders . 
In the professional field, I am very proud of the reports on our research that appeared recently in the prestig-
ious journals Science and Nature and on the servers liveScience and discovery . We attracted attention by the 
discovery that ant-eating spiders are able to regulate their intake of nutrients with regard to what their bodies 
demand at a given moment . 

assoc. Prof. stano Pekár was born in Slovakia and is a graduate of charles University, Prague . In his doctoral 
thesis he addressed the ethology of ant-eating spiders and the ecology of spiders in orchards . He then worked 
as a researcher at the crop research Institute in Prague . Since 2000 he has worked at the department of Botany 
and Zoology at Masaryk University, where he continues his research in arachnology . His work is published is 
prestigious journals abroad . 

department of Botany and Zoology
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno
Phone: +420 532 146 325
e-mail: pekar@sci .muni .cz
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michal hájek 

líBí Se MI, že MůžU PoŘád 
JeŠtě oBJeVoVat JedINeČNé 
oBlaStI
Už jako malého kluka jej bavilo hledání různých vzác-
ných druhů rostlin. Na rozdíl od spousty jiných u něj 
ovšem jen u dětské vášně nezůstalo. botanik michal 
hájek je tak dnes uznávaným odborníkem v oblas-
ti vztahů mezi vegetací a prostředím a především 
na vegetaci Karpat a balkánu. bádal mimo Česko 
i v rusku, bulharsku, rumunsku, v Řecku nebo na 
slovensku. „Především v bulharsku mě zaujalo, že 
mohu pořád ještě něco nového objevovat,“ říká 
vědec, jenž ale rovnou dodává, že mezi ty, kteří by 
za každou cenu pracovali v zahraničí, nepatří. od 
začátku své vědecké kariéry totiž chtěl zkoumat kra-
jinu, v níž vyrostl. Dnes je michal hájek podepsán 
pod desítkami odborných publikací.

Zabýváte se vegetací pohoří Bílé Karpaty. Tato oblast je známá hlavně díky chráněným orchidejovým lukám, ale 
vy se soustřeďujete na mokřady. Proč?

toto téma diplomové práce mi nabídli kolegové ze správy chráněné krajinné oblasti . Bělokarpatská mokřadní 
vegetace byla těžko srovnatelná s mokřady v jiných oblastech, proto jsem se pak při doktorské práci soustředil 
na celé flyšové karpaty a přes to jsem se dostal ke spolupráci na vegetačním přehledu Slovenska a později 
Bulharska . tam je populace podobná jako u nás v Česku, ale vegetace mokřadů dosud nebyla popsána a nevědělo 
se ani o výskytu některých druhů . V karpatech se ukázalo, že mokřady jsou ochranářsky velmi významné . S ko-
legou Michalem Horsákem jsme se tuto problematiku snažili zpopularizovat a povedlo se nám, že jsou dnes 
některá území chráněná . 

Jak těžké je přemluvit vlastníky pozemků, že mokřad, který na něm mají, nesmí jen tak odvodnit a postavit na něm 
třeba chatu nebo že z něj nemohou udělat napáječku pro dobytek?

to je spíš otázka na kolegy ze Správy chráněné krajinné oblasti Bílé karpaty, kteří tuto práci dělají . Já se přece 
jen zabývám odborným výzkumem . a je pravda, že často, když řeknu, že nejsem ani ochranář, ani ze zemědělské 
správy, tak se ke mně lidé chovají lépe . (směje se)

Proto, že nejste ten, kdo jim „bere“ půdu?
Přesně . Nebo proto, že jim nechci nic zakazovat .

Bádal jste v různých zemích střední a východní Evropy. Co vás do nich lákalo?
U každé země je to trochu jinak . V rusku jsem se podílel na projektu jednoho kolegy . co se týká Bulharska 

nebo Balkánu, tam mě zaujala celá neprobádaná oblast . Uváděly se z ní jen kusé údaje, které naznačovaly, 
že by tam mohly být – přestože to byla oblast od té mé domovské velmi vzdálená – podobné typy mokřadů 
a rašelinišť jako v Bílých karpatech .

A byly?
Některé ano, některé ne . Někde jsme našli třeba stejné druhy, ale chovaly se ekologicky trochu jinak . 

Z vědeckého hlediska mě na práci v Bulharsku zaujala možnost objevitelství . Mokřady se tam nikdo neza-
bývá, botaniků je tam relativně málo . I kolegové ze zahraničí přijížděli na Balkán kvůli jiným tématům, než jsou 
rašeliniště a prameniště .

Nelákalo vás v Bulharsku, kde je vědců vašeho zaměření málo, zůstat?
Je zajímavé, že stejnou otázku jsem dostal letos v Bulharsku . Náš výzkum tam ovšem pomalu končí . teď máme 

hodně projektů u nás v České republice a na Slovensku . týkají se centrálních Západních karpat, Sudet a vývoje 
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rašelinišť od konce doby ledové, a mám tedy víc práce 
doma než v Bulharsku . a já navíc nepatřím k vědcům, 
které by lákalo stěhovat se někam do zahraničí za prací . 
Jsem rád doma a na Masarykově univerzitě .

Doc. mgr. michal hájek, Ph.D., (36) zakončil svo-
je magisterské studium prací Mokřadní vegetace ji-
hozápadní části Bílých karpat . doktorské studium na 
Masarykově univerzitě pak disertací s názvem Vegetace 
svahových pramenišť magurského flyše . obě dobře vys-
tihují, čím se specialista na vegetaci karpat a Balkánu za-
bývá . a to nejen na Masarykově univerzitě, ale také coby 
pracovník Botanického ústavu akademie věd České re-
publiky . Michal Hájek je ženatý a má dvě děti, jimž se ve 
volném čase věnuje nejraději .

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
http://botzool .sci .muni .cz 

Vápnité slatiniště s dominujícím suchopýrem širolistým (Eriophorum latifolium) v Rodopech v Bulharsku.
Calcareous fen in the Rhodopes Mts, Bulgaria, dominated by Eriophorum latifolium.

Odběr paleoekologických vzorků s kolegou M. Horsákem.
Taking palaeoecological samples with the collegue Michal Horsák.



michal hájek 

 I lIke BeING aBle 
to exPlore UNIqUe 
areaS
Even as a small boy michal hájek en-
joyed looking for rare plants of vari-
ous species. and the child’s enthusi-
asm persisted into adulthood: today 
he is a highly-regarded specialist on 
relations between flora and the en-
vironment, above all the flora of the 
Carpathians and the balkans. he has 
done research in russia, bulgaria, 
romania, Greece and slovakia as well 
as in the Czech republic. “In bulgaria in particular I was captivated by the opportunity to make more 
and more discoveries,” he says, before adding that he is not one of those scientists for whom working 
abroad is the ultimate aim. since the beginning of his career he has wanted to explore the landscape in 
which he grew up. The work of michal hájek has appeared in dozens of specialist journals. 

Your work deals with the flora of White Carpathian mountain range. This region is best known for its protected 
orchid meadows, yet your interest is in wetlands. Why? 

this was the topic suggested to me for my final thesis by colleagues at the administration of the Protected 
landscape area of White carpathians . the wetland vegetation of the White carpathians is not easily compara-
ble with the wetlands of other regions, so in my doctoral thesis I decided to concentrate on all the flysh zone 
of the West carpathians, and through this I become involved in work on a survey of the vegetation of Slovakia 
and later of Bulgaria . there the wetland flora is similar to the one here in the czech republic, but the vegetation 
of the wetlands had not been described and the occurrence of certain species was not even known . It turned 
out that in terms of conservation, the wetlands of the carpathians are very important . My colleague Michal 
Horsák and I did what we could to popularize this issue, and we were successful – today some of these areas are 
protected . 

How difficult is it to convince people that the wetlands on the land they own should not be drained without careful 
consideration, that they should not build a chalet on them or make of them a feeding ground for livestock?

this is a question for the administration of the Protected landscape area of White carpathians – they do this 
work . It’s my job to do specialized research . and it’s true that when I say I’m neither a conservationist nor from 
the agriculture office, people treat me better . (He laughs.) 

Because you’re not the one who “takes” their land?
Precisely . or because I don’t want to issue any prohibitions . 

You’ve done research in various countries of central and eastern Europe. What drew you there?
It’s a little different in every country . In russia I got involved in a project led by a colleague . as for Bulgaria and 

the Balkans, I was fascinated by the prospect of a great unexplored area . although this region is very distant 
from my native region, there were scraps of data indicating that the wetlands and peatlands there could be 
similar to those in the West carpathians . 

And were they? 
Some were, some weren’t . In some places we found the same species, but their ecological behaviour was dif-

ferent . from my point of view as a scientist, the work in Bulgaria was fascinating because of the scope it gave for 
exploration . No one there is concerned with wetlands; indeed, there are relatively few botanists . Botanists from 
other foreign countries were going to the Balkans with agenda that didn’t include peatlands and spring areas . 
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Zápis vegetačních snímků s diplomanty Terezou Náhlíkovou  
a Markem Gondou.
Vegetation plot sampling with master students Tereza Náhlíková 
and Marek Gonda.
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You say there are few scientists in Bulgaria who work in your 
field. Were you not tempted to stay there? 

the interesting thing is, I was asked the same question this 
year in Bulgaria . our research there is slowly drawing to a close . 
at the moment we are involved in a lot of projects in the czech 
republic and Slovakia . these concern the central areas of the 
Western carpathians, the Sudetenland and the evolution of 
peatlands since the end of the Ice age – so now I have more 
work here than in Bulgaria . Besides, I’m not one of those scien-
tists who is drawn to the idea of moving abroad for my work . 
I am happy at home and at Masaryk University . 

assoc. Prof. michal hájek (36) completed his Master’s stud-
ies with a thesis on the wetland flora of the south-western part 
of the White carpathians, his Phd with a dissertation entitled 
the Vegetation of Sloping Springs of the Magura flysh . this 
choice of topics gives us a clear idea of the main interests of 
this specialist on the carpathians and the Balkans . assoc . Prof . 
Michal Hájek is active not only at Masaryk University; he also 
works with the Institute of Botany of the academy of Sciences 
of the czech republic . He is married and has two children, and 
it is with his children that he likes most to spend his free time . 

department of Botany and Zoology
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno, czech republic
http://botzool .sci .muni .cz

Práce s herbářovými položkami při terénním výzkumu na Altaji.
Work with herbarium specimens during field research in the Altay Mts.

Odběr paleoekologických vzorků s kolegy z Botanického 
ústavu AV ČR K. Rybníčkem a R. Hédlem. 

Taking palaeoecological samples with the collegues from 
Institute of Botany, Czech Academy of Sciences  

(K. Rybníček and R. Hédl).
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Vítězslav bryja 

BUňk� koMUNIkUJí .  
BIoloG Br�Ja ZkoUMá Jak

Dodělal doktorské studium a místo toho, aby 
nastartoval vědeckou dráhu v Česku, odjel se ješ-
tě zdokonalovat do Švédska. ale ne nadobro. Po 
třech letech se vrátil domů a na masarykově uni-
verzitě vybudoval díky prestižnímu grantu vlastní 
laboratoř, která se zabývá proteiny Wnt, jež buň-
kám slouží jako komunikační nástroj. seznamte se. 
molekulární biolog a genetik z Ústavu experimen-
tální biologie Přírodovědecké fakulty masarykovy 
univerzity Vítězslav bryja. 

Téměř hned poté, co jste dokončil doktorské studium, se vám poJak to bylo s vaším pobytem ve Švédsku? Na čem 
jste tam přesně pracoval?

V zahraničí jsem trávil období nazývané ve vědecké hantýrce „postdoc“ . Na postdocu jsem byl tři roky, a to ve 
Stockholmu . Bylo to na prestižní instituci karolinska Institutet, která je mimo jiné známá i tím, že vybírá a udě-
luje Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii . tam jsem se zabýval tím, jak využít proteiny z rodiny Wnt k cílené 
manipulaci s kmenovými buňkami tak, abychom vytvořili jeden druh neuronů, které nazýváme dopaminergní . 
Jde o typ nervových buněk, který degeneruje u pacientů s Parkinsonovou chorobou . Vědci jsou přesvědčeni, že 
jejich navrácení do mozku pacientů by mohlo být metodou, jak tuto chorobu léčit . 

Do Česka jste se vrátil díky udělení prestižního grantu EMBO s tím, že jste chtěl vybudovat vlastní laboratoř. Jak se 
vám podařilo plány naplnit?

Od doby, kdy Dr. Bryja založil vlastní skupinu, mu na práci v laboratoři zbývá stále méně a méně času...
Dr. Bryja spends less and less time in the laboratory since he started his own group...

Wnt Meeting 2010, který byl spoluorganizován Dr. Bryjou, byl událostí roku, která svedla dohromady většinu vědců 
zabývajících se Wnt signalizací. (foto: Lukáš Čajánek).
Wnt Meeting 2010 co-organized by Dr. Bryja was a vibrant event, which brought together the leading persons in the 
field of Wnt signaling. (photo: Lukáš Čajánek).
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Bylo to trochu jinak . abych se mohl do Česka vůbec vrátit, musel jsem nejdříve grant získat . V té době, v roce 
2007, u nás totiž neexistoval žádný systém návratových grantů udělovaných přímo univerzitou nebo krajem . 
k dnešnímu dni ale musím prohlásit, že se mi mé cíle zatím daří naplňovat, a to zejména díky podpoře eMBo 
a Grantové agentury České republiky . Mám vlastní laboratoř se zhruba deseti členy, která už podává odpovída-
jící výsledky . 

O jaké se jedná?
Zabýváme se proteiny Wnt, což jsou jakési komunikační nástroje, kterých buňky využívají ke vzájemné 

„domluvě“ a synchronizaci . Naším cílem je pochopit, jak buňka takovou zprávu napsanou ve Wnt řeči čte a inter-
pretuje . Není překvapivé, že „neschopnost“ buňky správně reagovat na Wnt je molekulárním základem mnoha 
onemocnění, včetně těch nádorových . dosáhli jsme už několika zásadních objevů publikovaných letos v pres-
tižních zahraničních časopisech . laboratoř a Masarykovu univerzitu se nám také podařilo zviditelnit tím, že 
jsme nedávno uspořádali celosvětovou konferenci na téma Wnt ve Stockholmu .

Jak složité je zorganizovat něco takového stovky kilometrů od domova?
Pořádat konferenci ve Stockholmu není až tak složité, jak se může zdát . klíčová je znalost místního prostředí 

a spolupráce s místním organizátorem . ostatní se dalo relativně snadno vyřešit přes internet . Například webové 
stránky konference byly vytvořeny v Brně, nahrány na server karolinska Institutet a dál je spravoval můj student 
z Brna . organizaci na místě jsme domluvili během mého pobytu ve Stockholmu v létě a pak doladili několik dní 
před vlastním začátkem konference . 

Díky svým zkušenostem můžete porovnávat fungování podobných zařízení, jako je vaše laboratoř, u nás a v zahra-
ničí. V čem se nejvíc liší?

Pokud myslíte fungování laboratoře, tak hlavním rozdílem mezi českými a světovými laboratořemi není dle 
mého ani nedostatek peněz, ani know-how jednotlivých výzkumníků . Myslím, že hlavním faktem, který českým 
laboratořím brání v excelenci, je to, že musíme velké množství času věnovat často zbytečným administrativním 
úkonům .

mgr. Vítězslav bryja, Ph.D. absolvoval doktorské studium na Univerzitě karlově v Praze a poté pobýval tři 
roky na karolinska Institutet ve Stockholmu . celou svoji vědeckou kariéru se věnuje výzkumu proteinů Wnt, 
dnes už ve vlastní laboratoři na Masarykově univerzitě . Vítězslav Bryja je ženatý, má tři děti a ve volném čase se 
nejraději zabývá studiem a pozorováním pavouků .

Ústav experimentální biologie 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
http://www .sci .muni .cz/UeB/ 

Vítězslav bryja 

cellS coMMUNIcate: BIoloGISt Br�Ja exPloreS HoW
on completion of his doctoral studies, molecular biologist and geneticist Vítězslav bryja went off 

to sweden to refine his skills and knowledge before embarking on a career as a scientist in the Czech 
republic. he did the right thing – three years later he came home to establish his own laboratory at the 
Institute of Experimental biology of masaryk University’s faculty of science, with the aid of a prestig-
ious grant. This laboratory is engaged in the study of Wnt proteins, which serve to cells as instruments 
of communication.

Tell us about your stay in Sweden. What exactly did you work on there?
I spent abroad the stage of my career known in academic jargon as the ‘postdoc’ . I was a postdoc for three 

years, the whole time in Stockholm at the prestigious karolinska Institutet, which is well known among other 
things as the place that chooses winners of and awards the Nobel Prize in Physiology or Medicine . there I was 
occupied with how to use proteins of the Wnt family for the targeted manipulation of stem cells in the genera-
tion of a neuron type known as dopaminergic; we were concerned with a type of nerve cell that is subject to 
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degeneration in patients suffering from Parkinson’s disease . Scientists believe that the transplantation of these 
cells to patients’ brains may be a way of treating the disease .  

You returned to the Czech Republic to establish your own laboratory, which you succeeded in doing thanks to a 
prestigious EMBO grant. How were you able to realize your plans?

It wasn’t quite like that . In order to come back to the czech republic, I had first to get a grant . at that time 
– in 2007 – there was no system in place in the czech republic for the awarding of start-up grants directly from 
a university or region . Up to now, I have to say that I have succeeded in achieving my goals, thanks in particular 
to the support of eMBo and the Grant agency of the czech republic . I have my own laboratory with around ten 
members, and we are already producing appropriate results .   

Tell us a little about these. 
We are concerned with Wnt proteins, which are a kind of instrument of communication used by cells in the 

process of mutual  ‘agreement’ and synchronization . It is our aim to understand how a cell reads and inter-
prets a message written in Wnt language . It is no surprise that the ‘inability’ of cells to react in the right way to 
Wnt provides the molecular basis of many diseases, including some tumour diseases . We have made several  
important findings, which this year have been published in recognized international journals . also, we have suc-
ceeded in raising the profile of the laboratory, and that of Masaryk University in general, thanks to our holding 
of an international conference on Wnt in Stockholm .      

How difficult is it to organize such an event hundreds of miles away from home?
the holding of a conference in Stockholm is not as complicated as you might think . of key importance are 

knowledge of the local environment and cooperation with the local organizer . the rest of it could be managed 
relatively easily over the Internet . the website for the conference, for instance, was created in Brno, uploaded to 
the karolinska Institutet server, and then managed by a student of mine in Brno . organizational matters were 
discussed while I was staying in Stockholm over the summer, then fine-tuned a few days before the conference 
actually started .  

Based on your own experience, can you compare how your laboratory is run with the running of similar facilities 
abroad? In what do they differ most? 

In terms of how a laboratory is run, the main difference between czech laboratories and those abroad has lit-
tle to do with lack of money or the expertise of individual researchers . In my view, the main thing that is holding 
czech laboratories up in their pursuit of excellence is the great amount of time we have to spend on administra-
tive tasks, which should be done by somebody else . and time is the limiting commodity in our business . . .    

Gunnar Schulte (vlevo) a Vítězslav Bryja, dva organizátoří celosvětové akce Wnt Meeting 2010 ve Stockholmu.
Gunnar Schulte (left) and Vítězslav Bryja, two organizers of the Wnt Meeting 2010, in Stockholm. 
(foto/photo: Lukáš Čajánek)
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Dr. Vítězslav bryja completed his doctoral studies at charles 
University in Prague before spending three years at Stockholm’s 
karolinska Institutet . He has devoted the whole of his scientific 
career to the research of Wnt proteins . today he runs his own 
laboratory at Masaryk University . Vítězslav Bryja is married, has 
three children, and in his free time he likes to collect and observe 
spiders .   

Institute of experimental Biology
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno, czech republic
http://www .sci .muni .cz/UeB/

martin a. Lysák 

MaloVáNí  
cHroMoZoMů odHalUJe 
taJeMStVí  
eVolUce roStlIN

Už jako čtyřiadvacetiletý stál biolog martin 
a. Lysák u zrodu unikátní metody, díky níž vědci 
mohou „roztřídit“ chromozomy rostlin a zjedno-
dušit tak jejich analýzu. Jeho další výzkum se sou-
středil zejména na studium evoluce karyotypu, 
tedy sad chromozomů, které jsou specifické pro jednotlivé druhy rostlin. Podílel se na vývoji techniky 
takzvaného malování chromozomů rostlin, která rozšířila naše poznání o tom, jak se v průběhu mili-
onů let proměňovala struktura genomu rostlin. Po šesti letech strávených v zahraničí na prestižních 
výzkumných institucích se vrátil zpátky do Česka, na masarykovu univerzitu. Na Přírodovědecké fakul-
tě vede Laboratoř evoluční cytogenetiky rostlin, která se zaměřuje zejména na studium evoluce chro-
mozomů rostlin.

Téměř hned poté, co jste dokončil doktorské studium, se vám podařilo získat místo v Německu. Co vás tam tehdy 
přilákalo?

Nabídku jít do Gaterslebenu do laboratoře profesora Schuberta jsem dostal dříve – už když jsem v olomouci 
končil doktorát . tehdy bylo naším snem použít tříděné rostlinné chromozomy k takzvanému malování chromo-
zomů, tedy k přípravě chromozomově specifických sond pro identifikaci jednotlivých chromozomů . takovéto 
sondy se běžně používají v medicíně, například v diagnostice některých nádorových onemocnění a geneticky 
podmíněných chorob, ale jejich vývoj u rostlin byl problematický . 

Co nám tedy o rostlinách prozradí, když jsme schopni namalovat jejich chromozomy?
díky malování nahlédneme do struktury rostlinného genomu a můžeme pozorovat změny, ke kterým došlo 

za dobu jejich existence, a to může být sto anebo 50 milionů let . konkrétně nás zajímá hlavně evoluce chromo-
zomů – jak se například měnila jejich struktura, velikost a počet . Pak přicházejí otázky, proč k těmto změnám 
dochází a jaký mají evoluční význam . dalším cílem je pak pochopit molekulární mechanismy těchto přesta-
veb a do jaké míry jsou univerzální v různých skupinách . Právě identifikace chromozomů pomocí srovnávacího 
malování chromozomů nám umožňuje alespoň částečně odpovědět na tyto otázky .

Pracovní skupina Dr. Bryji v areálu Přírodovědecké fakulty MU. 
The group of Dr. Bryja at Faculty of Science, Masaryk University. 
(foto/photo: Jan Kučera)
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Začínal jste u huseníčku. Proč jste si vybral právě tuto rostlinu?
to bylo velmi prosté . Protože tříděné chromozomy druhů s velkým genomem nefungovaly, napadlo nás 

použít chromozomově specifické fragmenty dNa rostlin, jehož malý genom byl sekvenován v roce 2000 . Po 
nesmělých začátcích jsme v průběhu tří let byli schopni namalovat všech pět chromozomů této modelové rost-
liny . Bylo to vůbec poprvé, kdy se takto podařilo vizualizovat celý karyotyp rostliny .

Zkoušeli jste podobně namalovat chromozomy i jiných druhů? 
ano . chtěli jsme zjistit, zda by se sondy huseníčku daly použít ke studiu evoluce karyotypu příbuzných druhů 

v čeledi brukvovitých . k naší ohromné radosti jsme přišli na to, že to možné je . Postupně se tak snažíme rekon-
struovat karyotypy celé řady druhů brukvovitých . V kontextu rostlinné cytogenomiky je náš přístup jedinečný, 
a i proto jsme naše výsledky mohli zveřejnit ve skvělých časopisech .

Nedávno jste v Plant Cell publikovali zajímavý výzkum. O co šlo?
Byl to článek o australských příbuzných huseníčku . tyto druhy nás zajímaly proto, že mají jen čtyři pět párů 

chromozomů . k našemu překvapení jsme zjistili, že tyto jednoleté rostliny mají polyploidní minulost, tedy že 
jejich společný předek měl daleko vyšší počet chromozomů . díky malování chromozomů jsme poprvé mohli 
detailně rekonstruovat průběh takové dramatické změny počtu chromozomů .

Dovedete si představit, že by bylo možné využít vaše poznatky v praxi u některých ekonomicky významných 
plodin? 

Naše výsledky mají určitě význam i pro praxi . I když jde primárně o základní výzkum, dopad může mít při 
mapování genomu a šlechtění ekonomicky významných plodin . Šlechtitelé získají informace nejen o struktuře 
genomu, ale také o tom, jakými procesy a mechanismy se genomy a chromozomy vyvíjejí . 

Jak je budou moci šlechtitelé využít konkrétně?
tyto znalosti budou využity šlechtiteli k zlepšování vlastností kulturních rostlin, kterému se v budoucnos-

ti rozhodně nevyhneme . Jádro naší práce ale pořád zůstává v pochopení obecných evolučních mechanismů 
– tedy jak to všechno vlastně funguje . Je s podivem, že ani po téměř sto letech studia chromozomů v podstatě 
nevíme, zda a jak jejich přestavby souvisejí se vznikem druhu .

Více než šest let jste strávil v zahraničí, přesto jste se ale nakonec vrátil zpátky do Česka, na Masarykovu univerzitu. 
Co vás k tomu přimělo?

V roce 2006 vznikaly nové laboratoře v právě budovaném kampusu Masarykovy univerzity a já jsem dostal 
možnost pokračovat ve výzkumu v oddělení funkční genomiky a proteomiky . Měl jsem dobré podmínky 
k vybudování vlastního týmu, mohl využívat přístrojovou infrastrukturu na světové úrovni a přitom se po šesti 
letech strávených s rodinou v zahraničí mohl vrátit do České republiky . Moje skupina v současnosti přechází do 
velkého projektu Středoevropského technologického institutu (ceItec), na kterém se Masarykova univerzita 
také podílí .

Genomika
Jejím cílem je stanovit úplnou dědičnou informaci organismů a interpretovat ji v termínech životních pochodů . 

Doc. mgr. martin a. Lysák, Ph.D., (37) se už od dětství zajímal o rostliny . Po studiu systematické botaniky na 
Univerzitě Palackého v olomouci působil v Ústavu experimentální botaniky aV Čr, kde se v rámci doktorského 
studia podílel na vývoji analýzy a třídění chromozomů rostlin metodou průtokové cytometrie . Působil také ve 
výzkumné laboratoři v německém Gaterslebenu, v roce 2004 získal stálé místo v Jodrellově laboratoři královské 
botanické zahrady v londýně . od roku 2006 vede laboratoř evoluční cytogenetiky rostlin v oddělení funkční
genomiky a proteomiky Přf MU . od roku 2011 je také vedoucím laboratoře cytogenomiky rostlin v ceItec 
MU . Je držitelem několika ocenění a autorem více než 50 odborných textů . Ve volném čase se věnuje turistice, 
cestování, historii a dobrému vínu .

Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
laboratoř cytogenomiky rostlin
ceItec, Masarykova univerzita, a oddělení funkční genomiky a proteomiky Přf MU 
kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika
http://www .ceitec .eu, http://www .sci .muni .cz/fGP/



bIoLoGY

21

martin a. Lysáktin a. Lysák 

cHroMoSoMe  
PaINtING reVealS  
SecretS of PlaNt  
eVolUtIoN
martin a. Lysák was only twenty-four 
when he was involved in the genesis of 
a unique method by which scientists are 
able to ‘sort out’ plant chromosomes, 
thus making plant genomes simpler 
to analyze. his later research focused 
in particular on the study of karyotype 
evolution – i.e. sets of chromosomes 
that are specific to a particular species. 
he has been involved in the development of the technique of so-called chromosome painting, which 
has extended our understanding of how the structure of plant genomes has changed over millions of 
years. after spending six years at prestigious research institutes abroad, Lysák returned to the Czech 
republic – to the Laboratory of Evolutionary Plant Cytogenetics of masaryk University’s faculty of 
science, whose main focus is on study of plant genome and chromosome evolution.        

Almost as soon as you completed your doctoral studies, you succeeded in getting a position in Germany. What 
attracted you there?

actually I received the offer to go to Professor Schubert’s laboratory in Gatersleben earlier – while I was finish-
ing off my doctorate in olomouc . then it was our dream to be able to sort plant chromosomes for use in so-called 
chromosome painting, i .e . in the preparation of chromosome-specific probes for the identification of individual 
chromosomes . Such painting probes are used commonly in medicine, for example in the diagnosis of certain tu-
mour diseases and genetically-determined diseases, but their development for use with plants was problematic .  

What does our ability to paint their chromosomes tell us about plants? 
It allows us to inspect the structure of a plant genome and to observe changes that have occurred during its 

existence – which may be a hundred years, may be fifty million years . our specific interest is in the evolution of 
chromosomes – changes in their structure, size and number . then questions are asked about how these chang-
es arose and how significant they are in terms of evolution . another of our aims is to understand the molecular 
mechanisms of these rearrangements and to what extent they are universal in various groups . and it is precisely 
the identification of chromosomes by means of comparative chromosome painting that enables us – at least in 
part – to answer these questions . 

You began your work with Arabidopsis. Why did choose this particular species?
that’s very simple – as chromosome painting did not work in species with large genomes, we thought of us-

ing chromosome-specific dNa fragments of arabidopsis, whose small genome was sequenced in 2000 . after 
an uncertain start we were able within three years to paint all five chromosomes of this model plant . It was the 
first time anyone had succeeded in visualizing a whole plant karyotype in this way .   

Did you try to paint chromosomes of other species in the same way?
�es . We were interested in whether our painting probes developed in arabidopsis could be used for study of 

the karyotype evolution of related species in the Brassicaceae family . to our great delight we discovered that 
this was possible . We are now trying to reconstruct the karyotypes of a whole range of crucifer species . In the 
context of plant cytogenomics our approach is unique, and it is for this reason that we have been able to pub-
lish our findings in some excellent journals .   
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You recently published some interesting findings in The Plant Cell. Tell us about them.
It was an article about australian relatives of arabidopsis . We were interested in these species because they 

have only four or five chromosomes . We were surprised to discover that these annual plants have a polyploid 
past, i .e . their common ancestor had a far greater number of chromosomes . thanks to chromosome painting 
we were able for the first time to perform a detailed reconstruction of such dramatic changes in the number of 
chromosomes . 

What is a practical significance of your research?
our findings have a certain practical significance, too . although we deal primarily with fundamental research, 

they may have an impact on the mapping of genomes and the improving of crop species . crop breeders ac-
quire information not only about the structure of genomes but also about the processes and mechanisms by 
which genomes and chromosomes develop and can be improved .   

How in particular might this information be used by crop breeders?
this knowledge can be used by crop breeders for improving the qualities of crop species, which inevitably 

will occur in the future . But the understanding of common mechanisms of evolution – i .e . how everything actu-
ally works – remains at the heart of what we do . It is astonishing that even after almost one hundred years of 
studying chromosomes, still we don’t really know whether their alternations are connected with the origin of 
species, and if so, how this happens .  

You spent more than six years abroad, but even so you came back to the Czech Republic, and to Masaryk University. 
What persuaded you to do so? 

In 2006 new laboratories came into being at the Masaryk University campus, which at the time was still under 
construction . I was given the opportunity to work at the department of functional Genomics and Proteomics and 
to build my own team and an equipment infrastructure that was world-class – so after six years abroad, my family 
and me have come back to the czech republic . at the present time my group is starting to work within the newly 
established central european Institute of technology (ceItec), initiated by Brno universities including MU . 

after studying Systematic Botany at Palacký University in olomouc, assoc. Prof. martin a. Lysák (37) 
worked at the Institute of experimental Botany of the academy of Sciences of the czech republic, where as 
part of his doctoral studies he assisted in developing the analysis and sorting of plant chromosomes by flow 
cytometry . He then worked at a leibniz research institute at Gatersleben in Germany; in 2004 he took up a po-
sition at the Jodrell laboratory of the royal Botanical Gardens in london . Since 2006 he has led the laboratory 
of evolutionary Plant cytogenetics at the department of functional Genomics and Proteomics of Masaryk 
University’s faculty of Science . In 2011 he became head of the laboratory of Plant cytogenomics at ceItec 
MU . He has won several prizes and is the author of over fifty specialist publications . In his free time he enjoys 
hiking, travel, history and good wine .     

department of experimental Biology of experimental Biology
faculty of Science, Masaryk University
laboratory of Plant cytogenomics
ceItec, Masaryk University and department of functional Genomics and Proteomics 
faculty of Science, Masaryk University
kamenice 753/5, 625 00 Brno, czech republic
http://www .ceitec .eu
http://www .sci .muni .cz/fGP/

Malování chromozomů. Foto: Archiv. M. A. Lysáka. 
Chromosome painting. Photo: M. A. Lysák´s archive.
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Zbyněk Prokop 

kValItNí VýZkUM k NáM láká  
taleNtoVaNé StUdeNt�

Šestatřicetiletý Zbyněk Prokop vede svůj výzkumný tým zaměřený 
na enzymovou kinetiku a biokatalýzu v Loschmidtových laboratořích 
na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty masarykovy 
univerzity. svoji expertizu si rozšířil na zahraničních pobytech v belgii, 
v Nizozemí, v Evropské molekulárně-biologické laboratoři a na univer-
zitě v hannoveru. Jeho práce byla již několikrát vědeckou obcí oceněna. 
Prokop je spoluautorem 29 zahraničních publikací a dvou mezinárod-
ních patentů v oblasti biokatalýzy a enzymových technologií. I přesto 
zůstal na své mateřské univerzitě a dělá zde špičkový výzkum.

Proč jste zůstal v Brně? 
Jsem patriot . do zahraničí nicméně jezdím rád na kratší pobyty k získání nových znalostí a zkušeností, které 

pak mohu uplatnit na mateřském pracovišti .

Čím se vaše pracoviště zabývá?
Zaměření našeho pracoviště, loschmidtových laboratoří na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, je 

orientováno jak na základní, tak aplikovaný výzkum . Společným jmenovatelem jsou enzymy a jejich inženýrství . 
Mojí specializací v rámci interdisciplinárního týmu loschmidtových laboratoří je detailní enzymová kinetika 
a studium mechanismu enzymových reakcí s využitím různých biofyzikálních a analytických technik . 

Co vás na práci v Loschmidtových laboratoří těší?
to, že ke své práci mohu využívat kvalitní instrumentální vybavení a dobré zázemí našich laboratoří, je jednou 

z významných motivací . Velké klady současné práce vidím také v zaměření našeho výzkumu na studium enzy-
mů a jejich aplikace v biotechnologických procesech, které jsou v současnosti velmi žádané a ceněné . Nacházím 
velkou motivaci i v tom, že nezůstáváme pouze u základního výzkumu, ale se zajímavými poznatky jdeme do 
nových technologií, jejich patentování a vývoje praktických aplikací . 

Jak jste spokojen se spolupracovníky?
Pracuji v různorodém kolektivu a i to je jedna z věcí, které mě motivují a obohacují . Najdete u nás odborníky 

na molekulární biologii, biochemii, biofyziku, mikrobiologii, bioinformatiku a výpočetní chemii . Veškeré odbor-
nosti se vzájemně kombinují a tak je možné řešit komplikované biologické a biochemické problémy . co mě však 
demotivuje, je enormní nárůst administrativního zatížení, což zkracuje čas, který bych mohl věnovat odborné 
a pedagogické činnosti .

Odborná komunita již několikrát ocenila vaše vědecké výsledky. Kterého ocenění si nejvíce vážíte?
Snažím se dělat kvalitní vědu a odborníci mi za to již několikrát vyslovili uznání v podobě různých ocenění . 

Za to jsem velice vděčen . Je to totiž něco, co člověka nabije pozitivní energií do další náročné práce . radost 
mám také vždy, když se nám podaří výsledky publikovat v některém prestižním časopise nebo prezentovat na 
mezinárodním vědeckém fóru .

Jak moc spolupracujete se zahraničím a jak tato kooperace probíhá?
Spolupracujeme velmi intenzivně . Máme mnoho projektů, kdy zahraniční partneři zajišťují potřebnou část 

expertizy, nebo naopak mi zajišťujeme naši expertizu v jejich projektech . Studenti i zkušenější členové našeho 
pracoviště často vyjíždějí do zahraničí, sem také směřují zahraniční stážisté . Častá je spolupráce s Holandskem, 
Velkou Británií, Německem, rakouskem, Švédskem, Španělskem, Japonskem a Spojenými státy .

Čím je taková spolupráce přínosná?
Zejména tím, že se k nám dostávají nové znalosti, učíme se nové přístupy a často získáváme také inspiraci pro 

další práci .

Co láká zahraniční studenty do Loschmidtových laboratoří? 
domnívám se, že je přitahuje renomé a dobrá instrumentální i znalostní vybavenost našich laboratoří . Určitě je 

též láká i možnost pracovat v mezioborovém kolektivu, získat tak široký, ucelený přehled a zkušenosti v oboru .



 

Jak se vám se zahraničními studenty spolupracuje?
Velmi dobře, částečně i díky tomu, že současný zájem o práci v našich laboratořích převyšuje naše kapacitní 

možnosti, a můžeme si tak vybírat kvalitnější kandidáty .

Čím se od práce odreagováváte? 
Práce je mým největším koníčkem, ale i tak je potřeba se odreagovat . Zatím nemám rodinu a tak regeneruji 

při sportu a hudbě .

Šestatřicetiletý rNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D., vystudoval chemii životního prostředí na Masarykově univer-
zitě . od roku 2000 pracuje v loschmidtových laboratořích na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně . Vede výzkumný tým zaměřený na enzymovou kinetiku a biokatalý-
zu . Svoji expertizu rozšířil na zahraničních pobytech na univerzitě v Gentu v Belgii, univerzitě v Groningenu 
v Nizozemí, v evropské molekulárně-biologické laboratoři a na univerzitě v Hannoveru v Německu . Mezi 
nejvýznamnější ocenění jeho práce patří cena Československé společnosti mikrobiologické pro nejlepšího 
mladého českého a slovenského mikrobiologa za rok 2002, cena rektora Masarykovy univerzity za významný 
tvůrčí čin v roce 2005, cena alfreda Badera za bioorganickou chemii v roce 2005, cena Josefa Václava koštíře 
za významný vědecký přínos v biochemii Československé společnosti pro biochemii a molekulární biologii 
v roce 2008 . Zbyněk Prokop je spoluzakladatelem biotechnologické společnosti enantis a národního centra 
pro biokatalýzu a biotransformace . Je spoluautorem 29 zahraničních publikací a dvou mezinárodních patentů 
v oblasti biokatalýzy a enzymových technologií .

Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
http://www .sci .muni .cz/UeB/

Zbyněk Prokop 

HIGH-qUalIt� reSearcH attractS 
taleNted StUdeNtS

at the Loschmidt Laboratories of the Institute of Experimental 
biology of masaryk University’s faculty of science, Zbyněk Prokop 
(36) leads a research team whose work is focused on enzyme kinetics 
and biocatalysis. he extended his expertise during stays in belgium, 
the Netherlands and Germany. his work has several times received 
awards from the scientific community. Prokop is a co-author of 29 
international publications and two international patents in the field 
of biocatalysis and enzyme technologies. Even so, he has remained 
at his alma mater to perform top-level research.  

Why have you stayed in Brno?
I’m a patriot . But I like going abroad on short stays to acquire new knowledge and experience which I can 

then use on my home territory .  

What kind of work does your research establishment engage in?
the focus of our establishment – the loschmidt laboratories of the Institute of experimental Biology of 

Masaryk University’s faculty of Science – is on fundamental as well as applied research . the common factors 
are enzymes and enzyme engineering . My specialization as a part the interdisciplinary team at the loschmidt 
laboratories is detailed enzyme kinetics and the study of the mechanism of enzyme reaction using various 
biophysical and analytical techniques .  

What do you enjoy about work at the Loschmidt Laboratories?
to be able to use in my work high-quality instruments and equipment and the excellent background our 

laboratories provide – this is one of the most important motivations . as other big positives I see the focus of our 
research on the study of enzymes and their applications in biotechnological processes, which at the present 
time are very much in demand and highly valued . further, I’m motivated by the fact that we do not remain with 
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fundamental research – we go with our interesting findings into new technologies, patent them, develop them 
in practical applications .  

How satisfied are you with your colleagues?
I work in a very varied collective – this is another thing I find motivating and enriching . at our place you can 

find experts in molecular biology, biochemistry, biophysics, microbiology, bioinformatics and computational 
chemistry . all these areas of expertise come together in the solution of complicated biological and biochemical 
problems . What I find demotivating is the enormous growth in administrative responsibilities, which takes away 
from the time I can devote to my activities as a researcher and teacher . 

Your work has several times won awards from the scientific community. Which of these awards means most to 
you? 

I try to do the best scientific work I can, and expert community have several times given me recognition in 
the shape of various awards . I am grateful for this; it is something that charges you with positive energy for 
more hard work . I’m always happy when we succeed in having our findings published in a prestigious journal or 
presented at an international scientific forum . 

How much do you cooperate with foreign partners?
a great deal . 

And how does this cooperation work?
We’re involved in a lot of projects in which foreign partners provide important expertise; or conversely, we 

provide expertise for their projects . our students as well more experienced members of our team often travel 
abroad, and we take interns from abroad . We commonly cooperate with partners from Holland, Great Britain, 
Germany, austria, Sweden, Spain, Japan and the United States .  

What is to be gained from such cooperation?
It allows us to acquire new knowledge and learn new approaches . often it is a source of inspiration for our work .  

What attracts foreign students to the Loschmidt Laboratories?
I believe that they are drawn by the reputation of our laboratories and the facilities they offer in terms of high-

quality apparatus and expertise . and certainly they are attracted by the opportunity to work in an interdiscipli-
nary collective, thus acquiring a broad, integrated overview and experience in the profession . 

  
How would you characterize your work with students from abroad?
It is very good, partly because current interest in working in our laboratories exceeds our capacities – so we 

can choose candidates of high quality . 

What do you do to relax from your work?
My work is my biggest hobby, but, yes, I do sometimes need to relax from it . I don’t have a family yet, so I find 

recreation in sport and music .  

Dr. Zbyněk Prokop is a graduate in environmental chemistry from Masaryk University in Brno . Since 2000 
he has worked at the loschmidt laboratories of the Institute of experimental Biology of Masaryk University’s 
faculty of Science . He leads a research team whose work is focused on enzyme kinetics and biocatalysis . He 
extended his expertise during stays at the University of Ghent in Belgium, the University of Groningen in the 
Netherlands, the european Molecular Biology laboratory and the University of Hanover in Germany . the most 
important recognition he has won for his work includes the Prize of the czechoslovak Microbiological Society 
for Best �oung czech and Slovak Microbiologist of 2002, the 2005 excellence in Innovation award of the rector 
of Masaryk University, the 2005 alfred Bader Prize for Bioorganic chemistry, and the 2008 Josef Václav koštíř 
Prize for Biochemistry awarded by the czech Society of Biochemistry and Molecular Biology for an important 
contribution to science . Zbyněk Prokop is a co-founder of the enantis biotechnology company and the national 
centre for Biocatalysis and Biotransformation . He is a co-author of 29 international publications and two inter-
national patents in the field of biocatalysis and enzyme technologies .

department of experimental Biology of experimental Biology
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno, czech republic
http://www .sci .muni .cz/UeB/
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radka Chaloupková 

BeZ týMoVé Práce Se Ve Vědě  
NeoBeJdete

Přestože je biochemičce radce Chaloupkové teprve 32 let, poda-
řilo se jí společně s kolegy publikovat na stránkách prestižních 
světových vědeckých časopisů. Na univerzitě vede vlastní vědecký 
tým v rámci Loschmidtových laboratoří. Výsledky její práce mohou 
sloužit při likvidaci toxických látek v životním prostředí nebo při 
syntéze chemických prekurzorů pro přípravu léčiv. „mám štěstí, 
že mě moje práce velmi baví. stále se učím, objevuji něco nového 
a pracuji v týmu s výbornými odborníky,“ říká o své práci. 

Podílela jste se na výzkumu, který publikoval jeden z nejvýznamnějších 
vědeckých časopisů, Nature Chemical Biology. Nedávno vám otiskli článek 
v dalším prestižním časopise – Angewandte Chemie. Čeho se vaše objevy 
týkaly?

První výzkum se týkal metody zlepšující vlastnosti jednoho enzymu, který by měl umět rozložit toxické látky 
v přírodě na ty, které ji nezatěžují . Bude jej možné využít například pro čištění kontaminované půdy a podzem-
ních vod . Ve druhém projektu jsme se zabývali studiem strukturní podstaty enantioselktivity, což je schopnost 
enzymů rozlišovat a preferenčně katalyzovat přeměnu pouze jednoho optického izomeru dané sloučeniny . 
detailní pochopení strukturní podstaty enantioselektivity povede k využití enzymů v průmyslové syntéze pro 
přípravu opticky čistých sloučenin, které jsou důležité při výrobě léčiv . oba projekty byly týmovou prací a spo-
lupracovali jsme na nich i s laboratořemi z Japonska, Německa a Holandska .

Váš výzkum je tedy dobře využitelný i v praxi. 
ano, úzce spolupracujeme s biotechnologickou spin-off společností Masarykovy univerzity enantis a jejími 

průmyslovými partnery . enantis vznikla z myšlenek, jež se zrodily na univerzitní půdě, a přenáší výsledky naší 
akademické skupiny do komerční sféry .

Máte za sebou výborné výsledky, co plánujete do budoucna?
chtěla bych vyjet na stáž do Švédska . chystáme i letní školu proteinového inženýrství, na níž bychom se rádi osob-

ně setkali s mladými talentovanými studenty ze středních škol či univerzit, kteří mají zájem o chemii, biologii a infor-
matiku . Budou si moci vyzkoušet, co obnáší práce v laboratoři, a jednou se třeba sami stanou špičkovými vědci .

Často se mluví o tom, že pro ženy je obtížnější prosadit se ve vědě, navíc jste v oboru velmi mladá. Jak těžké je pro 
vás obstát v obrovské konkurenci vědců s dlouholetými zkušenostmi?

U nás vše funguje bez problémů, věk nerozhoduje a existuje plná rovnoprávnost žen a mužů . Velkou roli v tom 
hraje, že máme výborného vedoucího Jiřího damborského . ten nás stále podporuje, abychom se dál vzdělávali, 
umožňuje nám vyjíždět na stáže . důležité je i to, že pracujeme v týmu . Pokud chcete držet krok s laboratořemi 
na špičkové úrovni, rychle a kvalitně publikovat nová data, bez týmové práce se prostě neobejdete . 

Co byste doporučila studentům, kteří by s chemií a biologií chtěli začít?
aby neváhali oslovit jednotlivé vědecké týmy na univerzitě pro získání detailnějších informací o studovaných 

projektech . V případě zájmu by studenti mohli ve vědecké skupině strávit nějaký čas, například v podobě jedno- 
až dvoutýdenní letní praxe . tím si nejlépe ujasní, jaký typ experimentální práce by pro ně byl atraktivní a jakou 
problematiku by chtěli sami v budoucnu studovat . Na základě získaných zkušeností se pak budou lépe rozho-
dovat při výběru tématu svých bakalářských a diplomových prací . Studentům bych rovněž doporučila účast na 
některé z letních škol, které se u nás na Přírodovědecké fakultě pravidelně organizují .

Publikování v prestižních časopisech je určitě velký úspěch. Čeho si ceníte vy nejvíce?
cením si přijetí každého článku do kvalitního vědeckého časopisu . Úspěch pro mě také je, když můj student 

dobře obhájí závěrečnou práci, když se mu podaří prezentace na vědecké konferenci nebo když poprvé publi-
kuje výsledky vlastní experimentální práce .
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Mohlo by se zdát, že práce v laboratoři je jednotvárná, vy říkáte, že vás velmi baví a naplňuje. Co všechno vám věda dává? 
Věda mi dává volnost, výborný pocit, když se vám podaří přijít na něco zajímavého, co by mohlo být unikátní . 

Práce nikdy není jednotvárná, rozvíjí kreativitu . Stále se učím, objevuji něco nového, co může pomoci v praxi . 
obohacuje mě i to, že jsem stále v kontaktu s mladými lidmi v týmu a s výbornými odborníky . 

Loschmidtovy laboratoře, v nichž pracujete, sídlí v novém univerzitním kampusu. Jak byste srovnala podmínky 
s jinými pracovišti v zahraničí?

Před šesti lety jsem absolvovala stáž na anglické University of Warwick, kde jsem se seznamovala s novou 
metodikou charakterizace struktury enzymů . tehdy jsem byla nadšená z toho, jak laboratoře v zahraničí vypadají, 
dnes si ale troufám říct, že přístrojové vybavení našich laboratoří je na výborné, tedy srovnatelné úrovni . o tom 
může svědčit i to, že s námi spolupracují týmy například z Německa nebo Japonska, studenti ze zahraničí k nám 
přijíždějí na stáž . V přístrojovém vybavení držíme bez problémů krok se špičkovými laboratořemi ve světě . 

Máte při všem tom vytížení vůbec čas na koníčky?
Určitě, odpočinek je pro mě velmi důležitý, protože práce v laboratoři je často velmi náročná . ráda plavu 

nebo si přečtu dobrou knížku . dříve jsem hrávala divadlo, dnes už ale není tolik času, a tak si spíš na něco do 
divadla zajdu . Příležitostí je v Brně dost .

mgr. radka Chaloupková, Ph.D., (32) vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity a svoji 
doktorskou práci obhájila v oboru biochemie . absolvovala stáže v zahraničí, dnes na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity učí a pracuje v loschmidtových laboratořích, kde se podílí na vedení jednoho ze čtyř 
vědeckých týmů . Publikuje v prestižních odborných časopisech . Ve své výzkumné práci se zabývá poznáváním 
struktury a vlastností vybrané skupiny enzymů . Vlastnosti enzymů se snaží vylepšovat, výsledky práce jejího 
týmu pak mohou sloužit při likvidaci toxických látek v životním prostředí nebo v biosyntéze k produkci opticky 
čistých sloučenin, které jsou dále využívány například při přípravě léků . 

loschmidtovy laboratoře
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kamenice 5/a13, 625 00 Brno,
tel .: +420 549 493 467
e-mail: jiri@chemi .muni .cz
http://loschmidt .chemi .muni .cz

Co je to proteinové inženýrství? 
radka chaloupková se zabý-

vá proteinovým inženýrstvím . 
Proteinové inženýrství je moder-
ní vědní disciplína, která studu-
je souvislosti mezi strukturou 
a funkcí proteinů . Jeho cílem je 
pochopit, jak proteiny fungují, 
jak se dají vylepšit jejich vlastnos-
ti a jak je dále využít například  
v biomedicíně a biotechnologiích . 

Tým Loschmidtových laboratoří 
jezdí dvakrát do roka na výjezdní 
seminář, kde jeho členové společně 
diskutují aktuality a žhavé výsledky, 
ale také sportují a baví se například 
v přírodě. 
Twice a year the Loschmidt Laboratories team attends an awayday seminar, where its members not only exchange 
news and discuss their latest findings but also do sports and enjoy the countryside together.   



radka Chaloupková 

 teaM Work IS INdISPeNSaBle IN ScIeNce
although biochemist radka Chaloupková is only thirty-two, she and her colleagues have already pub-
lished articles in some of the world’s most prestigious science journals. Dr. Chaloupková leads a team 
of scientists at the university’s Loschmidt Laboratories. The results of her work serve for the disposal of 
toxic materials in the environment and for the synthesis of chemical compounds for use in pharmaceuti-
cal products. “I’m lucky that I enjoy my work so much,” she says. “I keep learning new things and making 
new discoveries, and I work as a part of a team of outstanding experts.”      

Your work deals with the flora of White Carpathian mountain range. This region is best known for its protected 
You were involved in research whose findings were published in one of the most important science journals, Nature 
Chemical Biology. Not long ago one of your articles appeared in another prestigious journal, Angewandte Chemie. 
Tell us something about the discoveries that your research produced.  

the first research project was focused on methods improving the catalytic efficiecy of an enzyme with ability 
decompose toxic compounds in the environment to those that do not place a burden on it .Improved enzyme 
may be used for the purifying of contaminated soil and underground water, for instance . the second project 
was a study of the structural basis of enzyme enantioselectivity . a detailed understanding of the structural ba-
sis of enantioselectivity enables the use of enzymes in industrial synthesis for the preparation of optically pure 
compounds, which are important in the production of pharmaceutical products . Both projects were conducted 
in teams and we worked on them with laboratories in Japan, Germany and the Netherlands .    

So your research can be applied in practice. 
�es . We work closely with the enantis company, a ‘spin-off’ from Masaryk University that specializes in bio-

technology, and their industrial partners . enantis originated in ideas developed at the university; it communi-
cates the findings of our academic group to the commercial sphere . 

You have recorded some excellent results. What are your plans for the future? 
I would like to do some research in Sweden . and we are organizing a Summer School of Protein engineering 

at which we look forward to meeting in person talented youngsters from secondary schools and universities 
who have an interest in chemistry, biology and informatics . they’ll be able to see for themselves what labora-
tory work amounts to; who knows, maybe they’re leading scientists of the future .    

It is often said that it is more difficult for women to establish themselves as scientists. And compared to others in 
your field, you are very young. Is it difficult for you to hold your own in the face of great competition from scientists 
with many years’ experience?  

In our workplace we have no problem with this – age is no object and there is full equality between women 
and men . to a large extent this is due to the excellent leadership of Jiří damborský, who always encourages us 
to continue our education and makes it possible for us to take up stays abroad for research purposes . It is also 
important that we work in a team . If you want to keep up with laboratories that operate at the highest level and 
to publish new data quickly and properly, team work is indispensable . 

What advice would you give – and what recommendations would you make – to students starting out in chemistry 
and biology? 

I’d tell them not to be afraid to approach individual teams of scientists at universities for detailed informa-
tion on projects for students . Interested students might spend some time with a group of scientists, let’s say in 
the form of a work-experience placement lasting one or two weeks . this is the best way for them to determine 
which type of experimental work is most attractive to them and which areas they would like to study in future . 
the experience gained would inform them on which topics to choose for their undergraduate and final-year 
theses . I would also recommend that students take part in some of the summer schools we hold on a regular 
basis at the faculty of Science .    
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Having one’s work published in a prestigious journal is a great achievement. But which of your achievements do 
you value most? 

the acceptance of an article by a prestigious science journal is something I treasure every time it happens . 
When one of my students makes a successful defence of his/her final thesis, this is also a success for me . or when 
the student make a presentation at an scientific conference and it goes down well . or when a student of mine 
publishes the results of his/her own experimental work for the first time .   

Some people might have the impression that laboratory work is monotonous. You say that you enjoy it and find it 
fulfilling. What are all the things that science gives you?  

Science gives me a sense of freedom; it’s a great feeling when you come across something interesting, some-
thing that might be unique . Work is never monotonous: it develops your creativity . I keep learning new things, 
making new discoveries that might help me in practice . It is enriching to be in constant contact with young 
people within a team of outstanding experts .    

The Loschmidt Laboratories, where you work, are on the new university campus. How would you compare the 
conditions there with those of workplaces abroad?

Six years ago I stayed and did research at the University of Warwick in england, where I familiarized myself with 
a new methodology for characterizing the structure of enzymes . at that time I was hugely impressed with labora-
tories in other countries . Now I can make the bold assertion that our laboratories are equipped to the same level 
of excellence as laboratories elsewhere in the world . We work with teams from Germany and Japan, for instance, 
and students from abroad come to us for study and research purposes – this is surely proof of the level we have 
attained . In terms of apparatus we are keeping up easily with leading laboratories elsewhere in the world .       

Bearing in mind your workload, do you have any time at all for hobbies? 
of course – relaxation is very important to me, not least because my work in the laboratory is often very de-

manding . I like swimming and reading good books . I used to enjoy amateur dramatics, but these days I don’t 
have enough time for it . I still go to the theatre as a spectator – Brno has lots to offer in this regard .    

What is protein engineering? 
radka chaloupková is a specialist in protein engineering, a modern scientific discipline that studies rela-

tionships between the structure and function of proteins . Its aim is to understand how proteins work, how 
their properties can be improved upon, and how they can be used in other areas, such as biomedicine and 
biotechnologies .  

Dr. radka Chaloupková (32) is a graduate of the faculty of Science of Masaryk University; she success-
fully completed her doctoral thesis in biochemistry . Having spent some time abroad for study and research 
purposes, today she teaches at the faculty of Science and works at the loschmidt laboratories of Masaryk 
University, where she leads one of four teams of scientists . She has published articles in a number of prestigious 
science journals . dr . chaloupková’s research is focused on detailed understanding of the structure and function 
of certain groups of enzymes . She and 
her team work to enhance the qualities 
of the enzymes . their findings can be 
used for decontamination of toxic com-
pounds in the environment and in bio-
synthesis for the production of optically 
pure compounds which can then be 
used in the production of pharmaceuti-
cal products . 

loschmidt laboratories
department of experimental Biology, 
faculty of Science, Masaryk University,
kamenice 5/a13, 625 00 Brno,
Phone: +420 549 493 467
e-mail: jiri@chemi .muni .cz
http://loschmidt .chemi .muni .cz



ÚsTaV aNTroPoLoGIE 
Kotlářská 2, 611 37 brno, Česká republika  
tel.: +420 549 491 432, fax: 541 211 214
http://anthrop.sci.muni.cz/

Ředitel
prof. PhDr. Jiří svoboda, Drsc.

výzkumná a pedagogická činnost:
Projekty a témata: 
1 . antropologický slovník a encyklopedie antropologie
2 . antropologie sexuality:  Srovnávací sociokulturní analýza  
3 . antropologie smrti: Srovnávací sociokulturní analýza  
4 .  Internetová database lidských kosterních pozůstatků získaných archeologickým výzkumem na Moravě 

a ve Slezsku
5 . Modelové lovecké areály (příklady z pleistocénu, holocénu a aktuální etnologická pozorování) 
6 . Zavedení 3d virtuálních modelů v antropologickém výzkumu

Biologická antroPologie
sociální a kulturní antroPologie
PaleoantroPologie
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Osteometrie lidské klíční kosti. 
Osteometry of human clavicle.

Záběr ze školního antropologicko-archeologického 
výzkumu v Divákách. 
Image from the anthropological-archeological 
excavation in Diváky.

3D model lidské lebky  
s vyznačenými osteometrickými body. 
3D model of the human skull  
with higlighted osteometric points.
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ÚsTaV boTaNIKY 
a ZooLoGIE 
Kotlářská 2, 611 37 brno  
Česká republika 
tel.: +420 549 49 1432, fax: 541 21 1214
http://botzool.sci.muni.cz/

Ředitel
doc. rNDr. Jan helešic, Ph.D.

výzkumná a pedagogická činnost:
Výzkum na Ústavu je zaměřen na ekologii, evoluci a biodiver- biodiver-

zitu sinic, řas, vyšších rostlin a živočichů . Hlavními výzkumnými 
zájmy jsou: systematika vyšších rostlin, bezobratlých a savců; 
evoluce velikosti geonomu organizmů; ekologie společenstev 
suchozemských rostlin, mechorostů; ekologie pramenišť, mok-
řadů a tekoucích vod; ekologie a evoluce parazitů ryb; behavi-
orální a populační ekologie pavoukovců a netopýrů; paleoeko-
logie a makroekologie .

Ústav zajišťuje a garantuje výuku v bakalářském a magis-
terském stupni se specializacemi botanika a zoologie . Ústav je 
školícím pracovištěm doktorského programu biologie s obory 
botanika, ekologie, hydrobiologie, parazitologie a zoologie .  

VýZKUmNé sKUPINY:

Biodiversita a BiosysteMatika rostlin
výzkuM vegetace
výzkuM rašelinišť
výzkuM terestrických BezoBratlých 
- everteBratologie
výzkuM oBratlovců  
- verteBratologie
laBoratoř Biologie tekoucích vod  
- hydroBiologie
výzkuM Monogeneii  
- Parazitologie

Laboratoř cytometrie. 
Laboratory of cytometry.



ÚsTaV ExPErImENTÁLNÍ bILoGIE
Kamenice 5, 625 00 brno, Česká republika  
tel.: +420 549 49 1416, fax: +420 549 49 5533 
http://www.sci.muni.cz/UEb

Ředitel
prof. rNDr. Jan Šmarda, Csc.

výzkumné a pedagogické aktivity:
Mezi oblasti, které jsou předmětem výzkumu Ústavu experimentální biologie, patří:

•	 	Principy proliferace, diferenciace a programované buněčné smrti u nádorových buněk s důrazem na význam 
proteinové rodiny Myb v těchto procesech

•	 	Buněčné signální dráhy řídící buněčnou proliferaci, diferenciaci a smrt, které jsou aktivovány specifickými 
endogenními faktory a cytokiny (fGf, Wnt, tNf, tGf) a jejich interakce s lipidy v normálních a nádorových 
buňkách

•	 	analýza chromosomových aberací relevantních pro progresi nádorů a jejich využití v diagnóze a prognóze 
nádorových onemocnění

•	 	Úloha prokatepsinu d při progresi nádorů
•	 	Molekulární mechanismy řídící diferenciaci osteoklastů
•	 	Buněčné a molekulární faktory zodpovědné za imunitu u hmyzu, molekulární základy magnetorecepce 

u hmyzu a některé aspekty imunitních odpovědí indukovaných patogenními mikroorganismy
•	 	Principy tvorby reaktivních kyslíkových a dusíkových radikálů fagocyty za stresových podmínek
•	 	Principy tvorby reaktivních kyslíkových radikálů během stresu a kvantifikace fotoprotektivních mechanismů 

aktivovaných v komplexech pigment-protein v tylakoidních membránách chloroplastů 
•	 	ekofyziologický výzkum vegetačních oáz antarktidy (ostrov Jamese rosse) .
•	 	Molekulární diagnostika a genomika patogenních bakterií (zvláště klinicky důležitých kmenů rodu 

Staphylococcus) .
•	 	Principy interakcí mezi stafylokokovými kmeny a bakteriofágy
•	 	Vývoj nových diagnostických metod pro molekulární epidemiologii a taxonomii stafylokoků
•	 	Využití magnetických nano a mikročástic s imobilizovanými specifickými ligandy v molekulárně biologické 

diagnostice bakterií 
•	 	Vývoj metod pro evaluaci a rychlou detekci vybraných baktérií mléčného kvašení a bifidobaktetrií v kom-

plexních matricích
•	 	Biologie vybraných zoonotických mikroorganismů, včetně virů
•	 	Vliv faktorů vnějšího prostředí na metabolismus mikroorganismů
•	 	Využití molekulárně biologických metod v ekologii mikroorganismů
•	 	Stanovení proteomu bakterií 
•	 	Výzkum možností aplikace automatizovaných a poloautomatizovaných metod pro identifikaci a charakter-

izaci nových kmenů bakterií s probiotickými vlastnostmi s cílem rozšíření specifických genetických zdrojů pro 
prevenci civilizačních onemocnění 

•	 	Hlavní principy enzymové katalýzy a vývoje enzymů pro environmentální a biomedicínské aplikace
•	 	Principy regulace metabolismu, růstu a diferenciace buněk a tkání funkčními analýzami vybraných genů 

a celých genomů a studium struktury a funkce nezbytných chromozomových elementů, tj . centromer 
a telomer .

•	 	Molekulármí a vývojová biologie hormonálních regulací u rostlin,  funkční genomika a proteomika rostlin
•	 	Výzkum biologických znaků lidské populace od jejích historických kořenů až k současné žijící lidské populaci, 

se zvláštním zaměřením na výzkum historické genetické informace (tzv . ancient dNa)

Ústav experimentální biologie garantuje tři studijní programy Biologie a to na úrovni bakalářské, magisterské 
a doktorské . V bakalářském stupni garantuje výuku oborů Buněčná a molekulární diagnostika, obecná biologie, 
Molekulární biologie a genetika . V magisterském stupni garantuje výuku obecné biologie ve čtyřech zaměřeních 
- fyziologie rostlin, fyziologie živočichů, Mikrobiologie a ekotoxikologie . Na doktorské úrovni Ústav experi-
mentální biologie nabízí vzdělání v následujících oborech: anatomie a fyziologie rostlin, fyziologie živočichů, 
Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, obecná a molekulární genetika, Genomika a proteomika . 
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laBoratoř Molekulární diagnostiky MikroorganisMů
laBoratoř Buněčné diferenciace 
laBoratoř nádorové Biologie a genetiky 
laBoratoř Molekulární cytogenetiky
laBoratoř  Biologické a Molekulární antroPologie
laBoratoř  Molekulární genetiky rostlin
laBoratoř Molekulární Biotechnologie MikroorganisMů 
laBoratoř zoonotických MikroorganisMů
laBoratoř environMentální MikroBiologie
laBoratoř Buněčných signalizací
laBoratoř  iMunologie 
laBoratoř neuroetologie hMyzu
laBoratoř fotosyntetických Procesů
laBoratoř  exPeriMentální histocheMie a Mykorhizy 
laBoratoř stresové fyziologie rostlin
laBoratoř analýzy Biologicky význaMných Molekulových koMPlexů 
laBoratoř Molekulární fyziologie rostlin 
loschMidtovy laBoratoře 
česká sBírka MikroorganisMů 

Solvatace aktivního místa přirozeného (A) a mutantního (B) enzymu (Nature Chemical Biology 5: 727, 2009). 
Solvation of the active site pocket in wild type (A) and mutant (B) enzyme (Nature Chemical Biology 5: 727, 2009).



DEParTmENT of aNThroPoLoGY 
address:  Kotlářská 2, 611 37 brno, Czech republic 
Phone: +420 549 49 1432, fax: 541 21 1214
http://anthrop.sci.muni.cz/

Head
prof. Jiří svoboda

Research and educational activities:
Projects and topics:
1 . the dictionary of anthropology, the encyclopaedia of anthropology
2 . anthropology of the Sexuality:  the comparative Sociocultural analysis .
3 .  anthropology of the death: the comparative Sociocultural analysis of the dying, death, Burial rites and 

rituals . 
4 .  Internet database of Human Skeletal remains Uncovered by archaeological researches in the Moravia and 

Silesia . 
5 .  Hunter-gatherer´s model areas (case studies from Pleistocene, Holocene, and actual ethnological abservations) . 
6 . Introduction of 3d virtual models into the anthropological examination

Biological anthroPology
social and cultural anthroPology
PaleoanthroPology 

DEParTmENT of boTaNY aND ZooLoGY 
address:  Kotlářská 2, 611 37 brno, Czech republic 
Phone: +420 549 49 1432, fax: 541 21 1214
http://botzool.sci.muni.cz/

Head
assoc. prof. Jan helešic

Research and educational activities:
research focus of the department is on ecology, evolution and biodiversity of cyanobacteria, algae, vascular 

plants and animals . Main topics of current research include systematic of vascular plants, invertebrates and 
mammals, evolution of organism’s genome size, ecology of terrestrial plant communities, mires, fens, wetlands 
and running waters, ecology and evolution of fish parasites, behavioural and population ecology of spiders and 
bats, palaeoecology and macroecology .
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Záběr z expedice na Sibiř.
Image from Siberian expedition.

3D model věstonické Venuše.
3D model of Venus from Věstonice.
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the department provides education at the bachelor’s and master’s level in systematic Biology and ecology, 
with specializations in either Botany or Zoology . there are five doctoral study programmes: Botany, ecology, 
Hydrobiology, Parasitology and Zoology . 

Plant Biodiversity and BiosysteMatics grouP
vegetation science grouP
Mire ecology grouP
terrestrial inverteBrates research grouP
verteBrate research grouP
hydroBiology - laBoratory of running Waters Biology
Parasitology - Monogenean research grouP

Křídlo pakomára.
Wing of ceratopogonid.



DEParTmENT of ExPErImENTaL bIoLoGY
address: Kamenice 5, 625 00 brno, Czech republic  
Phone: +420 549 49 1416, fax: +420 549 49 5533 
http://www.sci.muni.cz/UEb

Head
prof. Jan Šmarda

Research and educational activities:
research activities at the department of experimental Biology include the following areas:

•	 	Principles of regulation of metabolism, growth and differentiation of cells and tissues by functional analyses 
of selected genes and complete genomes . description of structure and function of indispensable chromo-
some elements, e .g . centromeres and telomeres .

•	 	Molecular and developmental biology of plant hormonal regulations, plant functional genomics and proteomics .
•	 	Principles of proliferation, differentiation and programmed cell death in cancer cells with emphasis on the role 

of the Myb protein family in these processes .
•	 	cell signalling pathways triggered by specific endogenous factors and cytokines (fGf, Wnt, tNf, tGf) and 

their interactions with lipids in normal and cancer cells controlling cell proliferation, differentiation and cell 
death .

•	 	analysis of chromosomal aberrations relevant to tumor progression and their use in diagnosis and prognosis 
of cancer diseases .

•	 	the role of procathepsin d in cancer progression .
•	 Molecular mechanisms regulating differentiation of osteoclasts .
•	 	cellular and molecular factors of insect immunity, molecular basis of insect magnetoreception, and some 

aspects of immune processes induced by pathogenic microorganisms .
•	 	Inflammation and principles of formation of reactive oxygen and nitrogen species by phagocytes during 

a stress .
•	 	Principles of formation of reactive oxygen species during a stress and quantification of photoprotective 

mechanisms activated in pigment-protein complexes of chloroplastic thylakoid membranes .
•	 ecophysiological research of antarctic vegetation oases (James ross Island) .
•	 	Molecular diagnostics and genomics of pathogenic bacteria (especially of clinically important species of 

Staphylococcus) .
•	 Principles of interactions between staphylococcal strains and bacteriophages .
•	 development of novel diagnostic methods for molecular epidemiology and taxonomy of staphylococci .
•	 	Use of magnetic carriers with immobilized selective ligands in dNa diagnosis of bacteria using methods of 

molecular biology .
•	 development of methods for evaluation and rapid detection of selected lactic acid bacteria .
•	 	fundamental principles of enzymatic catalysis and development of enzymes for environmental, chemical 

and biomedical applications .
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department of experimental Biology is 
a guarantee of three study programs within 
the field of Biology at the Bachelor, Master and 
doctoral levels . the Bachelor studies include 
cellular and Molecular diagnostics, General 
Biology, Molecular Biology and Genetics . the 
Master studies include General Biology with 
four specializations (Plant Physiology, animal 
Physiology, Microbiology and ecotoxicology) 
and Molecular Biology . at the postgradu-
ate level, the department offers education in 
the following fields: anatomy and Physiology 
of Plants, animal Physiology, Microbiology, 
Molecular and cellular Biology, General 
and Molecular Genetics, Genomics and 
Proteomics .

laBoratory of MicroBial Molecular diagnostics
laBoratory of cell differentiation
laBoratory of tuMor Biology and genetics
laBoratory of Molecular cytogenetics
laBoratory of Biological and Molecular anthroPology
laBoratory of Plant Molecular genetics
laBoratory of MicroBial Molecular Biotechnology 
laBoratory of zoonotic MicroorganisMs
laBoratory of environMental MicroBiology
laBoratory of cell signalling 
laBoratory of iMMunology
laBoratory of insect neuroetology
laBoratory of Photosynthetic Processes 
laBoratory of exPeriMental histocheMistry and Mycorrhiza
laBoratory of Plant stress Physiology 
laBoratory of analysis of Biologically iMPortant Molecular coMPlexes
laBoratory of Molecular Plant Physiology core facility 
loschMidt laBoratories
czech collection of MicroorganisMs

Snímek imunofluorescenčně 
značených lidských nádorových buněk.
Human tumor cells labeled 
by immunofluorescence.



Tomáš Tyc

f�ZIka – to JSoU VěcI 
Z každodeNNíHo žIVota

Vymyslel plášť neviditelnosti, který dokáže 
pomocí rafinovaného optického klamu skrýt 
věci před lidským okem. Teď pracuje na koncep-
tu dokonalé čočky, prostřednictvím níž by bylo 
možné pozorovat objekty běžným mikroskopem 
nezachytitelné – třeba ty, které jsou menší než 
vlnová délka světla. Není ale řeč o vynálezci ze 
sci-fi románů, ale o teoretickém fyzikovi Tomáši 
Tycovi z Přírodovědecké fakulty masarykovy 
univerzity. 

Jak jste se vlastně dostal k fyzice?
Přemýšlel jsem o fyzikálních jevech kolem sebe už odmalička . Hlavně mě k tomu přivedla kniha od Jakova 

Perelmana nazvaná Zajímavá fyzika . Perelman se v ní totiž zamýšlí nad spoustou pozoruhodných věcí z každo-
denního života, které mají co dělat s fyzikou . Postupně jsem tak začal sám pozorovat svět kolem sebe z fyzikál-
ního hlediska, což mě dovedlo na matematické gymnázium a později i ke studiu fyziky na Přírodovědeckou 
fakultu Masarykovy univerzity .

Zajímavá fyzika je i název jedné z vašich přednášek na fakultě. Tak moc vás kniha inspirovala, že z ní těžíte 
dodnes?

chtěl jsem se tím k Perelmanovi přihlásit, protože se sám o něco podobného jako on také snažím, a myslím, 
že docela s úspěchem . Přednášku, v níž podávám výklad různých fyzikálních jevů z běžného života, si jen letos 
zapsalo kolem 120 studentů . 

Na vysokých školách se člověk příliš často s takovými typy předmětů nesetká. Jak jste s tím začal?
Nevzniklo to samozřejmě naráz . Vykládal jsem o fyzikálních jevech, které kolem sebe pozoruju, kamarádům a 

časem mě napadlo, že bych to měl dostat více mezi lidí . Nejdřív jsem začal mladším studentům ukazovat poku-
sy, až se z toho vyvinul nejen samostatný volitelný předmět, ale také show pro veřejnost . Velice mě totiž baví 
něco předvádět před lidmi . Pro brněnskou hvězdárnu jsem připravil takový cyklus deseti velkých představení, 
pokaždé pro dvě stě lidí, a kromě toho dělám pravidelně různá vystoupení ve školách .

Proč zrovna ve školách? Cítíte potřebu popularizovat vědu?
Zdá se mi to jako užitečná věc, a když vím o něčem zajímavém, tak je škoda nepředávat to dál . Na středních 

školách navíc fyzika obvykle nepatří k zrovna zajímavým předmětům . Mnohdy se v ní nedělají pokusy a neuka-
zuje se ta její poutavá a přitom velmi praktická stránka – tedy že to nejsou jen vzorce, ale velmi hmatatelné věci 
úplně všude kolem nás .

Co třeba ve svých show a na hodinách ukazujete?
teď jsem například předváděl ohyb světla v akváriu . Naplnil jsem ho vodou a nasypal na dno sůl . ta se postup-

ně rozpouštěla a vznikl tam spád koncentrace soli . U dna byla koncentrace velká, nahoře malá . když jsem do 
akvária posvítil laserem, bylo krásně vidět, jak se paprsek ohýbá . to ilustruje, jak se chová světlo v prostředí 
s proměnným indexem lomu . Šíří se po trajektorii, kterou urazí v nejkratším čase, jde tedy oklikou, ale přesto 
rychleji, než kdyby šlo přímo . V zásobě mám hodně podobných jevů .

Kromě popularizace se samozřejmě věnujete také vědě samotné. Dříve jste se specializoval na kvantovou informa-
ci, teď se věnujete optice. Co považujete za svůj největší vědecký úspěch?

Určitě návrh neviditelného pláště nového typu, který by mohl umožnit neviditelnost v širší oblasti spektra . 
tedy ne jen pro jednu barvu, jak ho navrhovali vědci dříve, ale pro více barev najednou . Jedná se o už dva roky 
staré poznatky, které jsme vydali v časopise Science . teď jsem ale zvědavý, jaký úspěch bude mít náš nový objev 
dokonalé čočky .
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V čem spočívá?
Běžná čočka funguje tak, že světlo, které vychází z nějakého svítícího zdroje, shromáždí v jiném bodě a vytvoří 

tak obraz . Vždy je to ale zobrazení nedokonalé . Je tam určitá chyba, u které se mělo za to, že nejde z fundamen-
tálních fyzikálních principů odstranit . dokonalá čočka by měla být schopná shromáždit paprsky všechny a přes-
ně je v jednom místě zobrazit . Navíc by díky tomu mohla ukázat i věci, které jsou menší, než je vlnová délka 
světla . toho nejsou čočky v mikroskopech schopné – umí zobrazit věci jen asi do velikosti poloviny vlnové délky . 
takto velké jsou bakterie . Na takový virus si už ale musíte vzít elektronový mikroskop . Pomocí naší dokonalé 
čočky by to nemuselo být potřeba . Uvidíme ale, jak to bude všechno reálné . Zatím téma zpracováváme .

Co vás na vaší práci baví?
Baví mě, že můžu zkoumat různé nové zajímavé věci . Prostě dobrodružství poznání – nacházíme něco, co už 

tady je, a třeba dlouho, ale nikdo to ještě neví . Je to často taková úžasná křížovka, ve které vám všechno postup-
ně zapadá do sebe, až na vás vykoukne tajenka . Je v tom velká krása . taky je fajn, že to, co vím nebo na co jsem 
přišel, můžu předávat studentům a že o tom můžeme diskutovat . Jsem taky rád, že můžu často někam cestovat 
– třeba do zemí, jako jsou korea, Singapur, nebo do Skotska, kam dostávám pozvání na vědecké stáže .

Je pro vědce hodně důležité takhle vyjíždět?
Pro mě osobně opravdu dost . když jsem tady doma, tak po mně z pochopitelných důvodů pořád někdo 

něco požaduje, řeší se různá administrativa, a na samotnou vědeckou práci, tedy v mém případě na to sednout 
si a třeba jen přemýšlet, je relativně málo času . Velice rád proto jezdím hlavně na univerzitu v St andrews ve 
Skotsku, kde mám kolegu Ulfa leondhardta, se kterým se můžu bavit o různých problémech, a pak nad nimi 
taky v klidu přemýšlet . Načerpám tam takhle vždycky za pár měsíců inspiraci a pak, když se vrátím domů, to 
vždycky ještě dlouho zpracovávám .

Nelákalo vás jít pracovat někam do zahraničí?
Masarykova univerzita mi vyhovuje jako taková základna, odkud vyjíždím . Sice jsem tady už deset let od 

studií až po profesuru, ale postgraduální studium jsem dělal napůl v Německu, byl jsem na stážích ve Vídni, 
v austrálii, v kanadě . Ve Skotsku jsem strávil dohromady už rok . ale vždycky se sem rád vracím . Mám tady taky 
šikovné studenty a navíc mi vyhovuje Brno . Nemám moc rád města, ale Brno není tak velké a navíc má krásné 
okolí – na severu Moravský kras, na jihu zase vinařský kraj . Je to prostě dobré místo pro život .

Máte kromě vědy ještě jiné koníčky?
fyzika mě zaměstnává hodně, ale máme teď se ženou tři malé děti a to mě vytíží asi úplně nejvíc . ale samo-

zřejmě člověka baví i jiné věci – já třeba rád fotím nebo jezdím na kole a v zimě chodím na běžky .

Prof. mgr. Tomáš Tyc, Ph.D ., je 
absolventem Přírodovědecké fakul-
ty Masarykovy univerzity v oboru teo-
retická fyzika, ve kterém zde získal také 
své další akademické tituly . Původně se 
zabýval tématem kvantové informace, 
v posledních letech se ale zaměřuje na 
téma optiky . Velký ohlas vzbudil jeho 
návrh neviditelného pláště nového 
typu . Výsledky tohoto výzkumu pub-
likoval v časopise Science . Pravidelně 
vyjíždí na zahraniční stáže po celém svě-
tě a publikuje v prestižních mezinárod-
ních periodikách .

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Přírodovědecká fakulta,  
Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, 
Česká republika
tel .: +420 549 49 7789
e-mail: tomtyc@physics .muni .cz

Při připojení cívky k akumulátoru s napětím 12 voltů a jejím opětov-
ném odpojení se díky elektromagnetické indukci vytvoří napětí až 
několika tisíc voltů. Takové napětí nám uštědří řádný kopanec.
When a coil is connected to a 12 Volt car battery and then disconnect-
ed, a voltage of a few thousand volts emerges due to electromagnetic 
induction. Such a voltage can cause an electric shock (see figure).



Tomáš Tyc

 PH�SIcS IS aBoUt eVer�da� lIfe
he devised an invisibility cloak that is able to hide things from the human eye by means of a sophisti-

cated optical illusion. Now he is working on a perfect lens that could make it possible to observe things 
that cannot be seen through a common microscope – objects smaller than the wavelength of light. We’re 
not talking here about an inventor in a science-fiction novel; the man in question is theoretical physicist 
Tomáš Tyc of masaryk University’s faculty of science.   

How did you become a physicist? 
I’ve thought about physical phenomena around us since I was small . My main inspiration was a book by �akov 

Perelman called Interestng Physics . In this book Perelman considers many remarkable things from everyday life 
that have something to do with physics . Gradually I began to observe things around me from a physical point of 
view; this took me to a grammar school that specialized in mathematics and from there to the study of Physics 
at Masaryk University’s faculty of Science . 

Interesting Physics the title of one of your lectures at the Faculty. The book must have been a real inspiration for you 
if you still draw on it today. 

By the title of the lecture I wanted to declare my enthusiasm for Perelman: I’m trying to achieve something 
similar, with some success so far, I believe . In the lecture I give an exposition of various physical phenomena 
from everyday life . this year, about 120 students signed up for it .   

It’s unusual to find a subject like this being taught at university. How did it begin?
It was not an instantaneous thing, of course . I would talk to my friends about physical phenomena I observed 

around me, and over time it dawned on me that I should take these observations to more people . to begin 
with, I demonstrated certain experiments to younger students; an optional course evolved out of this which 
was also a kind of show for the general public . I really enjoy giving public demonstrations . I gave a series of ten 
large shows – each for two hundred people – at the Brno planetarium, and I have various shows that I perform 
regularly in schools .   

Why schools? Do you feel the need to popularize science?
It seems to me a useful thing to do . If I know about something interesting, it seems a shame not to pass this 

knowledge on . and at secondary school physics is often not the most interesting of subjects; in many cases no 
experiments are done, and the thrilling (albeit very practical) aspect of the subject remains hidden . What we’re 
dealing with are not models, after all, but tangible objects that are everywhere around us . 

Can you give us an example of what you demonstrate in your shows and classes? 
recently I demonstrated the refraction of light in an aquarium . I filled this with water and poured in some 

salt . the salt gradually dissolved and a gradient of salt concentration occurred . the concentration was high at 
the bottom, low at the top . When I shone a laser into the aquarium, you could see beautifully how the beam 
was bent – the ray formed an arch . I was able to illustrate how light behaves in an environment with a changing 
index of refraction . It travels along the trajectory it can cover in the shortest time; although it takes a detour, still 
it travels more quickly than if its route were direct . I have a large store of such phenomena .  

Your interest in science is not limited to the popular. You once specialized in quantum information science and now 
your work is focused on optics. What do you consider to be your greatest achievement as a scientist?  

Without doubt the design for a new type of invisible cloak that could make invisibility possible over a broader 
spectral range, i .e . not for one colour only, as scientists projected earlier, but for more than one colour at a time . 
We did our work on this two years ago, and the results appeared in the journal Science . Now we’re curious to 
discover what kind of success we’ll get with our latest discovery – that of the perfect lens .

Tell us about this. 
the regular lens works as follows: the light radiated by a source of light gathers on a different spot, where it 

forms an image . But this is always an imperfect image . there is a flaw here whose removal was thought to be 
impossible for reasons of fundamental physical principles . the perfect lens should be able to collect all beams 
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and thereby produce a precise image on a single spot . thanks to this we should also be able to show objects that 
are smaller than the wavelength of light . the lenses of microscopes are not capable of this – they can show objects 
no smaller than a size corresponding to half a wavelength of light, such as bacteria, and for such a virus you have 
to use an electron microscope . thanks to our perfect lens, this may no longer be necessary . But we’ll have to see 
how realistic all of this is . We’re still working on it .       

What do you enjoy about your work?
I enjoy the fact that I can explore a variety of new, interesting things . the adventure of discovery – finding 

something that has perhaps been here for a long time but that no one knows about . often it’s an amazing puz-
zle in which everything falls into place gradually until the solution pops out . there’s a lot of beauty in this . It’s 
also great that I that can pass on what I know or what I’ve found out to students, and that we can discuss it . I’m 
very pleased that I often get the chance to travel – to countries like korea and Singapore, or to Scotland, where 
I’m invited on research stays .     

Is it very important for a scientist to spend time away?
for me, it really is . When I’m at home, for obvious reasons people are always making demands of me, and 

there are various administrative matters I have to deal with . for actual scientific work – which in my case means 
sitting down and perhaps just thinking – there is relatively little time . for this reason, I’m always happy to go to 
the University of St andrews in Scotland, where I can discuss various problems with my colleague Ulf leonhardt 
and then think about them in peace . In this way, I imbibe so much inspiration over a few months that after 
I return home I can draw on it for a long time .  

Have you ever been tempted to pursue your career abroad?
Masaryk University suits me very well as a base . I’ve been here 

now for ten years . I was a student here and I  achieved my pro-
fessorship here, although I completed half of my postgraduate 
studies in Germany and have spent time for study and research 
purposes in Vienna, australia, canada, and a total of a year in 
Scotland . But I’m always glad to return here – I teach good stu-
dents here, and besides, Brno suits me . I’m not keen on cities, 
but Brno is not that big and has beautiful surroundings – the 
Moravian karst to the north, the wine-growing region to the 
south . quite simply it’s a good place to live .  

Apart from science, do you have any hobbies?
Physics keeps me very busy, but my wife and I now have three 

small children and they keep me busier still . But of course I enjoy 
other things, too – I like taking photos and cycling, and in winter 
I enjoy cross-country skiing .  

Professor Tomáš Tyc graduated from the faculty of Science 
of Masaryk University in theoretical Physics; it was in this disci-
pline, too, that he gained his other academic qualifications and 
titles . His original field of interest was quantum information 
science, but in recent years he has been concerned with op-
tics . His proposal for a new type of invisible cloaking was very 
well received, and the results of his research were published in 
the journal Science . He travels regularly to various places of the 
world for purposes of study and research . His work is published 
in prestigious international publications . 

Institute of theoretical Physics and astrophysics – Physics Section
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, Bld . 6, cZ-61137 Brno
Ph . +420 549 49 7789
e-mail: tomtyc@physics .muni .c

Van de Graaffův generátor je zdrojem velmi 
vysokých napětí. Lze s ním provádět zajíma-
vé experimenty, např. osobě nabité pomocí 
generátoru vstávají vlasy na hlavě díky odpu-
divým elektrickým silám. Velké generátory se 
v praxi používají jako zdroje napětí k někte-
rým elektronovým mikroskopům.
Van de Graaff generator is a source of a very 
high voltage. It can be used for interesting 
experiments, e.g. for demonstrating electrical 
attraction of two oppositely charged spheres. 
Large generators are used as voltage supplies 
for certain types of electron microscopes.
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ÚsTaV TEorETICKé fYZIKY a asTrofYZIKY
adresa: Kotlářská 2, 611 37 brno, Česká republika 
tel.: +420 549 49 4083, fax: +420 541 21 1214
http://www.physics.muni.cz/drupal/?q=utfa

Ředitel
prof. rNDr. michal Lenc, Ph.D.

výzkumné a výukové aktivity:
oddělení fyzikálního vzdělávání zajišťuje základní kurz matematiky pro studenty astrofyziky a lékařské fyziky 

ve studijním programu aplikovaná fyzika, ale stejně tak i pro studenty Biofyziky ve studijním programu fyzika . 
oddělení také vyučuje vybrané kapitoly obecné fyziky, teoretický fyziky a matematiky pro studenty všech fyzi-
kálních studijních programů .

oddělení teoretické fyziky zajišťuje kompletní studijní program obecné teoretické fyziky pro všechny studen-
ty fyziky a pokročilý program teoretické fyziky a specializované přednášky dle vědeckého zaměření přednášejí-
cích, t .j . např . kvantová gravitace, Strunová teorie nebo kvantová optika .

oddělení je také odpovědné za kurzy základních a pokročilých matematických metod ve fyzice .
oddělení astrofyziky je odpovědné za studijní program aplikovaná fyzika - astrofyzika a nabízí kompletní 

bakalářské a magisterské přednášky z astronomie, astrofyziky a kosmologie stejně tak jako pokročilé přednášky 
závisející na výzkumném zaměření přednášejících, t .j . např . Horké hvězdy, Proměnné hvězdy, Praktická astrofy-
zika, fyzika hvězdných atmosfér nebo fyzika chladných hvězd .

oddělení teoretické fyziky 
oddělení astrofyziky 
oddělení fyzikálního vzdělávání 
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Grafické znázornění tzv. virtuální-
ho prostoru, abstraktní matematic-
ké struktury, která byla využita pro 
návrh neviditelného pláště nového 
typu. Tento plášť umožňuje reali-
zovat neviditelnost v širokospekt-
rálním oboru a mohl by tak vést až 
k praktické neviditelnosti.
Graphical illustration of virtual spa-
ce, a mathematical construction 
that has been employed for propo-
sing an invisibility cloak of a new 
type.  This cloak enables invisibility 
in the broad band of the spectrum 
of light, and thus could pave the 
way to practical invisibility.



ÚsTaV fYZIKY KoNDENZoVaNýCh LÁTEK
adresa: Kotlářská 2, 611 37 brno, Česká republika 
tel.: +420 549 49 1460, fax: +420 541 21 1214 
http://www.physics.muni.cz/ufkl/

Ředitel
prof. rNDr. Josef humlíček, Csc.

výzkumné a výukové aktivity:
Výzkum je soustředěn na vybrané materiály a struktury, zejména na jejich optickou odezvu a strukturní vlast-

nosti . Zabýváme se především vybranými kovy, polovodiči a izolátory, a to v jejich objemové podobě, nebo jako 
složkami vrstevnatých struktur . optickou spektroskopii v širokém oboru (od daleké infračervené do ultrafialo-
vé oblasti) používáme ke studiu vibračních a elektronových stavů a jejich interakcí, např . ve změnách optické  
odezvy s teplotou . Strukturní vlastnosti jsou studovány hlavně rentgenovou difrakcí a reflexí . Největší pozor-
nost věnujeme nízkorozměrným polovodičovým strukturám, vysokoteplotním supravodičům, multivrstvám 
kov-polovodič-izolátor a polymerům .

Hlavní výuková zátěž ústavu spočívá v základních a specializovaných kurzech fyziky, rozsáhlých praktických 
kurzech a zčásti v kurzech teoretické fyziky .

Ústav rovněž realizuje výuku v mezifakultním studiu fyzikálního inženýrství a v bakalářském a magisterském 
studiu optometrie . Na ústavu funguje laboratoř polovodičových technologií s čistými prostorami, podporovaná 
firmou on Semiconductor cr, používaná především k výukovým účelům . Ústav rovněž organizuje výuku biofy-
ziky a má k dispozici biofyzikální laboratoř .

oPtické laBoratoře
rentgenové laBoratoře
čisté Prostory Pro si technologii
Biofyzikální laBoratoř
MikroskoPická laBoratoř

Fourierovský infračervený spektrometr,  
elipsometr a Ramanovskýmikroskop. 

FTIR spectrometer, ellipsometer and Raman microscope.

Elipsometr pro měření in-situ v ultravysokém vakuu.
 In-situ ellipsometer mounted on UHV chamber.
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ÚsTaV fYZIKÁLNÍ ELEKTroNIKY
adresa: Kotlářská 2, 611 37 brno, Česká republika 
tel.: +420 549 49 7763,fax: +420 541 21 1214
http://www.physics.muni.cz/kfe/

Ředitel
prof. rNDr. David Trunec, Csc.

výzkumné a výukové aktivity:
Hlavními aktivitami Ústavu fyzikální elektroniky jsou výzkum a vývoj aplikací nízkoteplotního plazmatu 

a ionizovaných plynů . V dané oblasti se provádí jak teoretický tak i experimentální výzkum . Náš hlavní projekt 
– výzkumný záměr MSM0021622411 – je zaměřen na studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizoter-
mickém nízkoteplotním plazmatu a interakcí plazmatu s povrchem pevných látek .
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Laboratoř elektrostatického zvlákňování využívající původní české patentované technologie  
– technologická linka na vytváření nanovláken (NS LAB 500).
Laboratory of electrostatic spinning using original patented czech technology
Technologic line for creating of nanofibres (NS LAB 500).



oddělení PlazMové dePozice a charakterizace Materiálů
oddělení diagnostiky PlazMatu a eleMentárních Procesů
oddělení atMosférických výBojů
oddělení oBecné fyziky a didaktiky
oddělení PlazMocheMie a atoMové sPektrocheMie

DEParTmENT of ThEorETICaL PhYsICs  
aND asTroPhYsICs
address: Kotlářská 2, 611 37 brno, Czech republic 
Phone: +420 549 49 4083, fax: +420 541 21 1214
http://www.physics.muni.cz/drupal/?q=utfa

Head
prof. michal Lenc

Research and educational activities:
the division of Physics education provides the basic course of Mathematics for the students in astrophysics 

and Medical Physics {applied Physics Study Programme) and the students in Biophysics (Physics Study 
Programme), and selected subjects of General Physics, theoretical Physics, and Mathematics courses for the 
students in all Physics Study Programmes .

the division of theoretical Physics provides a complete programme of basic theoretical physics for all physics 
students and the advanced programme in theoretical physics and specialized courses according to the scienti-
fic orientation of the staff . the division is also responsible for courses both in basic and advanced mathematical 
methods for physics .

the astrophysics division supports the applied Physics - astrophysics bachelor’s degree programme and 
it offers complete general undergraduate and graduate courses in astronomy, astrophysics and cosmology 
as well as advanced courses depending on research fields of the staff members, e .g . Hot Stars, Variable Stars, 
Practical astrophysics, Physics of Stellar atmospheres or Physics of cool Stars . 

division of theoretical Physics
division of astroPhysics
the division of Physics education

Proces zvlákňování (Nanospider TM).
Spinning proces (Nanospider TM).

Modifikace nanovlákenných vrstev systémem plazmových trysek.
Modification of nanofibric layers by plasma jet system.
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DEParTmENT of CoNDENsED maTTEr PhYsICs
address: Kotlářská 2, 611 37 brno, Czech republic 
Phone: +420 549 49 1460, fax: +420 541 21 1214 
http://www.physics.muni.cz/ufkl/

Head
prof. Josef humlíček

Research and educational activities:
research activities are focused on studies of selected materials and layered structures, in particular of their 

optical response and structural properties . We are particularly interested in metals, semiconductors and insu-
lators: they are studied either independently, or as constituents of layered systems . optical spectroscopy in 
a wide range (from far-infrared to ultraviolet) is used to investigate vibrational and electronic states and their 
interactions, e .g . as the changes of the optical response with temperature . the structural properties are studied 
mainly by x-ray diffraction and reflection . attention is paid mainly to low-dimensional semiconductor structu-
res, high-temperature superconductors, metal-semiconductor-insulator multilayers, and polymers .

the main educational activities consist of basic and specialised courses in physics, extensive laboratory cour-
ses, and they also involve parts of the courses of theoretical physics . the department is responsible for a range 
of courses in the inter-faculty studies in physical engineering and bachelor and master studies of optometry . 
the department runs a cleanroom facility for semiconductor technologies (sponsored by on Semiconductor 
cr); they are devoted mainly to educational purposes .

oPtical laBoratories
x-ray laBoratories
clean rooM for si technology
BioPhysical laBoratory
MicroscoPy laBoratories
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Rentgenový reflektometr a difraktometr.  
X-ray reflectometer and diffractometer.



DEParTmENT of PhYsICaL ELECTroNICs
address: Kotlářská 2, 611 37 brno, Czech republic 
Phone: +420 549 49 7763, fax: +420 541 21 1214
http://www.physics.muni.cz/kfe/

Head
prof. David Trunec

Research and educational activities:
the principal activities of the department of Physical electronics are research and applications of low-tem-tions of low-tem-

perature plasma and ionized gases . they are studied from both theoretical and experimental points of view . 
our main research project MSM0021622411 is focused on study and applications of plasma chemical reactions 
in non-isothermic low temperature plasmas and on interactions of plasma with solid surfaces . We are studying 
and developing plasmochemical technologies whose great part is focused to the area of surface treating and 
modifications based on nanotechnological level . these areas are following: synthesis or modificatons of differ-
ent kinds of nanomaterials (carbon nanotubes, crystalic diamond in nanoscale, nanostructural ultrahydropho-
bic layers, structures from nanofibres etc .), creating of nanocomposites, modification of classic polyreactions 
due to producing new polymers (for utilization their new properties) . our extensive cooperation with industry 
based on many projects allows us to realize and implement the reached results quickly in practise . Good exam-
ple is also the new recently opened laboratory of electrostatic spinning, which was built in co-operation with 
elmarco company s .r .o . liberec . this laboratory will be used for research and verifying of new techniques and 
methods for modification and improvement of nanofibres production, using plasmochemical procedures .procedures .

grouP of PlasMa dePosition  
and Material characterization
grouP of PlasMa diagnostics  
and eleMentary Processes
grouP of atMosPheric-Pressure  
gas discharges
grouP of general Physics  
and didactics
grouP of PlasMa cheMistry and atoMic sPectroMetry

Povrch různých materiálů s nanostrukturní  
ultrahydrofobní povrchovou úpravou.
Surface of different materials with nanostructural 
ultrahydrophobic treatment.

Systém plazmových trysek. 
Plasma jet system.

Plazmová tužka (A) a její uplatnění 
při chemických syntézách  
v kapalném prostředí (B).
Plasma pencil (A) and it`s realization 
in chemical synthesis in liquid (B).
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radek Škoda 

V GeoloGII Je Stále  
co oBJeVoVat

Jednatřicetiletý geolog radek Škoda 
odhaluje chemická tajemství nejrůznějších 
hornin, ale třeba i různých kousků archeolo-
gických nálezů. Pracuje totiž s elektronovou 
mikrosondou. o jeho pracoviště je zájem 
nejen v Česku, ale i v zahraničí. „Pracujeme 
i pro soukromé subjekty, ale to víte, že když 
něco objevíme, je to vzrušující, i když nejde 
zrovna o náš výzkum,“ usmívá se geolog.

Co všechno elektronová mikrosonda umí?
Je to v podstatě elektronový mikroskop doplněný o další detektory, díky nimž dokážeme určovat chemické 

složení z velmi malých objektů, stačí nám k tomu cca 5 mikrometrů velké zrno . Pomocí mikrosondy se dá dělat 
nejen základní výzkum, ale třeba i „průmyslová špionáž“, kdy chce zadavatel zjistit například složení průmyslo-
vých výrobků, dejme tomu polovodičů, optických vláken atd . Spolupracujeme například s archeology, restaurá-
tory, lidmi ze stavebního průmyslu či chemiky .

K čemu vás archeologové potřebují?
chtějí znát složení například kousků keramiky či historické glazury . Stačí střep barvy z malby či fresky, my 

z něj uděláme řez a jsme schopni vidět, kolik je tam vrstev barev, můžeme určit chemické složení anorganického 
pigmentu . Někdo další, kdo tomu rozumí ze stránky archeologické, je z toho schopen vyvodit, že se tento typ 
pigmentu užíval třeba v 15 . století . Zkoumali jsme také historické mince, aniž bychom je nějak upravovali, takže 
unikáty zůstaly nepoškozeny . to je výhoda této nedestruktivní metody . Na základě chemického složení pak 
kolegové určovali, ve které dílně byly mince raženy . 

Je o přístroj velký zájem?
ano . Nejen ze strany českých vědců a nejrůznějších soukromých subjektů, ale měříme i pro kolegy ze zahrani-

čí, ze Slovenska, Polska, rakouska, Maďarska, Německa . Spolupracujeme také s vědci ze Švédska .

Pojďme ale k původnímu využití přístroje – ke geologii. Co vám umí o horninách říct?
Pro geologii je přístroj využíván nejčastěji . Pomocí něj získáváme základní charakteristiku minerálů a hornin 

z nich složených, na základě chemického složení minerálů a jejich variability lze následně lépe určit, co je to za 
horninu a za jakých teplotních a tlakových podmínek vznikla . Pokud jsou v hornině přítomny vhodné minerály, 
jsme schopni určit rovněž její stáří . 

Která oblast geologie oslovuje nejvíc vás?
Vždycky jsem tíhl spíš k mineralogii než petrologii a zajímají mě minerály vzácných zemin . Zabývám se také 

syntézou minerálů za laboratorních podmínek, protože nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu výsledků 
měření na mikrosondě je sada kvalitních standardů o známém složení, ideálně chemicky i strukturně blízkých 
tomu, co se analyzuje . Jelikož je obtížné tyto standardy sehnat, začal jsem si je „péct“ sám . to mě začalo bavit . Ne 
vše se podařilo hned napoprvé, ale narazil jsem při tom na zajímavé věci a začal si syntetizovat minerály, které 
mě zajímají v přírodě, a dopoval je nějakými prvky .

Jak „pečete“ minerály?
Například ve fluxu, kdy smíchám chemikálie potřebné na přípravu dané fáze s určitou solí, která funguje 

za vysokých teplot jako rozpouštědlo . Zahřeji to v platinovém kelímku třeba na 1300 stupňů a následně se to 
nechá pomalu ochlazovat . Během ochlazování začnou z roztoku vypadávat krystalky . Některé syntézy jsem pro-
váděl také ve vodném roztoku v autoklávech . Je o tom napsána spousta „chemických kuchařek“ . Již publikované 
a pro mě vhodné syntézy si modifikuji, takže vlastně vařím podle receptu, jen měním použité suroviny .
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Je toho v geologii hodně objeveného?
Stále je co objevovat, jinak by nevycházelo tolik odborných publikací . Spolupracuji s kolegou v Praze, který 

popíše několik nových minerálů ročně . 

Máte pak radost, když něco takového objevíte?
to víte, že ano . tato práce mě velmi baví . když očekáváte, že by to nějak mělo vyjít, a ono to vyjde jinak, ptáte 

se dál, proč to tak je . když vše vychází podle předpokladů, říkáte si ano, ok, potvrdíte si to, ale není to taková 
zábava . Nenutí to člověka tak moc přemýšlet .

Přijde se často na něco nového pomocí vašeho přístroje?
dnes je to pro mineralogy a petrology jeden ze základních nástrojů . když se pak podaří něco zajímavého 

objevit kolegům, kteří k nám přijedou měřit své vzorky, často to prožívám s nimi .

Baví vás geologie také kvůli práci v terénu?
Sbírat kameny jsem začal už od deseti let . Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsem na geologii šel . doma mám 

dodnes sbírku minerálů . dříve, pokud jsem zařadil nějaký minerál do sbírky, se stal unikátem, kterému se nesmělo 
nic stát . teď už si říkám, že z toho kousek uříznu a podívám se na to pořádně – věda zvítězila (směje se) .

Jste v terénu často?
Snažím se vyjet do terénu asi dvakrát za měsíc . Sice je to pořád o horninách, ale hrozně si u toho odpočinu . 

Prostě mě to baví . 

Jednatřicetiletý mgr. radek Škoda, Ph.D., 
 pracuje na Ústavu geologických věd 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzi-
ty jako operátor elektronové mikrosondy . Za 
vynikající vědecké výsledky získal cenu děkana 
i rektora univerzity a také grant akademie věd 
České republiky na studium minerálů poškoze-
ných vlivem radioaktivních procesů . Je ženatý 
a má dvouletou dceru . 

Ústav geologických věd
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
www .sci .muni .cz

Granitický pegmatit Landsverk I, Evje, Norsko.
Granitic pegmatite Landsverk I, Evje, Norway.

Elektronová mikrosonda Cameca SX 100.
Electron microprobe Cameca SX100.



radek Škoda 

IN GeoloG� tHere’S alWa�S  
SoMetHING NeW to dIScoVer 

Thirty-one-year-old geologist radek Škoda reveals the 
chemical secrets of a great variety of rocks and minerals 
and also various archaelogical finds. he does this by work-
ing with an electron microprobe. his place of work is at-
tracting interest not only from within the Czech republic 
but also from abroad. “We work for private companies, 
too, and as you can imagine, it’s pretty exciting when we 
make a discovery, even if it’s not directly connected with 
our research,” Dr. Škoda explains with a smile.   

What are all the things that a microprobe can do?
Basically it’s an electron microscope supplemented with extra detectors, thanks to which we can determine 

the chemical composition of very small objects; all we need is a grain of about 5 micrometres . We can use a mi-
croprobe not only for basic research but also for ‘industrial espionage’, when – let’s say – the customer wants to 
ascertain the composition of certain industrial products, such as semiconductors and optical fibres . the people 
we work with include archaeologists, restorers, building contractors and chemists .  

What do archaeologists need you for? 
they might want to know the composition of ceramic fragments or glazes . all we need is a chip of paint from 

a fresco from which to make a section – we are able to see how many layers of paint there are, and we can ascer-
tain the chemical composition of mineral pigment . Someone else brings the knowledge of the archaeologist to 
bear on this and deduces that this type of pigment was used – let’s say – in the fifteenth century . We also studied 
old coins without treating them in any way so that these unique objects remained quite undamaged, a decided 
advantage of this non-destructive method . on the basis of the coins’ chemical composition, the archaeologists 
succeeded in determining in which workshop they were produced .  

Is there much interest in your apparatus?
�es . and not only from scientists and a wide range of private entities in the czech republic – we perform 

measurements for individuals and organizations in Slovakia, Poland, austria and Germany and Sweeden . .  

Let us return to the original use of the apparatus – to geology. What is it able to tell you about rocks and 
minerals?  

It is for geology that the apparatus is used most frequently . It allows us to determine the basic characteristics 
of minerals and the rocks into which they compose themselves; from a knowledge of the chemical composi-
tion of minerals and their variability we can ascertain the kind of rock we are dealing with and the conditions 
in which it originated in terms of temperature and pressure . If the right minerals are present in the rock we are 
able, too, to determine its age .  

Which area of geology appeals to you most? 
I’ve always tended more towards mineralogy than petrology, and I’m particularly interested in the minerals in 

rare soils . I also have an interest in the synthesis of minerals in laboratory conditions – because the most impor-
tant factor affecting the quality of results of microprobe measurements is a set of quality standards in respect 
of known compositions, which ideally are both chemically and structurally close to what is being analysed . as 
these standards are difficult to get hold of, I began to ‘bake’ them myself, and I had great fun doing it . I didn’t 
succeed straight away in everything I tried, but in the process I came across some interesting things, and I began 
to synthesize natural minerals I found interesting, doping them with certain elements .   

  
How do you ‘bake’ minerals?
In a flux, for example, by mixing chemicals needed for the preparation of a given phase with a certain salt 

that works at high temperatures as a solvent . I heat it in a platinum crucible to – let’s say – 1300 degrees, then 
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Modrý elbait, Capoeira pegmatit, Brazílie.
Blue elbaite Capoeira pegmatite, Brasil.

Řez alkalickým pegmatitem, Tvedalen, Norsko.
Cross-section of the alkaline pegmatite, Tvedalen, Norway.

I leave it to cool slowly . In the course of cooling crystals begin to fall out of the solution . I have performed some 
syntheses in an aqueous solution in autoclaves . Many ‘chemical cookbooks’ have been written about this . I take 
syntheses that have been published and modify them to suit my needs, so in effect I’m following a recipe but 
changing the raw materials .    

Are there many such discoveries in the area of geology? 
there’s always something new to discover – if this were not the case, there would not be so many publica-

tions for the specialist . I have a colleague in Prague who describes several new minerals every year . 

Is it a pleasure for you to make such discoveries?
�es, of course . I really enjoy this work . If you’re expecting one outcome and you get another, you ask yourself 

why this is . If the outcome is the one you were expecting, you tell yourself, ok, let’s confirm it – but that’s not so 
much fun, and it doesn’t make you think as much . 

Do you often come across something new thanks to your apparatus?
Nowadays it’s a basic tool for mineralogists and petrologists . When people bring their samples to us and we 

succeed in making an interesting discovery for them, often I share their pleasure in this . 

Do you enjoy geological fieldwork, too?
I started collecting stones when I was ten years old . It’s one of the main reasons why I went in for geol-

ogy . I still have a collection of minerals at home today . earlier, every mineral I added to my collection became 
a unique object that was untouchable . Now I say to myself, “let’s cut a little bit off here and take a proper look 
at it  . . .” – science has triumphed . (He laughs) . 

Do you do much fieldwork?
I try to go out about twice a month . ok, it’s still dealing with rocks, but it’s a way of relaxing for me . It’s fun .  

Dr. radek Škoda (31) works as an electron microprobe operator at the department of Geological Sciences 
of Masaryk University’s faculty of Science . thanks to the excellence of his scientific findings he has been award-
ed the dean’s Prize and the rector’s Prize (by the university) and received a grant from the academy of Sciences 
of the czech republic for the study of minerals damaged by the effects of radioactive processes . He is married 
and has a two-year-old daughter .    

department of Geological Sciences
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno, czech republic
www .sci .muni .cz



Kamil Láska 

aNtarktIda Je VýZNaMNýM  
StaBIlIZátoreM klIMatU NaŠí 
PlaNet�

Kdyby se Kamil Láska věnoval tomu, co studoval na 
střední škole, je z něj dnes železničář. Jenže jeho zlákala 
meteorologie a klimatologie. Proto se před lety přihlásil na 
Přírodovědeckou fakultu. „Věděl jsem, že klimatologie se v 
brně učí dobře a navíc prakticky. To pro mě bylo důležité, jako 
člověk z průmyslovky jsem tíhl k technice a měřicím přístro-
jům,“ vzpomíná Láska. Když se jméno tohoto odborníka na 
univerzitě vysloví, téměř všem se dnes hned vybaví výzkum 
antarktidy. masarykova univerzita totiž nedaleko jižního 
polárního kruhu provozuje od roku 2006 výzkumnou stanici 
Johanna Gregora mendela. Nejen brněnští vědci na ni jezdí 
zkoumat antarktidu a Láska zatím nechyběl ani jednou.

Pro běžného člověka je pobyt na Antarktidě něco výjimečného. Jak to po několika expedicích vnímáte vy?
Na jednu stranu mám totožné pocity . Uvědomuji si, že se mi dostalo jistého privilegia . Na druhou stranu je 

to i příjemná rutina . Už vím, co mě tam čeká, a tím pádem se spíš soustředím na to, jestli se nám podaří získat 
všechny meteorologické údaje, které potřebujeme k výzkumu, nebo jaká překvapení nám připraví počasí, pro-
tože zatím byla každá sezona zcela odlišná . Já i ostatní členové expedice vždycky cítíme velká očekávání, jaká 
že sezona bude letos .

Co přesně obnáší váš klimatologický výzkum v Antarktidě? Co musíte na místě udělat?
Po příjezdu musíme vždy zkontrolovat meteorologické stanice . V současnosti jich máme na ostrově Jamese 

rosse sedm . V rámci jednoho z projektů, který se týká ústupu ledovců v oblasti antarktického poloostrova, 
měříme změny velikosti a pohybu dvou vybraných ledovců . Na nich jsou umístěny měřicí přístroje, které v auto-
matickém režimu zaznamenávají klimatické podmínky . Při návštěvě těchto stanic provádíme kromě stažení dat 
výměnu baterií a celkovou revizi . Poškozené přístroje musíme co nejdříve opravit nebo vyměnit . Navíc každo-
ročně mapujeme okraje ledovců, měříme výšku sněhu a strukturu jejich povrchu .

A když přijedete zpátky domů do Česka?
Po návratu musíme postupně všechna data zpracovat . Zrovna teď máme první výsledky a důkazy o tom, že 

oba ledovce ustoupily za posledních třicet let až o několik desítek metrů . to jsme zjistili na základě porovnání 
našich dat s leteckými a družicovými snímky . V současnosti sestavujeme model, který by změny obou ledovců 
mohl co nejlépe vysvětlit . každý ledovec se chová trochu jinak . liší se jak rychlostí pohybu, tak citlivostí vůči 
změnám klimatu . tvar, objem nebo expozice vůči slunečnímu záření patří do souboru parametrů, které nejvíce 
ovlivňují jejich změny a probíhající procesy .

Do oblasti jezdíte už několik let. Je možné nějak generalizovat výsledky vašich výzkumů za tuto dobu?
Zatím jenom částečně, z pohledu klimatologie je totiž zapotřebí delších měření, abychom mohli učinit pat-

řičné závěry . Pyšní jsme ovšem na výsledky z našich předchozích výzkumů, které se týkaly změn ultrafialové-
ho záření v oblasti antarktického poloostrova . Podařilo se nám sestavit a ověřit model, pomocí kterého jsme 
schopni rekonstruovat změny intenzity ultrafialového záření . Nyní dokončujeme ve spolupráci s kolegy z British 
antarctic Survey v cambridge práci, jež se týká rekonstrukce řady UV záření v období před objevením ozonové 
anomálie nad antarktidou . Je to pro nás velká výzva . Jde totiž o komplikovanou práci, která se opírá o různá 
měření a dostupné informace z počátku 60 . a 70 . let minulého století .

Vaše bádání hodně sledují česká média, v nichž proto často vystupujete. Někteří vědci si v rozhovorech zrovna 
nelibují. Co vy?

Nepočítám se mezi dobré řečníky, ale beru to tak, že se snažím popularizovat vědu a základní výzkum . dělat 
polární výzkum ve střední evropě bylo a je komplikované . Současné změny v antarktidě jsou pro laického 
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Středoevropana něco velmi vzdáleného, je třeba trpělivosti a osvěty . Pokud poskytuji rozhovor, snažím se, aby 
lidé pochopili smysl naší práce . lidé si příliš neuvědomují, že antarktida je významným stabilizátorem klimatu 
celé naší planety . doposud neprobádaná území antarktického kontinentu nám mohou poskytnout informace 
o nových formách života nebo například pomoci vysvětlit geologické procesy na jiných planetách, především 
na Marsu .

Kromě textů zásobujete média i fotografiemi, jejichž pořizování je vaším velkým koníčkem.
Stejně jako jiné kolegy mě fascinuje antarktická krajina, ostré skalní štíty, ledopády končící v moři, oblaka 

různých tvarů nebo okouzlující barvy soumraku . loni se nám s kolegou podařilo natočit krásné video, které 
bylo vytvořeno zpomaleným snímáním oblaků vznikajících v závětří antarktického poloostrova . Vytvářela se 
tam krásná čočkovitá oblaka druhu altokumulus . Ve městě člověk není schopen něco takového vnímat, ale 
v polárních oblastech probíhají soumrakové jevy daleko intenzivněji . obloha po západu slunce, které je v obdo-
bí jihopolárního léta jen několik stupňů pod obzorem, je úplně jiná, než jak ji známe například z České republiky . 
k tomu si připočítejte skutečnost, že se nacházíte v blízkosti polárního kruhu a kolem vás jsou jenom sněhobílé 
ledovce . Už jen to s sebou přináší pro fotografa spoustu nádherných scenerií a vděčných objektů na fotografo-
vání . Škoda jen, že nemáme možnost pozorovat polární záři . Z antarktidy totiž odjíždíme začátkem března, tedy 
v době, kdy polární záře nejsou kvůli slunečnímu světlu ještě viditelné .

ačkoliv mgr. Kamil Láska, Ph.D., coby středoškolák 
navštěvoval stavební železniční průmyslovku, dnes je 
uznávaným českým klimatologem . Na Masarykově univer-
zitě vystudoval fyzickou geografii, jeho disertační práce 
nesla název Závislost vybraných meteorologických prvků 
na povětrnostních situacích v prostoru Jižních Shetland, 
Bransfieldovy úžiny a antarktického poloostrova . od 
chvíle, kdy začala na ostrově Jamese rosse v antarktidě 
fungovat polární stanice Masarykovy univerzity, tam jezdí 
zkoumat ledovce a změny klimatu . a při té příležitosti se 
může věnovat i svému velkému koníčku, jímž je fotogra-
fování . kamil láska je ženatý a má dvě děti .

Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
www .geogr .muni .cz 
www .polar .sci .muni .cz
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Kamil Láska 

tHe aNtarctIc IS aN IMPortaNt 
StaBIlIZING factor for tHe  
clIMate of tHIS PlaNet

had Kamil Láska stuck with what he studied at secondary 
school, today he would be a railwayman. but he was enticed 
away from this field by meteorology and climatology and ap-
plied to study at the faculty of science. “I knew that studies 
in Climatology in brno were as practical as they were well 
taught. This was very important to me – as a person with an 
engineering-school background I tended towards technol-
ogy and measuring instruments,” Láska explains. at the men-
tion of his name today, most people at the university think of 
research in the antarctic; since 2006 masaryk University has 
run the Johann Gregor mendel research station not far from 
the antarctic Circle, where the scientists conducting research 
are not only from brno. Láska has been present on every ex-
pedition there so far.   

For most people, a stay on Antarctica is something remarkable. You’ve been on several expeditions there by now 
– is it still so remarkable? 

on one hand my feelings are the same as ever . I realize that a certain privilege has come my way . on the 
other, there is something pleasantly routine about it all . I know what to expect so I concentrate on getting all 
the meteorological data we need for our research and prepare myself to be surprised by the weather – for every 
season we’ve spent out there so far, the weather has been significantly different . I and the other members of the 
expedition always have a great sense of expectation with regard to the weather .

What exactly does your work in Antarctica amount to? What do you have to do while you’re there? 
on arrival we always have to inspect the meteorological stations . at present we have seven of these on James 

ross Island . as part of the project concerning the retreat of glaciers in the antarctic Peninsula region, we meas-
ure changes in the size and movements of two selected glaciers by placing on them measuring instruments 
whose automatic regime records conditions of climate . When we get to the stations we take down data, change 
batteries and perform general maintenance . damaged instruments have to be repaired or replaced as soon as 
possible . In addition to all of this, every year we map the edges of the glaciers and measure the height of the 
snow on them and the structure of their surfaces .

And when you get back to the Czech Republic ... ?
after we return, gradually we have to process the data . right now we’re getting the first results that prove 

both glaciers have retreated several dozen metres over the past thirty years . We determined this on the basis of 
a comparison of our data with aerial photographs and satellite images . We’re putting together a model that will 
explain as clearly as possible the changes that have occurred in both glaciers . the glaciers differ from each other 
slightly in terms of their character and behaviour: there are differences in speed of movement and sensitivity to 
changes in climate . Shape, size and exposure to solar radiation are among a set of factors that influences change 
and ongoing processes within the glaciers .

You’ve been travelling to the region for several years. Is it possible to give a general picture of the results of your  
research in this time? 

from the point of view of climatology, other measurements are needed before we can draw the appropriate 
conclusions . We can pride ourselves on the results of our previous research concerning changes in ultraviolet 
radiation in the antarctic Peninsula region . We have succeeded in putting together and verifying a model by 
means of which we are able to reconstruct changes in the intensity of ultraviolet radiation . at present we’re 
completing a project we’ve been working on with the British antarctic Survey in cambridge which concerns the 
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reconstruction of UV radiation data in the period before the discovery of the ozone anomaly above antarctica . 
this is a great challenge for us . the work is very complicated and based on various measurements and acces-
sible information from the early 1960s into the 1970s .    

Your research is often covered in the Czech media, and you often appear in it yourself. Some scientists have a dislike 
of interviews. What about you? 

I’m not much of an orator, but I approach it as a means of popularizing science and fundamental research . 
to do polar research in central europe has always been a complicated matter . for the central european layman, 
current changes in antarctica are something pretty remote, so we need to be patient with people and pre-
pared to enlighten them . Whenever I’m interviewed, I try to get people to understand the purpose of our work . 
Not many people realize that antarctica is an important stabilizing factor for the climate of the whole planet . 
Hitherto unexplored territories of the antarctic continent might provide us with information about new forms 
of life or help us explain geological processes on other planets, not least Mars .    

You supply the media not only with words but also photographs – photography being a great hobby of yours ...
I share with my colleagues a fascination for antarctic landscapes – sharp rocky peaks, icefalls that end in the sea, 

clouds of various shapes and the magical colours of dusk . last year a colleague and I managed to film a beautiful 
video by recording in slow motion clouds emerging above the antarctic Peninsula plateau, including a beautiful, 
lenticular altocumulus cloud . In towns we’re not able to pick up on such things, but in polar regions the apparitions 
of dusk are far more intense . the sky at sunset – in summer in the South Pole the sun is just a few degrees above 
the horizon – is not at all like the sky we know from the czech republic . add to this the immediate proximity of 
the polar circle and the snow-white glaciers all around . So many wonderful scenes, so many rewarding subjects 
for the photographer’s lens! It’s just a pity that we don’t have the opportunity to see the aurora: we always leave 
antarctica at the beginning of March, a time of year when the sunlight still renders the aurora invisible .  

although Kamil Láska attended a secondary vocational school for civil and railway engineering, today he is one 
of the czech republic’s respected climatologists . He studied Physical Geography at Masaryk University; the title of his 
dissertation was the dependence of Selected Meteorological elements on Synoptic Situations on the territory of the 
South Shetland Islands, the Bransfield Strait and the antarctic 
Peninsula . He has been travelling to Masaryk University’s 
research station on James ross Island in antarctica since it 
opened in order to study its glaciers and climate change; 
while there, he is able to indulge his interest in photography . 
kamil láska is married and has two children .

department of Geography
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno, czech republic
www .geogr .muni .cz 
www .polar .sci .muni .cz



Zdeněk máčka
NeJSeM ZaStáNceM  
UNIVerZálNícH ŘeŠeNí

rok 2010 se nesl ve znamení velkých povodní, kdy se ze svých bře-
hů vylily mnohé řeky, ohrozily tak tisíce lidských životů a způsobily 
miliardové škody. Často se mluvilo také o tom, že svůj podíl na této 
situaci nese i člověk, který svým působením za posledních dvě stě let 
řeky zásadně změnil. a právě i tím, jak řeky chránit, oživovat, a přitom 
zachovat veškerá pravidla ochrany před povodněmi se zabývá geo-
graf Zdeněk máčka z Přírodovědecké fakulty masarykovy univerzity.

Jaké jsou podle vás příčiny povodní? Mohou za to i lidé tím, jak zasáhli do přirozeného toku řek?   
Příčiny povodní jsou velmi různé, samozřejmě souvisí i s ekologickým stavem vodních toků . Nechávat všech-

ny toky v přirozeném stavu dnes není možné . Člověk začal masivně měnit řeky už v 19 . století, kdy se kvůli 
zemědělství začaly využívat úrodné nivy v jejich okolí . Řeky bylo třeba stabilizovat, ukáznit a zároveň zabránit 
povodním, které by zničily úrodu . dnes už tedy nežijeme v panenské přírodě, ale v kulturní krajině, a tak musíme 
najít vhodný kompromis . Jsem zastánce diferencovaného přístupu: Ponechejme řeku samovolnému vývoji tam, 
kde má řeka prostor a kde škody, které může způsobit povodeň, nebudou tak závažné . Vždy je ale třeba vést 
dialog . Nejhorší jsou jednoduchá a univerzální řešení . 

To souvisí i s vaším hlavním vědeckým tématem, kterým je ponechání říčního dřeva v korytě řek. Jaký význam 
v řece má takové dřevo?

laický pohled, nebo pohled správce vodního toku, zastává striktní odstraňování říčního dřeva, protože koryta se 
musí udržet v průchodném stavu, aby se zabránilo povodním . dnes už se na to názor mění – chceme, aby řeky nejen 
odváděly vodu rychle z krajiny, ale aby byly také místem, kde existuje život, sídlí ryby, bezobratlí, kde žijí vodní ptáci, 
chceme, aby voda byla čistá – na to všecko má říční dřevo vliv . dříve byly přírodní řeky obklopené lesy, a tak byly plné 
dřeva, které v nich plnilo důležité ekologické funkce, zpestřovalo strukturu koryta, vytvářelo úkryty pro ryby, bylo 
zdrojem potravy pro mikroorganismy a bezobratlé . Přítomnost dřeva je tedy v řece pozitivním jevem . 

Dá se ale taková problematika uplatnit v praxi? 
ano, při předchozích velkých povodních v roce 2002 nastala nebezpečná situace na vodním díle Znojmo 

v národním parku Podyjí . Mrtvé dřevo, které se do přehrady dostalo právě z národního parku, blokovalo přeliv 
přehrady . Pokud by se voda přelila přes zemní hráz, byl by to velký problém . Národní park si proto zadal moni-
toring říčního dřeva a břehových porostů na svém území . V tříletém projektu tak například řeším, jak je dřevo 
pohyblivé, a hodnotím riziko ohrožení přehrady . Vše vyústí v doporučení pro management břehových porostů 
v parku a pro provozovatele vodního díla, aby se nebezpečné situace neopakovaly . V projektu spolupracujeme 
i s rakouskem, kde byl na jejich straně dyjského údolí také vyhlášen národní park . 

Jak jste se vlastně dostal ke studiu řek? Vaše cesta ke geografii vedla původně přes strojní průmyslovku. 
Už na střední škole jsem začal zjišťovat, že mě to táhne k výzkumu v terénu, směřoval jsem k archeologii, 

etnografii a geografii . Nakonec jsem se přihlásil na Přírodovědeckou fakultu na geografii a hned od začátku 
jsem věděl, že to je to pravé . Během studia mě zajímaly hlavně tvary zemského povrchu, táhlo mě to k půdám, 
ke krajinné ekologii a nakonec jsem se začal věnovat geomorfologii – tedy oboru, který se věnuje vzniku, vývo-
ji a stáří tvarů zemského povrchu – jak se formují pohoří, nížiny, jak se chovají v krajině řeky . a u řek už jsem 
s přestávkami zůstal . Hlavní impuls mi dal dnes už významný vědec, Brit Nicholas clifford, který mě k řekám, 
takzvané fluviální geomorfologii, přitáhl během mé stáže v Británii . 

Kromě studia řek jste se věnoval i polární ekologii, tři sezony jste bádal v Antarktidě. V čem všem se práce v Antark-
tidě odlišuje?

Pracovat v antarktidě byla výjimečná zkušenost, navíc zázemí vlastní univerzitní stanice je poměrně unikát-
ní . Věda v antarktidě také není jen o tom, jaký jste odborník . Velkou roli hrají různé náhody a štěstí, například 
počasí . Může se stát, že bude chladné léto, což pro mě jako geomorfologa může znamenat ztracenou sezonu, 
protože potřebuji odtátý sníh a volné plochy . Vše je náročné i logisticky, někdo vám musí na ostrov dopravit 
zařízení, jídlo a podobně . 
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Dvakrát jste se účastnil zahraniční expedice a jednou české na stanici Masarykovy univerzity. Čím jste se zabývali? 
dvakrát jsem se účastnil peruánské expedice na ostrově krále Jiřího na Jižních Shetlandách, při západní stra-

ně antarktického poloostrova . Peruánská stanice leží v malé polární oáze, tedy na malé odledněné ploše . Pro 
vědce je taková oáza velmi zajímavým územím . Většina antarktidy totiž leží pod ledovým příkrovem a tam, 
kde led chybí, probíhají často velmi dynamické změny, které můžeme pozorovat v podstatě pouhým okem . 
My jsme se věnovali účinkům mrazu na půdu a na horniny a svahovým procesům, tedy rychlosti a charakteru 
pohybu zvětralých hornin po svazích . Pokud totiž trvale zmrzlá půda, takzvaný permafrost, rozmrzne, znamená 
to obrovské změny pro krajinu . 

Posuny svahů tedy souvisí s klimatickými změnami a oteplováním?
ano, tyto procesy jsou ovlivňovány klimatem . Polární oblasti jsou totiž ke klimatickým změnám nejcitlivější, 

nejvýrazněji se zde projevují . Permafrost se, pokud se průměrná roční teplota přehoupne přes nulu, začne roz-
padat . Máme tak unikátní příležitost sledovat období přechodu, změny . tehdy jsme spolupracovali také s kli-
matology a biology . Pro biology je to zajímavé i proto, že geomorfologické procesy v permafrostu ovlivňují 
osidlování oáz životem – lišejníky, mechy, řasami, sinicemi . 

Jak vypadal jeden takový den geomorfologa v Antarktidě?
ráno vstanete a musíte se připravit na celodenní túru, kterou musíte mít předem důkladně naplánovanou . 

Nasnídáte se, vezmete si s sebou něco na celý den . Často se chodí samostatně, protože odborné programy lidí 
na stanici se liší . Běžně jsem podnikal delší celodenní výšlapy, což je možné, protože v antarktidě se tak brzo 
nestmívá . Provádíte mapování pomocí GPS, instalujete čidla na místě, kde chcete monitorovat svahové pohyby 
ve vztahu k teplotě . Pořizujete fotodokumentaci . Měříte . Pak se vracíte utahaní po celém dni na stanici, připraví-
te si jídlo . V době, kdy jsem byl na univerzitní stanici, se teprve dokončovaly poslední stavební práce, takže jsme 
ještě přebývali ve stanech . ale teploty jsou v době antarktického léta příjemné, horší je to spíš s větrem . 

Vraťme se ale z Antarktidy zpět na fakultu. Tam se vám podařilo vybudovat praktickou Laboratoř environmentální 
geografie… 

Považuji za důležité, že se mi podařilo tuto laboratoř plně otevřít studentům . Přitáhli jsme tak k fyzické geo-
grafii spoustu talentovaných studentů, kteří si v laboratoři mohou vyzkoušet, jak pracovat různými metodami, 
jak zpracovávat a vyhodnocovat vzorky, jak vzájemně kooperovat při řešení konkrétních úloh . osahají si tak to, 
co budou jednou využívat v praxi . důležité rovněž je, aby byli pro to nadšení . když chce člověk dělat vědu, musí 
být nadšenec, musí ho to bavit . 

Co je to biogeomorfologie?
Biogeomorfologie patří mezi poměrně mladé interdisciplinární vědní obory . Zahrnuje v sobě komplexnější 

pohled na vývoj tvarů zemského povrchu se zohledněním vlivu živých organismů, zejména rostlinstva . Jedním 
z příkladů je právě studium přítomnosti dřeva v řekách, kterým se zabývá Zdeněk Máčka . 

mgr. Zdeněk máčka, Ph.D., (37) původně stu-
doval strojní průmyslovku, ale už tehdy zjistil, že 
jej to táhne k terénnímu výzkumu a přírodním 
vědám . Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity tak vystudoval geografii, která mu 
imponovala a u níž už zůstal . Zúčastnil se něko-
lika mezinárodních expedic do antarktidy, kde 
zkoumal polární oázy, dnes je už naplno ponoře-
ný do problematiky řek, tzv . fluviální geomorfolo-
gie . Mezi jeho záliby patří cestování, geocaching 
a sledování kvalitních filmů . Je ženatý a má dvě 
děti .

Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
www .geogr .muni .cz



Zdeněk máčka
I’M Not aN adVocate of UNIVerSal SolUtIoNS

The year 2010 was marked by heavy flooding in which many rivers burst their banks, endangering 
many human lives and taking a heavy financial toll. frequently it was claimed that humankind bore 
some responsibility for this thanks to fundamental changes in its behaviour over the past two hundred 
years. It is the work of geographer Zdeněk máčka of masaryk University’s faculty of science to consider 
how rivers can be protected and restored and how the rules governing flood control can be preserved.    

In your opinion, what are the causes of such floods? Do they happen because humankind has interfered with the 
natural course of rivers?  

floods occur for a great many reasons, and of course there is some connection between floods and the state 
of watercourses in terms of their environmental quality . But today it is not possible to leave all watercourses 
in their natural state . Mankind began to make changes to rivers on a massive scale in the 19th century, when 
agriculture started to use the fertile soils in their vicinity . rivers had to be stabilized and restrained, and at the 
time there was a need to prevent flooding, which would destroy crops . today the nature we live in is no longer 
unspoiled, but cultivated – we need to find a happy compromise . I’m an advocate of a differentiated approach: 
let us allow a river to evolve spontaneously where there is room for it to do so and the potential damage by 
flooding is not so serious . there is always a need for dialogue . the worst decisions are simple, universal ones .       

This is related to your main area of interest – the study of large woody debris in streams and rivers. What is the 
importance of such wood for rivers? 

the view of the layman, which is also that of the river manager, is strongly in favour of removing wood from 
rivers, as the river channels must be kept clear in order to prevent flooding . But these days this view is chang-
ing: not only do we want rivers to divert water away from land quickly, we also wish them to be places for living 
organisms – fish, invertebrates, water birds . We want the water to be clean . river wood has a great influence on 
all this . Natural rivers used to be surrounded by forest, so they were full of wood that performed an important 
ecological functions – the wood created diversity on the riverbed and shelter for fish, and it was a source of food 
for micro-organisms and invertebrates . So the presence of wood in rivers is a positive phenomenon .    

But can this be applied in practice? 
�es . during the last great floods – in 2002 – a danger arose at the Znojmo hydro-electric plant in the Podyjí 

national park . dead wood that had reached the reservoir from the national park was blocking the reservoir’s 
spillway . Had the water spilled over the earthfill dam, they would have had a big problem . So the national park 
set up the monitoring of river wood and riparian vegetation on its territory . I’ve been working on a three-year 
project to determine the mobility of river wood and to assess the threat to reservoir . all this arose out of a rec-
ommendation for the management of riparian vegetation at the park and operators of the hydro-electric plant, 
with a view to ensuring that this danger never arises again . We are working on this project with the austrians 
– there is also a national park on their side of the dyje (thaya) valley .     

How did you come to study rivers? You took an indirect route to geography, via mechanical engineering. 
I was still at secondary school when I first realized I was drawn to field research, so I trained my interest on 

archaeology, ethnography and geography . I ended up applying to study Geography at the faculty of Science, 
and straight away I knew it was the right thing for me . during my studies I was most interested in physical ge-
ography – in particular I was drawn to soils, landscape ecology and geomorphology, the field that studies the 
origins, development and age of landforms . I wanted to know how mountain ranges and plains were formed 
and about the behaviour of rivers in the landscape . and it is with rivers that I’ve stayed, with a few interruptions . 
My main inspiration was the Briton Nicholas clifford, who today is a scientist of some renown; it was he who 
showed me – while I was studying in england – the attractions of fluvial geomorphology .   

In addition to your study of rivers, you have pursued an interest in polar ecology and spent three seasons doing re-
search in Antarctica. In what ways was your work in Antarctica different from the work you do in the Czech Republic? 

It was an extraordinary experience for me to work in antarctica, and it is a pretty unique state of affairs that 
the university has its own station there . Working as a scientist in antarctica is about more than expertise: a lot of 
it is about luck, not least with the weather . for me as a geomorphologist a cool summer can mean a lost season, 
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because I need the snow to thaw to provide me with an area free of snow on which I can work . It is demanding 
in terms of logistics, too – you need someone to transport your equipment, food, etcetera to the island . 

Twice you took part in foreign expeditions, once in a Czech expedition (at the Masaryk University station). What 
did you do? 

I was twice involved in a Peruvian expedition to king George Island in the South Shetlands, on the western 
side of the antarctic Peninsula . the Peruvian station is in a small polar oasis, in a small area free of ice . Such an 
oasis is a very interesting place for scientists . Most of antarctica is under cover of ice . Where there is no ice, there 
are often very dynamic changes that we can examine more or less with the naked eye . We were concerned with 
the effects of frost on soils and rocks and also with slope processes – specifically the rate and character of the 
movement of wethering mantle down slopes . the thawing of permafrost can bring enormous changes to the 
landscape .    

So there is a connection between slope processes on the one hand and climate change and global warming on 
the other? 

�es, these processes are influenced by climate . the polar regions are the most sensitive to climate change 
– it is there that we see its most obvious manifestations . once the average annual temperature rise above zero, 
permafrost begins to thaw . We have a unique opportunity to observe a period of transition . We worked closely 
with climatologists and biologists . these changes are of interest to biologists because geomorphological proc-
esses in permafrost influence the settlement of oases by life – lichens, mosses, algae, cyanobacteria .        

Tell us about the typical day of a geomorphologist in Antarctica.
�ou get up early and prepare yourself for an all-day hike that you must have planned thoroughly in advance . 

�ou have breakfast and pack provisions for the whole day . often you go alone, because the people at the sta-
tion have different areas of expertise and different programmes . typically I’d stay out all day, this being possible 
because it doesn’t get dark very early in antarctica . �ou do your filed work using GPS; you install sensors where 
you wish to monitor slope movement in relation to temperature; you do your photo-documentation; you take 
measurements . then at the end of the day you return to the station exhausted, and you fix yourself a meal . at 
the time I was at the university station, they were still finishing off the last of the building work – so we stayed in 
tents . But temperatures in the antarctic summer are quite pleasant, although it’s less pleasant when it’s windy .  

Let’s return from the Antarctic to the faculty. There you’ve succeeded in establishing a functional Laboratory of 
Environmental Geography…

for me it’s of great importance that I managed to open up the laboratory to students . We’ve attracted many 
talented students of physical geography who can use the laboratory to try out a variety of working methods 
for the analysis of samples and also to learn to co-operate in the completion of set tasks . they get to grips 
with things that one day they will use in practice . It’s important that they approach this work with enthusiasm . 
a scientist has to be an enthusiast; he has to enjoy his work .    

What is biogeomorphology?
Biogeomorphology is an interdisciplinary field that is quite young . It takes a complex view of the develop-

ment of landforms and makes provision for the influence of living organisms, especially flora . an example of 
this is the study of the presence of wood in rivers, which occupies Zdeněk Máčka .    

Dr. Zdeněk máčka (37) originally studied at a college of mechanical engineering, although he soon realized 
he was drawn to field research and the natural sciences . He is a graduate from Masaryk University’s faculty of 
Science in Geography, a subject that so impressed him that he has remained true to it . dr . Máčka took part in 
several international expeditions to antarctica, where he studied polar oases . today he is fully immersed in 
the study of rivers and the discipline of fluvial 
geomorphology . His hobbies include travel, 
geocaching, and watching good films . He is 
married and has two children .   

department of Geography
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno, czech republic
www .geogr .muni .cz



Tomáš Řezník

ParaGlIdING VáM Ukáže kraJINU 
Z VýŠk�, takoVoU MaPU V reálU

Když se řekne mapa, už dávno to neznamená jen papírový 
atlas. Dnešní mapy fungují jako obrovské soubory digitálních 
dat. Ukazují nám, jak vypadá prostor, ale přidávají i spoustu 
dalších informací. stačí jen kliknout a můžeme se z nich třeba 
dozvědět, jaká je v okolí hledaného místa kriminalita, zda je tam 
bezbariérový přístup nebo jestli neleží v oblasti, které posti-
hují často záplavy. Celosvětové interaktivní mapy se používají 
i při varování před přírodními katastrofami – pomáhaly při vel-
kém zemětřesení na haiti nebo při rozsáhlých požárech, které 
postihly Řecko. Co všechno dnes mapy obsahují a jak vytvořit 
kvalitní interaktivní mapu, učí studenty na Přírodovědecké 
fakultě geoinformatik Tomáš Řezník. 

V příštím roce by měl být dokončen geoportál Evropy, na jehož přípravě se podílíte. Co všechno zájemcům nabídne?
Jde o interaktivní geoportál, který vzniká v rámci celoevropské směrnice INSPIre, jež je dnes alfou omegou 

našeho oboru . Po dokončení si bude kdokoli moci najít na základě fulltextového dotazu na jednom místě nej-
různější data ze zemí evropské unie a pak si je také prohlédnout v podobě mapy . 

Taková mapa doposud neexistovala?
Zatím ne, dnes existují spíše ostrůvky, jednotlivé národní databáze . Směrnice si dává za cíl je nalézt a vzájem-

ně propojit . V rámci nového systému můžete vyhledávat velmi aktuální data, ať už například o zdraví obyvatel, 
vývoji krajiny, geologii, energetických sítích, najdete zde i letecké snímky a tak dále . My se v rámci tohoto velké-
ho projektu podílíme na zpracovávání dat o půdách v České republice . 

Jak se interaktivní mapa připravuje? 
Příprava interaktivní mapy spadá pod náš obor, který se jmenuje geoinformatika . ten propojuje znalos-

ti z geografie, kartografie a informatiky . funguje to například tak, že máme k dispozici letecké snímky dané 
oblasti a k nim přidáváme další informace . ty musíme – velmi zjednodušeně řečeno – nejprve modelovat, pak 
popropojovat, přihrát k nim procesy . Vznikne tak databáze, která nám umožní kombinovat všechny různé vrstvy 
– můžeme říct „mapy“ – dohromady . Jde o takovou komplexní mapu . Pak se přidá vizuální podoba, tu už je vcel-
ku jednoduché vytvořit . to, co probíhá na pozadí a není na první pohled všem zřejmé, je velmi složitý systém . 

Bavíme se o interaktivních mapách. Výsledkem je tedy webová stránka? 
ano, většinou je to webová stránka, na které si můžete vybírat, proklikávat se, zadávat nejrůznější dotazy . 

Kde se pak takové mapy v praxi využívají?
Využití je opravdu široké . Interaktivní mapy často využívají například pojišťovny, když se rozhodují, zda danou 

lokalitu pojistit, mohou si jednoduše promítnout několik faktorů nad sebe: jaká jsou v daném místě rizika, jak se 
tam projevují záplavy, sesuvy půdy, ale třeba i kriminalita, protože to není jen o fyzicko-geografických podmín-
kách, ale zároveň i o socio-ekonomických . další z projektů, který jsme také realizovali, je například mapa o změ-
nách české krajiny . Na ní si můžete prohlédnout, jak vypadala krajina v časových řezech od 18 . století, zároveň 
můžete zadávat dotazy, co a jak se změnilo, jestli to byla ekologicky stabilní krajina a tak dále .

Interaktivní mapy pak mohou pomáhat i v případě nějaké přírodní katastrofy, záplav, požárů. Musí příprava tako-
vé mapy splňovat nějaké náročnější požadavky?

ano, ale zpracování probíhá odlišně . Informace není určena pro veřejnost, ale hasičům, policii a dalším . 
Poskytovaná informace proto musí být garantovaná, systém musí být navíc úplně nezávislý na podpoře inter-
netu, kombinují se v něm data, která získávají senzory umístěné přímo na daném místě, a podkladové mapy 
a letecké snímky . Na to jsou navázány další systémy, které řeknou, kolik policejních nebo hasičských týmů má 
vyrazit, jak provést nejrychleji evakuaci osob, určují rozmístění záchranných jednotek . V této oblasti se podílíme 
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na velkém evropském projektu emergency Support System, což je komplexní informační systém pro oblast 
včasného varování před katastrofou a krizového řízení v případě, že k nějaké katastrofě dojde . tento systém 
je celosvětově propojený, v poslední době se jeho první komponenty využívaly například při povodních nebo 
sesuvech půdy, ověřoval se při požárech v Řecku nebo při zemětřesení na Haiti . kromě toho máme i národní 
projekt (takzvaný výzkumný záměr) obdobného rázu .

Vypadá to, že dnes už je zaměřeno úplně všechno. Je pořád ještě co mapovat? 
Určitě, jedna agentura teď například měřila pohyb veverek v Praze . takže dá se jít až do takovýchto detailů 

(směje se), témata jsou nejrůznější . Navíc to, že je něco jednou zaměřeno, neznamená, že se to nebude měřit 
v budoucnu znovu . Mapy se totiž pořád zpřesňují – představte si to jako u autonavigace . Patnáct procent silnic 
v eU se každý rok změní, vyrostou nové stavby, krajina se mění – to generuje nová měření . takže bude pořád co 
mapovat . 

Mohou si studenti na vašich hodinách sami vytvořit mapu? 
Většinu předmětů se snažím mít prakticky zaměřenou, takže si studenti běžně zkoušejí, jak takovou mapu 

vytvořit . kromě toho jezdíme na terénní cvičení . tam si studenti ověří, co se naučili, výsledek jejich práce se 
pak navíc prakticky využije . letos jsme byli v kašperských horách, kde jsme pro správu hradu tvořili turistickou 
mapu a zaměřovali bývalé zlaté doly, kolem kterých vede naučná turistická stezka . loni jsme mapovali Brno pro 
vozíčkáře – ti mají teď zdarma mapu, aby věděli, jak se bezbariérově dostanou do MHd nebo do různých budov, 
kde fungují bezbariérové toalety a podobně .

Když jdete do terénu, berete si papírovou mapu, nebo vám stačí najít si vše na internetu?
Papírové mapy mi přirostly k srdci tak silně, že si práci i zábavu bez nich pořád ještě nedovedu představit . 

když jdu na turistický výlet, nejradši se podívám do papírové mapy, pak ji zabalím do batohu, jdu po paměti 
a zkouším, jestli si ještě pořád dokážu zapamatovat prostorový vzor, například kudy jít .

Takže mapy mají své místo i ve vašem volném čase.
Samozřejmě, mám je moc rád, už na „základce“ jsem se snažil obkreslovat mapy . když jsem tehdy jezdil na 

kole kolem nejbližších vesnic, postupně jsem si všechno zakresloval a snažil se mapy aktualizovat . Papírová 
mapa je proto pro mě i určitou formou nostalgie . Mám štěstí, že práce je zároveň můj koníček . Navíc mapy se 
používají i při dalších činnostech, kterým se věnuji ve volném čase – rád jezdím na kole, provozuju turistiku, 
navíc jsem deset let aktivně dělal paragliding . 

Člověk by si asi běžně nepředstavil vědce, který provozuje paragliding. Co se vám na něm nejvíc líbilo?
Pohled na krajinu z výšky je úplně jiný, pod sebou máte takovou mapu v reálu . Navíc výhoda paraglidingu 

oproti ostatnímu létaní je, že pokud nejsou větší turbulence, letíte několik desítek minut ve vzduchu, v úplném 
tichu, je to, jako byste se pohybovala a necítila žádné nárazy, pár minut se jen tak vznášela . Můžete letět pár 
kilometrů nebo i třeba dvě stě . Člověk tak má možnost vyčistit si dokonale hlavu od práce a starostí . 

rNDr. Tomáš Řezník, Ph.D., (28) se zajímá 
o mapy už od dětství, navíc jej bavila práce s počí-
tači, což nakonec spojil ve své profesi geoinfor-
matika . Vystudoval geografii na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity, kde učí a zároveň 
provádí výzkum v oblasti geoinformatiky . Je 
vedoucím malé firmy, která vytváří interaktivní 
mapy . Je členem České asociace pro geoinfor-
mace, České kartografické společnosti a open 
Geospatial consortium . Má rád cykloturistiku, 
jezdí také na historických motorkách, deset let 
aktivně provozoval paragliding . 

Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
www .geogr .muni .cz



Tomáš Řezník

ParaGlIdING: a BIrd’S e�e VIeW  
aNd a MaP tHat’S for real

for a long time now the word ‘map’ has not necessarily referred to an atlas on paper. The maps of 
today may be enormous files of digital data that not only show us what an area looks like but give us 
a lot of other information as well. at the click of a mouse we can discover levels of crime in a given  
locality, whether this place has wheelchair access, or whether it is in a region often afflicted by flooding. 
Interactive maps of the world are used to warn us of natural catastrophes; they proved to be of assist-
ance at the time of the great earthquake in haiti and the vast wildfires that befell Greece. It is the job of 
geo-information scientist Tomáš Řezník of the faculty of science to teach students about the contents 
of these maps and how high-quality interactive maps are made.     

Next year the geoportal for Europe – in which you are involved – should be finished. What will it have to offer? 
the interactive geoportal has originated as part of the europe-wide INSPIre directive, which today is the alpha 

and omega of our field . once it is finished anyone will be able to go to a single place to find – on the basis of a full-
text question – a great variety of data on the countries of the european Union and to study these in map form . 

So no such map has existed hitherto?
that’s right . What we have so far are islands, represented by national databases . one of the aims of the direc-

tive is to track these down and interconnect them . Within the new system you can search for very up-to-date 
data, on the health of populations, for example, or on the development of a particular region, on geology, on 
energy networks – all of this you can find in the form of aerial photographs and so on . our role in this big project 
is the processing of data on soils in europe .  

How is an interactive map created?
the creation of interactive maps is part of our field, which is known as geoinformatics and brings together 

knowledge from geography, cartography and informatics . let me give you an example of how it works: let’s say 
we have some aerial photographs of a particular area and we are adding more information to them . to put it very 
simply, first we have to model them, then interconnect them, then pass on certain processes to them . In this way 
there emerges a database that enables us to combine all the different levels – let’s call them ‘maps’ . So what you 
have is a kind of complex map . then visuals representations – which by and large are simple to create – are added . 
What is going on in the background is not obvious at first sight – and this is a very complicated system .    

We’re talking about interactive maps. The end result is a web site, isn’t it? 
that’s right, in most cases it’s a web site within which you can make choices, move around, ask a great variety 

of questions . 

Where are such maps used for practical purposes? 
they have a really broad range of uses . Interactive maps are often used by insurance companies, for example, 

when they’re deciding whether to insure a certain locality – they can project several factors one over another 
quite easily . they can find out about risks in a given area – whether it is prone to flooding and landslip, for 
example . and they can also check up on crime rates, because it’s not about only conditions in terms of physi-
cal geography but also socio-economic conditions . another of the projects we’ve brought to fruition is a map 
showing changes in the czech landscape; you can use this to see how the landscape looked at different points 
in time since the eighteenth century, and you can ask how change came about, whether the area was ecologi-
cally stable, and so on .  

So interactive maps can be helpful in cases of natural catastrophe, such as flooding and wildfires. Does the crea-
tion of such a map need to meet any demands and requirements?

�es, but there are various treatments . let’s say the information is not for the general public but for the fire 
brigade, police or emergency services . the information provided must be guaranteed, and the system must 
be completely independent of internet support . It brings together data acquired by sensors located directly 
at a given place, and base maps and aerial photography . connected to it are other systems that are able to say 
how many teams of police or firefighters are needed, by what means people can be evacuated as quickly as 

62

GEoGrafIE a GEoLoGIE



GEoGraPhY aND GEoLoGY

63

possible, where emergency-service units need to be deployed . In this area we are involved in a large european 
project called the emergency Support System, which is a complex early-warning information system that 
guards against natural catastrophe and provides crisis management should such a catastrophe occur . the sys-
tem is interconnected throughout the world; recently its first components were used in connection with floods, 
landslides, the wildfires in Greece and the earthquake in Haiti . In addition to this, we are involved in a national 
project of a similar nature .     

It seems these days that there is a survey of absolutely everything. Is there anything left to be mapped?
of course . an agency recently measured the movements of squirrels in Prague, for instance . �ou can go into 

incredible detail, on a great variety of topics . (He laughs .) Besides, just because something has been surveyed 
already doesn’t mean it won’t be surveyed again . Maps are constantly being made more exact . think of car 
navigation, for instance; each year fifteen per cent of highways in the eU change – new buildings appear, the 
landscape changes – and this generates new measurements . there will always be something to map .  

Can students create their own maps in your classes?
I try to make most of the subjects I teach practical, so it’s common for students to have a go at making a map . 

In addition to this we go on field trips so that students can verify what they’ve learned and apply their work in 
practical situations . this year we went to kašperské Hory, where we made a tourists’ map for the castle authori-
ties and carried out measurements in the old gold mines that are surrounded by a nature trail . last year we 
produced a map of Brno for wheelchair users, who can obtain it free of charge; it shows which public-transport 
lines and buildings have wheelchair access, where to find toilets for the disabled and other such things .   

When you’re in the field, do you carry a paper map, or do you find everything you need on the internet?
I’ve developed such affection for paper maps that I can imagine neither my work nor my leisure without 

them . When I go for a hike I prefer to look at paper maps; once I’ve studied them, I pack them away in my ruck-
sack and find my way by testing my spatial memory .  

So there’s a place for maps in your free time, too?
of course . I’m very fond of maps . When I was at primary school, I would try to copy them; I would ride my bike 

around the neighbouring villages, commit to paper what I saw, and gradually upgrade my own maps . for me 
a paper map is an object of nostalgic value . I have the good fortune to be in a job that is also my hobby . and I 
use maps for other free-time activities, too – I like cycling and hiking, and I’ve been actively involved in paraglid-
ing for ten years .

It is strange to imagine a scientist who is interested in paragliding. What do you like most about it? 
from on high the view of the landscape is completely different – the ‘map’ beneath you is for real . Provided 

there is no great turbulence, another advantage of paragliding compared with other kinds of flying is that you 
can stay airborne for an hour of more in complete calm; you’re moving but there are no impacts, you’re just 
floating . �ou can fly just a few kilometres or two hundred . It’s a chance to purge your mind of work and worry .    

Dr. Tomáš Řezník (28) has been interested in maps since childhood . In his work as a geo-information scien-
tist, he combines this interest with his enjoyment of computer-based work . He graduated in Geography from 
Masaryk University’s faculty of Science, where 
he now both teaches and carries out research 
in geoinformatics . tomáš Řezník also man-
ages a small firm that makes interactive maps . 
He is a member of the czech association for 
Geoinformation, the czech cartographic Society, 
and the open Geospatial consortium . He enjoys 
cyclotourism and riding classic motorcycles . He 
has been actively involved in paragliding for ten 
years .     

department of Geography
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno, czech republic
www .geogr .muni .cz
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GEoGrafICKý ÚsTaV 
adresa: Kotlářská 2, 611 37 brno, Česká republika 
tel.: +420 549 49 1490, fax: +420 549 49 1487
http://www.geogr.muni.cz

Ředitel
doc. rNDr. Petr Dobrovolný, Csc.

výzkumné a výukové aktivity:
Výzkumné aktivity ústavu směřují především do oblasti fyzické geografie, humánní geografie, kartografie 

a geoinformatiky . Ve výzkumných projektech jsou metody jednotlivých geografických disciplin kombinovány 
v multidisciplinárním přístupu . Vybrané projekty řešené v současné době na ústavu: dynamická geovizualizace 
v krizovém managementu (MŠMt, 2005–2011); klima evropy v posledním miléniu (MIlleNNIUM, (eU project fP-
6, 2006–2010); environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (GaČr, 2008–2011) . Pracovníci 
ústavu spolupracují s řadou domácích i zahraničních institucí . Ústav zajišťuje výuku ve studijních programech 
odborného bakalářského a magisterského studia geografie a kartografie a víceoborového studia se zaměřením 
na vzdělávání . tyto programy ve svých odborných zaměřeních pokrývají všechny základní geografické disciplí-
ny . absolventi magisterského studia si na Geografickém ústavu mohou dále prohloubit svou vědeckou kvalifi-
kaci v doktorském studijním programu .

výzkuMná skuPina kliMatologie
centruM Pro regionální rozvoj
laBoratoř geoinforMatiky a kartografie
výzkuMná skuPina Polární ekologie
laBoratoř environMentální geografie
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Antarktická stanice J.G. Mendela nacházející se na pobřeží ostrova Jamese Rosse (v pozadí průliv Prince Gustava 
a pohoří Antarktického poloostrova).
Antarctic station J. G. Mendel located on a shore of the James Ross Island (Prince Gustav Channel and the Antarctic 
Peninsula in background).
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ÚsTaV GEoLoGICKýCh VěD
adresa: Kotlářská 2, 611 37 brno, Česká republika 
tel.: +420 549 49 4322, fax: +420 549 49 1214 
http://www.ugv.cz/

Ředitel
doc. rNDr. Josef Zeman, Csc.

výzkumné a výukové aktivity:
1 .  Procesy vzniku magmatických a metamorfních hor-

nin, jejich minerály a různé typy rudních a nerudních 
mineralizací .

2 .  Geodynamický vývoj na kontaktu Českého masivu  
a Západních karpat .

3 .  transport anorganických složek v přírodním prostředí,  
geochemický a hydrogeologický vývoj prostředí  
ovlivněného lidskou činností .

4 .  Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru .
5 .  degradace historických a současných staveb  

působením agresivního prostředí .

MagMatické a MetaMorfované  
horniny
kontakt českého Masivu  
a záPadních karPat
geocheMie a hydrogeologie
geoarcheologie a vývoj  
krajiny v kvartéru
staveBní Materiály a kaMenivo
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Meteorologická měření v botanické zahradě  
využívaná pro výzkum městského klimatu.
Meteorological measurements in botanical  
garden used for urban climate study.

Laboratoř enviromentální geografie.
Laboratory of environmental geography.

Výchoz granitu s velkými krystaly ortoklasu, Elba, Itálie.
Outcrop of granite with large orthoclase crystals, Elba, Italy. 
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DEParTmENT of GEoGraPhY 
address: Kotlářská 2, 611 37 brno, Czech republic 
Phone: +420 549 49 1490, fax: +420 549 49 1487
http://www.geogr.muni.cz/en/

Head
assoc. prof. Petr Dobrovolný

Research and educational activities:
the research activities at the department are related to physical geography, human geography, cartography 

and geoinformatics . We combine the individual disciplines; the resulting multidisciplinary approach is applied 
in our main research projects: dynamic Geovisualisation in crises Management (Ministry of education, �outh 
and Sports, 2005–2011); european climate of the Past Millennium (MIlleNNIUM) (eU project fP-6, 2006–2010); 
environmental significance of the woody debris in river ecosystems (czech Science foundation, 2008–2011) . 
In addition, the members of the department cooperate with numerous domestic and foreign institutions . the 
department provides education in Bachelor and Master programmes in geography and cartography and in 
multidisciplinary studies aimed at teacher-training . these programmes cover all basic geographical disciplines . 
Master studies graduates can extend their scientific qualification in Ph .d . study programme . 

cliMatology research grouP
centre for regional develoPMent
laBoratory of geoinforMatics and cartograPhy
Polar ecology research grouP 
laBoratory of environMental geograPhy

DEParTmENT of GEoLoGICaL sCIENCEs
address: Kotlářská 2, 611 37 brno, Czech republic 
Phone: +420 549 49 4322, fax: +420 549 49 1214 
http://www.ugv.cz/

Head
assoc. prof. Josef Zeman
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Laboratoř enviromentální geografie.
Laboratory of environmental geography.

Antarktická stanice J.G. Mendela nacházející se  
na pobřeží ostrova Jamese Rosse.
Antarctic station J. G. Mendel located on  
a shore of the James Ross Island.
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Research and educational activities:
1 .  Processes of formation of magmatic and 

metamorphic rocks, their minerals and various 
types of (non)ore mineralizations .

2 .  Geodynamic development on the  
contact of the Bohemian Massif and Western 
carpathians .

3 .  transport of inorganic substances in natural 
environment, geochemical and hydrogeological 
evolution of environment influenced by  
 activities .

4 .  Geoarchaeology and development  
of landscape in the quaternary .

5 .  deterioration of historic and contemporary 
buildings due to aggressive environment . 

MagMatic and MetaMorPhic 
rocks 
contact of the BoheMian  
Massif and Western  
carPathians 
geocheMistry  
and hydrogeology
geoarchaeology  
and develoPMent of  
landscaPe in the Quaternary 
construction Materials and 
rocks
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Komplikované vztahy primárních a sekundárních oxidů W,Nb,Ta,Ti,Fe a Sc nalezených v pegmatitu v Dolních 
Borech, BSE obrázek. (Novák et al. 2008).
Complicated relationship of primary and secondary oxides of W, Nb, Ta, Ti, Fe and Sc in pegmatite found in Dolní 
Bory, BSE image. (Novák et al. 2008).

Vzorkování tělesa odkaliště na ložisku polymetalických rud 
ve Zlatých Horách užité pro rizikovou analýzu. 
Sampling of waste dump on former polymetalic ore deposit 
Zlaté Hory used for risk analysis.



richard Štefl 

Vědec Se NeSMí 
Bát rISkoVat

Pětatřicetiletý richard Štefl si na 
masarykově univerzitě vybudoval 
svou špičkovou laboratoř. Tráví 
v ní nejen svůj pracovní, ale i volný 
čas. „Práce je můj koníček. Velmi 
mě baví vstupovat na neprobáda-
ná území a také to, jak je náš obor 
kompetitivní, protože my rádi sou-
těžíme,“ usmívá se přírodovědec.

Ve vašem týmu je hodně mladých lidí, jak se vám s nimi spolupracuje?
Studenti a postdoktorští stážisté jsou a vždy budou hnací silou výzkumu na univerzitách . Svým způsobem je 

to výhoda, protože tito mladí lidé přicházejí bez zátěže a se zdravým tahem na branku . Sami si je pak trénujeme 
v experimentálních technikách, což výrazně zvyšuje vzájemnou důvěru, která je pro týmovou práci klíčová . 
Mám tu i mladé zahraniční vědce, kteří mají zkušenosti, a to vytváří stimulující intelektuální prostředí . Nestačí 
mít špičkové vybavení a peníze . Jsou potřeba lidi, kteří umí přístroje ovládat a smysluplně je využít . Máme tu 
spoustu mladých nadějných vědců, tvoříme pracoviště s velkým potenciálem do budoucna .

Vybíráte si sám lidi, se kterými chcete spolupracovat?
ano . Buď je oslovuji, nebo se sami hlásí . Mám tu hodně doktorských studentů a postdoktorských stážistů ze 

zahraničí . Náš tým je půl napůl zahraničí – Češi, mám rád multikulturní týmy, jsou obohacující .

Sám jste byl na stáži ve Švýcarsku členem takového týmu, proč jste odjel bádat zrovna tam?
díky úspěšnému Ph .d . v Česku jsem získal peníze na čtyřletou postdoktorskou stáž na federální institut 

technologie v curychu (etH) . do curychu jsem odešel především proto, že na etH byly uděleny dvě Nobelovy 
ceny za NMr spektroskopii, které se věnuji . Nakonec jsem tam zůstal pět let .

Čím se zabýváte nyní?
Studujeme pomocí různých technik, jak fungují jednotlivé mechanismy na atomární úrovni . dnešní moderní 

biologii nestačí vidět, co je molekula a a B, chce vidět, jak vypadá, jak funguje, jak zprostředkovává svoji funkci 
na atomární úrovni . cílem je pochopit molekulární mechanismy tak, abychom je pak mohli ovlivňovat, napří-
klad navrhnout léčivo . 

Co se vám podařilo objevit?
Nedávno jsme objevili strukturní podstatu jednoho důležitého mechanismu, který se nazývá editování rNa . 

každý má ve svém genomu určité chyby, jakési překlepy, které musí být v průběhu exprese genu opraveny, 
editovány . tento proces lze přirovnat k procesu korekce rukopisu editorem . kdyby totiž došlo k přepisu neze-
ditovaného genu do proteinu, ten protein by fungoval špatně . tato patologie pak může vést k onemocněním . 
lidský organismus má také své „editory“, a my jsme přišli na to, jak tito „editoři“ rozpoznají vadnou informaci . 
Práce se setkala s velkým ohlasem a byla nedávno publikována v prestižním časopise cell . chybných genů je 
spousta, většina je spojena s onemocněním centrální nervové soustavy .

Co musí člověk podle vás umět, aby dokázal vést špičkovou laboratoř?
Musí mít dobré manažerské schopnosti, které jsou důležité pro koordinaci laboratoře z vědecké stránky 

a také pro získání peněz pro laboratoř . také musí umět motivovat lidi a vytvořit přátelské pracovní prostředí . 
a hlavně se nesmí bát riskovat – strach z překážek vás bezpečně dovede k průměrnosti .

Dělal jste vědu několik let i v cizině, proč jste se vrátil na Masarykovu univerzitu?
když jsem byl delší dobu v zahraničí, oslovila mě fakulta prostřednictvím Národního centra pro výzkum bio-

molekul, zda bych nechtěl dělat svůj výzkum tam . Nakonec jsme se domluvili, sehnal jsem peníze a pak si tady 
otevřel laboratoř . 
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Chtěl jste zpátky do Česka?
ano . Jednak mám zde silné kořeny a druhým důvodem byl potenciál Masarykovy univerzity . S tím se pojí 

vznik nového centra excelentní vědy, ceItec, v němž bude hrát strukturní biologie klíčovou úlohu, budou se 
tam používat techniky, jako jsou nukleární magnetická rezonance, rentgenová krystalografie, elektronová mik-
roskopie . Pro univerzitu a celý region jde o jedinečnou příležitost, jak naskočit do vlaku špičkové vědy .

mgr. richard Štefl, Ph.D., se zabývá strukturní biologií . Za Ph .d . studia získal cenu ministerstva školství Čr . Je 
rovněž držitelem ceny za farmacii od firmy aventis . Pět let působil na federálním institutu technologie v curychu . 
Byl nominován na člena faculty of 1000 Biology . Jeho laboratoř, která je součástí Národního centra pro výzkum 
biomolekul (NcVB), se stane součástí ceItecu . Jeho výzkum je podporován prestižními organizacemi Human 
frontier Science Program a european Molecular Biology organization . Publikoval práce v časopisech, jako jsou 
cell, Nature Structural and Molecular Biology a PNaS . Spolupracuje s laboratořemi na etH v curychu a ve fran-
couzské aV v Paříži . 

Národní centrum pro výzkum biomolekul 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kamenice 5, budova a4, 625 00 Brno, Česká republika
tel .: +420 549 492 436
e-mail: stefl@chemi .muni .cz

richard Šteflard Štefl 

a ScIeNtISt SHoUld 
Not Be afraId to 
take rISkS

richard Štefl (35) has established 
a top-class laboratory at masaryk 
University. he spends in it not only his 
working hours but also his free time. 
“Work is my hobby,” he says, smiling. 
“I get great pleasure from entering 
unexplored territories and also from 
the fact that our field is so competi-
tive, because we like to compete.” 

There are many young people in your team. How do you find working with them?
Students and post-doc trainees will always be a mainspring of research at universities . In a way this is an 

advantage, because young people come without baggage and a healthy attitude to the fulfilling of aims . We 
then train them up ourselves in experimental techniques, and this creates a bond of trust between us that is of 
key importance for team-work . I have here some young foreign scientists who have experience, and this helps 
create a stimulating intellectual environment . It’s not enough to have top-quality equipment and money: you 
need people who are able to work the apparatus and use it to good effect . Here we have many promising young 
scientists – we are building a workplace with great potential for the future . 

Do you yourself choose the people you wish to work with?
�es . either I approach them or they contact me . I have here many doctoral students and post-doc trainees 

from abroad . our team is half-foreign, half-czech . I like multicultural teams, they are enriching . 

As a trainee you yourself were a member of such a team, in Switzerland. Why did you decide to do your research there? 
thanks to the successful completion of my Phd . in the czech republic, I was given money for a four-year 

postdoctoral fellowship at the federal Institute of technology in Zurich (etH) . I went to Zurich mainly because 
two etH scientists had been awarded Nobel Prize for work in NMr spectroscopy, which is my field . In the end 
I stayed there for five years . 
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What are you working on now? 
Using a variety of techniques, we are studying how individual mechanisms work at atomic level . today’s 

modern biology is not satisfied merely by seeing which is molecule a and which is molecule B; it wants to see 
what they look like, how they work, how they mediate their function at atomic level . the aim is to reach an un-
derstanding of molecular mechanisms so that we can influence them, by coming up with a drug, for example . 

What have you succeeded in finding out?
recently we succeeded in determining the structural insights of a very important mechanism known as rNa 

editing . In every genome there are certain flaws that have to be corrected in the process of gene expression, 
rather like an editor correcting – editing – typing errors in a manuscript . If an unedited gene were to be trans-
lated to a protein, this protein would work badly . this pathology could lead to the onset of illness . the human 
organism, too, has its ‘editors’, and we have found out how these ‘editors’ identify flawed information . this work 
was very well received; recently it was published in the prestigious journal cell . there are many flawed genes, 
most of which are connected with illnesses of the central nervous system . 

In your opinion, what abilities are needed to lead a top laboratory? 
the leader must have good management skills – these are important for the coordination of the scientific 

side on the one hand and the acquiring of funds for the laboratory on the other . He also needs to be able to 
motivate people and to create a friendly working atmosphere . and most of all, he should not be afraid to take 
risks – mediocrity results from a fear of the obstacles in one’s way . 

Having worked abroad for several years, why did you return to Masaryk University? 
I’d been working abroad for quite some time when the faculty approached me through the National centre 

for Biomolecular research and asked if I would like to do my research there . We reached an agreement, I raised 
some money, and we opened a laboratory here . 

Did you want to return to the Czech Republic?
�es . I have strong czech roots . the second reason was the potential at Masaryk University . further to this is 

the emergence of ceItec, a new centre of scientific excellence, in which structural biology promises to play 
a key role, and where technologies such as nuclear magnetic resonance, x-ray crystallography and electron mi-
croscopy will be used . for the university and the region as a whole this is a unique opportunity to climb aboard 
the express to cutting-edge science . 

Dr. richard Štefl is a structural biologist . While 
still studying for his Phd . he received a prize from the 
Ministry of education of the czech republic . He was 
also awarded the aventis Prize for pharmacy . for five 
years he worked at the federal Institute of technology 
(etH) in Zurich . He is a member of faculty of 1000 
Biology . His laboratory is a member of the National 
centre for the research of Biomolecules (NcBr) and 
is due to become a member of ceItec . His research 
is supported by the prestigious Human frontier 
Science Program and european Molecular Biology 
organization . His work has appeared in journals such 
as cell, Nature Structural and Molecular Biology, and 
PNaS . He collaborates with laboratories at etH in 
Zurich and the french academy of Sciences in Paris . 

National centre for Biomolecular research
faculty of Science, Masaryk University
kamenice 5, Bld . a4, 625 00 Brno
Phone: + +420 549 492 436
e-mail: stefl@chemi .muni .cz
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Štěpánka Vaňáčová 

MaSar�koVa UNIVerZIta? 
V ČeSkU NeJlePŠí VolBa

molekulární bioložka Štěpánka Vaňáčová se 
díky prestižním grantům European molecular 
biology organization a Wellcome Trust vrátila ze 
zahraničních postdoktorských stáží dělat vědu do 
České republiky. a zamířila na Přírodovědeckou 
fakultu masarykovu univerzity, kde dostala 
příležitost otevřít v zázemí moderního kampusu 
vlastní laboratoř. ač je matkou malé dcery, snaží se 
v brně v rámci Národního centra pro výzkum bio-
molekul rozjet vlastní výzkum na světové úrovni. 

Jste na Masarykově univerzitě zatím necelé tři roky. Jak jste je prožila?
Byla jsem mile překvapena tím, že začátky byly daleko lepší, než jsem očekávala . Začínala jsem tady úplně 

od nuly a prostředí univerzity jsem prakticky neznala . dost známých mě varovalo, že tu může být těžké najít 
studenty a že laboratoř bude startovat velmi pomalu, ale kupodivu jsem zaznamenala raketový start . Bylo to 
sice hektické, ale veskrze pozitivní . Už asi po půl roce jsem měla prvního studenta, brzy přišlo dalších pět a pak 
už jen přibývali . Navíc všichni studenti jsou velmi šikovní .

Jak dlouho trvá rozjet vlastní laboratoř?
ostatní mladí kolegové ze zahraničí většinou říkají, že to chce tak tři čtyři roky, než vůbec začnete dostávat 

nějaké relevantní výsledky . a opravdu teprve letos začínáme získávat první zajímavé výsledky vhodné k pub-
likování . Zdá se ale, že na to jdeme správným směrem . 

Proč jste zamířila zrovna na Masarykovu univerzitu?
Prvotní důvod byl ten, že se sem chtěl vrátit můj manžel . Přiznám se, že mě samotnou by asi nikdy nenapadlo 

jít na Masarykovu univerzitu . Nicméně ukázalo se, že minimálně v rámci Česka to byla nejlepší možná volba . 
třeba na Univerzitě karlově v Praze, kde jsem původně vystudovala, bych nikdy neměla tak velké možnosti 
jako tady, tedy úplnou nezávislost, nové prostory i skvělé zázemí . Navíc, startující projekt ceItec je veliká šance 
vytvořit v Brně skutečně skvělé výzkumné centrum .

 
Porovnáváte s tuzemskem. Jaké máte podmínky ve srovnání se zahraničím?
Podmínky na práci jsou zcela srovnatelné . Materiálně a finančně je to prozatím dost možná i lepší . Mám 

tady navíc daleko lepší přístup ke kvalitním studentům, než bych měla na renomované univerzitě v zahraničí, 
kde by je stahovaly zavedenější výzkumné skupiny . co tady chybí, je větší komunikace . lidé tu tolik nekomu-
nikují s ostatními výzkumnými skupinami o tom, co dělají . ale to se pomalu mění . kdybych také měla srovná-
vat s prestižnějšími institucemi, je tu rozdíl v malém počtu příležitostí chodit na zajímavé přednášky skutečně 
velkých kapacit oboru . Na tom by se mělo ještě zapracovat .

Na čem konkrétně coby molekulární bioložka pracujete?
Začnu trochu zeširoka . V organismech existují tři základní typy molekul . Jednak dNa ve formě genetické in-

formace, pak bílkoviny a také rNa – ribonukleové kyseliny . V poslední době se ukazuje, že ty posledně zmíněné 
jsou mnohem důležitější, než se zpočátku předpokládalo, protože mají na starosti spoustu regulačních funkcí 
na úrovni buněčné i vývojové . My se v naší laboratoři konkrétně zabýváme mechanismy, které zajišťují, aby se 
v organismech vytvářely správné typy rNa, případně aby se ty špatné odstraňovaly . 

Tedy základní výzkum. Dokázala byste přesto najít navázání na praxi?
dovedu si představit využití třeba v medicíně . Je známo, že defekty v tvorbě molekul rNa mohou vést u lidí 

k několika typům onemocnění . Je tedy pravděpodobné, že poruchy v rozpoznávání a odstraňování vadných 
rNa budou mít také vážné důsledky pro vývoj a fungování lidských tkání . My se však nechceme příliš věnovat 
konkrétním aplikacím, chceme dělat základní výzkum a krůček po krůčku přispívat ke globálnímu poznání . 
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Co vás přitáhlo k vědě?
Už od základní školy mě fascinoval příběh Marie curie-Skłodowské a vůbec mě udivovaly chemické a biolog-

ické pokusy, sbírání broučků a rostlin v přírodě a podobné věci . Věděla jsem, že mě bude bavit něco zkoumat . 
když jsem později studovala biologii na vysoké škole a rozhlížela se tak kolem, potvrdila jsem si, že výzkum je 
asi to jediné, co mě naplňuje . Vědecká práce je velice kreativní činnost, pořád vás to tlačí někam dál a navíc 
přicházíte neustále do kontaktu s mladými lidmi .

Je pro vás vědecká práce i jedinou zálibou, nebo máte čas na nějaké koníčky?
Čas na koníčky nemám, protože máme právě teď malou dceru . Snažím se přebíhat mezi laboratoří a rodinou 

a na nic jiného čas bohužel není .

Jde to dohromady: věda a rodina?
Na každé straně se musí něco obětovat, ale dá se to zkombinovat i díky manželovi, který stejným dílem 

pomáhá s péčí o rodinu . 

Dokáže vědec na špičkové úrovni vůbec vypnout a jít na rodičovskou dovolenou?
Podle mého názoru to v oboru, jako je ten můj, nejde . dcera se narodila, ještě když jsem byla v Basileji na 

postdoktorské stáži . Mateřská dovolená je tam čtrnáct týdnů, během kterých jsem stejně udržovala kontakt se 
svojí diplomovou studentkou v Basileji a psala grantové přihlášky . to, že nemůžu jít na rodičovskou, mi ovšem 
nijak zásadně nevadí . domnívám se, že rodičovská je v Česku až příliš dlouhá .

Doc. mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D., vystudovala Univerzitu karlovu v Praze, kde se zabývala molekulární-
mi mechanismy v návaznosti na vývoj rezistence patogenů vůči léčivům . Postdoktorské stáže absolvovala na 
University of california ve Spojených státech a na Universität Basel ve Švýcarsku, kde se její výzkum postupně 
posunul ke studování mechanismů souvisejících s tvorbou a úpravami rNa . od roku 2008 vede vlastní výz-
kumnou skupinu v Národním centru pro výzkum biomolekul na Masarykově univerzitě, kde ve výzkumu na 
rNa pokračuje .

Národní centrum pro výzkum biomolekul 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kamenice 5, budova a4, 625 00 Brno, Česká republika
tel .: +420 549 49 5042
e-mail: vanacova@chemi .muni .cz

Štěpánka Vaňáčová 

 MaSar�k UNIVerSIt�?  
for Me, tHe BeSt cHoIce 
IN tHe cZecH rePUBlIc

Thanks to prestigious grants from the 
European molecular biology organization and 
the Wellcome Trust, Štěpánka Vaňáčová re-
turned from postdoctoral positions abroad to 
continue her work as a molecular biologist in 
the Czech republic. she headed to the faculty of 
science of masaryk University, where she was of-
fered the opportunity to establish her own lab-
oratory on the new campus. although she has 
a small daughter, she invests much of her energy 
in the setting up of a word-class research facil-
ity at brno’s National Centre for biomolecular 
research.     
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You’ve been at Masaryk University for just under three years. How has it been?
the beginnings were much better than I’d been expecting, which was a real surprise for me . I started here 

from scratch, and I knew very little about this university . quite a few people warned me that it might be difficult 
to get students here and that the laboratory would get off to a slow start . to my astonishment, it went off like 
a rocket . Sure it was hectic, but in the most positive sense . I got my first student after about six months, soon 
followed by five more, since when numbers have grown and grown . What’s more, all the students are very en-
thusiastic and talented .   

How long does it take to get your own laboratory up and running?
�oung scientists from abroad usually say it needs about three to four years before you start getting results 

that are in any way relevant . and it really is the case: only this year are we getting the first results that are inter-
esting enough for publication . So it does seem that we’re heading in the right direction .   

What made you choose Masaryk University?
the main reason was that my husband wanted to return to this country . I have to admit that it probably 

wouldn’t have occurred to me on my own to come to Masaryk University . But now it is clear to me that within 
the czech republic at the very least it was the best of all choices . for example, at charles University in Prague, 
where I did my Phd ., I would never have had the same opportunities as here, notably complete independence 
and new, excellent facilities . on top of that, the ceItec project – which is just starting up – offers Brno a great 
chance to build a truly excellent centre of science .  

 
You’re making comparisons with your home country. How do your working conditions compare with those 

abroad? 
Working conditions are altogether comparable . In material and financial terms, conditions here might even 

be better for the moment . and here I have far greater access to good students than I would have at some of the 
big-name universities abroad, where students would be attracted to more established research groups . What 
is lacking here, are strong lines of communication . there is less interaction among research groups . But this is 
slowly changing . If I were to compare things here with high-prestige institutes, I would say that here there is 
less opportunity to attend interesting lectures by genuinely big capacities in their fields . this is something that 
needs to be worked on .     

What in particular do you focus on in your work as a molecular biologist?
I’ll start in general terms . living organisms contain three basic types of molecules: dNa as the carrier of ge-

netic information, proteins, and rNa – ribonucleic acid . It has recently been shown that the last of these is far 
more important than was originally thought, as rNas take care of many regulatory functions at cell and devel-
opmental level . In our laboratory we study mechanisms that ensure that the correct types of rNa are formed 
and the wrong types are removed .  

So you do fundamental research. Are you able to find ways in which it can be applied in practice?  
I can imagine its application in medicine . We know that defects in rNa molecules formation can lead to cer-

tain human diseases . So it is probable that failures in the recognition and removal of defective rNa will have 
serious consequences for the development and functioning of human tissue . But it is not our wish to concern 
ourselves too closely with particular applications; we want to do fundamental research and make our contribu-
tion to overall knowledge step by step .  

What attracted you to science?
I became fascinated with the story of Marie Skłodowska curie while I was still at primary school, and things 

like chemical and biological experiments and of course the collecting of beetles, plants and similar things in 
the wild I found amazing . I knew that I would enjoy exploring something . later when I was studying Biology at 
university and looking about for a career, I realized again that research was probably the only area I would find 
truly fulfilling . the work of a scientist is very creative, it keeps pushing you onwards, and you’re always in touch 
with young people .   

Is your work as a scientist your only real interest, or do you have some hobbies, too?
I don’t have time for hobbies because at present our daughter is quite small . I do what I can to run between 

the laboratory and the family, so unfortunately there’s no time for anything else . 



Is it possible to combine a career as a scientist with family life?
Something has to be sacrificed on either side . My husband and I manage to combine our professional and 

family lives by taking an equal share in child-care .  

As a scientist at the top of one’s profession, is it possible to switch off and take maternity leave?
as far as I’m concerned, in a field such as mine, no, it isn’t, not really . our daughter was born when I was still in 

Basel working as a postdoctoral researcher . the period of maternity leave there is fourteen weeks, during which 
time I anyway stayed in touch with a student whose final work I was supervising and wrote grant proposals . It’s 
never really bothered me that I’m not in a position to take proper maternity leave – it seems to me that in the 
czech republic it is rather too long .  

assoc. Prof. Štěpánka Vaňáčová graduated as a Phd . at charles University in Prague, where her focus 
was on molecular mechanisms of drug resistance development in human pathogens . She spent postdoctoral 
stays at the University of california in the United States and the University of Basel in Switzerland, where 
her research gradually drew her to the study of mechanisms connected with the synthesis and processing of 
rNa . Since 2008 she has led her own research group at Masaryk University’s National centre for Biomolecular 
research, where her research in rNa continues .  

National centre for Biomolecular research
faculty of Science, Masaryk University
kamenice 5, Bld . a4, 625 00 Brno
Phone: +420 549 49 5042
e-mail: vanacova@chemi .muni .cz

Kamil Paruch 

VrátIl JSeM Se PoMocI roZVíJet 
ČeSkoU orGaNIckoU cHeMII

Kamil Paruch si svůj úspěch zasloužil. Tvrdou prací vydobytéamil Paruch si svůj úspěch zasloužil. Tvrdou prací vydobyté 
baderovo stipendium využil na maximum – získal díky němu dok-
torát z organické chemie na Kolumbijské univerzitě v Usa a pak 
také prestižní místo ve farmaceutické firmě, kde pracoval na vývoji 
léčiv. Po letech se ale rozhodl jako zatím vůbec první z deseti lidí, 
kteří baderovo stipendium v Usa dosud získali, vrátit do Česka. 
Zamířil na Přírodovědeckou fakultu masarykovy univerzity, kde 
vede vlastní výzkumný tým.

Ve Spojených státech jste pracoval na vývoji léků. O co přesně šlo?
Byl jsem součástí onkologické divize a jednoduše řečeno, mou pracovní náplní bylo objevování nových pro-

tirakovinných preparátů . Podařilo se mi objevit dvě sloučeniny, které jsou v současnosti ve druhé fázi klinických 
testů .

Jak jste na tuto práci navázal na Masarykově univerzitě?
Snažím se tady o logickou extenzi tohoto programu – vyvíjíme organické sloučeniny s cílenou biologickou aktivi-

tou, které by poskytly synergický protinádorový účinek právě v kombinaci s jednou ze sloučenin, jež jsem objevil .

Díky Baderovu stipendiu jste mohl získat doktorát na prestižní univerzitě v USA. Proč jste se vrátil do Česka a vybral 
si zrovna Masarykovu univerzitu?

důvodů k návratu bylo hned několik . asi nejpádnější z nich byl rodinný aspekt – chtěli jsme s manželkou, aby 
naši dva synové měli možnost vyrůstat v prostředí kompletní širší rodiny . také jsem slíbil profesoru Jaroslavu 
Jonasovi, že se vrátím, a rád sliby plním . Svou roli sehrálo také vlastenectví a pocit, že bych mohl přispět svou 
troškou do mlýna a pomoci rozvíjet organickou chemii u nás . a proč Masarykova univerzita? Byla to prakticky 
jediná možnost v regionu, kde byl určitý potenciál k tomu, abych mohl uskutečnit svůj plánovaný výzkum .
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Za oceánem jste strávil asi třináct let. Co vám to dalo?
Velmi mnoho . Především možnost interakce s předními světovými odborníky . tato příležitost je nesmírně 

cenná hlavně ve fázi doktorského studia, kdy si člověk buduje značnou část svého know-how . Skvělá byla také 
možnost účastnit se objevování a vývoje nových léčiv, což je zkušenost, kterou u nás není možné nabýt, protože 
v Česku bohužel není žádná firma, jež by tento typ výzkumu prováděla . a v neposlední řadě jsem také získal 
určitou „globální optiku“ . 

Jaký byl návrat po letech domů? Byl to šok, nebo to bylo příjemné?
do Česka jsme pravidelně každoročně jezdili, synové tady trávili větší část prázdnin, takže aklimatizace pro-

běhla poměrně hladce a kulturní šok byl poměrně malý . Podstatně horší byl rozjezd v práci – nedovedu si před-
stavit, jak bych na univerzitě fungoval, pokud bych v začátku neměl finanční podporu ze soukromých zdrojů 
a pokud by se mi poměrně záhy nepodařilo získat další zahraniční financování . Nepříjemným zjištěním pro mě 
navíc bylo to, že se mnoho vědců v regionu a zřejmě v celém Česku nesnaží o skutečně funkční mezioborovou 
spolupráci – tento cíl je často jen účelově deklarován .

A nějaké příjemné překvapení na vás čekalo?
Skvělé bylo, že se mi podařilo dát se dohromady se špičkovými biology v regionu a společně pak vytvořit 

ucelený výzkumný záměr . Většina těchto aktivit navíc probíhá „pod jednou střechou“ univerzitního kampusu, 
jenž představuje důležitou část zdejší vědecké infrastruktury a posunuje Masarykovu univerzitu výrazným způ-
sobem dopředu . doporučil bych ale zaměřit další úsilí zejména na vylepšení úrovně knihovny, která je podle mě 
výrazně podfinancovaná . 

Jak se liší americká a česká vědecká práce?
americká vědecká sféra funguje už poměrně dlouhou dobu tak, že je schopná přitáhnout nejlepší vědce 

z celého světa – je zakotvená v prostředí globální soutěže a globálního záběru . Nespornou výhodou americké 
akademické obce je také velmi dobrá interakce s firmami, které představují špičku v jednotlivých oborech . tuto 
ambici bychom měli mít i my; pokud se chceme dostat na mezinárodně konkurenceschopnou úroveň . 

Jste vědec, kterého láká víc aplikovaný, nebo základní výzkum?
Myslím, že oddělování základního a aplikovaného výzkumu je celkem nesmyslné a obávám se, že zejména v 

této době je v Česku prováděno ryze účelově, aby určité skupiny či podniky dosáhly celkem snadno na veřejné 
peníze . Základními kritérii by měla byt kvalita a originalita záměru, vědeckého týmu a také transparentnost 
a objektivní evaluace projektu a dosažených výsledků . to, co jsem dělal ve firmě Schering-Plough, byl v podsta-
tě základní výzkum – jednotlivé medicinálně chemické programy obsahovaly poměrně velké riziko neúspěchu 
– tedy že se nepodaří identifikovat vhodnou sloučeninu s požadovanou biologickou aktivitou . V okamžiku, kdy 
se nám ale vhodnou sloučeninu podařilo objevit, dostal celý projekt velmi rychle reálný aplikační rámec a slou-
čenina byla převedena do režimu klinického testování .

Řada lidí má dnes pocit, že věda stojí moc peněz a dává málo užitku. Jak by podle vás měla vypadat ideální popu-
larizace vědy?

Myslím, že nejlepší propagace vědy v očích veřejnosti je to, že se podaří objevit něco, co se pak i využije; 
nejlépe high-tech firmami, které vedle generování finančního profitu vytvářejí v regionu třeba i dobře placené 
pracovní příležitosti . Například Schering-Plough měl v New Jersey velmi dobrou pověst nejen proto, že produ-
koval originální léčiva, ale také proto, že dával slušně placenou práci mnoha lidem .

mgr. Kamil Paruch, Ph.D., absolvoval doktorské studium na columbia University v New �orku, kde poté osm 
let pracoval v laboratořích farmaceutické firmy Schering-Plough . Zde se podílel na přípravě protinádorových 
preparátů, které jsou v současnosti klinicky testovány . Po letech v zámoří se rozhodl pro návrat do Česka . Na 
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity navazuje na svoji práci související s vývojem organických slou-
čenin uplatňovaných při léčbě rakoviny . Pravidelně publikuje v prestižních zahraničních periodikách .

Ústav chemie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kamenice 5, budova a8, 625 00 Brno, Česká republika
tel .: +420 549 49 5477
e-mail: paruch@chemi .muni .cz



Kamil Paruch 

 I caMe Back to HelP deVeloP orGaNIc cHeMIStr�  
IN tHe cZecH rePUBlIc 

Kamil Paruch has earned his success. The hard work he put into winning a bader fellowship he then 
used to the maximum, securing a place to study for a doctorate in organic Chemistry at Columbia 
University in the United states, and from there a prestigious position at a pharmaceutical company, 
where he worked in drug discovery. Years later he decided – as the first of ten people to have received 
a bader award in the Usa – to return to the Czech republic. he headed for the faculty of science of 
masaryk University, where he now leads his own research team.    

In the United States you worked in drug discovery. What did this entail?
I was part of the oncological division . In brief, it was my job to discover new anti-cancer compounds . I suc-

ceeded in discovering two compounds that are now in the second phase of clinical trials .   

In what ways are you following on from this in your work at Masaryk University? 
I’m directing my efforts towards a logical extension of this programme – we are developing organic com-

pounds with a biological activity targeted at a synergic anti-tumour effect in combination with one of the com-
pounds I discovered . 

Thanks to your Bader Fellowship, you won a place to study for a doctorate at a prestigious US university. Why did 
you return to the Czech Republic, and why did you choose Masaryk University? 

I came back for several reasons . Perhaps the weightiest reason was given by family circumstances – my wife 
and I wanted our two sons to grow up within an extended family . also, I had promised Professor Jaroslav Jonas 
that I would return, and I like to keep my promises . Patriotism played its part, plus the feeling that I could do my 
bit for the development of organic chemistry in the czech republic . Why Masaryk University? It was practically 
the only place in the region with a potential that would allow me to realize my research plans .    

You spent thirteen years overseas. What did they give you? 
a great deal . Most of all the chance to interact with leading international experts . this opportunity is ex-

tremely valuable during one’s doctoral studies – a time when one is building up a sizeable part of the know-
how . also, it was wonderful to be involved in the discovery and development of new drugs, an experience that 
is not available at home because in the czech republic there is no company that performs this type of research, 
unfortunately . last but not least, I developed a more global way of looking at things .   

How did it feel to be home after all those years? Was it a shock? Did it feel good? 
We came back to the czech republic every year; our sons would spend the larger part of the summer holidays 

here, so it was relatively easy to acclimatize, and the culture shock was a relatively small one . Getting started 
at work was considerably more difficult – I can’t imagine how I would start work at the university without the 
financial support first obtained from private sources and subsequently from eU . It was unpleasant for me to 
discover that many scientists in the region, and seemingly across the czech republic, were making practically 
no attempt to cooperate across disciplines; such an aim is often declared but rarely put into practice .   

And did you get any pleasant surprises?
It was great that I managed to get together with leading biologists in the region to create an attractive inter-

disciplinary research project . Moreover, most of these activities are carried on ‘under one roof’ – i .e . on the uni-
versity campus, which is an important part of the scientific infrastructure here and a great indicator of progress 
at Masaryk University . I would recommend focusing further efforts on improving the quality of the library; in my 
opinion, it is seriously underfinanced .     

How is the work of an American scientist different from that of his Czech counterpart?
the scientific sphere in the US has long been able to attract the best scientists from all over the world – it 

is anchored in an environment of global competition and global view . an indisputable advantage of the US 
academic community is the very good interaction it enjoys with companies at the cutting edge of individual 
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disciplines . We, too, should aspire to such things if we wish to put ourselves on an internationally-competitive 
footing .       

As a scientist, are you interested more in applied or fundamental research?
I think that the separation of fundamental and applied research is nonsense on the whole . and I’m afraid that 

in the czech republic – at the present time in particular – the distinction is applied with expedience only, so that 
given groups or businesses can acquire public money relatively easily . the quality and originality of objectives 
and the scientific team itself, transparency and an objective evaluation of the project and results achieved – all 
this should form the basic criteria . What I did at Schering-Plough was basically fundamental research – there 
was a relatively high risk that the individual medicinal-chemistry programmes would not succeed (i .e . it would 
prove impossible to identify a compound with the biological activity required) . But from the moment we suc-
ceeded in discovering the appropriate compound, the project as a whole rapidly took on a very real framework 
of applicability, and the compound was transferred to a regime of clinical testing .      

Many people today have the feeling that science costs a lot of money and yields little. What in your opinion would 
be an ideal way to popularize science? 

I think the best way to promote science in the eyes of the public is to discover something that is then used, 
best of all by high-tech companies, which not only generate financial profit but also create well-paid job op-
portunities for the region . Schering-Plough, for example, had a very good reputation in New Jersey – not only 
for the original drugs it produced but because it provided many people with work for decent pay .   

Dr. Kamil Paruch completed his doctoral studies at columbia University in New �ork, where he worked for 
the next eight years in the laboratories of Schering-Plough . there he was involved in discovery of anti-tumour 
compounds that are now being clinically tested . Having spent many years abroad he decided to return to the 
czech republic . His work at Masaryk University follows on from his work on the development of organic com-
pounds connected with the treatment of cancer . kamil Paruch is a regular contributor to prestigious journals 
published abroad .    

department of chemistry – chemistry Section
faculty of Science, Masaryk University
kamenice 5, budova a8, 625 00 Brno
Phone: +420 549 49 5477
e-mail: paruch@chemi .muni .cz

Luděk bláha 

NeJVětŠí PožItek? 
NedělNí ČteNí NatUre

mohl žít spokojeně s rodinou v Usa nebo 
Kanadě a věnovat se výzkumu. Jenomže 
dal slib. „Než jsem do zámoří odjel, slíbil 
jsem šéfovi, že až se vrátím, pomůžu na až se vrátím, pomůžu na 
masarykově univerzitě vybudovat expertní 
tým. Tak jsem se nakonec vrátil,“ říká sedma-
třicetiletý docent Luděk bláha. a podařilo se. 
Nyní vede mezinárodně respektované praco-
viště ekotoxikologie v centru rECETox, kam 
putují na zkoumání vzorky vod z celé Evropy. 

Co vás zámoří naučilo?
Hodně z toho, jak důležitý je management . Běžné zajištění laboratoří nemůže stát na studentech, ale na 

osobě, která je dobře zaplacená a dobře se stará o chovy zvířat v laboratořích . to sice znamená velké nároky na 
provozní zajištění, ale dává daleko více prostoru lidem, kteří se věnují vědě . 



Na co se váš výzkumný tým zaměřuje?
Zajímáme se zejména o toxické účinky látek na organismy žijící v prostředí . Věnujeme se látkám, které narušu-

jí hormonální řízení u organismů (endokrinní disruptory), což jsou například některá léčiva, která po požití lidé 
vylučují do vod . tento problém řešíme nejen v Česku, ale i v mezinárodním kontextu . druhou oblastí je proble-
matika toxinů sinic . tam se zabýváme poznáváním látek, které produkují sinice a jsou karcinogenní především 
pro člověka, ale studujeme i dopad na ryby a konkurenty sinic, což jsou řasy .

Vaše laboratoř je v zahraničí žádaná, v čem je váš přístup unikátní?
Používáme speciální buňky, jež jsou citlivé na cizorodé látky, které narušují fungování hormonů . Některé 

z těchto buněk nemá žádná jiná laboratoř na světě . Jsou to například buňky na sledování látek, které mají reti-
noidní aktivitu . kromě buněk pracujeme v laboratoři s živými organismy, jako jsou vodní plži, ti jsou velmi citliví 
na hormonální látky . Pracujeme také s embryi ryb zebřiček, s žábami drápatkami . obojživelníci celosvětově 
ubývají, proto se zkoumá, čím to může být způsobeno, a ukazuje se, že globální mizení souvisí s chemickou 
kontaminací prostředí .

Zapojujete se do evropského monitoringu vod?
ano, jsme zapojeni do několika evropských projektů týkajících se látek narušujících hormonální rovnová-

hu . V současnosti participujeme na čtyřech mezinárodních projektech . Jedním z nich je projekt koordinovaný 
evropskou komisí Pan european Monitoring of emerging compounds in Waters, kde jsme jednou ze tří labo-
ratoří, které se podílejí na analýzách stovek vzorků, jež se sbírají v jednom okamžiku v celé evropě (snapshots) . 
Našimi buňkami pak měříme vzorky, podle nichž vznikají celoevropské profily znečištění vod . 

Účastní se vašeho výzkumu i studenti?
Studenti se podílejí na veškerém výzkumu už od bakalářů, bez nich bychom to nebyli schopni realizovat . 

Zajišťují odběry, měření, práci v laboratoři . Na konci bakalářského studia už pracují na samostatném projek-
tu . V rámci magisterského studia se zabývají prací na vědeckém tématu a postgraduálové už výzkumu věnují 
100 % svého času . Máme pravidelné workshopy, group meetingy a semináře, kde studenti nejen poslouchají, 
ale učí se i takzvané soft skills, jako jsou zpracování, prezentace a obhajoba vlastních výsledků . 

Je o vaše pracoviště RECETOX zájem i z řad zahraničních studentů?
Máme studenty z korey, thajska, Slovenska a Německa, libye, litvy nebo Spojeného království . ti u nás rea-

lizují svůj výzkum . Samozřejmě se zapojujeme do zahraniční spolupráce i kratšími stážemi, jezdí k nám rádi 
studenti ze Srbska či finska .

Čím jste pro ně zajímaví?
lákají je naše předchozí výsledky ve vědě, v evropě jsme viditelní, znají naše články . Vidí, že děláme dobrou 

kvalitní vědu, a přitom jsme někde na Východě . takže se sem přijedou podívat, jak je to možné . 

V roce 2005 jste dostal cenu AV ČR za nejlepší vědeckou činnost pro pracovníky do 35 let. Za co jste byl oceněn?
Bylo to za práci v oblasti toxinů sinic . Šlo o publikování v evropském kontextu unikátních prací týkajících se 

poznání hladin toxinů v Česku, jejich potenciálních rizik pro lidi z hlediska používání pitné vody a z hlediska 
jejich ekologie . Zjistili jsme, že tyto toxiny (microcystiny) jsou pro člověka karcinogenní, ale u ostatních vodních 
organismů tento toxin tak nebezpečný není . Pak se nám podařilo v Česku dostat do legislativy limit na microcy-
stin, kterým se musí úpravny pitných vod řídit . 

A co když vodní živočichy jíme, třeba tradiční český vánoční pokrm – kapr?
ryby takový problém s toxiny nemají, protože jejich játra ho velmi rychle dostanou pryč z těla, to jsme doteď 

nevěděli . U nás v Česku, kde se jedí kapři většinou jednou za rok, tedy víme, že pokud ryby budou mít v sobě 
toxiny v okamžiku výlovu a nechají se čtyři týdny před Vánocemi v sádkách, toxiny z těla zmizí . Problematika 
sinic je ale daleko širší . Sinice totiž produkují daleko více látek, o kterých nevíme, co jsou zač, kvůli tomu pak tře-
ba ryby mohou málo růst . Sinice také vytvářejí látky, které způsobují zápach rybího masa, ovlivňují jeho kvalitu . 
tyto látky zatím ale nedokážeme popsat . 

Na kontě máte 70 článků v impaktovaných časopisech. To se některým vědců nepovede za celý život. Kterého člán-
ku si nejvíce vážíte?

toho, který nám vyšel v roce 2004 v environmental Science and technology, což je nejváženější časopis v naší 
branži . Náš článek byl tehdy vybrán na první stránku vydání časopisu . 
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Čím jste vědeckou obec zaujal?
Zjistili jsme, že v polárních oblastech po ozařování látek, které jsou tam ve velmi nízkých koncentracích v ledu, 

vznikají nově látky s extrémní toxicitou . Pokud tedy začnou tát ledovce, látky se zpětně vrací do prostředí . Je tak 
vidět, že i když člověk vnáší do prostředí zdánlivě neškodné chemické látky, ony pak mohou v přírodě reagovat 
velmi nečekaně a mohou zpětně ohrozit zdraví člověka i ostatních organismů . 

Na co zajímavého jste se svým týmem přišel v poslední době?
Z hlediska sinic jsme poprvé popsali nový mechanismus, kterým jsou sinice karcinogenní (toxicon, 2010) . 

kromě toho jsme pracovali na vývoji pasivního vzorkovače na toxiny sinic, který umožňuje dlouhodobé sorbo-
vání látek . Ponoří se třeba na měsíc do vody a pak se v něm měří koncentrace látek . do nedávné doby nic tako-
vého neexistovalo . Nyní se tento vzorkovač dostává do praxe a může pomoci sledovat toxické sinice v nádržích 
v průběhu celé sezony (analytical and Bioanalytical chemistry) . 

Studoval jste a pracoval v zahraničí, proč jste se rozhodl vrátit na svou mateřskou univerzitu?
Byla to směs pragmatismu a idealismu . když jsem pracoval v USa, dostal jsem velmi výhodnou nabídku, aby-

ch odešel dělat výzkum do kanady . tam bych ale podle mého názoru nikdy nedostal takovou příležitost jako na 
MU . Nikdy bych nebyl nezávislý, nedostal bych se na pozici docenta, protože bych byl přistěhovalec a s velkou 
pravděpodobností bych mohl pracovat jen jako postdoc . druhý důvod je ten, že jsem šéfovi v Brně slíbil, že se 
vrátím, abych tady pomohl vybudovat expertní tým, a když jsem něco takového slíbil, tak jsem to musel dodržet 
a s rodinou jsme se vrátili . teď když vidím, jak se nám za posledních pět let podařilo být respektovanými v evrop-
ském kontextu, tak musím říct, že jsem se rozhodl dobře . 

Někdo by se mohl divit, kolik jste toho ve vašem věku už stihl…
to se mi stává . Být docentem v 37 letech je společenská výhoda . lidé mě znají i z televize, kam mě občas jako 

odborníka zvou, ale pro mě toto všechno není tak významné jako vnitřní pocit, že mě moje práce strašně baví . 
když pak vědecké články vyjdou, mám výborný pocit, že se něco podařilo . Potom mám velkou radost, když jsou 
spokojení i studenti . V týmu je klíčová přátelská atmosféra, pak může být mezi lidmi důvěra a radost z práce . 

Věda určitě spolkne většinu vašeho času, máte vůbec prostor na nějaké koníčky?
Věda a poznávání jsou zásadní součástí mého života . odmalička jsem chtěl být vědcem, který odhaluje tajem-

ství přírody, hrozně mi to imponovalo . Už na základní a střední škole jsem dělal všechny možné olympiády 
v chemii, biologii, matematice, takže mně se ten sen v podstatě vyplnil . Věda je moje hlavní životní záliba a pra-
videlným koníčkem je nedělní čtení časopisu Nature, který si kupuju jako denní tisk . Hlavním dobíjením energie 
je moje rodina . S manželkou máme tři děti, což je to nejdůležitější v mém životě . teď už vím, že v současném 
světě je obtížné udržet si ideály, protože věda je v podstatě velký byznys, takže mě to občas začíná zmáhat . ale 
jsem ještě mladý na to, aby mě to zmáhalo . (smích)

Sedmatřicetiletý Doc. rNDr. Luděk 
bláha, Ph.D., vystudoval biologii na MU . 
absolvoval akademické stáže a pracovní 
pobyty v kanadě, Velké Británii, Německu 
a v USa . Nyní se věnuje toxikologii v týmu 
recetox . Jeho tým spolupracuje s  věd-
ci v řadě zemí evropy, USa, kanadě, 
Hongkongu . díky jedinečné výzkumné 
metodě se posílají do jeho laboratoří na 
testy vzorky vod z celé evropy . Je členem 
editorial Board několika vědeckých časo-
pisů . Pod jeho jménem vyšlo již 70 člán-
ků v impaktovaných časopisech . Říká, že 
toho za 37 let stihl tolik, protože zafun-
govala dohromady šťastná náhoda, pří-
ležitost a podpora ze strany učitelů, men-
torů a kolegů . Vědcem chtěl být odmalič-
ka . Je ženatý, má tři děti .
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Luděk bláha 

M� GreateSt PleaSUre? 
readING NatUre oN 
SUNda�S 

assoc. Prof. Luděk bláha could have settled 
happily with his family in the United states or 
Canada and there devoted himself to his work 
as a scientist. but he’d given his word. “before 
I went overseas,”  the 37-year-old explains, 
“I promised my boss that on my return I would 
help build a team of experts at masaryk 
University. so in the end I came back.” and the 
team was built. Now assoc. Prof. bláha is head of the internationally-renowned Ecotoxicology research 
laboratory of the rECETox Centre, to which water samples from all over Europe are sent for testing.     

What did your time overseas teach you?
a lot about how important management is . the everyday organization of a laboratory is not a matter for 

students: this should be handled by a well-paid individual who is able to take good care of the animals or cells 
in that laboratory . Naturally this places quite heavy demands on how the place is run, but on the other hand it 
provides scientists with more time for creative work .    

What is the focus of your research team?
We’re particularly interested in the toxic effects of compounds on living organisms in their environment . We 

focus on compounds that disrupt hormonal regulation in organisms (endocrine disruptors), such as certain 
drugs and medicines that end up in the water after use . We address this problem not only as it occurs in the 
czech republic but also in an international context . the second area of our work concerns cyanotoxins; here 
we work to identify the compounds that produce toxins and are carcinogenic as regards humans in particular, 
although we also study their impact on fish and the main competitor of cyanotoxins, algae . 

Your laboratory is in great demand internationally. In what regard is your approach a unique one? 
We use special cells that are sensitive to heterogeneous compounds which disrupt the functioning of hor-

mones . Some of these cells – such as those for the monitoring of compounds with retinoid activity – are pos-
sessed by no other laboratory in the world . apart from cells we also work in the laboratory with living organ-
isms that are very sensitive to hormonal compounds, such as freshwater gastropod snails . We work, too, with 
zebrafish embryos and african clawed frogs . amphibians are decreasing in number across the world, and our 
research into the causes has proven that this worldwide phenomenon is connected with contamination of the 
environment .  

Are you involved in European schemes for the monitoring of water?
�es, we are involved in a number of european activities regarding compounds that disrupt the hormonal 

homeostasis . at present we are working on four international projects . one of these is coordinated by the com-
mission Pan-european Monitoring of emerging compounds in Waters; in this we are one of three laboratories 
that share analysis of hundreds of samples collected from all over europe at a single moment (known as ‘snap-
shots’) . We then use our cells to measure these samples, the result of which is a pan-european profile of water 
pollution .  



ChEmIsTrY

81

Are students involved in your research work?
Students are involved in all our research work, and this includes undergraduates; without them we would 

not be capable of doing what we do . Students perform sampling, take measurements and do other work in 
the laboratory . By the end of their Bachelor’s studies they are working on an independent project . our Master’s 
degree course is founded on work on a scientific topic; postgraduates devote 100% of their time to research . We 
conduct regular workshops, group meetings and seminars, at which students do more than just listen – they 
practise soft skills, too, such as processing, presentation and defending their own findings .     

Do foreign students show much interest in the RECETOX centre?
We have students from korea, thailand, Slovakia, libya, lithuania and the Uk . they do their research with 

us . also, of course, we cooperate on an international level in the form of short stays for purposes of study and 
research . Students from Serbia and finland like coming to us .

What is it about you that interests them?
they are drawn here by the scientific findings we have recorded . We are visible on a european scale, and they 

know us by our articles . they see that our academic standards are high, even though we are somewhere out 
east . they are keen to see for themselves how we achieve what we do .  

In 2005 you received an award for scientists under 35 from the Academy of Sciences of the Czech Republic. What 
was this prize for?

It was for my work in the area of cyanotoxins . It concerned a publication for a european readership about 
unique work on the ascertaining of toxin levels in the czech republic and their potential risks in terms of the 
consumption of drinking water and its ecology . We found that these toxins (microcystins) are carcinogenic for 
humans; this toxin is not, however, so dangerous for other aquatic organisms . then we succeeded in getting 
legislation through in the czech republic that set a limit on microcystins, which treatment plants for drinking 
water have to respect .   

And what about the eating of aquatic creatures – such as the carp, the traditional centrepiece of the Czech 
Christmas meal?

fish don’t have such a big problem with toxins, as the liver works to get them out of the body very quickly 
– this is something we didn’t know until recently . In the czech republic, where generally speaking carp is eaten 
just once a year, we know that even if a fish contains toxins when it is caught, if it is left for four weeks in a hold-
ing pond, the toxins will leave the body . the problem of blue-green algae or cyanobacteria is a far broader 
one – blue-green algae produce many more compounds, and we don’t know what some of these are; they 
might cause the stunting of a fish’s growth . Blue-green algae also produce compounds that give the meat of 
the fish a bad smell, and this affects its quality . So far we are not in a position to give a description of these 
compounds .  

You have seventy articles in high-impact-factor journals to your name, a total that some scientists do not achieve 
in the whole of their working lives. Which of your articles do you think most highly of?  

the one that was published in 2004 in environmental Science and technology, the most highly esteemed 
journal in our field . and our article was chosen for the front page of the issue . 

What finding was of such great interest to the scientific community?
We’d found that after the irradiation of compounds that are present in very low concentrations in the ice of 

polar regions, new compounds are produced that are extremely toxic .  If the glaciers were to begin to thaw, 
these compounds would be returned to the environment . It goes to show that when the human race imports 
into the environment seemingly harmless chemical compounds, these may react with nature in a very unex-
pected way and go on to endanger the health of humans and other living organisms .  

What interesting findings have you and your team come up with recently?
We have just given (in toxicon, 2010) our first description of a new mechanism for the determining of which 

blue-green algae are carcinogenic . In addition to this we have been working on the development of a passive 
sampler for cyanotoxins, which makes possible the sorbing of compounds over long periods . We immerse the 
sampler in water for – let’s say – a month and then measure the concentration of the compounds in it . Until 
recently no such tool existed . Now this sampler is becoming fully operational; it helps us monitor cyanotoxins 
in tanks throughout the season (published in analytical and Bioanalytical chemistry) .  



You studied and worked abroad. Why did you decide to return to your alma mater?
It was a mix of pragmatism and idealism . When I was working in the USa, I got a very good offer to go and 

do research in canada . But as far as I could see I would not get an opportunity there comparable to the one at 
Masaryk University . I would never have been independent . Nor would I ever have reached the position of as-
sociate professor: as an immigrant, in all probability I would have had to continue working as a post-doc . the 
second reason was that I’d promised my boss in Brno that I would return to build a team of experts here . Having 
made such a promise, how could I go back on it? So my family and I came back . When I see the respect we’ve 
gained across europe over the past five years, I have to say that my decision was the right one . 

Some people might be surprised by how much you have achieved at such a young age ...
Indeed some people are . there’s no doubt that it’s a social advantage to be an associate professor by the time 

one reaches thirty-seven . People see me on television – I sometimes get invited on for an expert opinion – but 
for me all this is of less importance than the fact that I enjoy my work with a passion . When my articles are pub-
lished in science journals I get a great sense of achievement . and the pleasure is all the greater if students are 
happy about it, too . In our team a friendly atmosphere is of key importance – once this is in place mutual trust 
and joy in one’s work are so much more attainable . 

No doubt much of your time is taken up with science. Do you have any time at all for hobbies?
Science and learning are fundamental components of my life . It was my wish from a very young age to be the 

kind of scientist who reveals the secrets of nature – I was always terribly impressed by that . already at primary 
and secondary school I took part in every competition going in chemistry, biology and maths; and essentially 
my dream has come true . Science is the biggest enthusiasm of my life, and a Sunday habit of mine is to read 
Nature magazine, which I buy as well as the daily press . My main energy stimuli come from my family – my wife 
and I have three children, and they are the most important thing in my life . By this time I realize that it is difficult 
to hold on to your ideals because science in today’s world is essentially big business; this aspect of my work 
sometimes gets me down a little . But I’m still young enough to ensure that it doesn’t get me down too much . 
(laughter) .

assoc. Prof. Luděk bláha (37) gradu-
ated in Biology from Masaryk University . 
He has spent time for purposes of study, 
employment and research in canada, the 
United kingdom, Germany, and the USa . 
He is now a member of the recetox 
team and a specialist in toxicology . the 
team under his leadership cooperates 
with scientists from a range of european 
countries as well as the USa, canada 
and Hong kong . thanks to the unique 
research  methods employed by his 
laboratory, it receives water samples for 
testing purposes from all over europe . 
He is a member of the editorial boards of 
several scientific journals . He has already 
published seventy articles and studies in 
high-impact-factor journals . He says that 

he has achieved so much in his thirty-seven years thanks to happy coincidence, opportunity, and the support 
he has received from his teachers, mentors and colleagues . from a young age it was luděk Bláha’s wish to be-
come a scientist . He is married and has three children .  

research centre for toxic compounds in the environment 
faculty of Science, Masaryk University
kamenice 126/3, 625 00 Brno, czech republic
www .recetox .muni .cz
blaha@recetox .muni .cz
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Klára hilscherovárová

Na kValItU Vod� SI dáVáM 
PoZor I Na doVoleNé

myslíme si, že díky čističkám odpadních vod by 
už dnes voda v řekách měla být relativně čistá a že 
by neměla škodit organismům, které v řekách žijí. 
Jenže to nemusí platit vždy. Zjistilo se, že i po čištění 
mohou mimo jiných kontaminantů ve vodě zůstá-
vat například zbytky hormonů z antikoncepčních 
pilulek. Vědci masarykovy univerzity se v ústavu 
s názvem rECETox, což zkráceně znamená Centrum 
pro výzkum toxických látek v prostředí, zabýva-
jí vývojem a využitím biotestů, které přítomnost 
nejen hormonů ve vodě odhalují. Pracuje na nich 
i Klára hilscherová. I když teď ne zcela naplno, pro-
tože je na mateřské dovolené. „Práce by mi chyběla, 
proto v ní pokračuji i na mateřské. ačkoliv teď, když 
už je syn hodně pohyblivý a já nikdy nevím, kde ho 
najdu, je spojování výzkumu a péče o dítě náročněj-
ší,“ říká s úsměvem hilscherová.

Když se řekne, že je něco toxické, vybaví se lidem něco, co ohrožuje lidský život. Všechno toxické, ale nemusí být 
nebezpečné, že?

Je to vždycky otázka dávky, i obyčejná sůl, když se to s ní přežene, může být toxická . Naopak u některých 
těžkých kovů platí, že můžou mít v nízkých dávkách stimulující účinky třeba na růst rostlin . toxicita je schop-
nost látek působit poruchy a poškození u organismů, takže toxická látka v účinné dávce je nebezpečná . My se 
v recetoxu zabýváme problematikou znečištění životního prostředí toxickými látkami, jejich výskytem a studiem 
jejich účinků nejen na člověka, ale také na další organismy v prostředí .

 
V současnosti jste na mateřské dovolené, ale i tak stále pracujete na různých projektech. O jaké konkrétně jde?
Zabýváme se zejména endokrinně disruptivním působením látek, tedy jejich schopností narušovat přirozené 

fungování hormonů, které jsou produkovány soustavou žláz s vnitřní sekrecí . Jedná se o látky, které dokážou 
ovlivňovat či blokovat působení hormonů, nebo se chovat jako ony a zvyšovat jejich působení . tomu se říká 
endokrinní disrupce . 

 
Jak se na existenci takových látek přišlo?
Vědci je sledují už více než dvacet let a v poslední době velmi intenzivně . Jejich přítomnost se zjistila už 

před lety tak, že v některých oblastech v anglii, Itálii nebo ve Spojených státech přišli na to, že pod některými 
čistírnami odpadních vod žijí v řekách převážně samice ryb . Řešilo se, jak je něco takového možné, a zjistilo se, 
že pokud je kapacita čistíren nedostatečná, tak se do vod dostávají látky hormonální povahy, které pak mohou 
ovlivňovat celé populace živočichů žijících ve vodě . od té doby se udělal obrovský kus práce, vznikla celá řada 
studií, a to i u nás v České republice . My se dnes na Masarykově univerzitě zabýváme vývojem a využitím bio-
testů založených na biologických systémech, které mají schopnost upozorňovat na přítomnost těchto látek 
v prostředí . a to nejen ve vodách, ale také v jiných typech vzorků z prostředí .

Uplatňují se testy už i v praxi?
V současnosti je využíváme v několika národních i mezinárodních projektech zaměřených na hodnocení pří-

tomnosti endokrinně disruptivních látek v prostředí . Spolupracujeme také s několika čistírnami odpadních vod, 
které o výsledky našich testů projevily zájem . rovněž je nadále optimalizujeme, aby bylo možné je snadněji 
a rychleji používat .

 



Mají problémy, jež jste zmínila, něco společného se sinicemi, které dnes v České republice znemožňují koupaní 
v řadě vodních nádrží?

V tomto případě jde o jiné oblasti, které se ale prolínají . Naše nejnovější výzkumy ukazují, že i sinice mohou 
produkovat látky ovlivňující působení hormonů . Sinice se v přírodě vyskytují přirozeně, k jejich masovému roz-
voji ovšem dochází i vlivem zvýšeného obsahu živin, který se do prostředí dostává v důsledku lidské činnosti . 
V projektech, o kterých jsem mluvila, řešíme znečištění vody hlavně látkami z průmyslu, léčivy nebo hormony, 
jež se používají v antikoncepčních pilulkách . tyto látky se sice v čističkách do jisté míry odbourávají, ale můžou 
se přes ně částečně dostávat dál, záleží vždy na řadě podmínek, hlavně na vstupním množství těchto látek a čis-
tírenské technologii . Byly naměřeny na řadě míst, kde by teoreticky být neměly .

 
Studujete znečištění vody. Pozorujete na sobě, že byste si práci nosila domů a řešila například, co je v moři, ke kte-

rému jedete na dovolenou?
Nemyslím si, že bych to řešila o moc víc než jiní lidé (směje se) . Možná o tom jen o něco víc vím . Právě to mě 

ale ovlivňuje ve výběru lokality . Jsou místa, kam bych na dovolenou nejela vůbec, nebo alespoň ne v určitou 
roční dobu . Na vodu by si každý měl dávat pozor . I když v běžných rekreačních oblastech v Česku bývá kvali-
ta vody sledována, a jsou případně vydávána doporučení na omezení koupání zejména z hlediska zvýšeného 
výskytu sinic, takže tam bych se ničeho nebála .

 
Vedete hned několik doktorandů. Znamená to, že jste oblíbená vedoucí, nebo je to spíš tím, že je o váš obor velký 

zájem?
Myslím, že za to může především přitažlivost oboru . Jsem vděčná, že k nám lidé chodí ze zájmu . Naši studenti 

si svůj obor vybrali většinou skutečně proto, že jim záleží na tom, v jakém prostředí žijí oni a kde budou žít jejich 
děti . to je pro nás ohromný přínos . a že jsem dobrá učitelka? to neumím posoudit, já se jim jen snažím maxi-
málně věnovat, i když mám teď na mateřské dovolené omezené možnosti . takže konzultujeme u mě doma a je 
to spíš v přátelském duchu . 

mgr. Klára hilscherová, Ph.D., studovala na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity obor ochrana 
a tvorba životního prostředí, absolvovala půlroční výzkumnou stáž na research Institute of toxicology (rItox) 
na University of Utrecht v Holandsku . V Brně absolvovala i postgraduální studium v oboru chemie životní-
ho prostředí . Získala dvouleté stipendium v aquatic toxicology laboratory, Michigan State University, USa . 
dlouhodobě pracuje v ústavu recetox, několik let působila v Botanickém ústavu aV Čr a dva roky na Michigan 
State University v USa jako konzultantka a postdoktorandka . Podílí se na řadě národních i mezinárodních pro-
jektů . Jejími hlavními koníčky jsou rodina, aktivity v přírodě a sport . 

centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kamenice 126/3, 625 00 Brno, Česká republika
www .recetox .muni .cz

Klára hilscherovárová

I Pa� atteNtIoN to Water qUalIt� eVeN  
WHeN I’M oN HolIda�

We tend to believe that thanks to waste-water treatment the water in rivers today is relatively clean 
and harmless to the organisms that live in it. but this may not always be the case. It has been found 
that even after treatment water may still contain certain contaminants, including hormone residues 
from contraception pills. at masaryk University’s rECETox (research Centre for Toxic Compounds in the 
Environment) scientists are working on the development and use of bioassays that reveal the presence 
of substances including hormones in the environment. one of these scientists is Klára hilscherová, who 
is still involved in the research even though she is on maternity leave. “I would miss my work, so I’m con-
tinuing with it during my maternity leave. but now that my son is very mobile and pops up here, there 
and everywhere, the combining of research and childcare has become more demanding,” she explains 
with a smile.    
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When something is described as toxic, we imagine it to be a danger to human life. But not everything toxic is dan-
gerous, is it? 

It is always a question of the dose – ordinary salt, too, can be toxic if you use too much of it . on the other hand, 
certain heavy metals in low doses can have a stimulating effect – on plant growth, for example . toxicity is the 
capacity of a substance to bring about defects and damage in organisms, meaning that a toxic substance in an 
effective dose is dangerous . at recetox we study problems and incidence of environmental pollution by toxic 
substances and the effects of these not only on humans but also on other organisms in the environment .   

 
Although on maternity leave at the moment, you continue to work on various projects. Can you specify what these 

are?  
We are interested in particular in endocrine disruptive effects of substances, i .e . their capacity to interfere 

with the natural functioning of hormones, which are produced by a system of endocrine glands . We deal with 
substances that are able to influence or block the effects of hormones or to behave as hormones do and aug-
ment their effects . this is known as endocrine disruption .  

 
How was the existence of such substances discovered? 
Scientists have been monitoring them for over twenty years, recently very intensively . their presence was dis-

covered years ago as follows: in certain regions for example in england, Italy or the United States, the realization 
was made that the fish living in rivers below waste-water treatment plants were for the most part females . the 
question was asked how such a thing was possible and it was discovered that if the capacity of a waste-water treat-
ment plant is insufficient, substances of a hormonal nature enter the water, and this can affect whole populations 
of creatures living there . Since this time, a great deal of work has been done and many studies have been carried 
out, including here in the czech republic . today at Masaryk University we study the development and use of bio-
assays founded on biological systems that have the capacity to issue warnings concerning the presence of these 
substances in the environment – not only in water but also in other types of samples from the environment . 

Are these tests already being used in practice? 
at the moment we’re using them in several national and international projects focused on the study of the 

presence of endocrine disruptive substances in the environment . We cooperate with several waste-water treat-
ment plants that have expressed an interest in the results of our tests . We continue to work on their optimiza-
tion to make them easier and quicker to use .  

Do the problems you mention have anything to do with the blue-green algae that these days make bathing in 
many Czech reservoirs impossible? 

We’re dealing here with two different areas, but they do overlap . our latest research shows that blue-green 
algae, too, may produce substances that influence the effects of hormones . Blue-green algae occur naturally, 
but of course their mass development has occurred also owing to an increase in nutrients that enter the envi-
ronment thanks to human activity . In the projects I was speaking of, water pollution is for the most part caused 
by substances produced by industry, drugs and the hormones used in contraceptive pills . although these sub-
stances are to some extent broken down by waste water treatment, they might make it through, at least in 
part – this always depends on a number of conditions, not least the inlet possibilities for these substances and 
the technologies used at the treatment plants . they have been recorded at many places where in theory they 
should not have been .   

 
You study water pollution. Do you take your work home with you and – let’s say – ask yourself what’s in the sea 

you’ll be swimming in on holiday? 
I don’t think I ask myself many more questions than other people . (She laughs .) But perhaps I do know a bit 

more about it, and this does influence me when I’m choosing where to go . there are places I’d never go to on 
holiday, or at least not at a certain time of year . everyone should be careful with regard to water . In the czech 
republic water quality is monitored in most holiday areas and advice is given regarding bathing restrictions, not 
least because of the increased incidence of blue-green algae, so I wouldn’t be afraid here .  

 
You are supervising several doctoral works at once. Is this perhaps because you are a popular supervisor or that 

there is great interest in your field?   
I think the main reason is the attractiveness of the field . I’m grateful that people come to us out of interest . 

Most of our students have chosen the field because it is genuinely important to them what kind of environ-



ment they live in and their children will live in . this is one of our greatest assets . am I a good teacher? I can’t 
be the judge of that, although I do my best to be one despite the limitations maternity leave places on me . 
consultations take place at my home and the atmosphere tends to be a friendly one .  

Dr. Klára hilscherová studied the Protection and creation of the environment at the faculty of Science 
of Masaryk University . She spent a six-month research stay at the research Institute of toxicology (rItox) 
of the University of Utrecht in the Netherlands . She completed her postgraduate studies in Brno, too – in 
environmental chemistry . She received a two-year research fellowship at the aquatic toxicology laboratory, 
Michigan State University, USa . She has been at recetox for several years; she worked for several years at 
the Institute of Botany of the academy of Sciences of the czech republic and for two years at Michigan State 
University as a consultant and postdoc . klára Hilscherová is involved in several national and international 
projects . Her principal hobbies are her family, outdoor activities and sport . 

research centre for toxic compounds in the environment 
faculty of Science, Masaryk University
kamenice 126/3, 625 00 Brno, czech republic
www .recetox .muni .cz

Vladimír Šindelářadimír Šindelář

VedeNí VlaStNí  
VýZkUMNé SkUPIN� 
Je ZodPoVědNoSt, 
ale I SVoBoda

Jednou z velkých událostí české, ale 
i mezinárodní chemie se v roce 2010 
stala syntéza unikátní sloučeniny 
nazvané bambusuril. Její schopnost 
vázat záporně nabité látky v sobě 
nese možnosti širokého praktického 
využití, a jejímu autorovi Vladimíru 
Šindelářovi tak vynesla možnost pub-
likovat výsledky v prestižním časopi-
se angewandte Chemie. Tento mladý 
vědec patří mezi výrazné osobnosti 
Přírodovědecké fakulty masarykovy 
univerzity, kde na ústavu chemie vede vlastní výzkumnou skupinu. 

Nejste absolventem Masarykovy univerzity, přesto jste tu začal pracovat a založil zde vlastní výzkumný tým. Jak 
k tomu došlo?

Během postdoktorské stáže v USa jsem se rozhodl, že bych se chtěl věnovat výzkumu na vysoké škole v České 
republice . kontaktoval jsem proto několik vědeckých institucí a dostal několik nabídek . Snad ta nejlákavější 
přišla z Masarykovy univerzity, kde mi dali možnost vytvořit si vlastní výzkumnou skupinu, což není v České 
republice zatím ještě tak běžné .

Možnost založit vlastní tým definitivně rozhodla o vaší volbě?
když jsem na Masarykově univerzitě absolvoval přijímací pohovor, nebyl jsem ještě stoprocentně rozhodnu-

tý, měl jsem nabídky i odjinud . Samozřejmě mě velice lákala možnost založení výzkumné skupiny, ale velký vliv 
na mé konečné rozhodnutí měl tehdejší děkan Přírodovědecké fakulty Milan Gelnar . osobně mi volal a vyjádřil 
velký zájem o to, abych šel pracovat právě na Masarykovu univerzitu . také mě lákala skutečnost, že univerzi-
ta v době mého rozhodování stavěla univerzitní kampus v Bohunicích, jehož špičkové zázemí v současnosti 
využíváme . 

86

ChEmIE



ChEmIsTrY

87

Pocházíte z opačného koutu České republiky, vystudoval jste v Praze a teď pracujete v Brně. Netáhlo vás to, když už 
jste se vrátil z Ameriky domů, někam blíže k vašemu rodišti?

když nějakou dobu žijete a pracujete v americe, začnete vzdálenosti vnímat úplně jinak . Vycházel jsem z toho, 
že když budu pracovat v Brně, tak mi to do Sezimova Ústí, odkud pocházím, bude trvat okolo 90 minut . to je 
doba, jakou v americe někteří lidé dojíždějí do práce každý den . Člověk by samozřejmě byl rád blízko rodiny, 
zvlášť když sám budu brzo mít vlastní rodinu, ale vůbec si nestěžuju . Brno byla dobrá volba, našel jsem si tady 
rychle spoustu dobrých kamarádů, příjemný pracovní kolektiv a jsem spokojený . 

Přivezl jste si z Ameriky styl vědecké práce, který se liší od toho českého nebo evropského?
Snažím se vědu dělat dál tak, jak jsem ji dělal v americe ve skupině profesora a . e . kaifera, a není to zas tak 

odlišné od toho, jak pracují evropští kolegové . Ve srovnání s USa v evropě většinou začíná mladý vědec jako člen 
výzkumné skupiny a teprve později se může osamostatnit . to často vede k zakrnění vědeckého potenciálu hned 
v zárodku . Jsem rád, že na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity funguje spíše americký styl ve smyslu 
veliké otevřenosti novým skupinám, které jsou vedeny mladými výzkumníky .

V poslední době o vás bylo i v médiích docela slyšet v souvislosti s patentem sloučeniny bambusuril, kterou jste 
s vaším výzkumným týmem vyvinuli…

chtěl bych hlavně říct, že patent je sice pěkná věc, ale neměřil bych jím míru úspěchu . důležitější je, že jsme 
byli schopni výsledky publikovat v prestižním časopise angewandte chemie, a dokonce jsme mohli vytvořit 
obrázek pro titulní stranu . to je skutečný signál, že jsme přišli na něco zajímavého . 

Čím je bambusuril tak výjimečný?
Je to takzvaná makrocyklická sloučenina s dutinou uprostřed, v níž je schopna vázat záporně nabité látky . 

tato na pohled jednoduchá vlastnost může mít ohromné praktické využití, které právě teď testujeme i v souvis-
losti s přípravou mezinárodní patentové přihlášky . Perspektivu bambusurilu vidíme třeba v diagnostice chorob, 
zkoumání čistoty potravin nebo čištění odpadních vod . 

Baví vás víc přemýšlet nad aplikacemi nebo prostě posouvat poznání?
Baví mě oboje . Jsem na jedné straně dost praktický člověk, takže mě potěší, když vidím, že můj výzkum k ně-

čemu reálně je . Baví mě ale, asi jako každého vědce, objevování nových věcí . Člověka prostě potěší, že přišel 
na něco, co nikoho jiného zatím nenapadlo . Není pak nezbytnou podmínkou, aby právě teď už bylo jasné, že 
výsledky našeho výzkumu jsou dobré k něčemu konkrétnímu .

Pracujete spíš v laboratoři nebo u stolu?
Převážnou část dne trávím ve své kanceláři . tady dávám dohromady nové myšlenky, zabývám se sepisováním 

grantových žádostí i výsledků naší práce a také konzultuji se studenty . Práci v laboratoři se věnují především 
moji studenti, kteří zde realizují nápady vzniklé v mé hlavě či po naší vzájemné konzultaci . Během semestru pak 
trávím část svého pracovního dne na přednáškách a cvičeních .

Nechybí vám aspoň trochu práce v laboratoři?
Jasně že chybí . občas si ještě pro osvěžení odběhnu do laboratoře, ale je to čím dál tím méně často . Už když 

jsem byl v americe, tak mi profesor kaifer říkal, ať si užívám svou postdoktorskou stáž . Staral jsem se tam totiž 
jenom sám o sebe, dělal jsem na zadaném úkolu v laboratoři a psal články . teď musím zajišťovat chod celé sku-
piny, což znamená i dost administrativy a také velkou odpovědnost .

Nenarážíte na to, že jste ještě mladý na vlastní výzkumnou skupinu?
V České republice už se takový koncept pomalu prosazuje . Jistě že má svá úskalí, ale mně vyhovuje . když 

pracujete pod někým zkušenějším, tak z něho můžete čerpat a spoustu věcí okoukat, to je dobré . Já jsem si ale 
tuhle fázi odbyl na postdocu v americe . Určitě by bylo snazší začínat v zaběhnutém týmu, ale mně se zdá, že je 
daleko lepší zatnout zuby v těžkých začátcích, než mít někoho moc dlouho nad sebou . Vím, že to, co tady dělám, 
je moje zodpovědnost, pracuju jakoby na sebe a jsem nezávislý . 

Je práce i váš koníček?
Jinak by to asi ani nemohlo být . dávám práci většinu svého času, teď o víkendu jsem třeba psal grantové při-

hlášky . Naštěstí mě to baví a doufám, že ještě nějakou chvíli bude . ale člověk samozřejmě musí občas vypnout . 
rád sportuju a chodím třeba na volejbal nebo na squash . a když už se náhodou stane, že mám chvilku, tak si 
přečtu nějakou knihu . 



Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., vystudoval Vysokou školu 
chemicko-technologickou v Praze, kde také na Ústavu poly-
merů obhájil svoji doktorskou práci . Postdoktorské stáže 
absolvoval na Heriot-Watt University ve Spojeném království 
a na University of Miami ve Spojených státech . od roku 2005 
vede vlastní výzkumný tým na Ústavu chemie Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity . Středem jeho vědeckého 
zájmu je supramolekulární chemie . Publikuje v řadě prestiž-
ních vědeckých periodik, v poslední době například uspěl se 
syntézou molekuly nazvané bambusuril schopné vázat zápor-
ně nabité látky a článek o ní uveřejnil v prestižním časopise 
angewandte chemie .

Ústav chemie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kamenice 5, budova a8, 625 00 Brno
tel .: +420 549 49 8142
e-mail: sindelar@chemi .muni .cz

Vladimír Šindelářadimír Šindelář

leadING oNe’S oWN 
reSearcH GroUP  
IS a reSPoNSIBIlIt�, 
BUt alSo  
a freedoM

one of the great events of the Czech 
(and international) chemistry world 
of 2010 was the synthesis of a unique 
compound known as bambusuril. Its 
ability to bind negative-charged sub-
stances within itself has broad appli-
cation potential, and hence the man 
behind it – Vladimír Šindelář – was 
able to publish his findings in the pres-
tigious journal angewandte Chemie.  
This young scientist is a leading figure 
at the mU faculty of science, where he 
leads his own research group at the 
Department of Chemistry.  

Although you are not a graduate of Masaryk University, it is here that you began your career and here that you 
established your own research team. How did this come about?

While I was a post-doc intern in the USa I decided I would like to devote myself to research at a school of 
higher education in the czech republic . I got in touch with several scientific institutes and received several of-
fers . Perhaps the most tempting of these came from Masaryk University, where they offered me the chance to 
build my own research group, something that is not yet all that common in the czech republic . 
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Was the opportunity to establish your own team a decisive factor in your choice? 
even after my interview for the post at Masaryk University, I wasn’t one-hundred-percent sure that I would 

take the job; I still had offers from elsewhere .  I was greatly influenced in my eventual decision by Milan Gellnar, 
who at that time was dean of the faculty of Science . He telephoned me in person and told me how much he 
wanted me to join the staff of Masaryk University . I was also attracted by the fact that at the time of my decision 
the university campus at Bohunice was under construction – we are now making good use of its cutting-edge 
facilities . 

You come from a distant corner of the Czech Republic, you studied in Prague, and you now work in Brno.  Having 
returned home from America, weren’t you drawn to the idea of settling closer to your place of birth? 

When you spend time living and working in america, the way you perceive distance begins to change radi-
cally . I realized that if I worked in Brno, I would be about ninety minutes from Sezimovo Ústí, which is where I’m 
from . In america some people drive for ninety minutes to reach their work every day . of course, it would be nice 
to be near my relatives, particularly as I’ll soon have a family of my own, but I’m not complaining .  Brno was the 
right choice: I made a lot of friends here quickly, the atmosphere is good at work, I’m happy .  

Is the style of scientific work you have brought back from America in any way different from the Czech or the 
European? 

I try to go about my work as a scientist just as I did in america, in the group of Professor a .e . kaifer – it’s not 
really that different from the way scientists in europe work . Unlike in the USa, the tendency in europe is for 
a young scientist to start out as a member of a research group and to gain his independence only later . this 
often leads to scientific potential being nipped in the bud . I’m glad that the way of working at the MU faculty 
of Science is more obviously comparable to the american model – there is openness with regard to new groups 
led by young researchers . 

Recently we have heard quite a lot about you in the media in connection with the patent for Bambusuril, which you 
and your research team developed ...

the main thing I want to say here is that a patent is a nice thing to have, but I wouldn’t use it as a gauge 
of success . More important than this is that we were able to publish our findings in the prestigious journal 
angewandte chemie, that it was our story that provided the picture for the front page; this is a genuine indica-
tor that we have come up with something interesting . 



What is it that makes Bambusuril so special? 
It is a so-called ‘macrocyclic compound’ with a hollow at its centre in which it is able to bind negative-charged 

substances . this seemingly simple property may have tremendous application potential; we are in the proc-
ess of testing this as part of the preparatory work for an international patent application . We see the future of 
Bambusuril as being in the diagnosis of disease, checking for contamination in foodstuffs, and the purifying of 
waste water, among other possible uses .   

Which do you enjoy more, the consideration of possible applications or – put simply – pushing out the boundaries 
of knowledge?  

I enjoy both . on the one hand I’m quite a practical person, so it pleases me when I see that my research has 
a real value . like every scientist, I suppose, I enjoy making new discoveries . a person always gets pleasure from 
coming up with something no one else has thought of; then it needn’t be clear straight away that the results of 
your research can be put to some concrete use . 

Do you tend to work in the laboratory or at your desk?
I spend most of the day in my office . It is here that I get my thoughts together, write out applications for 

grants and the results of our work; it is here, too, that I have consultations with students . Most laboratory work 
is performed by my students, who implement my ideas or those we come up with together in our consultations . 
When the semester is in progress, I spend part of the working day in lectures or tutorials . 

Is there nothing you miss about laboratory work? 
of course there are things I miss . Sometimes I pop into the lab for a refreshing change, but this happens ever 

more rarely . I remember Professor kaifer saying to me when I was in america that I should make sure I enjoy my 
time as a post-doc intern . My only concerns then were with myself; I was working on a given task in the lab and 
writing articles . Now I have to attend to the work of the whole group, which means a lot of administrative work 
and a great deal of responsibility .  

Are you ever impeded by the view that you are too young to have your own research group? 
the idea of young leaders is gradually gaining ground in the czech republic . Naturally there is the occasional 

difficulty, but the situation suits me . If you work under someone more experienced, you can draw from this 
experience and see how certain things are done, which is good . But I got this phase over and done with when 
I was in america . I’m sure it is easier to start off in a team that knows the ropes, but it seems to me that it is far 
better to grit one’s teeth through difficult beginnings than to have someone over you for too long . I know that 
what I do here is my responsibility; I’m sort of working on myself, and I’m independent .  

Is work a hobby for you, too?
Probably it couldn’t be any other way . Work takes up most of my time – I spent this last weekend, for example, 

writing out grant applications . fortunately I enjoy it, and I hope to enjoy it for some time to come . But of course 
there are times when you just have to switch off . I enjoy sports such as volleyball and squash . and if by any 
chance I find myself with a little time on my hands, I read a book .    

assoc. Prof. Vladimír Šindelář is a graduate of the Institute of chemical technology in Prague, and it was 
there – at the department of Polymers – that he defended his doctoral thesis .  as a post-doc he worked as 
a trainee at Heriot-Watt University in the United kingdom and the University of Miami in the United States . 
Since 2005 he has led his own research team at the department of chemistry of the MU faculty of Science . the 
main area of his interests as a scientist is supramolecular chemistry .  Vladimír Šindelář has published in many 
prestigious journals; after his recent successes with molecule synthesis (the Bambururil compound, which is 
able to bind negative-charged substances) an article on this appeared in the journal angewandte chemie .

department of chemistry
faculty of Science, Masaryk University
kamenice 5, Bld . a8, 625 00 Brno
Phone: +420 549 49 8142
e-mail: sindelar@chemi .muni .cz
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NÁroDNÍ CENTrUm Pro VýZKUm bIomoLEKUL  
adresa: Kamenice 5, 625 00 brno, Česká republika 
tel.: +420 549 49 6744, +420 549 49 5185, fax: +420 549 49 2556 
http://ncbr.chemi.muni.cz

Ředitel
prof. rNDr. Jaroslav Koča, Drsc.

výzkumné a vzdělávací aktivity:
Národní centrum pro výzkum biomolekul je jedním z výzkumných ústavů Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně . Hlavní aktivity ústavu zahrnují výzkum ve specifických oblastech chemie a molekulární biolo-
gie a také vzdělávání v oblasti bakalářského, magisterského a doktorského studia . Studenti všech stupňů studia 
jsou zapojeni do výzkumných projektů pod vedením postdoktorandů a zaměstnanců ústavu .

centrum je dobře vybaveno moderní laboratorní instrumentací pro stanovení struktury biomolekul (NMr 
spektroskopie, proteinová krystalografie), termodynamická a kinetická měření a nanobiotechnologie . Vybavení 
pro experimentální studie doplňuje silné výpočetní zázemí pro teoretické studie . Vědecké projekty jsou zamě-
řeny na studium biologicky zajímavých molekul, zejména proteinů, nukleových kyselin a sacharidů a jejich vzá-
jemných interakcí . Hlavní aktivity zahrnují výzkum v oblasti výpočetních a teoretických metod, molekulového 
modelování, NMr spektroskopie, glykobiochemie a proteinového inženýrství lektinů . Jednotlivé výzkumné 
projekty se zabývají studiem molekulárního rozpoznávání a interakcí mezi hostitelem a patogenem, mechanis-
mů regulace kvality rNa, opravných mechanismů dNa, studiem enzymu cholinesteráza ve vztahu k nervovým 
chorobám a ochraně proti chemickým zbraním a dalšími aktuálními tématy .

Magisterské a doktorské studium v Národním centru je vhodné zejména pro studenty biomolekulární  
chemie, organické chemie, teoretické a fyzikální chemie, biochemie, chemie životního prostředí a biofyziky .
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Laboratoře centra jsou vybaveny výkonným 600 MHz NMR spektrometrem.
Laboratories of the centre are equipped with high-performance 600 MHz NMR spectrometer.
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soUČasNý VýZKUm JE ZahrNUT V NÁZVECh NÁsLEDUJÍCÍCh ÚsTaVNÍCh LaboraToŘÍCh:

laBoratoř výPočetní cheMie 
laBoratoř nukleární Magnetické rezonance 
laBoratoř glykoBiocheMie
laBoratoř struktury a dynaMiky nukleových kyselin 
laBoratoř rekoMBinace a oPrav dna 
laBoratoř nanoBiotechnologií
laBoratoř interakcí rna s Proteiny
laBoratoř Procesování a degradace rna 

ÚsTaV ChEmIE 
adresa: Kamenice 5, 625 00 brno, Česká republika 
tel.: +420 549 49 1472, fax: +420 549 49 2443 
http://ustavchemie.sci.muni.cz 

Ředitel
doc. rNDr. Ctibor mazal, Csc.
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Rentgenový difraktometr lze využít pro stanovení molekulové struktury v krystalických látkách.
X-ray diffractometer used to determine molecular structures from crystalline samples.



výzkumné a výukové aktivity:
Hlavní směry našeho výzkumu pokrývají všechny základní oblasti chemie . Věnujeme se syntéze, charakteri-

zaci a zkoumání vlastností organických a anorganických sloučenin; látek s potenciálním medicínským využitím, 
ale i substancí vhodných pro přípravu nových materiálů . důraz je kladen na studium vztahů mezi strukturou 
a reaktivitou látek . kvantově chemické výpočetní metody jsou využívány zejména pro studium vlastností kovo-
vých materiálů a slitin . Provádíme špičkový výzkum v oblasti fotochemie a supramolekulární chemie .  Vyvíjíme 
analytické metody s využitím hmotnostní spektrometrie (IcP-MS, MaldI-MS, MS-tof) pro analýzu vzorků 
z oblasti živé i neživé přírody . Vlastnosti komplexů kovů s makrocyklickými ligandy i koordinačních polymerů 
a jejich termodynamika i kinetika jsou studovány pomocí spektrofotometrie a fluorimetrie . Všestranně je využí-
vána rentgenová difrakce monokrystalů, nukleární magnetická resonance a další fyzikálně chemické metody 
analýzy, separace a charakterizace látek . 

Ústav poskytuje vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských programech . V bakalářském studiu 
mohou studenti volit z pěti studijních oborů: chemie, s pozdější specializací v chemii analytické, anorganické, 
organické, fyzikální a chemii materiálů, dále pak obory Biofyzikální chemie, chemie konzervování - restaurování, 
chemie se zaměřením na vzdělávání a obor analytický chemik – manažer chemické laboratoře . V magisterském 
programu nabízíme studium v oborech analytická, anorganická, fyzikální, organická a Materiálová chemie 
a navazující studium v oborech chemie konzervování – restaurování a Učitelství pro střední školy . doktorský 
studijní program vychovává specialisty v prvních šesti výše popsaných oborech magisterského studia .

sTrUKTUra ÚsTaVU: 

analytická cheMie
anorganická cheMie
organická cheMie
fyzikální a teoretická cheMie
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Jedna z analytických laboratoří centra.
One of the analytical laboratories of the centre.



rECETox - CENTrUm Pro VýZKUm ToxICKýCh 
LÁTEK V ProsTŘEDÍ
adresa: Kamenice 126/3, 625 00 brno, Česká republika
tel.: +420 549 49 1474, fax: +420 549 49 2840,  
http://www.recetox.muni.cz

Ředitel 
prof. rNDr. Ivan holoubek, Csc.

výzkumné a výukové aktivity:
centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se věnuje problematice znečištění životního prostředíproblematice znečištění životního prostředí 

toxickými látkami, jejich výskytu a osudu v prostředí a studiu jejich účinků na živé organismy včetně člověka . 
Předmětem zájmu centra jsou zejména persistentní organické polutanty, nové typy pesticidů, endokrinně-
disruptivní látky, toxické kovy a sinicové toxiny .    

dlouhodobým vědecko-výzkumným cílem centra je komplexní poznání a řešení environmentálních problé-
mů s použitím cílené kombinace přístupů chemie životního prostředí, ekotoxikologie, zpracování dat a hodno-
cení rizik pro životní prostředí a zdraví člověka .

odborníci z centra se podílejí na přípravě a zavádění legislativy týkající se životního prostředí České repub-
liky a evropské unie a spolupracují na přípravě a validaci nových norem . centrum se účastní vývoje a realizace 
národních a mezinárodních monitorovacích programů a je zapojeno v mnoha významných vědeckých projektů 
financovaných vládou České republiky a evropskou unií . 

aktivity centra jsou zaměřeny také na aplikaci získávaných poznatků a vyvíjených metod v praxi, vzdělá-
vání v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech a expertní činnost v dané oblasti . 
Pravidelnou aktivitou centra je rovněž pořádání mezinárodních i národních konferencí, seminářů, workshopůcí, seminářů, workshopů 
a letních škol .

sTrUKTUra CENTra:

divize environMentální cheMie a Modelování
divize ekotoxikologie a hodnocení rizik
stoPová laBoratoř
laBoratoř analýzy dat
národní PoPs centruM
regionální PoPs centruM stockholMské úMluvy Pro státy střední 
a východní evroPy

ÚsTaV bIoChEmIE 
adresa: Kamenice 5, budova a5, 625 00 brno, Česká republika 
tel.: +420 549 49 1425, fax: +420 549 49 2690 
http://www.sci.muni.cz/ustav/ubch

Ředitel 
doc. Ing. martin mandl, Csc.

výzkumná a vzdělávací činnost:
Naše výzkumné činnosti zahrnují: využití moderních separačních metod při kvalitativní a kvantitativní ana-í a kvantitativní ana-

lýze biologicky aktivních nízkomolekulárních i vysokomolekulárních látek; studium interference bromidu 
ze životního prostředí s metabolismem jodu a hormonů štítné žlázy ve tkáních; denitrifikační bakterie, transport 
dusičnanu do denitrifikující buňky, kinetika elektronového transportu a regulace exprese denitrifikačních genů 
faktory vnějšího prostředí; vývoj elektrochemických a piezoelektrických biosensorů, aplikace enzymových elek-
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trod a imunosensorů v životním prostředí a klinické oblasti; studium bakteriální oxidace železa a anorganických 
sirných látek na buněčné a enzymové úrovni ve vztahu k aktivitě sirných bakterií v biohydrometalurgii a eko-
logii; strukturně-funkční studium proteinů podílejících se na výstavbě a specifickém rozpoznávání biologicky 
aktivních glykokonjugátů a specifických interakcí mezi patogenem a hostitelem; dNa testování geneticky pod-
míněných chorob a dNa diagnostika virových a bakteriálních chorob v lékařské a veterinární medicíně;  výzkum 
molekulární podstaty onemocnění a interakce mezi patogenem a hostitelem u rostlin, studium molekulární 
podstaty onemocnění u člověka; aplikace vysokorozlišovacích metod komplexní analýzy proteinového složení 
při studiu molekulárních procesů v oblastech bakteriální fyziologie a molekulární patologie .

Ústav poskytuje vzdělávání bakalářských, magisterských a doktorských studentů biochemie, chemie a bio-
logie . Přednášky, semináře a laboratorní kurzy zahrnují základní a pokročilou biochemii, biochemické metody, 
biochemii buněčných signalizací, biometriku, bioenergetiku, biosensory, biotechnologii, klinickou biochemii, 
dNa diagnostiku, enzymologii, chemickou techniku, regulaci metabolických drah, neurobiologii, nerovno-
vážné systémy, rostlinnou biochemii, separaci proteinů, sekundární metabolismus, strukturu a funkci buňky, 
xenobiochemii .

soUČasNý VýZKUm JE ZahrNUT V NÁZVECh NÁsLEDUJÍCÍCh ÚsTaVNÍCh LaboraToŘÍCh:

analytická BiocheMie 
BiocheMické regulace 
BiocheMie denitrifikačních Bakterií 
Biosenzory 
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3d CE Kapilární elektroforéza kombinovaná s hmotnostní spektrometrií 6320 Ion Trap.
3d CE Capillary electrophoresis combined with 6320 Ion Trap MS (Agilent).



environMentální Biotechnologie 
glykoBiocheMie 
Molekulární fyziologie 
Molekulární Patologie
ProteoMika 

NaTIoNaL CENTrE for bIomoLECULar rEsEarCh 
address: Kamenice 5, 625 00 brno, Czech republic, 
Phone: +420 549 49 6744 or +420 549 49 5185, fax: +420 549 49 2556
http://ncbr.chemi.muni.cz

Head
prof. Jaroslav Koča

Research and educational activities:
the National centre for Biomolecular research (NcBr) is an independent institute of the faculty of Science, 

Masaryk University, Brno . the main activities of the centre involve research in specific areas of chemistry and 
molecular biology as well as teaching at the undergraduate and Ph .d . levels . Staff members, Ph .d . students, 
postdoctoral fellows, and diploma students contribute to the research output of the centre .

the institute is well furnished with modern laboratory equipment and research infrastructure . It includes in-
strumentation for structure characterization (NMr spectroscopy, protein crystallization), thermodynamic and ki-
netic measurements, and nanobiotechnology . Instrumentation for experimental studies is complemented with 
strong computational background for theoretical studies . the focus of scientific work is placed primarily on bio-
logically interesting molecules, especially proteins, nucleic acids, carbohydrates and on their interactions . the 
main activities of the centre involve research in computational and theoretical methods, molecular modeling, 
NMr spectroscopy, glycobiochemistry and protein engineering of lectins . Individual NcBr research projects 
focus on molecular recognition and host/pathogen interactions, rNa quality control, dNa repair mechanisms, 
cholinesterases in relation to neural diseases and chemical weapons, and other timely subjects .

Undergraduate and/or Ph .d . study at the centre is particularly suitable for the students of biomolecular 
chemistry, organic chemistry, theoretical and physical chemistry, biochemistry, environmental chemistry and  
biphysics .
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3D struktury RNA motivů komplexovaných s ribozomálními proteiny.
3D structures of RNA motifs complexed with ribosomal proteins.



ThE rEsEarCh aCTIVITIEs arE INCLUDED IN ThE foLLoWING DEParTmENT LaboraTorIEs:

laBoratory of coMPutational cheMistry
laBoratory of nuclear Magnetic resonance
laBoratory of glycoBiocheMistry
laBoratory of structure and dynaMics of nucleic acids
laBoratory of recoMBination and dna rePair
nanoBiotechnology laBoratory
laBoratory of rna/Protein interactions
laBoratory of rna Processing and degradation

DEParTmENT of ChEmIsTrY 
address: Kamenice 5, 625 00 brno, Czech republic
Phone: +420 549 49 1472, fax: +420 549 49 2443 
http://ustavchemie.sci.muni.cz 

Head
assoc. prof. Ctibor mazal
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Iontový zdroj MALDI hmotnostního spektrometru, který byl postaven v laboratoři Ústavu chemie.
Ion source of a laboratory-built MALDI time-of-flight MASS spectrometer.



Research and educational activities:
our research covers all main areas of chemistry . We are involved in synthesis, characterization, and investiga-

tion of properties of organic and inorganic substances . We prepare compounds towards potential medicinal 
applications, and also chemicals suitable for preparation of new materials . We put great emphasis on evaluation 
of structure and reactivity relationship . We apply quantum chemical calculations; in particular to study proper-
ties of metallic materials and alloys . our research programs in photochemistry and supramolecular chemistry 
are top-class . We develop analytical methods based on mass spectrometry (e .g . IcP-MS, MaldI-MS, MS-tof) for 
analysis of chemical and biological materials . In addition, we use spectrophotometry and fluorimetry to study 
properties, thermodynamics and kinetics of metal complexes with macrocyclic ligands and of coordination pol-
ymers . Single crystal x-ray diffraction, multinuclear NMr spectroscopy, and other physico-chemical methods of 
analysis, separation, and characterization of chemical substances also play an important role in our research .

our current research projects are described in greater detail below . 
the department of chemistry is a guarantee of three study programs within the field of chemistry at Bachelor, 

Master and Phd levels . Bachelor students can choose several study fields: chemistry with later specializations 
to analytical, Inorganic, organic, and Physical chemistry, and one of the other four specialized bachelor fields: 
chemistry of conservation - restoration, analytical chemist – Manager of chemical laboratory, chemistry with 
the View to education, and Biophysical chemistry . the master studies include analytical, Inorganic, Physical, 
and organic chemistry as well as chemistry of Materials and chemistry of conservation – restoration . Students 
can take also Upper Secondary School teacher training in chemistry . at the doctoral level the department of-
fers education in the following fields: analytical, Inorganic, organic, and Physical chemistry and the chemistry 
of Materials .
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Laboratorní kultivace Xenopus laevis.
Laboratory cultures of African clawed frog Xenopus laevis.



sTrUCTUrE of DEParTmENT:

analytical cheMistry
inorganic cheMistry
organic cheMistry
Physical and theoretical cheMistry

rECETox - rEsEarCh CENTrE for ToxIC  
ComPoUNDs IN ThE ENVIroNmENT 
address: Kamenice 126/3, 625 00 brno, Czech republic,  
Phone: +420 549 49 1474, fax: +420 549 49 2840 
http://www.recetox.muni.cz

Head
prof. Ivan holoubek

Research and educational activities
the recetox centre (research centre for toxic Substances in the environment) studies contamination of 

the environment by toxic compounds (e .g . persistent organic pollutants, new types of pesticides, endocrine 
disruptive compounds, toxic metals, cyanobacterial toxins), their occurrence and fate in the environment and 
their effects on organisms including humans . the long-term scientific aim of the centre is complex understand-
ing and solution of environmental problems by combination of multiple approaches including environmental 
chemistry, ecotoxicology, data analyses and environmental and human health risk assessment . the recetox 
specialists participate in preparation and implementation of czech and eU environmental legislation, prepara-
tion and validation of new standards, development and realization of national and international monitoring 
programmes . recetox is involved in a number of extensive research projects financed by the czech govern-
ment and eU .

recetox is also focused on application of the acquired findings and developed methods in practice and 
on expert activities in the field . the centre also provides education activities for bachelor, master and doctoral 
study programmes . centre regularly organizes international and national conferences, seminars, workshops 
and summer  schools .

sTrUCTUrE of CENTrE:

division of environMental cheMistry and Modelling
division of ecotoxicology and risk assessMent
trace laBoratory
laBoratory of data analysis
nation centre for Persistent organic Pollutants
regional PoPs centre of the central and eastern euroPe

DEParTmENT of bIoChEmIsTrY 
address: Kamenice 5, building a5, 625 00 brno, Czech republic
Phone: +420 549 49 1425, fax: +420 549 49 2690 
http://www.sci.muni.cz/ustav/ubch

Head
assoc. prof. martin mandl
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Research and educational activities:
our research areas include: application of modern separation methods for qualitative and quantitative ana-

lyses of biologically active compounds; thyrotoxic effects of a bromide surplus and mechanisms of interference 
of exogenous bromide with the iodine metabolism; denitrifying bacteria, kinetics of electron transport and 
regulation of denitrification gene expression by environmental factors; development of electrochemical and 
piezoelectric biosensors, applications of enzyme electrodes and immunosensors for environmental and clini-
cal analysis; bacterial oxidation of iron and inorganic sulfur substances in relation to biohydrometallurgy and 
the environment; structure-functional studies of proteins involved in biosynthesis and specific recognition of 
biologically active glycoconjugates and studies of specific host-pathogen interactions; dNa testing of genetic 
disorders and dNa diagnostics of viral and bacterial diseases, defense mechanisms of plants and the applicati-
on in agriculture; application of high-resolution proteomic methods of complex protein composition analysis 
in the field of bacterial physiology and molecular pathology .

the department provides education of bachelor, master and Phd students of biochemistry, chemistry and 
biology: our lectures, seminars and laboratory courses include basic and advanced biochemical methods, bio-
chemistry of cell signalling, biometrics, bioenergetics, biosensors, biotechnology, clinical biochemistry, dNa 
diagnostics, enzymology, chemical technique, metabolic pathway regulation, neurochemistry, nonequilibrium 
systems, plant biochemistry, protein separation, secondary metabolites, structure and function of the cell, and 
xenobiochemistry . 

ThE rEsEarCh aCTIVITIEs arE INCLUDED IN ThE foLLoWING DEParTmENT LaboraTorIEs:

laBoratory of analytical BiocheMistry
laBoratory of BiocheMical regulations
laBoratory of BiocheMistry of denitrification Bacteria
laBoratory of Biosensors
laBoratory of environMental Biotechnology
laBoratory of glycoBiocheMistry
laBoratory of Molecular Physiology
laBoratory of ProteoMics
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Analyzér pro kvantitativní analýzu radioaktivně značených sloučenin. 
Imaging analyzer for quantitative analysis of radioactively labelled compounds.



roman Šimon hilscher

PŘI JíZdě Na kole doStáVáM 
t� NeJlePŠí NáPad�

Když se řekne matematika, většině lidí se vybaví ten 
obtížný předmět, který nutil člověka na střední škole  
žhavit mozkové závity více, než by kolikrát bylo příjemné. 
romanovi Šimonu hilscherovi z Ústavu matematiky a sta-
tistiky Přírodovědecké fakulty mU ale matematika otevřela 
dveře do světa, nad jehož zákonitostmi se dá přemýšlet 
víc než jeden celý lidský život. Ke své práci potřebuje pře-
devším vlastní hlavu. a pak taky tužku a  papír. Ty nejlepší  
myšlenky ho ale prý často napadají, když jede zrovna 
někde přírodou na kole.

Matematiku se ve škole učil každý, přesto si nedovedu úplně 
představit, čím se vlastně takový matematik zabývá.

Matematikové jsou různí . Základní dělení je na teoretic-
ké a aplikované . aplikovaní se zabývají více reálnými věcmi, 
tedy využitím určitých matematických znalostí v praxi . ti 
teoretičtí, což jsem i já, se snaží tyto matematické znalosti 
vymýšlet . tedy přicházet na to, jaké existují závislosti mezi 
procesy popsanými matematickým jazykem . taková zjištění nemají žádné bezprostřední praktické uplatnění, 
laicky by se daly spíše popsat jako obecné zákonitosti – díky nim víme, jak některé věci na světě fungují . k 
těmto zákonitostem pak ale může někdo další přijít a využít jejich znalosti pro něco praktického . třeba pro 
řízení letu raketoplánu . 

 
Vy se zabýváte konkrétně matematickou analýzou. V čem to spočívá?
Zabývám se takzvanými diferenciálními a diferenčními rovnicemi . ty se od sebe liší v tom, jestli chápou čas 

jako spojitou, nebo diskrétní proměnnou . konkrétně já se specializuju na aplikace těchto rovnic na optimalizač-
ní úlohy . Snažím se tedy hledat vztahy, které jsou pro určité procesy optimální, a určit jejich charakteristiky .

Laicky řečeno – snažíte se tedy přijít na nějaké obecné principy, které by se daly použít pro nejlepší a nejefektivnější 
řešení problémů. Jaké může být konkrétní využití?

Podobné typy poznatků se využívaly třeba v kosmonautice, když bylo potřeba optimalizovat například dolet 
raket v závislosti na minimalizaci paliva . aplikovat se to dá i na nejrůznější hybridní systémy v ekonomii nebo 
v biologii . V zásadě jde o modelování života, které může sloužit třeba k prognózám nebo pro stanovení optimál-
ního postupu . Jak jsem ale řekl, tím já se nezabývám . dělám skutečně základní výzkum, a snažím se tedy s naším 
týmem vytvářet základy pro ty ostatní .

Jak vypadá vaše práce? Teď máte vypnutý počítač a sedíte u stolu, který je zcela posetý papíry s výpočty. Stačí vám 
tužka a papír?

V podstatě ano . Moje práce obnáší hodně čtení odborné literatury a přemýšlení, a když mě něco zajímavého 
napadne, dojde na tu tužku a papír . Snažím se potom ten matematický problém popsat a zobecnit . když se 
nakonec doberu k výsledku, pokouším se zjistit, jestli je to něco nového, co nás může posunout někam dál .

Na rozdíl od jiných přírodovědných oborů si tedy v zásadě vystačíte se svojí hlavou.
Je to asi mnohem jednodušší, co do financí a nároků na techniku, než třeba biochemie . Pro nás je ale poměr-

ně obtížné se vůbec dostat k nevyřešeným problémům a do neprobádaných oblastí . k tomu je potřeba mít 
spoustu zkušeností a taky trochu štěstí . ale zase když už se rozjedete, tak jakmile něco vyřešíte, odvalí se vám 
kámen, který otevře celou řadu dalších problémů .
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Existuje nějaký konkrétní problém coby váš vysněný cíl, který byste rád vyřešil, nebo prostě něco, na co byste rád 
přišel? 

Už v dobách studií jsme se učili, že jsou různé matematické věty a nástroje, které platí . Říkal jsem si, že bych 
nějaký takový nástroj, například reidovu ekvivalenční větu, sám rád odvodil v takzvané teorii na časových šká-
lách, která sjednocuje spojitou a diskrétní teorii v jeden celek . a skutečně se nám to podařilo . Výsledek svého 
bádání jsme publikovali v Journal of differential equations, v němž se jednalo o vůbec první článek o této sjed-
nocující teorii . Nebo se nám povedlo odvodit slabý Pontrjaginův princip, což je nutná podmínka pro optimál-
nost jistých procesů, na časových škálách . Pak se samozřejmě objevily další cíle . Jenže v matematice to máte 
těžké, nikdy nevíte, čeho byste mohl dosáhnout . když píšeme granty, nemůže říct, že vyřešíme a odvodíme to 
a to . Můžeme jen nastínit, že se pokusíme něco udělat, ale nevíme, jestli to vůbec půjde . Zárukou pro takové 
financování je pak jen dosavadní odborný kredit a důvěryhodnost žadatele .

Ale něco určitě někde v dálce tušíte.
Mám takto rozpracovanou celou řadu matematických problémů, které leží někde v dalekém horizontu . Je ale 

otázka, jestli se k jejich řešení vůbec někdy dostanu, protože nutných kroků je mnoho . Nebo mě někdo třeba 
předběhne a vyřeší je dříve než já . Myslím ale, že se svými spolupracovníky jdeme na problémy pěkně systema-
ticky a snažíme se postupně stavět základní kameny našeho oboru . Uvidíme, kam nás to v následujících letech 
dovede . 

Není trochu deprimující, že člověk neví, jestli jeho třeba i dlouhá a náročná práce neskončí ve slepé uličce? 
tak to bohužel je . Napadne vás spousta myšlenek a uděláte mnoho výpočtů jenom proto, abyste zjistil, že 

tudy cesta nevede . U diplomových prací, a znám takové případy, je takové zjištění přijatelné, nicméně ve vyšší 
vědě se podobná zjištění zpravidla nepublikují . když tedy budete dva roky na něčem pracovat a pak skončíte ve 
slepé uličce, tak máte prostě smůlu . Můžete to maximálně říct kolegům na konferencích, aby se tou cestou také 
zbytečně nevydávali . Podobně špatné je, když na něčem dlouhou dobu pracujete, a pak zjistíte, že to někdo 
nedávno publikoval, nebo třeba i dávno, jen jste o tom nevěděl . to už je ale riziko povolání .

Stane se člověku ve vašem oboru, že prostě jde po ulici a najednou ho něco zásadního napadne?
No samozřejmě . Přesně to se mi stalo včera . Jel jsem na kole a něco skvělého mě napadlo . Jsou to vždycky 

takové zlomky, člověk přehodí výhybku, myslí na něco jiného, a najednou si uvědomí, že v nějakém kroku ve 
výpočtech by se dalo postupovat i jinak . Prostě přijdete na řešení jen tím, že se ocitnete mimo souvislosti, přes 
které jste se předtím nemohl přenést .

Máte nějaké koníčky úplně mimo matematiku?
Matematiku byste asi nemohl dělat, kdybyste neměl nějakou zálibu mimo vlastní obor . to byste se z toho 

taky mohl zbláznit . Mně dost pomáhají přijít na jiné myšlenky sporty v přírodě . a taky rodina . takže rádi jezdíme 
třeba na kole, vyrážíme na horskou turistiku nebo jezdíme na vodu . ono to mé práci skutečně prospívá, pro-
tože právě při tom dostávám nápady . Jen to člověk nesmí zapomenout, než se dostane někam ke stolu a tužce  
(směje se) . 

Doc. rNDr. roman Šimon hilscher, Dsc., je absolventem oboru matematika – matematická analý-
za na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity . tříletou postdoktorskou stáž strávil na department of 
Mathematics na Michigan State University ve Spojených státech, kde mimo jiné pracoval na habilitační prá-
ci na téma quadratic functionals in discrete optimal control . Ve svých pracích se specializuje na diferenč-
ní a diferenciální rovnice, na dynamické rovnice na časových škálách a na jejich aplikace v teorii variačního 
počtu a optimálního řízení . o této problematice také pravidelně publikuje v zahraničních periodikách . V rámci 
Masarykovy univerzity přednáší matematické předměty na Přírodovědecké fakultě, na fakultě informatiky a na 
ekonomicko-správní fakultě .

Ústav matematiky a statistiky 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, budova 8, cZ-61137 Brno
tel .: +420 549 49 4226
e-mail: hilscher@math .muni .cz 



roman Šimon hilscher

 I Get M� BeSt IdeaS WHeN I’M rIdING M� BIke
When most people hear the word ‘mathematics’ they think of a difficult subject that forced them 

to overtax their brain cells when they were at secondary school. but for roman Šimon hilscher of the 
Department of mathematics and statistics of masaryk University’s faculty of science, mathematics 
opened a door to a world whose laws give enough food for thought for more than one human lifetime. 
What he needs most for his work is his own head. Then a pencil and paper. apparently the best thoughts 
come to him when he is riding through the countryside on his bicycle.   

Everybody studies mathematics at school. Yet many of us do not have a clear idea of what a mathematician such 
as yourself is occupied with. 

there are various kinds of mathematicians . the most basic distinction is between pure and applied . applied 
mathematicians are more concerned with real things, i .e . the use of certain mathematical knowledge in prac-
tice . Pure mathematicians such as myself are the ones who try to think up this mathematical knowledge – to 
come up with relationships that exist between processes described in the language of mathematics . Such dis-
coveries have no immediate practical use; they might be described in lay terms as general rules thanks to which 
we know how certain things in the world work . It is then up to someone else to take these rules and use the 
knowledge they contain for something practical . Such as controlling the flight of a space shuttle .       

 
Your specific field of interest is mathematical analysis. What is it about? 
I’m interested in differential and difference equations . these differ from each other in how they understand 

time – as a continuous or a discrete variable . More specifically, I’m concerned with applications of these equa-
tions in optimization problems . this means that I try to find relations that are natural for a process when it is 
optimal and, conversely, to recognize from such relations that a particular process is indeed optimal .  

Put simply, you’re trying to come up with general principles that can be used for the better and more efficient solv-
ing of problems. How can they be used in concrete terms? 

Similar types of knowledge have been used in astronautics, to optimize a rocket’s range while minimizing fuel 
consumption . they can be applied in a great variety of hybrid systems in economics or biology . In principle it is 
about a simulation of life that might be used in the making of a prognosis or the determining of an optimum 
course of action . as I said, this is what I do – research at a really fundamental level . My work and that of other 
members of our team is to create foundations for others .   

How do you go about your work? Now your computer is switched off and you’re sitting at a desk dotted with sheets 
of paper and calculations. Can you manage with just a pen and paper?

�es, basically . My work includes a lot of reading of research literature and thinking – if something strikes me 
as interesting, I pick up a pen and jot it down . then I try to describe the mathematical problem and make it 
more general . When at last I arrive at a result, I figure out whether or not it is something new that could move 
us further in some direction .     

Unlike in other disciplines of the natural sciences, in yours – in principle at least – you can make do with just your 
brain.  

compared with biochemistry, for example, probably it is much simpler in terms of financing and technologi-
cal requirements . But it is quite a difficult matter to find our way to unsolved problems and unexplored areas 
– to do this you need a lot of experience and no small amount of luck . But once things are in motion, as soon as 
you start finding solutions, the rock rolls away to reveal a whole series of new problems .   

Is there a particular problem you dream of solving, or quite simply something you would love to come up with? 
as students we learned that there are various mathematical theorems and tools that hold true . I told myself 

that I would love to derive a tool such as the reid roundabout theorem in the time scales theory that would 
unify the then known continuous and discrete reid roundabout theorems into one theory . and we really did 
succeed in doing this; we published the results of our research in the Journal of differential equations, and it 
was the very first article in this journal devoted to such a unified theory . We succeeded, too, in driving the weak 
Pontryagin principle – a necessary condition for the optimality of certain processes – on time scales . Naturally 
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other goals arose after this . But it’s difficult in mathematics – you never know how high you can go . When we 
write grant proposals, we can’t say that we’ll solve this and derive that; all we can do is outline what we want to 
do and state that we believe it’s achievable . the guarantees that underpin such funding are the scientific credit 
gathered by the applicant and his trustworthiness .  

Surely you see something in the distance? 
I have a great many mathematical problems whose eventual solution lies on some distant horizon . It’s doubt-

ful whether I’ll ever get around to solving them because there are so many steps that need to be taken . Perhaps 
someone will get in ahead of me and find the solutions first . But I do think that my colleagues and I set about 
problems very systematically; we try to build the foundation stones of our discipline gradually . We’ll see where 
this leads us in the years to come . 

Does it ever get you down that you never know whether a long, demanding piece of work will lead you down 
a blind alley? 

regrettably this is the way things are . �ou expend a lot of thought and do a lot of calculations only to find 
out that this route doesn’t take you where you want to go . With degree dissertations – and I know such cases 
– this may be acceptable, but in science at higher levels such discoveries don’t tend to get published . So if you 
work on something for two years and then end up in a blind alley, that’s your bad luck . the best thing you can 
do is tell your colleagues about it at conferences so they don’t waste their time going down the same route . It’s 
similarly unfortunate when you’ve been working on something for a long time and then find out that someone 
else had published it not long ago or perhaps even a long time ago . this is a hazard of our occupation .  

Can it happen to someone in your field that he’s walking down the street when something radical occurs to him? 
of course . In fact it happened to me yesterday . I was riding my bicycle and I had this great idea . It’s always 

a split-second: you’re changing gear, thinking about something else, and it suddenly comes to you that at a cer-
tain point in your calculations you might proceed in a different way . �ou arrive at the solution by being outside 
of a context you weren’t able to move beyond before .  

Do you have any hobbies that have nothing to do with mathematics?
Probably you couldn’t be a mathematician if you didn’t have outside interests . In my case, sport and the na-

ture are the best distractions . and my family . We like for example bicycle rides, mountain hiking and wild water 
rafting . these things really benefit my work because ideas come to me while I’m doing them . But you have to 
keep them in your head until you can get to your desk . (He laughs.) 

assoc. Prof. roman Šimon hilscher is 
a graduate in Mathematics and Mathematical 
analysis of the faculty of Science of Masaryk 
University . He spent a three-year postdoctor-
al study stay at Michigan State University in 
the United States, where he wrote his habili-
tation thesis entitled `quadratic functionals 
in discrete optimal control’ . His academic 
works specialize to differential and difference 
equations, time scales calculus and the appli-
cations of these in optimality conditions for 
the calculus of variations and optimal control 
problems; many of them have appeared in 
mathematical journals abroad . He lectures in 
various subjects of mathematics at Masaryk 
University’s faculties of Science, Informatics, 
and economics and administration .      

department of Mathematics and Statistics 
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, Bld . 8, cZ-61137 Brno
Phone: +420 54949 4226



michal Kunc 

BaVí Mě ProNIkat  
do PodStat�  
MateMatIckýcH ProBléMů

K tomu, aby mohl člověk vědecky pracovat, nemu-
sí potřebovat rozsáhlé laboratoře nebo přístrojo-
vé vybavení. michalu Kuncovi většinou stačí tužka 
a papír. Je totiž teoretickým informatikem a všech-
ny nástroje, které k práci potřebuje, si nosí v hlavě. 
„Člověk se snaží počítat, popíše spoustu papíru, má 
plnou hlavu informací, a až to do ní všechno vměst-
ná, tak pokud je mu dáno shora, přijde moment, kdy 
uvidí,“ popisuje to, jak pracuje, muž, který se v sou-
časnosti zabývá kombinatorickými vlastnostmi for-
málních jazyků. odvětvím, jemuž se v Evropě věnuje 
jen několik skupin vědců. 

Pro většinu lidí bude asi lépe představitelná aplikovaná než teoretická informatika. Proč vy jste se vydal druhou 
cestou?

Já jsem byl vždycky teoretik, zajímala mě matematická podstata informatiky, protože v ní se vynořují zajíma-
vé problémy, které je možné pomocí matematických metod vyřešit . Přitom jde o obor, který ještě není úplně 
prozkoumaný . Hlavním důvodem je, že mě baví matematika, ne aplikace . Je hezké vědět, že to, co dělám, je 
možné aplikovat do praxe, ale to už není úkol pro mě . Já se zabývám otázkami, jaké matematické problémy 
jsme schopni zvládnout, jestli je možné je překonat pomocí našich schopností výpočtu . Nebo, chcete-li, jestli 
dokážeme zaměstnat počítače takovým způsobem, aby si s problémy poradily . 

Takže nesouhlasíte s tím, co se někdy říká, že v matematice od dob Pythagora nikdo nic nového nevymyslel?
to určitě není pravda . Spousta úplně nejzákladnějších problémů je pořád otevřených, ale ty jsou tak složité, že 

vyžadují desítky let studia, aby člověk vůbec porozuměl tomu, proč jsou tak obtížné . Nemluvě o jejich řešení .

Věděl jste od dětství, že půjdete studovat zrovna matematiku?
Matematika mě zajímala už na základní škole, studoval jsem i matematické gymnázium, byť jsem tam nijak 

nevynikal . třeba matematické olympiády mi nikdy nešly . daleko lepší pro mne je, když mám měsíce na to, abych 
vymyslel něco hlubšího . Na proniknutí do podstaty matematických problémů je třeba čas, to je to, co mě baví . 
ale jestli člověk na něco takového má, to zjistí až během doktorského studia . tam se teprve ukáže, jestli je scho-
pen pustit se do řešení obtíží, vytrvat a postupně odkrývat jednotlivá tajemství . až přijde k podstatě a pochopí 
mechanismus toho, jak vše funguje . Pak je schopen něco dokázat . trvá třeba týdny, než si člověk řekne: to jsem 
pochopil, jdeme dál .

Tak pracujete i vy?
opravdu postupuji tak, že se týdny a případně měsíce snažím počítat, zkouším různé příklady a drobnosti 

a popíšu spoustu papíru . Člověk má plnou hlavu informací, a až to do ní všechno vměstná, tak pokud je mu 
dáno odněkud shora, přijde moment, kdy uvidí . aspoň to je zatím moje zkušenost . Malé krůčky a pak najednou 
skok, pochopení . Člověk večer ulehne a najednou ho napadne řešení, musí se k tomu ovšem dopracovat . Já 
jsem měl štěstí, povedlo se mi tak vyřešit pár opravdu těžkých problémů . ale jsou možná geniální lidé, kteří 
tento proces nepotřebují . 

Strávil jste téměř rok na univerzitě ve finském Turku. Co vás lákalo zrovna tam?
kombinatorické vlastnosti jazyků, jimiž se zabývám, se studují jen na opravdu málo místech . Je to taková hra 

s písmeny, která používáme místo čísel a která reprezentují procesy probíhající v počítači . V tomto oboru exis-
tuje jen pár roztroušených skupinek vědců, největší v Paříži a pak právě v turku . Jde o skupinu, která jazykové 
rovnice zpopularizovala . to je i v našem oboru potřeba . Vždycky musí někdo přijít na to, že daný problém exis-
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tuje . lidé z univerzity v turku našli nějaké otevřené problémy o těchto rovnicích v literatuře, je to tedy taková 
matematická vykopávka . ostatně matematika někdy archeologii připomíná, spousta věcí se čas od času znovu-
objevuje, protože nikdo už nemá přehled o všech výsledcích a problémech . Mně se jednou stalo, že mě zaujal 
článek . Říkal jsem si, jak na to ten člověk přišel, a pak jsem pod titulkem uviděl svoje jméno (směje se) .

mgr. michal Kunc, Ph.D, (36) se na matematiku zaměřil už v dětství . Po specializovaném gymnáziu ji studo-
val i na vysoké škole a doktorský studijní program algebra, teorie čísel a matematická logika zakončil odborní-
ky uznávanou disertací s názvem deciding existence of trace codings, kterou sám považuje za svůj dosavadní 
nejlepší výsledek . Michal kunc je svobodný, jeho největším koníčkem je pěší turistika .

Ústav matematiky a statistiky 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
www .math .muni .cz

michal Kunc 

I eNJo� GettING to tHe eSSeNce of MatHeMatIcal 
ProBleMS

Not every scientist needs a large, well-equipped laboratory. michal Kunc, for example, makes do most 
of the time with a pencil and paper: as a theoretical computer scientist he carries in his head all the in-
struments he needs for his work. he describes his way of working as follows: “You cover many sheets of 
paper with calculations. Your head fills up with information, and once it’s all in there, God willing, the 
moment of truth arrives.” at present michal Kunc is occupied with the combinatorial properties of for-
mal languages, a topic which engages only a few groups of scientists Europe-wide.    

In terms of what they are, most people probably have a better idea of applied computer science than theoretical 
computer science. Why did you decide to pursue the latter? 

I’ve always been a theoretician . I’m interested in the mathematical essence of computer science because it 
contains some interesting problems that can be solved by mathematical methods . at the same time the dis-
cipline itself is yet to be fully explored . the main reason for my choice is that I enjoy the mathematics, not the 
application . It’s nice to know that what I do is applicable in practice, but the applicability is not part of my job . 
I’m occupied with questions of which mathematical problems we’re able to master, and whether we can do so 
with the means of computation available to us; in other words, whether or not we’re able to employ computers 
so that they can handle these problems .   

So you don’t agree with those who claim that nothing new has been conceived in mathematics since Pythagoras’s day? 
I’m sure that’s not right . Many questions of the most fundamental nature remain open, but these are so com-

plicated that they need dozens of years of study before we can begin to understand why they are so difficult . 
and that’s to say nothing of their solutions .    

Did you know when you were a child that you would go on to study mathematics? 
I’ve been interested in mathematics since I was at primary school . I attended a grammar school that special-

izes in mathematics, although I was an unremarkable student; I never did very well in ‘Maths olympics’ compe-
titions, for instance . I’m better at conceiving something at a deeper level over a number of months . �ou need 
time to get to the essence of mathematical problems, and this is what I enjoy . �ou don’t find out whether or not 
you’ve got what it takes to do work like this until your doctoral studies . only then does it become clear whether 
or not you’re capable of taking on a problem, whether you have the perseverance required to uncover indi-
vidual mysteries in slow stages, until you get to the essence of the problem and understand the mechanism by 
which it works . only then are you in a position to prove something . It might take three weeks before you say to 
yourself: I’ve grasped that, so let’s move on .         
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And you, too, work like this?
I really do proceed in such a way that it takes me weeks, perhaps months to make one single step . I try out 

various questions and investigate minor details, and I cover a lot of paper with figures . My head fills up with 
information, and once it’s all in there, God willing, the moment of truth arrives . at least that’s the way it’s been 
with me so far . Small steps and then suddenly a leap of understanding . �ou go to bed at night and a solution 
suddenly dawns on you – although naturally this needs to be worked on . I’ve been fortunate enough to 
have solved a few really difficult problems . But there are perhaps a few geniuses who have no need of this 
process .     

You spent almost a year at the University of Turku in Finland. What enticed you into going there? 
I’m interested in the combinatorial properties of formal languages, and this subject can be studied at very 

few places . It’s a kind of game with letters that we use instead of numbers and which represent processes that 
are ongoing in computers . there are only a few scattered groups of scientists working in this area; the largest 
of these is in Paris, the next largest in turku . the latter is the group that popularized language equations . this is 
necessary also in our field – someone always has to make the realization that a given problem exists . People at 
the University of turku found some unsolved problems concerning these equations in literature; it’s a kind of 
mathematical excavation work . Mathematics really does sometimes have something in common with archaeol-
ogy – from time to time something is rediscovered, as we no longer have a full knowledge of all findings and 
problems . once I was taking a look in an article and I got to wondering how the author had discovered a certain 
argument; then I spotted my own name under the heading . (He laughs .)

Dr. michal Kunc (36) intended to become a math-
ematician even when he was a child . He went to 
a grammar school that specialized in mathematics, 
then studied this subject at undergraduate level and 
on the algebra doctoral study programme . He com-
pleted his formal studies in algebra, number theory 
and mathematical logic with a dissertation entitled 
deciding existence of trace codings; this work was 
much praised by specialists and dr . kunc considers it 
his most important work to date . He is single and his 
favourite leisure-time activity is hiking .  

department of Mathematics and Statistics 
faculty of Science, Masaryk University
kotlářská 2, 611 37 Brno, czech republic
www .math .muni .cz
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Ředitel
prof. rNDr. Jiří rosický, Drsc.

výzkumné a výukové aktivity:
Výzkum na Ústavu matematiky a statistiky (dále jen ÚMS) zahrnuje několik hlavních odvětví teoretické  

a aplikované matematiky, zejména algebru, geometrii, matematickou analýzu, historii matematiky a matematické 
vzdělávání, statistiku a matematické modelování .

Náš ústav dále zajišťuje výuku teoretické matematiky, finanční matematiky a matematiky pro učitele středních 
škol . ÚMS také nabízí matematické předměty pro ostatní vědní obory Přírodovědecké fakulty jako jsou fyzika, 
chemie, biologie, geografie . Učitelé našeho ústavu také vedou výuku všech hlavních matematických předmětů 
na fakultě informatiky a některých předmětů na ekonomicko-správní fakultě .
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Phone: +420 549 49 6372, fax: +420 549 49 1421 
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Head
prof. Jiří rosický

Research and educational activities:
research activities at the department encompass several main branches of pure and applied mathematics; 

namely algebra, geometry, mathematical analysis, history of mathematics and mathematical education, and 
statistics and mathematical modelling .

the department provides teaching of professional mathematics (scholarly mathematics), mathematics aimed 
to finances and economy, and teaching of mathematics for future teachers in secondary schools . our depart-
ment also provides courses of mathematics for other branches at the faculty of Science, such as physics, chem-
istry, biology, and geography . furthermore, our members teach all main mathematical courses at the faculty of 
Informatics and some mathematical courses at the faculty of economics and administration . our department 
has accreditation for the doctoral program of mathematics in algebra, number theory, and mathematical logic, 
geometry, topology, and global analysis, mathematical analysis, history of mathematics and mathematical edu-
cation, probability, statistics, and mathematical modelling . 

In cooperation with the university our department publishes the mathematical journal archivum 
Mathematicum (http://emis .muni .cz/journals/aM/) . Moreover, the editorial office of the Journal differential 
Geometry and its applications (http://dga .math .muni .cz/) published by elsevier is located at the department . 
Both journals are indexed in the international databases Mathematical reviews, Zentralblatt für Mathematik, 
and in Scopus .

 
ThE foLLoWING WorKING GroUPs arE CUrrENTLY aCTIVE aT ThE DEParTmENT:
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