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Co je genomika a proteomika a proč se jimi zabýváme? 
 
Pokud vám odpověď na tyto otázky není zřejmá, přečtěte si následující úvodní kapitoly ročenky. 

Funkční genomika a proteomika  

     Je tomu již 35 let, kdy se v roce 1976 podařilo přečíst vůbec první kompletní dědičnou 
informaci (genom) bakteriofága MS2 (RNA virus). O rok později byl osekvenován první genom 
tvořený DNA, bakteriofága Φ-X174. Vzniká tak úplně nový vědní obor studující dědičnou 
informaci organismů, pro který v roce 1986 Thomas Roderick zavádí pojem genomika. Jejím 
úkolem je anotace, sekvenace a analýza genomů, hledání genů (úseků DNA nesoucích 
informaci pro vznik bílkoviny) a dalších funkčních elementů a určování jejich funkce, 
porovnávání genomů organismů jedné populace pro studium vlivu konkrétních podmínek, ale 
také porovnávání genomů různých organismů pro porozumění procesu evoluce. Funkci 
důležitých genů odhaluje funkční genomika. Experimenty s vyřazováním konkrétních genů se 
poznává jejich role pro život buňky i celého organismu. Nacházejí se tak i klíčové geny, které 
jsou příčinou různých dědičných onemocnění.  

     Po přečtení kompletní lidské dědičné informace v roce 2006 vyvstal před biology podstatně 
složitější úkol. Genetici musí odhalit tajemství zhruba 25 tisíc lidských genů. Na biology čeká 
zmapování funkce 200 tisíc až 2 milionů bílkovin, které vyrábí lidské tělo podle těchto genů. 
Překážkou není jen velký počet bílkovin. Geny zůstávají prakticky stále stejné, zastoupení 
bílkovin a jejich aktivita se ale neustále mění- jsou jiné v každé tkáni, v každém věku a 
v různých fázích buněčného cyklu. Studiem struktury a funkce bílkovin (proteinů) se zabývá 
proteomika. Cílem proteomiky je stanovit soubor všech proteinů (proteom) ve všech formách, 
které se v organismu nacházejí ve všech obdobích jeho života. Proteomika se zabývá také 
změnami exprese proteinů v buňkách v závislosti na čase a různých podmínkách prostředí, 
posttranslačními úpravami proteinů a reakcemi proteinů mezi sebou. Soubory proteinů se 
společnou funkcí charakterizuje funkční proteomika. 

     Funkční genomika a proteomika (FGP) dnes zažívají velký celosvětový boom. Genomické 
a proteomické přístupy se v dnešní době stále více uplatňují v diagnostice a léčbě závažných 
onemocnění nebo v biotechnologických aplikacích. S tím souvisí i velká poptávka po 
kvalifikovaných odbornících, kteří dokáží efektivně využívat nástroje a metody současné vědy. 
Na tuto potřebu doby se snaží reagovat náš projekt „Rozvoj týmu pro výuku, výzkum a aplikace 
v oblasti funkční genomiky a proteomiky“, který je financován z operačního programu 
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.  

     Projekt je zaměřen na zlepšení situace v oblasti přípravy vědecko-pedagogických a 
odborných pracovníků v oborech funkční genomiky a proteomiky, především na vzdělávání 
studentů a výzkumných pracovníků, získávání nových zájemců o tyto obory mezi studenty 
středních škol, navazování nových spoluprací napříč evropskými výzkumnými týmy a předávání 
zkušeností. 

     Projekt nabízí studentům a odborníkům komplexní vzdělávání s důrazem na propojování 
teoretických a praktických znalostí biochemie a molekulární biologie za využití bioinformatických 
nástrojů, analyticko-chemických, fyzikálně-chemických a biofyzikálních přístupů. 

     Naši vysoce kvalifikovaní odborníci funkční genomiky a proteomiky budou v budoucnosti 
motorem významných evropských biomedicínských a biotechnologických infrastruktur, které 
nyní v České republice vznikají v rámci projektů VaVpI. V Brně se jedná o projekty: 
 

CEITEC, www.ceitec.cz  
ICRC, www.icrcbrno.org  
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Výstupy projektu v roce 2011 
 
     Projekt je členěn na okruhy činností, tzv. klíčové aktivity, jejichž prostřednictvím se 
uskutečňují cíle projektu. Náš projekt je složen ze šesti takových klíčových aktivit, z nichž každá 
přináší určité typy výsledků a výstupů, především v oblasti zvyšování kvalifikace a rozvoje 
vzdělání  
v oboru projektu.  
 
1. Odborné vzdělávání pracovníků vědecko-pedagogického týmu  
 
     Prioritou projektu je zvyšování kvalifikace a soustavné vzdělávání samotných členů 
realizačního týmu projektu (21 odborných pracovníků). Vzdělávání bylo realizováno:  
 
1) krátkými stážemi zaměřenými na využití moderních technologických platforem  
    a bioinforma-tických nástrojů v oblasti FGP na renomovaných pracovištích: 
 

ETH Zürich, Švýcarsko – příprava materiálu pro high throughput sekvenování hranic  
     nukleozomů 
  

2) účastí na mezinárodních a národních konferencích: 
 
 Chromatin and Epigenetics - EMBL, Heidelberg, Germany 
 Telomeres and Telomerases – Cold Spring Harbor Laboratory, USA          

Proteomic Forum 2011 - Berlín, SRN. 
 
3) přednáškami a kurzy vybraných odborníků a specialistů na řešitelském pracovišti: 
 
Dr. Thomas Bettecken, CAGT-Center for Applied Genotyping Munich, 
            Max-Planck-Institut für Psychiatrie, SRN: 
  "Next generation sequencing of a sample from the Munich Historic Brain Bank" 

Prof. Giorgio Bernardi, University of Rome: "Isochores:  
           „The Genomic Code and the Genome   Phenotype" 

Dr. Sylvie De Buck, VIB Dept. Systems Biology, Ghent, Belgie:  
 "The architecture of T-DNA  inserts in Arabidopsis thaliana" a přednáška "Transgene    
            expression variability in plants: the role of T-DNA inverted repeats and hairpin construts" 

Dr. Eva Medvecká , VIB Ghent, 
           "Characterisation and evolution of PINs" 

Doc. Eva Bártová, BFÚ AVČR:  
           „Epigenetika a histonový kód“  
Radmila Čapková Frydrychová, Entomologický ústav AVČR, Č. Budějovice:  
           „Stres a mitochondrialní dysfunkce jako faktory délky telomer a života“ 

Doc. Lenka Hernychová, MOÚ Brno: 
           „Nekonečný příběh bakterie Francisella tularensis“ 

Dr. Frederic Pontvianne, Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier, Francie: 
 „Epigenetic regulation of rRNA genes in Arabidopsis hybrid and non-hybrid plants“   

Ortrun Mittelstein Scheid, GMI Vienna: 
           „Chromatin responses to temperature stress a hot topic.“  

Petr Kuzmic, Biokin Ltd., USA :  
 „Optimal design of binding and kinetic experiments“  
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2. Interní vzdělávání odborného týmu 
 
     Nově získané odborné znalosti a zkušenosti jsou v rámci celého realizačního týmu sdílené 
prostřednictvím interního vzdělávání. To se uskutečňuje formou pravidelných seminářů 
na pracovišti řešitele, na nichž jednotliví členové realizačního týmu prezentují a diskutují nové 
poznatky (vlastní, z konferencí a workshopů, z odborné literatury). Aktivní účast na seminářích 
je povinná pro všechny členy týmu. Semináře jsou otevřené a přístupné všem ostatním 
zájemcům o problematiku FGP.  
     Kromě seminářů se interní vzdělávání uskutečňovalo také prostřednictvím schůzek a 
konzultací v menších pracovních skupinách (např. Plant-End-Group). Doplňkovým nástrojem 
aktivity byl tzv. Journal Club, v jehož rámci byly podrobně probírány a diskutovány klíčové 
publikace z nejnovější odborné literatury. Navíc oproti těmto plánovaným činnostem se 
uskutečnil výjezdní seminář projektu, jehož místem konání byl symbolicky rodný dům J.G. 
Mendela v Hynčicích-Vražném (9. - 10. 6. 2011). Tématem výjezdního semináře bylo 
především vzájemně se informovat o metodických možnostech, problémech a jejich řešení v 
rámci jednotlivých pracovních skupin. Současně byl seminář významný z hlediska prohlubování 
prezentačních schopností.  
     Součástí interního vzdělávání jsou i praktické instruktáže v obsluze přístrojů a používání 
speciálních metod, které provádějí standardně školitelé pro svoje studenty, nebo účastníci 
odborných kursů pro ostatní členy týmu. 
 

 
 
 
 



 

Objevujte s námi tajuplný svět 
funkční genomiky a proteomiky 

 

 
 
 

Auxinový transportní protein PIN7 (zelený) v kořenové špičce Arabidopsis 
thaliana., foto Markéta Pernisová 
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 LEDEN ÚNOR BŘEZEN 

Tý 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9  9 10 11 12 13  
Po  2 9 16 23 30  6 13 20 27   5 12 19 26  
Út  3 10 17 24 31  7 14 21 28   6 13 20 27  
St  4 11 18 25  1 8 15 22 29   7 14 21 28  
Čt  5 12 19 26  2 9 16 23   1 8 15 22 29  
Pá  6 13 20 27  3 10 17 24   2 9 16 23 30  
So  7 14 21 28  4 11 18 25   3 10 17 24 31  
Ne 1 8 15 22 29  5 12 19 26   4 11 18 25   

  
 DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

Tý 13 14 15 16 17 18  18 19 20 21 22 22 23 24 25 26  
Po  2 9 16 23 30   7 14 21 28  4 11 18 25  
Út  3 10 17 24   1 8 15 22 29  5 12 19 26  
St  4 11 18 25   2 9 16 23 30  6 13 20 27  
Čt  5 12 19 26   3 10 17 24 31  7 14 21 28  
Pá  6 13 20 27   4 11 18 25  1 8 15 22 29  
So  7 14 21 28   5 12 19 26  2 9 16 23 30  
Ne 1 8 15 22 29   6 13 20 27  3 10 17 24   

  
 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 

Tý 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35  35 36 37 38 39  
Po  2 9 16 23 30  6 13 20 27   3 10 17 24  
Út  3 10 17 24 31  7 14 21 28   4 11 18 25  
St  4 11 18 25  1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Čt  5 12 19 26  2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Pá  6 13 20 27  3 10 17 24 31   7 14 21 28  
So  7 14 21 28  4 11 18 25   1 8 15 22 29  
Ne 1 8 15 22 29  5 12 19 26   2 9 16 23 30  

  
 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

Tý 40 41 42 43 44  44 45 46 47 48  48 49 50 51 52 53 
Po 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31 
Út 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25  
St 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26  
Čt 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27  
Pá 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28  
So 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29  
Ne 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30  

    www.sci.muni.cz/pVpKnb/    

http://www.sci.muni.cz/pVpKnb/
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3. Systematická příprava budoucích pracovníků vědy a výzkumu v oblasti 
funkční genomiky a proteomiky 
 
     Systematická příprava studentů byla realizována formou kursů Základy proteomiky a 
Základy proteomiky - cvičení. Pro účely odborných kursů byla provedena výběrová řízení a 
nákupy laboratorních pomůcek. 
     Podpořeno bylo 51studentů, z toho 49 úspěšně (uděleno absolutorium kolokvia nebo 
zkoušky).  
     Další činnost v rámci této aktivity spočívala v individuálním zaškolování studentů 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pravidelných konzultacích s 
nimi. Tito studenti byli v souladu s plánovanými cíli aktivity následně zapojeni do řešení 
vybraných částí výzkumných projektů. Úspěšnou realizaci této části projektu je možné doložit 
seznamem studentů (dle IS MU), kteří získali zápočet z předmětů bakalářská práce, diplomová 
práce nebo příprava disertační práce (z příslušného oboru) a kteří byli školeni některým z členů 
řešitelského týmu (vyznačeno v seznamech). Výstupem KA03 je zkvalitnění přípravy studujících 
na všech stupních VŠ studia pro jejich zapojení do řešení výzkumných projektů z oblasti funkční 
genomiky a proteomiky. Úspěšnou realizaci této aktivity dokládají počty zapojených a úspěšně 
podpořených studentů příslušných kurzů, počty studentů školených jednotlivými členy 
řešitelského týmu a nárůst publikační aktivity v mezinárodních časopisech. Byla podána 
upravená žádost o akreditaci oboru Mgr. studia Genomika a proteomika v rámci studijního 
programu Biochemie. Tato žádost byla na podzim 2011 doporučena Akreditační komisí MŠMT 
k udělení akreditace.  
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4. Získávání budoucích VaV pracovníků mezi talentovanými studenty SŠ 
     I ve druhém roce řešení projektu pokračovalo získávání budoucích pracovníků vědy a 
výzkumu mezi studenty SŠ.  Na pracovišti byla pro SŠ studenty gymnázia T.G. Masaryka 
realizována exkurze a přednáška Dr. Fojtové „Telomery a telomeráza: význam rostlinných 
modelů“. Následně byli studenti zaškoleni do základních metod analýzy DNA).Úspěšně 
proškoleným studentům byly uděleny účastnické listy. 
     Další akcí v rámci této aktivity byla praktická výuka pro SŠ studenty Biskupského gymnázia 
Brno (11. 3. 2011). Tato výuka byla ve spolupráci s Mgr. Vařejkou z gymnázia Tř. kpt. Jaroše 
koncipována jako experiment pro případné zavedení praktické výuky základů molekulární 
biologie na středních školách s rozšířenou výukou biologie. Studenti si vyzkoušeli izolaci 
rostlinné DNA, její restrikční štěpení a následnou analýzu pomocí agarózové elektroforézy. Tato 
akce se setkala u SŠ studentů s velmi pozitivním ohlasem. Úspěšně proškoleným studentům 
byly uděleny účastnické listy. 
     Další formou realizace této aktivity byla praktická činnost SŠ studentů na pracovišti v rámci 
SOČ. Pod vedením Mgr. Evy Majerové pracovali 1xtýdně na pracovišti Jan Tichý a Tereza 
Sadilová (oba z SPŠ chemická) a vypracovávali studentský projekt „Vliv epigenetické regulace 
na telomery modelového organismu N. tabacum.“ Během podzimního semestru pokračuje tato 
činnost při vedení SOČ, kdy opět pod vedením Mgr. Majerové pracuje studentka Střední 
průmyslové školy chemické Brno, Pavla Zelená. Tématem práce je „Vliv genu Bru1 na stabilitu 
délky telomer modelového organismu Arabidopsis thaliana“. Cílem této práce bude zjistit, zda 
vybrané mutantní rostliny A. thaliana v genu Bru1 vykazují změnu ve stabilitě 
udržování telomer, či nikoliv. Studentka dochází osobně zhruba jednou týdně a průběžné 
výsledky práce pravidelně prezentuje na své škole v rámci speciálního semináře. Délka 
spolupráce s touto studentkou je odhadována na období červen 2011 - květen 2012. 
     Mgr. Eva Majerová společně s Bc. Janou Pavlouškovou připravily dále exkurzi pro studenty 
středních škol – jedná se o interaktivní teoreticko-praktickou exkurzi s názvem Interakce DNA a 
proteinů aneb cesta do základů života. Tato exkurze spočívá nejprve ve vytvoření interaktivních 
studijních materiálů zaměřených na studenty SŠ, kteří se zajímají o přírodovědné obory a 
následně v přípravě a provedení teoreticko-praktické exkurze přímo na pracovišti FGP (pro 
velký zájem budou vytvořeny dvě takové exkurze se stejným obsahem).  
     V mezidobí mají studenti čas na nastudování potřebných materiálů a k samotné exkurzi 
budou pozváni jen ti nejlepší, kteří své znalosti prokáží ve speciálně vytvořeném testu. Časová 
náročnost přípravy a uskutečnění této T-exkurze je přibližně 40 hodin a je zaměřena plošně na 
všechny SŠ z Brna a blízkého okolí, které budou mít zájem se zúčastnit. 
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5. Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje 
 
     Na konci jarního semestru byl v rámci KA05 realizován praktický kurs Genomika v praxi - 
Letní kurs funkční genomiky rostlin ve dnech 6. - 8. 6. 2011. Účastníci kursu získali teoretické i 
praktické dovednosti v oblasti zásad pro navrhování primerů pomocí programu Oligo 7.0, 
izolace genomové DNA rostlin, identifikace inzerčních mutantů pomocí PCR, analýzy genové 
exprese a vnitrobuněčné lokalizace genových produktů prostřednictvím transkripční a translační 
fúze s reportérovými geny a in vivo analýzy protein-proteinových interakcí pomocí bimolekulární 
fluorescenční komplementace (BiFC).  
     V září 2011 proběhl další ročník úspěšného kursu „Proteomika v praxi“ zaměřený na 
charakterizaci proteinů pomocí dvojrozměrné elektroforézy a hmotnostní spektrometrie. 
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6. Příprava zapojení cílové skupiny do mezinárodních sítí vědy a výzkumu  
– výchova ke konkurenceschopnosti a vědecké komunikaci 

 
     Velkou pozornost věnujeme také cílenému prohlubování komunikačních a prezentačních 
dovedností řešitelského týmu. Průběžně se po celý rok provádí: 

• příprava konferenčních prezentací a publikací studentů 
(asistují zkušenější členové - zpravidla školitelé těchto studentů) 

• jazykové a věcné korektury publikací 
(provádějí rodilí mluvčí - zpravidla přímo zahraniční spolupracovníci) 

     Probíhá současně s aktivitami 2 a 3, především v rámci interních seminářů a Journal Clubu.  
     Činnost v této oblasti probíhala také formou individuálních konzultací školitelů se svými 
studenty a zejména vnitřních oponentur zavěrečných prací studentů, při nichž byl kladen důraz 
nejen na obsahovou stránku, ale i na formální a jazykovou úroveň prezentace. Studenti byli 
rovněž vedeni k samostatné komunikaci se zahraničními spolupracujícími pracovišti při řešení 
výzkumných úkolů. Dokladem úspěšnosti realizace této aktivita je mimo jiné fakt, že všichni 
studenti uspěli při obhajobách závěrečných prací. Mgr. Iva Mozgová, PhD., získala za svoji 
disertační práci v letošním roce Cenu rektora MU a svou prací následně iniciovala několik 
spoluprací se zahraničními pracovišti. Absolventi PhD. studia byli metodicky vedeni k podání 
samostatných postdoktorandských projektů a žádostí o tuzemská a zahraniční stipendia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cíle projektu 
 
1) Kvalitní a komplexní vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oborech, které se zabývají 
funkční genomikou a proteomikou a využívají její metody. Výhodou získané kvalifikace je uni-
verzálnost přístupů FGP a jejího přístrojového vybavení, a z toho plynoucí usnadnění mobility 
těchto odborníků, nezávisle na typu konkrétního biologického objektu, s nímž pracují. 
2) Podpora a motivace výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků k širšímu zapojení 
do vzdělávacího procesu. Odborníci aktivně zapojení do výzkumných projektů jsou jako jediní 
schopni zajistit kvalitní vzdělávací činnost (na mezinárodně srovnatelné úrovni) v této komplexní 
vědní oblasti. 
3) Zajištění kontinuity, stability a udržitelného rozvoje vzdělávací a výzkumné činnosti v oboru, 
především uplatňováním štafetového modelu vzdělávání (odborníci školí své postdoky, ti školí 
PhD. studenty a PhD. studenti se podílejí na výuce (především praktické) pregraduálních stu-
dentů. Komunikace v rámci týmů ovšem probíhá napříč všemi těmito úrovněmi.  
4) Získávání nových členů týmu - vybíráni z nejlepších absolventů tohoto vzdělávacího a školí-
cího procesu. 
5) Dostatečný počet kvalitně vyškolených odborníků pro uplatnění v rámci nových výzkumných 
infrastruktur (CEITEC, ICRC) budovaných zejména z prostředků VaVpI, v regionálních 
výzkumných i aplikačně orientovaných institucích (VŠ, AVČR, nemocnice, soukromé firmy - 
např. laboratoře molekulární medicíny, IVF centra, šlechtitelské stanice…).  
 
 
Závěrečné slovo 
 
     I během druhého roku řešení se projekt těšil značnému zájmu nejen uvnitř univerzity, ale též 
mezi studenty středních škol a odbornými pracovníky ve vědě a výzkumu. Výhodou při realizaci 
byly zkušenosti z roku předchozího. Díky svědomité administraci projektu proběhl interní audit 
projektu v polovině roku úspěšně, bez zjištění závažných nedostatků. Ačkoli jsme v r. 2011 
museli řešit četné organizační a personální problémy s vedením Ústavu experimentální biologie 
PřF MU (prof. Jan Šmarda), ve spolupráci s děkanem PřF MU (Doc. Jaromír Leichmann) bylo 
odvráceno nebezpečí zániku projektového týmu a byly učiněny nezbytné kroky k zajištění jeho 
vzdělávacích činností i po skončení projektu. Konkrétně se jednalo především o přepracování a 
získání akreditace vlastního magisterského oboru Genomika a proteomika v rámci studijního 
programu Biochemie. Masarykova univerzita se tak stane vůbec první vysokou školou v České 
republice, na níž bude tento nový interdisciplinární magisterský obor od akademického roku 
2012/13 vyučován. S počátkem řešení projektu CEITEC došlo k rozdělení pracoviště na 
jednotlivé výzkumné týmy v rámci nově vytvořeného univerzitního ústavu CEITEC MU. Výukové 
aktivity – včetně činností v rámci tohoto projektu a synergického projektu Moderní biofyzikální 
metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii (Doc. Miroslav Fojta / Dr. Ctirad 
Hofr) - však zůstaly soustředěny i nadále na PřF MU, a představují fungující spojení mezi 
výzkumem a výukou na MU.   
     Děkuji všem odborným i administrativním členům řešitelského týmu, projektovým 
manažerům Přírodovědecké fakulty MU, Rektorátu MU a kontaktním osobám MŠMT ČR za 
zajištění dosavadní úspěšné realizace projektu.  
Děkuji a těším se na další spolupráci. 
 
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. 
Oddělení funkční genomiky a proteomiky, ÚEB  
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 5/A2, 625 00  Brno 
fajkus@sci.muni.cz, +420 549 49 4003, fax: +420 549 49 2654, www.sci.muni.cz/FGP/ 
 

Podrobné informace o projektu naleznete zde: www.sci.muni.cz/pVpKnb/ 
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