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Funkční genomika a proteomika  
 
Letos uplynulo již 36 let od dokončení průlomového výzkumu, v rámci kterého se v roce 1976 
podařilo přečíst vůbec první kompletní dědičnou informaci (genom) bakteriofága MS2 (RNA 
virus). O rok později byl sekvenován první genom tvořený DNA - genom 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. Pomocí 
experimentů s vyřazováním konkrétních genů se poznává jejich role pro život buňky i celého 
organismu. Nacházejí se tak i klíčové geny, jejichž špatná funkce je příčinou různých dědičných 
onemocnění.  
 
Po přečtení kompletní dědičné informace člověka v roce 2003 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 vzestup. 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 „Vzdělá-
vání 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 teore-
tických 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 moto-
rem významných evropských biomedicínských a biotechnologických infrastuktur, 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 2012 
 
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 v roce 2012 realizováno:  
 

1) krátkými stážemi, konzultacemi a kurzy zaměřenými na rozšíření výuky, využití 
moderních technologických platforem a bioinformatických nástrojů v oblasti FGP na 
renomovaných pracovištích: 

 
University Blaise Pascal, Clermont Ferrand, INSERM, UFR Sci & Technol,CNRS – 
konzultace s prof. Charlesem Whitem a Dr. M. Gallego o spolupráci v oblasti opravy 
DNA u rostlin 
PřF UK Praha – konzultace doc. M. Lysáka s prof. K. Marholdem a dr. T. Férem  
o možnostech spolupráce a přípravy výukového kursu pro studenty UK a MU.  
Biologické centrum AVČR Českých Budějovicích - Electron microscopy in cell 
biology – Dr. V. Peška se zúčastnil sympózia, na kterém byly představeny moderní 
mikroskopické metody jako je např. fluorescenční-elektronová mikroskopie a konzultoval 
možnosti NGS v rostlinné genomice při detekci repetic s Dr. Jiřím Macasem..  
Ústav experimentální biologie AVČR a Centrum regionu Haná, Olomouc -  
doc. Martin Lysák konzultoval s pracovníky ÚEB AVČR, v.v.i. (doc. J. Doleželem a  
Dr. J. Vránou, dr. J.Šafářem, dr. J.Bartoškem) metodiku přípravy knihoven dlouhých 
DNA inzertů z tříděných buněčných jader a možnost zaškolení pracovníka řešitelského 
týmu v této metodice. 
EMBO kurz Molecular Genetics with Fission Yeasts Schizosaccaromyces pombe, 
Paříž, Francie 2.-13.7. 2012 – Mgr. Kateřina Bednářová se účastnila teoretické části 
kurzu přednášek od předních světových odporníků na genetiku kvasinek S. pombe, jako 
jsou např. Paul Nurse, Julie Cooper, Rob Martienssen, Tram Phong a další. Dále tento 
kurz obsahoval praktickou část, při které jsme si vyzkoušeli v laboratoři  tyto laboratorní 
techniky : 1. Genetické křížení kvasinek a tetrádová analýza; 2. Hledání synteticky 
letálních mutant s použitím Bioneer knihovny (V2); 3. Transformace plazmidu do  
S. pombe a Cre-lox výměnu kazety zprostředkovanou rekombinací; 4. Synchronizace 
buněčného cyklu; 5. Chromatinová imunoprecipitace 
Cold Spring Harbor Laboratory Course Eukaryotic Gene Expression, CSHL, New 
York, USA 23. 7.-14. 8. 2012 – přednášková a praktická část zahrnovala např. techniky 
izolace jaderného extraktu z lidských buněk, FLAG-tag purifikace, kinázová assay, 
Nothern analýza, transkripce in vitro, RNAi za použití siRNA, in vitro rekonstituce 
mononukleozómu, in vitro acetylace histonu, analýza exprese mRNA použitím 
kvantitativní RT-PCR, crosslinking in vivo a imunoprecipitace chromatinu, exprese  
a purifikace rekombinantních proteinů v E. coli, analýza ChIPseq dat a další. 
University of Sussex, Lab. Alan R. Lehmann - V rámci pracovního setkání doc. 
Palečka s prof. A.R. Lehmannem a jeho kolegy byly diskutovány nové výsledky výzkumu 
komplexu SMC5-6. Byla dohodnuta spolupráce při přípravě krystalu proteinů s DNA. 
Získali jsme nové konstrukty kvasinkové kmeny pro další výzkum v naší laboratoři.  
13. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2012, Srní u Kašperských Hor, 1.- 7.9. 
2012 na téma: Novinky a trendy v hmotnostní spektrometrii. Doc. Jan Havliš se 
zúčastnil jako zvaný přednášející. Témata přednášek: 2. 9. 2012 P1: Základy hmotnostní 
spektrometrie - úvod, ionizační techniky (přednášky se účastnilo cca 100 posluchačů). 



 

7. 9. 2012 K1: Porovnání různých způsobů kalibrace hmotnosti (přednášky se účastnilo 
cca 180 posluchačů). K5: Návrh české terminologie v hmotnostní spektrometrii 
(přednášky se účastnilo cca 90 posluchačů). – akce svou povaho spadá i do klíčové 
aktivity 3 a 5. 
Biologické centrum AVČR České Budějovice – konzultace prof. Fajkuse s pracovníky 
BC AVČR a JČU o zpracování sekvenačních dat při analýze telomer 
Jihočeská univerzita a BC AVČR České Budějovice – konzultace doc. Zdráhala  
o probíhajících výzkumných projektech a výukových aktivitách našeho pracoviště, jednak 
možnosti perspektivní spolupráce ve vědecko-pedagogické oblasti. 
 

2) účastí na mezinárodních a národních konferencích a workshopech: 
 

Trilateral meeting Brno-Vienna-Olomouc – Olomouc 30.-31.3. 2012   
Nucleosome positioning, chromatin structure and evolution - University of Haifa, 
Israel, 11.-17.5. 2012  
EMBO Workshop on Genetic Stability and Change - Roscoff, France 2.- 5. 5. 2012 
EMBO Conference on Telomeres and DNA Damage Response -  L'Isle-sur-la-
Sorgue, France 2. – 6. 10. 2012 
XVI. kongres o ateroskleróze - Špindlerův Mlýn, Česká republika 6.-8. 12. 2012   

 
3) přednáškami a kurzy vybraných odborníků a specialistů na řešitelském pracovišti: 

 
Prof. Chantal Autexier (Mc. Gill University, Canada): Theories, Mechanisms and 
Models of Aging (27.2.2012);Telomere Biology and Aging (28.2.2012); Telomere Biology 
and Cancer (28.2.2012); Telomere in Premature Aging and Degenerative Diseases 
(2.3.2012). Přednášky skvěle korespondovaly s výzkumným zaměřením řešitelského 
týmu a těšily se zájmu značného množství studentů. 
 
Dr. Lan-Ying Lee (Purdue University, Indiana, USA): Development of BiFC for use in 
plant systems, both for screening cDNA libraries and peptide aptamer libraries against a 
bait protein 
  
Prof. Alan R. Lehmann (Univ.Sussex, UK) - přednášky na téma DNA damage; damage 
reversal processes;  mismatch repair (2.5.);  NER, relationship (3.5.);  Replication of 
damaged DNA; DNA repair,cancer and aging (4.5.) a Replication of damaged DNA and 
cancer protection (4.5. 2012) 
 
Významným výstupem odborného vzdělávání řešitelského týmu a dokladem zvyšování 
kvalifikace členů odborného týmu v uplynulém roce je úspěšné dokončení habilitačních 
řízení a jmenování Dr. Jana Hejátka a Dr. Jana Palečka docenty v oboru 
Molekulární biologie a genetika. Čtyři z PhD. studentů působících v řešitelském týmu 
úspěšně složili státní doktorské zkoušky v oboru Genomika a Proteomika jako nezbytný 
předpoklad dokončení svého postgraduálního studia. 

 



 
 

Přednáška A.R.Lehmanna 
 
Výstupy projektu v roce 2012 
 
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 podle jednotlivých řešených výzkumných projektů.  
Na základě velmi pozitivních ohlasů na výjezdní seminář projektu v minulém roce, jehož místem 
konání byl symbolicky rodný dům J.G. Mendela v Hynčicích-Vražném (9. - 10. 6. 2011), se v 
průběhu roku 2012 uskutečnily celkem čtyři Integrační semináře (jako nástroje interního 
vzdělávání, ale i ostatních klíčových aktivit projektu, především KA06). Cílem interních 
seminářů bylo především vzájemně se informovat o metodických možnostech, problémech a 
jejich řešení v rámci jednotlivých pracovních skupin řešitelského pracoviště. Těchto seminářů se 
zúčastnili významní tuzemští i zahraniční odborníci (např. Dr. Karel Říha, GMI Vídeň, 
Rakousko, prof. Jozef Nosek, Univerzita J.A. Komenského, Bratislava, Slovensko, doc. Miroslav 
Fojta, BFÚ AVČR, Brno, Česká republika), a dále nově přijatí vedoucí skupin a postdoktorandi 
působící v rámci CEITEC MU (Dr. Vanesa Tognetti, Dr. Marta Zwiewka, Dr. Tomasz Nodzynski, 
Dr. Patrycja Klos). Tito vědci představili svoje výzkumná zaměření a nabídky možné 
spolupráce. Současně byly semináře významné z hlediska prohlubování prezentačních 
schopností členů řešitelského týmu a vytváření interdisciplinárních kontaktů.  
 

 



 
 

 
Integrační seminář 

 
Výstupy projektu v roce 2012 
 
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. 
Do akcí v rámci této klíčové aktivity patří z hlediska studentů, kteří sami nejsou členy 
řešitelského týmu, přednášky zvaných zahraničních přednášejících (Prof. Ch. Autexier, Prof. 
A.R. Lehmanna a Dr. Lan-Ying Lee) uvedené již v rámci KA01, a Interní semináře projektu. 
Kromě toho tvořila náplň práce v rámci této aktivity zejména činnost členů projektového týmu 
jako školitelů závěrečných prací studentů biologických a biochemických oborů (vedení  
a konzultační činnost v rámci bakalářských, diplomových a disertačních prací).  
V rámci této aktivity byla rovněž úspěšně dokončena transformace části aktivit projektu do 
pravidelné semestrální výuky. Na základě udělené akreditace proběhlo přijímací řízení, příprava 
výuky a její zahájení u nově otvíraného oboru navazujícího magisterského studia programu 
Biochemie - Biochemie genomů a proteomů (původní název Genomika a proteomika musel být 
na základě požadavku AK takto změněn). Studium tohoto oboru zahájilo 13 osob.  
Část aktivit zaměřená na PhD. studenty se uskutečňovala i nadále v rámci DSP v oboru 
Genomika a proteomika, v němž v současné době studuje 44 osob. Studenti všech stupňů 
studia byli v souladu s plánovanými cíli po individuálním zaškolení zapojeni do řešení vybraných 
částí výzkumných projektů pracoviště. 
Výstupem činnosti v rámci této aktivity 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 jednotlivých kurzů, počty studentů školených jednotlivými členy 
řešitelského týmu a nárůst publikační aktivity v kvalitních mezinárodních časopisech.  
 

 



 
 

Přednáška Ch. Autexier 
 
Výstupy projektu v roce 2012 
 
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.  
Konkrétně se uskutečnily tyto akce: 
9. 5. 2012   Exkurze pro studenty Gymnázia Řečkovice 
6. 6. 2012   Exkurze pro studenty Gymnázia Třebíč 
Akce probíhaly jako přednášky spojené s ukázkami přístrojů a metod, a praktické školení 
studentů včetně vyzkoušení některých metod (izolace DNA, elektroforéza DNA včetně UV 
detekce a vyhodnocení, fluorescenční mikroskopie). 
Kromě exkurzí probíhala i soustavná práce se SŠ studenty v rámci jejich středoškolské odborné 
činnosti (pod vedením Mgr. Majerové a Mgr. Ogrocké). V rámci přípravy SOČ vede Mgr. 
Majerová studentku Pavlu Zelenou na tématu "Vliv genu bru1 na stabilitu délky telomer 
modelového organismu Arabidopsis thaliana". Současně další studentka dokončuje svoji práci 
analýzou první segregované generace t-inzerčních mutantů A. thaliana v intronu genu bru1. Na 
jaře 2012 byla zahájena teoretická příprava práce SOČ s názvem Analýza vnitřních  
a koncových telomerových repetic různých druhů tabáků, na kterou se přihlásila studentka 
Michaela Krchová. Praktická činnost na této SOČ začala v srpnu 2012. 
Mgr. Eva Majerová společně s Mgr. Lucií Kozákovou 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. Nejprve byly vytvořeny interaktivní studijních materiály 
zaměřené na studenty SŠ, kteří se zajímají o přírodovědné obory a následně byly připraveny  
a provedeny teoreticko-praktické exkurze přímo na pracovišti FGP. V době před exkurzí 

 



mají studenti čas na nastudování potřebných materiálů a k samotné exkurzi jsou zváni jen ti, 
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. 
 

 
 

Středoškolská výběrová exkurze 
 
Výstupy projektu v roce 2012 
 
5. Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje 
 
Nejvýznamnější akcí v rámci této klíčové aktivity v prvním pololetí byl 24. - 26.1.2012 Praktický 
kurz s názvem: GENOMIKA VE VÝZKUMNÉ PRAXI: Analýza chromatinu. V letošním roce bylo 
změněno zaměření kurzu tak, aby byly zohledněny i další oblasti expertízy projektového týmu, 
tj. studium struktury chromatinu pro účely epigenetických studií. K tomuto zaměření byly 
rozpracovány pracovní protokoly i úvodní prezentace pro účastníky kurzu. Kurz úspěšně 
absolvovalo 5 osob. 
V září (18.-20. 9. 2012) proběhl další ročník úspěšného kursu „Proteomika v praxi“ zaměřený na 
charakterizaci proteinů pomocí dvojrozměrné elektroforézy a hmotnostní spektrometrie. 
Tyto akce doplnily akce uvedené již v rámci odborného a interního vzdělávání, kterých se 
zúčastnili výzkumní pracovníci mimo projektový tým (z MU i z dalších institucí).  
 
 

 

 



 
 

Proteomika v praxi 
 

Výstupy projektu v roce 2012 
 
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 po celý rok se provádí příprava konferenčních 
prezentací a publikací studentů při níž asistují zkušenější členové - zpravidla školitelé těchto 
studentů, dále jazykové a věcné korektury publikací (provádějí rodilí mluvčí - zpravidla přímo 
zahraniční spolupracovníci). Tato činnost probíhá souběžně s aktivitami 2 a 3, především v 
rámci interních seminářů a integračních seminářů.  
Mezinárodní kontakty byly rozvíjeny dále v rámci účasti na konferencích a workshopech (viz 
KA01 a KA02), a především v rámci přípravy společných projektů se zahraničními pracovišti 
(byl podán návrh mezinárodního projektu ERC SYNERGY společně s GMI Vienna a Comenius 
University Bratislava, projekt v rámci programu Kontakt na spolupráci s INRA, Francie, a firmou 
Agritec Šumperk) a 2 návrhy projektu Kontakt-AMVIS na spolupráci se špičkovými laboratořemi 
v USA. V neposlední řadě patří do KA06 též příprava přihlášek grantových projektů do výzev 
GAČR a dalších poskytovatelů, a příprava společných publikací se zahraničními pracovišti. V 
rámci této aktivity proběhla též příprava a realizace 2. ročníku mezinárodního workshopu 
Diversity of Genomes, který je zaměřen na aktuální otázky evoluční genomiky. Tento workshop 
se uskutečnil od 5. do 8. 9. 2012 v Mendelově refektáři Augustiniánského opatství v Brně.   
Činnost v této oblasti probíhala dále formou vnitřních oponentur závěrečných 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 
aktivity je mimo jiné fakt, že všichni studenti uspěli při obhajobách závěrečných prací. 
Absolventi PhD. studia byli metodicky vedeni k podání samostatných postdoktorandských 
projektů a žádostí o tuzemská a zahraniční stipendia. 
Významným nástrojem této aktivity se staly celkem 4 integrační semináře (viz též KA02), které 
se s různým tématickým zaměřením uskutečnily v posledním roce řešení projektu, a které 
umožnily sdílení dovedností získaných během řešení projektu uvnitř řešitelského týmu i mimo 
rámec týmu a řešitelského pracoviště. Aktuálnost a potřebnost tohoto typu akcí vyvstala 
zejména s rostoucím zastoupením zahraničních studentů, postdoktorandů a vědců působících 
na řešitelském pracovišti. Nejrozsáhlejší akcí tohoto typu byla stejně jako v minulých letech 
Výroční konference projektu (10. 12. 2012), v jejímž rámci kromě vybraných odborných 

 



 

příspěvků provedl řešitel projektu souhrnné hodnocení činnosti na projektu, včetně problémů  
a přínosů spojených s jeho realizací. Dále seznámil účastníky s rámcovým plánem pro období 
tzv. udržitelnosti, čili které z činností projektu a v jakém rozsahu mají zůstat zachovány v období 
po ukončení financování projektu, a jak bude jejich realizace financována. 
 
Tento plán je následující: 
1) Realizace teoretických a praktických kursů v oblasti genomiky a proteomiky (KA03, 05) 
v rozsahu min. 50% vzhledem k jejich rozsahu v rámci řešení projektu. 
Náplň těchto kursů pro studenty přejde do standardních semestrálních kursů v rámci studia 
nového magisterského oboru Biochemie genomů a proteomů / Genomika a proteomika – Mgr. 
program Biochemie, nabízených též pro Mgr. obor Molekulární biologie a genetika, program 
Biologie;  dále kursů v rámci DSP Biochemie, obor Genomika a proteomika (garantem je prof. 
Fajkus). Tím bude zajištěn počet proškolených osob v uvedeném rozsahu. Náklady na tuto 
činnost budou hrazeny z prostředků PVČ (mzdy instruktorů z řad zaměstnanců, část provozních 
nákladů) a SV studentů (stipendia pro lektory z řad PhD. studentů, část provozních nákladů). 
Kursy pro pracovníky VaV a SŠ pedagogy, které byly realizovány v průběhu řešení projektu 
budou realizovány v případě dostatečného zájmu této cílové skupiny na komerční bázi 
(účastníci budou v tom případě hradit registrační poplatek k pokrytí nákladů na ubytování, 
stravu a laboratorní pomůcky spotřebního charakteru, a náklady na odměnu instruktorů).  
2) Propagační a vzdělávací akce pro SŠ studenty (KA04) budou realizovány formou exkurzí 
studentů na pracovišti ve spojení s přednáškami. Vybraní studenti budou mít možnost praktické 
činnosti v laboratořích pod vedením lektorů především z řad PhD. studentů, s nimiž budou 
spolupracovat na jejich výzkumných projektech. Náklady na tuto činnost budou hrazeny 
z prostředků na práce SOČ a na SV studentů. 
3) Udržení modelu štafetového vzdělávání výzkumného týmu (zahrnuje řetězec přenosu 
znalostí mezi akademickými pracovníky, odbornými pracovníky, PhD. studenty, diplomanty a 
bakaláři). Tento spojitý proces bude realizován v období udržitelnosti prostřednictvím dotace na 
PVČ a SV. 
4) Aktivity zaměřené na odborné vzdělávání týmu, interní vzdělávání týmu a zahraniční 
spolupráci (KA02, 03 a 06) budou realizovány prostřednictvím seminářů a přednášek 
v anglickém jazyce (např. Seminář Oddělení FGP, Aplikovaná Genomika a Proteomika – 
příběhy moderní vědy, Mendel Lectures, přednášky zvaných hostů), spoluprací se zahraničními 
pracovišti v rámci výzkumných projektů (a to i formou stáží) a zejména aktivní účastí 
doktorandů a akademických pracovníků na mezinárodních konferencích a workshopech (min. 
60% v přepočtu na počet prezentací financovaných v období řešení projektu). Náklady na 
udržitelnost této části budou opět financovány z prostředků dotace na PVČ a SV (osobní 
náklady, cestovní náklady) a z prostředků výzkumných řešených výzkumných projektů.  
 
Kritické předpoklady udržitelnosti výsledků a aktivit projektu:  
Zachování integrity vědecko-pedagogického týmu Oddělení Funkční genomiky a proteomiky  
a jeho začlenění v rámci PřF MU, spravedlivé rozpočtování Oddělení FGP  jak oblasti PVČ i 
SV. Přístup k dotacím typu FRVŠ a dalším finančním zdrojům v rámci PřF MU a MU. 
Dostatečný zájem cílové skupiny. 
 



 
 

 
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 univerzálnost 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 
studentů. Komunikace v rámci týmů ovšem probíhá napříč všemi těmito úrovněmi.  
 
4) Získávání nových členů týmu - vybíráni z nejlepších absolventů tohoto vzdělávacího a 
školícího 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 posledního 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 
projektu v r. 2012 byly zkušenosti z předchozích let, perfektní práce administrátorky projektu, 
Bc. Jany Kapustové, a celé administrativní podpory, a kvalitní práce členů odborného týmu.  
Klíčovým úkolem v posledním roce realizace projektu bylo, kromě vlastní činnosti na projektu, 
zajistit udržitelnost podstatných aktivit projektu i v období po ukončení jeho realizace. To se 
ukázalo jako velmi problematické vzhledem k odmítavému postoji ředitele Ústavu 
experimentální biologie PřF MU, prof. Jana Šmardy, kam Oddělení funkční genomiky  
a proteomiky dosud spadalo, k zachování alespoň klíčových pracovníků řešitelského týmu mezi 
zaměstnanci ÚEB PřF MU. Na podzim 2012 ve spolupráci s děkanem PřF MU, Doc. Jaromírem 
Leichmannem, ředitelem Národního centra pro výzkum biomolekul, prof. Jaroslavem Kočou,  
a Akademickým senátem PřF MU bylo odvráceno nebezpečí zániku projektového týmu a bylo 
dosaženo dohody o přičlenění Oddělení funkční genomiky a proteomiky PřF MU k Národnímu 
centru pro výzkum biomolekul PřF MU. V rámci tohoto přesunu budou od r. 2013 zajištěny 
příslušné části úvazků pro pedagogickou činnost přímo z výnosů pedagogické činnosti  
v předcházejícím roce a účast studentů bude podpořena v rámci tzv. projektu podpory 
specifického výzkumu studentů Grantové agentury MU. K zajištění nezbytných ekonomických 
předpokladů udržitelnosti aktivit projektu významně přispěla akreditace a zahájení výuky 
vlastního oboru  navazujícího Mgr. studia Biochemie genomů a proteomů / Genomika  
a Proteomika, a dále úspěšná realizace oboru Genomika a Proteomika v rámci doktorského 
studia.  
S počátkem řešení projektu CEITEC došlo již vloni 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 
úspěšné realizace projektu.  
 
Děkuji a těším se na další spolupráci. 
 
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. 
Oddělení funkční genomiky a proteomiky, NCBR  
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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