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Funk ční genomika a proteomika 21. století 
 
 
Bude tomu již 35 let, kdy se v roce 1976 podařilo přečíst vůbec první kompletní dědičnou infor-
maci (genom ) bakteriofága MS2 (RNA virus). O rok později byl osekvenován první genom tvo-
řený 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 geno-
mů různých organismů pro porozumění procesu evoluce. Funkci důležitých genů odhaluje 
funk ční 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 (protein ů) se zabývá 
proteomika . Cílem proteomiky je stanovit soubor všech proteinů (proteom ) ve všech formách, 
které se v organi-smu 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 funk ční proteomika . 
 
 
Funk ční 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, v biotechnologických aplikacích atd. S tím souvisí i velká poptávka po kvalifikova-
ných 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 molekulární biologie a biochemie 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: 
 

CEITEC, www.ceitec.cz   
ICRC, www.icrcbrno.org  
BIOCEV, www.biocev.eu 
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Výstupy projektu v roce 2010 
1. Odborné vzd ělávání pracovník ů 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: 
 

 kurz Real time open qPCR  - TATAA, Praha 
kurz Plant Bioinformatics  - European Bioinformatics Institute, Hinxton, Cambridge, UK 
kurz Získání a zpracování mikroskopického obrazu  - Čs. mikroskopická společnost, 
Ústav molekulární genetiky AVČR, Praha 

 
2) účastí na mezinárodních a národních konferencích: 
 

 Transcription and Chromatin  - EMBL, Heidelberg, Germany 
 Biodiversity and Evolutionary Biology  - German Botanical Society, Vienna, Austria          

Structural and Functional Diversity of the Eukaryot ic Genome  - Brno 
 
3) přednáškami a kurzy vybraných odborníků a specialistů na řešitelském pracovišti: 
 

Edward N. Trifonov , University of Haifa, Izrael 
David G. King , Southern Illinois University, USA 
Alan Lehmann , University of Sussex, UK 
Ares Jiménez Soria , Universidad Rey Juan Carlos, Spain 
František Foret , Ústav analytické chemie AVČR, Praha 
Marian Novotný , Univerzita Karlova v Praze 
Pavel Stopka , Univerzita Karlova v Praze 
Štěpánka Vaňáčová , Masarykova univerzita, Brno 
Tomáš Macek , Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Petr Žák, Jaroslav Voná ňka, firma ROCHE s.r.o. - Next Generation Sequencing 

 
 

    



Výstupy projektu v roce 2010 
2. Interní vzd ělávání odborného týmu 
 
 
Nově získané odborné znalosti a zkušenosti jsou v rámci celého realizačního týmu sdílené 
prostřednictvím interního vzdělávání. To se uskutečňuje formou pravidelných seminá řů 
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.  
 
Doplňkovou aktivitou k semináři je tzv. Journal Club , na němž se podrobně rozebírají klíčové 
publikace z nejnovější odborné literatury.  
 
Součástí interního vzdělávání jsou i praktické instruktáže  v obsluze přístrojů a používání 
speciálních metod. 
 
V roce 2010 zvýšili svou odbornou kvalifikaci 
 Dr. Martin A. Lysák , habilitace na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 
 doc. Ji ří Fajkus , jmenován profesorem na Masarykově univerzitě. 
K habilitaci se chystají další členové projektového týmu.  
 
 
 
 
 

 
 



Objevujte s námi tajuplný svět 
funkční genomiky a proteomiky 

 

 
 

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

 
 DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

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

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

 
 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 
Tý 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48  48 49 50 51 52 
Po  3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26 
Út  4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27 
St  5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28 
Čt  6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29 
Pá  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 
So 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 
Ne 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

 

    www.sci.muni.cz/pVpKnb/    



Výstupy projektu v roce 2010 
3. Systematická p říprava budoucích pracovník ů vědy a výzkumu v oblasti 
funk ční genomiky a proteomiky 
 
 
Pro studenty Masarykovy univerzity je v rámci projektu připraveno, inovováno a realizováno 
několik teoreticko-praktických kurzů…  

Základy genomiky 
Základy genomiky - cvi čení 
Základy proteomiky 
Základy proteomiky - cvi čení 

Díky projektové podpoře je rozšířeno a modernizováno také vybavení výukových laboratoří. Pro 
velký zájem studentů byl kurz Základy proteomiky - cvičení realizován ve třech po sobě násle-
dujících bězích.  
 
Podstatně vzrostly počty pregraduálních i postgraduálních studentů školených na řešitelském 
pracovišti. V současné době se jedná o 23 pregraduálních a 33 postgraduálních studentů. 
 
Studenti se významně zapojili do přípravy odborných článků, které byly otištěny v prestižních 
mezinárodních časopisech: 
 

PNAS 
Kamil Růžička et al., PNAS 107(23), 10749-10753, 2010 
Arabidopsis PIS1 encodes the ABCG37 transporter of auxinic compounds including the 
auxin precursor indole-3-butyric acid 
 
The Plant Journal  
Martina Dvořáčková et al., The Plant Journal 61(4), 637-649, 2010 
AtTRB1, a telomeric DNA-binding protein from Arabidopsis, is concentrated in the 
nucleolus and shows highly dynamic association with chromatin 
 
The Plant Cell 

 Terezie Mandáková et al., The Plant Cell 22, 2277-2290, 2010  
Fast diploidization in close mesopolyploid relatives of Arabidopsis 

    
Iva Mozgová et al., The Plant Cell 22, 2768-2780, 2010 
Dysfunction of Chromatin Assembly Factor 1 induces shortening of telomeres and loss of 
45S rDNA in Arabidopsis thaliana 

 
Byly vypracovány také akreditační materiály nového studijního oboru Genomika a proteomika  
v rámci navazujícího Mgr. studijního programu Biochemie. Tento obor má již nyní zajištěnou 
návaznost ve stejnojmenném oboru doktorského studia.  
 
 

             



Výstupy projektu v roce 2010 
4. Získávání budoucích VaV pracovník ů mezi talentovanými studenty SŠ 
 
 
Trendy funkční genomiky a proteomiky i výsledky našeho výzkumu jsme prezentovali zájemcům 
středních škol o studium přírodovědných oborů na Gymnáziu Tř. kpt. Jaroše v Brně… 
    doc. Zbyněk Zdráhal, „Analýza protein ů - cesta do neznáma “, 19. ledna (12 studentů) 
    analýza proteinů pro molekulární biologii, separační techniky, praktické aplikace 
    prof. Jiří Fajkus, „Úloha telomer v procesech stárnutí a rakoviny “, 26. ledna (45 studentů) 
    historie výzkumu telomer, Nobelovy ceny za rok 2009, aplikace v medicíně a biotechnologiích 
    dr. Jan Hejátko, „Hormony a vývoj rostlin, aneb když rostliny dospíva jí“, 10. prosince 
Přednášky byly zveřejněny na webových stránkách projektu: http://www.sci.muni.cz/pVpKnb/ 
 
Pro studenty Gymnázia T.G. Masaryka ze Zastávky u Brna jsme na našem pracovišti uspořá-
dali 18. února 2010 exkurzi , jejíž náplní byly tyto části: 
 přednáška prof. Jiřího Fajkuse 
 demonstrace přístrojů a připravených laboratorních experimentů 

praktické vyzkoušení izolace DNA, elektroforézy a fluorescenční detekce pod vedením 
Dr. Petry Procházkové Schrumpfové a Dr. Miloslavy Fojtové 

Další exkurze  pro studenty středních škol se uskutečnila 26. listopadu 2010. 
 
V rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) vypsala Mgr. Eva Majerová studentský vědecký 
projekt na téma „Vliv epigenetické regulace na telomery modelového organismu Nicotiana 
tabacum“. V současné době projekt řeší dva studenti SŠ. 
 
Populárně-vědecký časopis Vesmír  otiskl náš článek „Nejvyšší ocenění koncům chromozomů. 
Telomery a telomeráza“, autoři Eva Sýkorová a Jiří Fajkus, Vesmír 89, 357-359, červen 2010. 
 
 

 



Výstupy projektu v roce 2010 
5. Další vzd ělávání pracovník ů výzkumu a vývoje 
 
 
Možnost dalšího vzdělávání v oblasti fukční genomiky a proteomiky nabízíme i vědecko-
výzkumným pracovníkům prostřednictvím bezplatných teoreticko-praktických kurzů, díky kterým 
si mohou zlepšit své uplatnění na trhu práce. 

kurz Proteomika v praxi , 13.-15. září 2010 
Zájem o tuto aktivitu značně překročil kapacitní možnosti pracoviště. 
 
 

 



Výstupy projektu v roce 2010 
6. Příprava zapojení cílové skupiny do mezinárodních sít í vědy a výzkumu – 
výchova ke konkurenceschopnosti a v ědecké komunikaci 
 
 
Velkou pozornost věnujeme také cílenému prohlubování komunika čních a prezenta čních 
dovedností  řešitelského týmu. Průběžně po celý rok se provádí 

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

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

Probíhá současně s aktivitami 2 a 3, především v rámci interních seminářů a Journal Clubu.  
 
Vyvrcholením celoroční činnosti je příprava a konání Výro ční konference projektu . V rámci 
této konference jsou prezentovány výstupy projektu v uplynulém roce a diskutovány plány 
aktivit na následující rok. Do plánu činnosti na příští rok se zapracovávají připomínky členů 
projektového týmu, studentů SŠ i VŠ, pracovníků VaV, kteří jsou na konferenci přizváni. 
Na konferenci probíhá vyhlášení SŠ a VŠ studentů, kteří dosáhli v rámci realizace projektu 
nejlepších výsledků a účastníkům se poskytují informační materiály.  
 
 

 



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, BIOCEV) budovaných zejména z prostředků VaVpI, v regionál-
ních výzkumných i aplikačně orientovaných institucích (VŠ, AVČR, nemocnice, soukromé firmy 
- např. laboratoře molekulární medicíny, IVF centra, šlechtitelské stanice…).  
 
 
Závěrečné slovo 
 
Během prvního roku se projekt setkal se značným zájmem uvnitř univerzity, ale též mezi stu-
denty středních škol a odbornými pracovníky ve vědě a výzkumu. Dosavadní zkušenosti využi-
jeme pro efektivnější realizaci projektu v letech následujících tak, aby po skončení projektu bylo 
možné zajistit všechny činnosti z vlastních prostředků řešitelského pracoviště.  
Děkuji všem spoluřešitelům projektu, 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. Ji ří Fajkus, CSc. 
Oddělení funk ční genomiky a proteomiky, ÚEB  
Přírodov ědecká 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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