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Zaměření oboru: 
výchova erudovaných mikrobiologů se širokou perspektivou uplatnění: 
 

• základní výzkum: univerzity, resortní výzkumné ústavy, Akademie věd ČR 

 

• aplikovaný výzkum: biotechnologické a farmaceutické firmy  

 

• orgány státní správy: státní zdravotní ústav (NRL), hygienické stanice (KHS), 
ÚSKVBL, laboratoře SVS 

 

• privátní sektor: soukromé klinické laboratoře, čistírny odpadních vod, 
bioremediace, dekontaminace 
 

 

 

 

 



Laboratoř zoonotických mikroorganizmů 

Laboratoř zoonotických mikroorganizmů úzce spolupracuje s Oddělením 
medicínské zoologie Ústavu biologie obratlovců AVČR, v.v.i., Brno na jeho 

detašovaném pracovišti ve Valticích na jižní Moravě 
 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
• prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. 
• RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. 
 
VÝZKUM 
• studium ekologie, taxonomie a sérologie mikrobiálních původců vybraných zoonóz (zejména virů, bakterií a 
prvoků) přenášených hematofágními členovci, s využitím klasických i molekulárně biologických metod. 
Laboratoř zoonotických mikroorganizmů se v současnosti zaměřuje především na základní výzkum agens 
přenášených hematofágními členovci (např. flaviviry West Nile a středoevropské klíšťové encefalitidy, 
baktérie Borrelia burgdorferi a Anaplasma phagocytophilum nebo prvoci Babesia spp.)  
• Výsledky výzkumu napomáhají k lepší prevenci před infekčními onemocněními u obratlovců včetně 
surveillance vybraných zoonóz. 
 
PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE 
 

• přednáška a cvičení předmětu Mikrobiální zoonózy a sapronózy (Bi8011; Bi8011c). 
• přednáška Obecná virologie (Bi5420) 
• výchova studentů v rámci bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů se zaměřením na 
mikrobiologii (vedení bakalářských a magisterských prací, doktorských dizertací) 



PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
• doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. 
• Ing. Martin Krsek, CSc. 
• Mgr. Andrea Teshim, Mgr. Jana Kopecká 
 
VÝZKUM 
• vyhledávání, charakterizace a využití bakteriálních taxonů s vysokým potenciálem degradovat 
environmentální polutanty  
• jednou s moderních metod uplatňovaných laboratoří pro přímou identifikaci bakterií je hmotnostní 
spektrometrie MALDI-TOF. Technika je využívána pro identifikaci bakterií z environmentálního prostředí, ale i 
humánně patogenních, produkčních kmenů potravinářského průmyslu a probiotických bakterií  
• stanovení diverzity mikroorganizmů v prostředí (používány fingerprintové metody jako DGGE). 
• teoretické poznatky jsou využívány při spolupráci s firmami provádějícími dekontaminace, a především s 
Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro charakterizaci provozních kmenů pivovarských 
kvasinek 
  
PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE 
• přednáška a cvičení předmětu Fyziologie baktérií (Bi7030; Bi7030c) 
• přednáška Ekologie mikroorganizmů (Bi8420) 
• přednáška Technická mikrobiologie (Bi8390) 
• výchova studentů v rámci bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů se zaměřením na 
enviromentální mikrobiologii (vedení bakalářských a magisterských prací, doktorských dizertací) 

Laboratoř enviromentální mikrobiologie 
Výzkumná práce Laboratoře environmentální mikrobiologie je zaměřena 

na studium nejrůznějších aspektů aktivity mikroorganizmů a jejich 
interakce s prostředím. 



Loschmidtovy laboratoře 

VÝZKUM 
• studium strukturně-funkčních vztahů bakteriálních enzymů s cílem zlepšení jejich užitných vlastností pro 
biotechnologické použití v bioremediacích, biokatalýze a biosensingu 
• počítačové modelování v biologii - nové softwarové nástroje pro základní výzkum i konkrétní aplikace.  
• první biotechnologická spin-off firma Masarykovy univerzity Enantis a softwarová společnost CaverSoft.  
• držitelé prestižního ocenění Evropské laboratoře pro molekulární biologii (EMBO) a americké nadace Howard 
Hughes Medical Institute (HHMI).  
 

 
PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE 
 
• přednášky a cvičení k předmětu Strukturní biologie (Bi9410, Bi9410c) 
• přednášky k předmětu Molekulární biotechnologie (Bi7430) 
• přednášky a cvičení k předmětu Bioinformatika II (Bi5000, Bi9060) 
• výchova studentů v rámci bakalářských, magisterských i doktorských programů Biologie se zaměřením na 
biotechnologii (vedení bakalářských a magisterských prací, doktorských dizertací) 
 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
• prof. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D. 
• doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. 
• Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D., Mgr. Jan Brezovský, Ph.D., Mgr.  Eva Šebestová, Ph.D. 
 
 

interdisciplinární výzkum v oblasti proteinového inženýrství a syntetické 
biologie 



Česká sbírka mikroorganizmů 

VÝZKUM 
• CCM uchovává více než 3 200 kmenů bakterií (asi 1 400 druhů) a 800 kmenů vláknitých hub (přibližně 
550 druhů), které nabízí ve svém Katalogu kultur; specializovaná sbírka vodních hyfomycetů obsahuje asi 
500 kmenů (60 rodů se 130 druhy).  
• deponování, uchovávání a distribuce kultur. Pro distribuci kmenů je používán počítačový program, který 
vychází z databáze shrnující všechny dostupné údaje o uložených kulturách. 
• sbírka dále uchovává tzv. patentové kultury, tj. mikroorganismy, které jsou součástí přihlášky vynálezu, 
neboť má, jako jediná sbírka v ČR, status mezinárodního ukládacího místa (International Depositary 
Authority, IDA) pro uchovávání bakterií, kvasinek a vláknitých hub pro patentové účely 
• výzkumné aktivity jsou zaměřeny na oblast taxonomie grampozitivních tyček a koků, gramnegativních 
tyček a vodních hyfomycetů. 

 
Dlouhodobé uchování kultur mikroorganismů pro potřeby základního a aplikovaného výzkumu, 
průmyslové využití, biotechnologii a výuku. Mnoho kultur dále slouží jako referenční vzorky pro 

klinické laboratoře humánního a veterinárního zaměření.  
 
 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

• doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. 
• RNDr. Pavel Švec, Ph.D. 
• Mgr. Tereza Gelbíčová, Ph.D., RNDr. Jitka Černohlávková, Ph.D. 
 
 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST 
• přednášky a cvičení k předmětu Taxonomie prokaryot (Bi6700, Bi6700c) 
• přednášky a cvičení předmětu Lékařská mykologie (Bi3390, Bi3390c) 
• výchova studentů v rámci bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů se zaměřením 
na taxonomii prokaryot (vedení bakalářských a magisterských prací, doktorských dizertací) 
 



Strategické partnerství v oblasti výzkumu a 
vývoje a výchovy studentů 

• Masarykova univerzita 
 (Ústav experimentální biologie, Ústav biochemie, LF) 

• Veterinární a farmaceutická univerzita  
• Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 

• Mikrobiologický ústav Fn u sv. Anny 



Zastoupení školitelů bakalářských a magisterských 
prací dle institucí (2009-2012) 



Zastoupení oponentů bakalářských a 
magisterských prací dle pracoviště (2009-2012) 



Prohloubení dosavadní spolupráce 
 

• Fn Brno – Klinika infekčního lékařství 

• Mendelova univerzita 

• Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 

• Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

• Výzkumný ústav vodohospodářský 

• Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) 

 

Očekávané (plánované) spolupráce 
• CEITEC, ICRC 

• Resortní výzkumné ústavy 

• Privátní sektor 
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