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P R ÁV Y S P O L E Č N O S T I

Ž I VOT N Í J U B I L E U M
P R O F. I N G . J A N A Š KO DY, D R S C .
Ano, je tomu skutečně tak. Předchozí
předseda naší biochemické společnosti se
10. prosince 2010 dožívá 85 let. Jan Škoda
se narodil v Jižních Čechách (v Nové
Včelnici). Po maturitě na jindřichohradeckém reálném gymnáziu v roce 1945 se
zapsal na Fakultu chemicko-technologického
inženýrství ČVUT (dnešní VŠCHT) v Praze.
Na této škole absolvoval rovněž vědeckou
aspiranturu a po jejím ukončení přijal v roce
1953 místo v biochemickém oddělení Ústavu organické chemie ČSAV (dnešním
ÚOCHB AV ČR) v Praze, kde setrval až
do roku 1990.
Já sám jsem se s jubilantem poprvé
setkal přibližně v roce 1962 jako vyjevený
student 2. ročníku plzeňské lékařské fakulty,
kde jsme spolu s dalšími kolegy pilně fiškusovali na Ústavu lékařské chemie hned
od počátku studia. Jednoho dne byl vyhlášen
maximální stupeň pohotovosti, byl proveden
zevrubný úklid celého ústavu a všichni
převlečeni do čistých plášťů jsme očekávali
významnou návštěvu. Automobilem z Prahy
přijel Ing. Jan Škoda se svým hostem z USA
prof. Robertem Handschumacherem z Yale
University, New Haven, Connecticut. Oba
vědci prošli naše laboratoře a zdvořile se
zajímali o naši práci, zejména o výsledky
parciálních chemických degradací DNA, což
tehdy nahrazovalo zatím zcela nemyslitelnou
sekvenaci. V knihovně ústavu byly podány
obložené chlebíčky. Je třeba říci, že náš
učitel a vedoucí doc. Vlastimil Habermann
byl žákem Jana Škody ve smyslu několikaměsíční stáže ve Škodově pražské laboratoři.
Musel tam zanechat příznivý dojem, když se
Jan Škoda rozhodl se svým hostem navštívit
náš ústav. Tím jsem měl osobu Jana Škody
pevně zařazenu ve své mysli a hned mne
zaujal tím, jak byl klidný, důstojný a velmi
36 ■

zdvořilý i k nám, úplným začátečníkům.
Navíc hovořil plynně anglicky.
Přibližně ve stejné době jsem se setkal
s Janem Škodou jako s autorem, a to v sérii
článků v Chemických listech, nazvaných
„Čtení o publikování“. V nich společně
s M. Krausem shrnul své redaktorské zkušenosti, což byly pro mne první kvalifikované
rady, které jsem dostal. Dodnes si na mnohé
z těchto rad vzpomínám a stále se jimi řídím,
kupř. že přednáška má zohledňovat kvalitu
posluchačů a má věnovat třetinu až polovinu
svého času úvodu do problematiky, jinak
posluchači nemohou výklad experimentů
a jejich výsledků sledovat. Ostatně ideálním
vzorem přednášky pro mne dodnes zůstává právě přednáška Jana Škody proslovená na Biochemických dnech v Plzni
v r. 1972 s názvem: „Srovnávací biochemie –
prazdroj chemoterapeutických úspěchů
G. H. Hitchingse.“
Později jsem Jana Škodu potkal mnohokrát, mj. byl jedním z examinátorů mé maličkosti při odborné zkoušce v rámci tzv.
kandidátského minima po mém návratu
z Kanady. Zjistil, že nevím co to je „vazba“
v genetice. To slovo jsem skutečně nikdy
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Kolínské z Československé akademie věd,
úzce spolupracovala s renomovanou histochemickou laboratoří prof. Zdeňka Lojdy
a přinesla pozoruhodné výsledky, např. zjištění, že hydrokortizon snižuje postnatálně
obsah kyseliny sialové v enzymech kartáčového lemu střevní sliznice nebo objev florizinhydrolázové aktivity v laktázové frakci
střevní mukózy.
Vzpomínali jsme na dva české překlady
ve světě rozšířené Harperovy Biochemie,
které koordinoval prof. Kraml, a na to, jak
jsme uznávanému autorovi poslali stránku
oprav originálu, které v dalším anglickém
vydání byly skutečně provedeny.
Děkovali jsme panu profesorovi
za obrovskou práci pro studenty, pro své
spolupracovníky, pro ústav a pro fakultu –
za četná skripta a kapitoly v učebnicích,
za vedení I. Ústavu lékařské chemie
a biochemie 1. LF UK v letech 1990 – 1998
a za obětavou práci proděkana pro pedagogickou činnost 1.LF UK v letech 1990 –
1993.. Nejen domácí lékařská fakulta je
vděčná za profesorovo diplomatické úsilí
a přípravu právních norem při zavádění

anglické výuky medicíny v ČR. Zásluhou
Jiřího Kramla byly připraveny veškeré náležitosti české strany, aby ve Washingtonu
uznali evaluaci a akreditaci výuky medicíny
na českých lékařských fakultách za srovnatelné s americkými standardy.
Mnoho času pan profesor věnuje práci
předsedy Oborové rady pro biochemii
a patobiochemii doktorského studia
a činnosti člena Koordinační oborové rady
postgraduálních doktorských studijních
programů v biomedicíně na Univerzitě
Karlově. Nezapomněli jsme ani na mnohaletou aktivitu ve funkci vědeckého sekretáře
Československé a České společnosti pro
biochemii a molekulární biologii.
Blahopřáli jsme. Jsme moc rádi, že
pan profesor Kraml s námi a mezi námi
pracuje s obdivuhodným, neochabujícím
nasazením. Přejeme mu do dalších let pevné
zdraví, neslábnoucí elán ve tvůrčí práci
i mnoho radosti v kruhu rodiny.
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.,
Ústav lékařské biochemie 1. LF UK
v Praze.

PRO LEPŠÍ INFORMOVANOST PROSÍME O AKTUALIZACI
VAŠÍ E-MAILOVÉ ADRESY.

KONTAKT:

vendula.stavikova@csbmb.cz
mobil: 777 599 285

Bulletin 2

■ 39

P

Ř E D S TAV U J E M E BIOCHEMICKÁ PRACOVIŠTĚ

Ú S TAV

BIOCHEMIE A MIKROBIOLOGIE
V Y S O K É Š KO LY C H E M I C KO - T E C H N O L O G I C K É
V PRAZE

(http://www.biomikro.vscht.cz a http://vscht.cz )
Stručná historie ústavu
Současný ústav biochemie a mikrobiologie byl oficiálně založen 1. 5. 1953 jako
jeden z prvních tří ústavů nově založené
Fakulty potravinářské technologie
(FPT) pod tehdejším názvem Katedra biologických věd. (De facto katedra fungovala
již od 1. 9.1952, kdy nová FPT zahájila
výuku). Prvním vedoucím byl jmenován tehdejší docent mikrobiologie na Vysoké škole
zemědělského a lesnického inženýrství
a pozdější profesor VŠCHT Ing. Dr. Bohuš
Hampl.
V době svého založení zajišťovala
katedra výuku biologických a biochemických
předmětů v základním studiu formou přednášek, cvičení a laboratoří (botanika, zoologie, produkce rostlinná, fytopathologie,
zootechnika, mikrobiologie a biochemie).
Později byla výuka biologických předmětů,
s výjimkou mikrobiologie a biochemie,
nahrazena dvousemestrálním předmětem
biologie. Kromě toho pro studijní obor
chemie a technologie sacharidů katedra
zajišťovala předmět „rostlinné suroviny
průmyslu sacharidů a krmiv“. Rostoucí
význam biochemie se promítl v rozšíření
její výuky (laboratorní cvičení doprovázela
přednášky z biochemie I i II) a v založení
oddělení biochemie (vedením pověřen
tehdejší Doc. Ing. MUDr. Vladislav Šícho);
následně byla též fakulta přejmenována na
Fakultu potravinářské a biochemické
technologie (FPBT).
Vědecké aktivity katedry se omezovaly,
až na výjimky, na problematiku vybraných
vitaminů (Šícho, Králová), studium postmor40 ■

tálních změn v živočišných tkáních (Káš,
Rauch), na potravinářskou mikrobiologii
(Šilhánková, Grospičová), na studium faktorů
ovlivňujících kvalitu a výnosy řepy cukrové
(Drachovská, Žďárský) a vlivu komponent
krmných směsí na přírůstky drůbeže (Kuča).
V roce 1969 byla na návrh profesora Bohuše Hampla přejmenována katedra biologických věd na Katedru biochemie a mikrobiologie. V té době
odešel Prof. Hampl do důchodu a novým vedoucím katedry byl jmenován
Prof. Ing. MUDr. Vladislav Šícho, CSc,
který zastával také funkci děkana FPBT.
Za jeho působení byla výuka biochemie rozšířena i na ostatní fakulty VŠCHT jako jednosemestrální předmět bez laboratoří.
Výuka biochemie úspěšně pokračovala až
do vysokoškolské reformy, kdy byla výuka
na VŠCHT zkrácena z pěti na čtyři roky
(1978/79 na FPBT a 1979/80 na ostatních
fakultách VŠCHT). V této souvislosti byla
výuka biochemie mimo FPBT zrušena.
Celoškolská výuka biochemie byla obnovena
až ve školním roce 1994/95. Za působení
profesora Šícha bylo významně rozšířeno spektrum vědeckých aktivit ústavu.
Pozornost byla věnována enzymovým změnám probíhajícím v potravinářských surovinách. Vzhledem k širokému uplatnění radioisotopových metod v biochemii byla tato
metodika intensivně rozvíjena a využívána
ke studiu metabolismu i v biochemické
analytice. Dočasné získání radioisotopové
laboratoře v prostorách ČVUT umožnilo
poměrně širokou aplikaci radioisotopových
metod ve výzkumné činnosti, a to i ve spolupráci s průmyslovou sférou, zejména
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s tukovým průmyslem. Podrobně byl studován metabolický osud potravinářsky významných emulgátorů a aditiv, zejména fosfatidových kyselin a jejich solí, fosforylované
sacharosy, atd. Spolupráce s průmyslem
nabyla tehdy na významu a byla velmi rozsáhlá. Do vědecké aktivity té doby je třeba
počítat i mnohostrannou spolupráci se všemi specializačními katedrami fakulty při
zajišťování diplomových prací, které opět
nezřídka
navazovaly
na
spolupráci
s potravinářským průmyslem.
Po odchodu prof. Hampla representovala mikrobiologii na katedře
Prof. Ing. Ludmila Šilhánková, CSc, a nástupcem Doc. Drachovské na biologii se
stal Doc. RNDr. Josef Žďárský, CSc.
Prof. Šilhánková proslula v oboru klasické
genetiky kvasinek. Zejména její práce zaměřené na šlechtění kvasinek pro technologické účely získaly světovou pozornost.
Patentovala řadu kmenů a postupů v oblasti
produkční mikrobiologie.
Normalizační období poznamenalo lidské osudy a přineslo katedře citelné rány.
Z politických důvodů museli z katedry
odejít její dva odborní asistenti, Ing. Alena
Grospičová, CSc. (mikrobiologie) a Ing. Jiří
Kuča, CSc. (biologie).
Po smrti profesora Šícha v r. 1977
nastalo pro katedru velmi složité období,
které bylo překlenuto jmenováním
Prof. Ing. Dr. Gustava Janíčka, DrSc.
dočasným vedoucím katedry (1977 –
– 1979). Od roku 1980 do roku 1994 byl
vedoucím katedry a později ústavu
Prof. Ing. Dr. Zdeněk Vodrážka, DrSc.,
který přišel na VŠCHT z Ústavu hematologie
a krevní transfuze. Prof. Vodrážka se zabýval
výzkumem bílkovin a jeho příchodem došlo
ke změně vědeckého zaměření ústavu.
Hlavní problematikou biochemického výzkumu se stala enzymologie, která byla
tehdy v popředí zájmu biochemiků
a pracovníků v oblasti právě se rodících
biotechnologií. Také mikrobiologie začala
měnit svou tvář. Z původního zaměření
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na potravinářskou mikrobiologii se začala
orientovat také na oblast biotechnologií.
Tím docházelo k užitečnému sblížení
s biochemickými skupinami. Vedoucími tří
výzkumných skupin byli Prof. Ing. Jan Káš,
DrSc., Prof. Ing. Blanka Králová, CSc.,
a Prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc.
Důsledkem těchto změn bylo, že ústav,
který původně pro fakultu zajišťoval pouze
výuku základních předmětů, začal vytvářet
vlastní studijní obor. Nejprve to bylo v roce
1984 mezioborové studium Enzymové inženýrství a posléze v roce 1992 nový studijní
obor Obecná a aplikovaná biochemie. Tento
studijní obor se profiloval do tří zaměření.
Zaměření Obecná biochemie bylo orientováno na výchovu biochemiků pro výzkum
a specialisované biochemické laboratoře.
Zaměření Biochemické inženýrství bylo
koncipováno k výchově pracovníků pro biotechnologický průmysl; později se z tohoto
směru vyvinulo zaměření Biochemie
a genetika mikroorganismů. K výchově biochemiků pro sféru zdravotnictví, zejména
pro pracoviště zabývající se klinickou biochemií, pathobiochemií a xenobiochemií
bylo určeno třetí zaměření nazvané
Biomedicinské inženýrství.
Tento v dějinách ústavu revoluční krok,
kterým byl vytvořen nový samostatný studijní obor, umožnil i vytvoření širokého
zázemí vznikem vazeb s pracovními skupinami ústavů Akademie věd ČR a 1. Lékařské
fakulty UK Praha. V té době byli na VŠCHT
jmenováni profesory dva přední pracovníci
Akademie věd ČR, Ing. František Kaštánek,
DrSc., representující oblast bioinženýrství,
a molekulární genetik RNDr. Václav Pačes,
DrSc. Zejména zapojení prof. Pačese do činnosti ústavu mělo mimořádný význam
a umožnilo za podpory MŠMT (v rámci
programu rozvoje vědy na vysokých školách) vytvoření Centra molekulové genetiky.
Tím ústav rozšířil svoje zaměření i do této
dnes mimořádně významné oblasti.
Kromě předmětů oboru zajišťoval ústav
výuku řady specializovaných předmětů pro
■ 41

různé obory fakult VŠCHT (např. mikrobiologické zkoumání potravin, nauka o surovinách, bioanalytické metody, speciální biochemie, aj.). Nabídka těchto předmětů
a jejich náplň se v průběhu let měnily podle
aktuálních potřeb studijních oborů.
Otevření ČR světu v devadesátých létech umožnilo ústavu vytvářet kontakty
s řadou předních zahraničních pracovišť.
Zde sehrál významnou úlohu Prof. Káš jako
proděkan pro zahraniční styky a později pro
vědu, výzkum a styk s praxí. Podařilo se mu
získat několik grantů Evropského společenství (TEMPUS, COPERNICUS) a díky tomu
se výrazně zlepšilo přístrojové vybavení
ústavu. Se založením oboru Obecná
a aplikovaná biochemie vzrostl rovněž
počet zaměstnanců ústavu a současně se
vyprofilovali noví profesoři a representanti
nových výzkumných směrů. Byli to biolog
Prof. MVDr. Vladimír Benda, DrSc., mikrobioložka Prof. Ing. Kateřina Demnerová,
CSc., biochemik Prof. RNDr. Milan Kodíček,
CSc. a molekulový genetik Prof. Ing. Tomáš
Ruml, CSc.
Od devadesátých let jsou pravidelnou součástí výuky posluchačů oboru
i doktorandů přednášky a praktické laboratorní kursy zahraničních hostů v anglickém
jazyce. Mezi každoroční přednášející patří
prof. Jean Daussant z Francie, prof. Nicholas
Russell z Velké Britanie a prof. Gerd Folkers
a prof. Vladimír Pliška ze Švýcarska.
Z dalších zahraničních učitelů, kteří
na ústavu přednášeli déle než měsíc,
je třeba jmenovat americké kolegy
prof. Williama Scoutena, prof. Marka
Steinberga a prof. Charlotte Russell.
Druhá polovina devadesátých let,
kdy vedoucím ústavu byl prof. Ing. Jan
Káš, DrSc, (1994 – 2000) byla charakterizována dalším dynamickým rozvojem ústavu.
Předně byla realisována na naše poměry
velkorysá rekonstrukce a dostavba ústavu.
Ústav získal nové laboratoře pro výuku
posluchačů v základních předmětech (biologie, biochemie a mikrobiologie), nové vý42 ■

zkumné laboratoře, pomocné místnosti
(např. pro třepačky, autoklávy a další instrumentální vybavení, které je nutné provozovat mimo základní laboratoř), knihovnu,
seminární místnost, počítačovou místnost
pro doktorandy a pracovny pedagogů.
Realisací této akce byly podstatně zlepšeny
podmínky pro studenty i pedagogy.
V následujících letech se podařilo rekonstruovat většinu ostatních laboratoří. V roce
1999 získal ústav bývalou mikrobiologickou
laboratoř Státní obchodní inspekce v Praze
7, která byla zrekonstruována a pod vedením Prof. Ing. Kateřiny Demnerové, CSc. se
věnuje problematice potravinářské mikrobiologie, analytice a výzkumu geneticky
modifikovaných mikroorganismů.
Rostoucí význam ústavu v rámci fakulty
se projevil jmenováním Prof. Králové
(1997 – 2000) a Prof. Raucha (od roku
2000) proděkany pro pedagogiku.
Vědecká práce ústavu se v letech sedmdesátých a osmdesátých orientovala vedle
spolupráce s průmyslovou sférou především
na úkoly státního plánu základního výzkumu.
Řešily se zde tři úkoly státního plánu:
„Mikrobiální produkce enzymů, jejich izolace
a purifikace”, „Imobilizace enzymů, buněk
a organel pro analytické a preparativní
účely” a „Vývoj radiochemických, imunochemických a histochemických metod
ke stanovení nízkých enzymových aktivit
v potravinářských surovinách, meziproduktech a výrobcích”. Na řešení těchto úkolů
se podíleli všichni pracovníci katedry.
Největších úspěchů v té době bylo zřejmě
dosaženo v oblasti imunochemických technik. Od radionuklidového značení se postupně přešlo ke značení enzymovému
a různé techniky imunoanalysy byly postupně aplikovány nejen na stanovení
proteinů, ale i nízkomolekulárních látek
(haptenů) a mikroorganismů. Tato problematika je jednou z nosných výzkumných tematik i současných dnů. Zvládnutí nejrůznějších
imobilizačních technik vytvořilo předpoklady k pozdějšímu výzkumu biosensorů.
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Zkušenosti získané s produkcí a izolací
mikrobiálních enzymů otevřely cestu
k později otevřeným problematikám enzymologickým a aplikacím mikroorganismů
pro bioakumulace kovů a bioremediace.
Studenti oboru pravidelně presentují
své výsledky v soutěži „SVOČ” (studentská
vědecká a odborná činnost). Ústav biochemie a mikrobiologie byl vždy školícím pracovištěm aspirantů (později doktorandů),
a to v oboru biochemie a později též mikrobiologie. Ústav byl vždy aktivní i v pořádání
různých krátkodobých a dlouhodobých
postgraduálních kurzů s bohatou účastí.
Tato tradice začala již v šedesátých letech,
kdy byly zásluhou Prof. Káše organisovány
pravidelné laboratorní kursy chromatografických a elektroforetických metod pořádané ve spolupráci se švédskou firmou
Pharmacia. Tyto kursy jsou památné tím,
že na nich byla v roce 1966 u nás poprvé
představena technika gelové chromatografie. Ústav rovněž organisoval nebo se podílel na organisaci velkého množství domácích
i zahraničních konferencí, symposíí, sjezdů
i praktických laboratorních kursů.
Do devadesátých let bylo instrumentální vybavení ústavu chudé, avšak
v posledních letech se situace zásadně změnila. Zařízení vědecko-výzkumných laboratoří bylo financováno převážně z různých
domácích i zahraničních grantů.
Pracovníci ústavu byli řešiteli mnoha
zahraničních grantů a projektů, podporovaných zejména Evropskou Unií (TEMPUS,
COPERNICUS, COST, apod.); kromě toho
se rozvíjela spolupráce s kolegy z USA
(USIA, EPA aj.), Francie, Itálie, Španělska,
Velké Británie, Německa, Dánska, Rakouska,
Polska, Slovenska, Maďarska a Švýcarska.
Na podpoře výzkumu se též podílely české
grantové agentury (GA ČR, GA MŽP, GA
MZ a GA MŠMT aj.). Dvě laboratoře ústavu
získaly statut Národního výzkumného
centra; Jedná se o Centrum integrované genomiky a Centrum pro molekulární a genovou biotechnologii.V rámci ústavu existuje již
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od jeho založení sbírka mikroorganismů,
která je mezinárodně registrována. Velkou
pozornost věnuje ústav i mikroskopickým
technikám pro výzkumné účely.
Ústav byl i koordinačním pracovištěm
jednoho z výzkumných záměrů fakulty
a podílel se na řešení dalších výzkumných
záměrů.
Ve školním roce 2000 – 2001 převzal
vedení ústavu Prof. Ing. Pavel Rauch,
DrSc., který patří k dlouholetým zaměstnancům ústavu (od roku 1965), s nímž
prodělal většinu výše zmíněných vývojových
peripetií. Ústav vedl po dobu 6 let a úspěšně pokračoval ve směru nastoupeném
v minulém období. Pedagogická a vědecká
činnost ústavu byla posílena jmenováním
dalších profesorů (prof. Ing. Ladislav Fukal,
CSc. a prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
pro obor biochemie, prof. Ing. Tomáš Ruml,
CSc. a prof. Ing. Martina Macková, CSc.
pro obor mikrobiologie) a habilitací docentů (Doc. Ing. Jiří Sajdok, CSc. pro obor
biochemie a Doc. Ing. Pavel Kotrba, CSc.
pro obor mikrobiologie)
Ve školním roce 2006 – 2007 převzala
funkci vedoucího ústavu Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., která stojí v čele
ústavu dosud. Pod jejím vedením ústav pokračuje v budování pedagogického a vědeckého zázemí a rozšiřování aktivit. V tomto
období Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. zastával
funkci proděkana pro vědu a výzkum
a v současnosti zastává funkci prorektora
pro zahraniční styky, funkci proděkana
pro vědu a výzkum FPBT převzal
Doc. Ing. Pavel Kotrba, CSc. Novým profesorem pro obor biochemie byl jmenován
Prof. RNDr. Oldřich Lapčík, CSc. Docenty
pro obor biochemie byli jmenováni
Doc.
Ing.
Vojtěch
Spiwok, CSc.
a Doc. Ing. Radovan Hynek, CSc.
Současná pedagogická činnost
Ústav zajišťuje výuku biochemie pro
všechny fakulty VŠCHT, t.j. pro Fakultu
potravinářské a biochemické technologie
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ve svém pregraduálním vzdělávání neslyšel.
Genetika v rámci biologie byla hned
v prvním ročníku a učili jsme se
o proměnlivosti a zmínka padla o jakémsi
mendel-morganismu, kterého jsme se
ovšem měli vystříhat. Později jsem samostudiem poznal termín „linkage“ a teprve
u zmíněné zkoušky jsem pochopil, že
i v češtině existuje stejný termín, tj. „vazba“.
V této souvislosti Jan Škoda vzpomíná:
„V době mého příchodu do ČSAV panovala v Československu v oblasti přírodních věd
velmi napjatá situace. Od našich vědeckých pracovníků se tehdy tvrdě vyžadovalo respektovat
názory deklarované sovětskými badateli typu
Lysenka, Lepešinské a spol., tj. odmítnutí genetiky, odmítání existence genů, atd. Označit v té
době našeho vědeckého pracovníka za mendelistu či nedej pánbu za morganistu-weismanistu
znamenalo vážné existenční ohrožení. Hlavní
pozornost se soustřeďovala na výzkum bílkovin.
Vždyť již Bedřich Engels dávno před tím prohlásil, že život je zvláštní formou existence bílkovinných těl, že? Na nukleové kyseliny pohlíželi
tehdy i někteří naši přední vědci jako na nespecifické polyanionické polymery, obsahující pouze
čtyři kódové znaky a tedy neschopné kódovat
bílkoviny. Když v roce 1953 Francis Crick
a James Watson navrhli model stavby DNA
a ten byl postupně opakovaně experimentálně
potvrzován, tísnivá situace v našem výzkumu se
počala rychle měnit. Celosvětově se pak molekulární biologie rozvíjela raketovou rychlostí.
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl tyto objevy
podrobně sledovat od samého prvopočátku po
další dekády let. Považuji to za svůj fantastický
a nádherný intelektuální životní zážitek.“
Jan Škoda výzkumně postupně pracoval
v několika oblastech biochemie, a to
v oblasti biosyntézy tuků a karotenoidů,
v oblasti mechanismů molekulárních účinků
antibiotik, studoval i symptomy nemoci
z ozáření, ale také vznik biologicky významných sloučenin za abiotických podmínek.
Především se však zapsal do povědomí
světové odborné veřejnosti svým studiem
antimetabolitů a objevem nových chemote-
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rapeutik, zejména 6-azauridinu. Před psaním
tohoto článku jsem zadal v PubMed(u) heslo 6-azauridine a obdržel jsem 446 publikací, z nichž několik je z roku 2010. Škodův
6-azauridin tedy stále žije a je stále používán.
Google na heslo 6-azauridine dává
k dnešnímu dni 12 800 odkazů (před několika týdny to bylo ale přes 31 000 odkazů).
Jan Škoda byl pozván ke studijnímu pobytu
na Yale University, měl četné kontakty po celém světě, osobně se přátelil se zakladatelem pojmu „antimetabolit“ a autorem
mnoha účinných antimetabolitů Georgem
H. Hitchingsem, laureátem Nobelovy ceny.
Mimochodem Jana Škodu za svého učitele
považuje i současně nejúspěšnější český vědec prof. Antonín Holý.
Jak naznačeno, Jan Škoda měl značné
redakční zkušenosti. Byl léta vedoucím
redaktorem časopisu „Collection of
Czechoslovak Chemical Communications“
a členem redakční rady prestižního časopisu
„Biochemical Pharmacology“ vydávaného
v USA. Ovlivnil také Bulletin naší ČSBMB
tím, že kdysi pro něj vybral nového redaktora, tehdy mladého Václava Pačese. Sám redakčně pracoval po mnoho let také pro
FEBS, kde působil v Publications Committee
a vydával FEBS Bulletin jako historicky druh˘
editor (první byl Prakash Datta). Za svoji
práci pro FEBS obdrÏel v roce 2001 Diplôme
d´Honneur.
Naše biochemická veřejnost zná
prof. Škodu především jako úspěšného předsedu Československé společnosti biochemické v letech 1975 – 1990. V tehdejší době
měla Společnost podstatně větší význam než
dnes – zprostředkovávala pro své členy informace a organizovala „tématické zájezdy“
na biochemické kongresy do zahraničí.
Vrcholem Škodovy organizační činnosti
a vyvrcholením úsilí celé československé
biochemie té doby bylo získání a konání
14. mezinárodního biochemického kongresu
v Praze roku 1988, jehož byl Jan Škoda prezidentem. Sjezdu se zúčastnilo 6062 biochemiků z 62 zemí a byl po všech stránkách
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velice úspěšný. Nebylo to ovšem poprvé,
kdy Jan Škoda organizoval sjezd. Podílel se
na organizaci 5. kongresu FEBS v Praze v roce
1968 a zorganizoval Mezinárodní symposium
FEBS o antimetabolitech v roce 1979.
Když naše Společnost připravovala 34.
FEBS kongres v roce 2009 a já byl mj. pověřen přípravou kongresových novin, obrátil
jsem se na prof. Škodu se žádostí
o příspěvek ve smyslu vzpomínek na předchozí kongresy v Praze. Nejenže promptně
připravil požadované články, ale věnoval mi
kompletní sadu sjezdových novin z roku
1988 a poskytl mi řadu cenných rad.
Ne všechny jsem ale mohl použít, protože

doba se změnila a větší váhu než hlavní redaktor sjezdových novin měla pořádající
agentura a jí vybraná inzerce.
Sluší se ještě poznamenat, že Jan Škoda
byl po mnoho let profesorem na VŠCHT
a pro své žáky připravil řadu učebních textů.
Nemohu si představit jinak, než že jeho žáci
na něj vděčně vzpomínají, stejně jako jsem si
dovolil zavzpomínat já, jeho žák nepřímý,
řekněme distanční. Společně s celou českou
a slovenskou biochemickou veřejností přeji
prof. Ing. Janu Škodovi, DrSc. pevné zdraví
a mnoho dalších let v jeho plodném
a úspěšném životě.
Radim Černý

P R O F. M U D R . J I Ř Í K R A M L , D R S C .
O S M D E S ÁT N Í K E M

Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. se narodil
23. dubna 1930. Kulatá životní výročí jsou
dobrou příležitostí ke vzpomínání a k setkání lidí, kteří do jubilantova
životního
příběhu pozoruhodně vstoupili ať už jen
na okamžik nebo na léta. K osmdesátým
narozeninám nám pan prof. MUDr. Jiří
Kraml, DrSc. koncem dubna připravil
příjemný podvečer ve Faustově domě.
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Jubilant je výborný biochemik, vědec, učitel,
akademický funkcionář a laskavý a hodný
člověk, a tak není divu, že na tomto setkání
byl obležen početným zástupem gratulantů
nejen ze svého Ústavu lékařské biochemie
a z 1. lékařské fakulty, ale i z jiných fakult
Univerzity Karlovy, z Akademie věd České
republiky a z dalších institucí. S blahopřáním
přišli kromě jiných pan prof. MUDr. Tomáš
Zima, DrSc, děkan 1. LF UK a pan prof.
RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda České
společnosti pro biochemii a molekulární
biologii.
Vzpomínali jsme na konec padesátých let, kdy MUDr. Jiří Kraml přišel na
ústav po čtyřleté praxi na interním oddělení v Chomutově a s cennými zkušenostmi z klinicko-biochemické laboratoře.
Do výuky vložil nové biochemické okruhy
a jako enzymolog přinesl na ústav nové
výzkumné téma – studium střevních glykozidáz a analýzu poruch trávení a vstřebávání.
Laboratoř Jiřího Kramla se stala významným partnerem fyziologické laboratoře
Dr. Otakara Koldovského a Dr. Jiřiny
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(FPBT), Fakultu chemické technologie
(FCHT), Fakultu technologie ochrany prostředí (FTOP) a Fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI). Výuka na FCHT, FCHI
a FTPO je omezena na přednášky, na FPBT
probíhají i laboratoře jejichž rozsah se liší
dle jednotlivých programů. Pro FPBT ústav
dále tradičně vyučuje i biologii a mikrobiologii, včetně laboratorních cvičení. Výuka
probíhá kromě Prahy i ve Velebudicích
a v Táboře.
Ústav má dále vlastní výukové programy
v bakalářském, magisterském a doktorském
studiu. Participuje též na zajišťování výuky
v universitě třetího věku a organizuje různé
doškolovací kursy.
Bakalářské studium
Tříleté bakalářské studium je realizováno jako studijní obor „Biochemie
a biotechnologie” v rámci studijního programu „Potravinářská a biochemická technologie”. Ústav zde učí v 1. ročníku biologii
I a II a laborarní cvičení z biologie., ve 2. r.
pak biochemii I a II a seminář z biochemie 1,
ve 3. ročníku je vyučována mikrobiologie,
včetně laboratoří, molekulová genetika,
bioanalytické metody, klinická biochemie,
izolace a charakterizace biomakromolekul
a mikrobiologické zkoumání potravin.
Studium je zakončeno bakalářskou prací,
kterou studenti vypracovávají pod vedením
pedagogů ústavu a státní závěrečnou
zkouškou, jež je také zajišťována pedagogy
ústavu.

Téměř všechny vyučované předměty, semináře i laboratoře v magisterském studiu
zajišťují zaměstnanci ústavu, v oboru
„Klinická bioanalytika” ústav úzce spolupracuje s 1. Lékařskou fakultou university
Karlovy v Praze, zejména pak s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky.
Magisterský studijní obor „Klinická bioanalytika” byl akreditován nejen MŠMT, ale také
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kromě
regulérní přednášek zajišťuje ústav každoročně pro studenty magisterského
i doktorského studia krátkodobé kursy
v anglickém jazyce (Prof. Jean Daussant
(Francie), Prof. Nick Russell (Velká Britanie),
Prof. Pliška a Prof. Folkers (Švýcarsko)).
Studium je zakončeno obhajobou diplomové
práce a státní závěrečnou zkouškou.
Doktorské studium

Magisterské studium

Ústav má akreditované dvě čtyřletá
doktorská studia v oborech „Biochemie”
(v rámci studijního programu „Chemie”)
a „Mikrobiologie” (v rámci studijního programu „Mikrobiologie”).
Doktorské studium je organisováno
ve spolupráci se smluvními ústavy AV ČR
(Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav,
Ústav organické chemie a biochemie, Ústav
chemických procesů, Ústav molekulární
genetiky, Ústav experimentální botaniky,
Ústav živočišné fyziologie a genetiky,
Entomologický ústav, Ústav ekologie krajiny)
a některými dalšími institucemi (VÚ rostlinné výroby Ruzyně, Ústav hematologie
a krevní transfuse).
Významnými orgány jsou oborové rady.

(též viz http://ukb.lf1.cuni.cz/web/vyuka/
/predmety.html)
V navazujícím dvouletém magisterském
studiu mají studenti na výběr ze dvou studijních oborů, a to „Obecná a aplikovaná biochemie”, „Mikrobiologie” (dříve „Biochemie
a genetika mikroorganismů”) a velmi žádaného studijního programu „Klinická bioanalytika” (dříve „Biomedicinské inženýrství”).

Oborová rada pro doktorský
studijní program Chemie,
obor Biochemie
(Oborová rada je společná s PřF UK):
Prof. Ing. Jan Káš, DrSc., VŠCHT (předseda),
Prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc., PřF UK
(místopředseda), Prof. RNDr. Gustav
Entlicher, CSc.,PřF UK, Prof. Ing. Pavel
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Rauch, DrSc., VŠCHT, Ing. Jan E. Dyr, DrSc.,
UHKT, Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.,
PřF MU, Prof. Ing Václav Kůdela, DrSC.,
VÚRV v.v.i., RNDr. Radka Vaňková, CSc.,
ÚEB AV ČR v.v.i., Prof. RNDr. Václav Pačes,
DrSc. ÚMG AV ČR v.v.i., Prof. RNDr. Pavel
Peč, CSc., PřF UP, Ing. Iva Pichová, CSc.,
ÚOCHB AV ČR v.v.i., RNDr. Hana Sychrová,
DrSC., FGÚ AV ČR v.v.i, Prof. RNDr. Marie
Tichá, CSc., PřF UK, RNDr. Kyslík, CSc.,
MBÚ AV ČR v.v.i., Doc. RNDr. Petr Zbořil,
CSc., PřF MU, Prof. RNDr. Richard Hampl,
DrSc., Endokrinologický ústav, RNDr. Jiřina
Slaninová, CSc., ÚOCHB AV ČR v.v.i.,
RNDr. Ivan Votruba, DrSc. ÚOCHB AV ČR
v.v.i., Doc.Ing. Ivo Šafařík, DrSc., ÚEK AV ČR
v.v.i., Ing. Jan Kopečný, DrSc. ÚFG AV ČR v.v.i..

a výživa” probíhá na FPBT již od školního
roku 1991/92 a jejím gestorem a hlavním organizátorem byl emeritní docent
ústavu Doc. RNDr. Josef Ždárský, CSc.
V současnosti se ústav podílí na výuce
jednotlivými přednáškami ve studijním programu „Potraviny a výživa“.
Kursy a semináře
Každý rok ústav pořádá různé krátkodobé kursy a semináře, často ve spolupráci
s jinými organizacemi a státními instituceme,
jako např. moderní mikrobilogické metody,
predikce struktur proteinů, potravinářská
mikrobiologie, konference studentů ústavu,
novinky v genetických modifikacích aj.
Současné výzkumné aktivity ústavu

Oborová rada pro doktorský studijní
program mikrobiologie:
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.,VŠCHT
v Praze (předseda), Prof. RNDr. Vladimír
Jirků, DrSc., VŠCHT v Praze (místopředseda), Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
3. LF UK, Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.
MBÚ AV ČR v.v.i., Doc. RNDr. Jitka
Forstrová, CSc., PřF UK, Ing. Jiří Hašek, CSc.,
MBÚ AV ČR v.v.i., Doc. RNDr. Blanka
Janderová, CSc., PřF UK, Prof. Dr. Ing. Martina Macková, FPBT VŠCHT v Praze,
Doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc. FPBT
VŠCHT v Praze, MVDr. Renata Karpíšková,
CSc. SZÚ Praha, Doc. Ing. Milada Plocková,
CSc. VŠCHT v Praze., Prof. Ing. Vojtěch
Rada, CSc., ČZU, Prof. Ing. Tomáš Ruml,
CSc., VŠCHT v Praze., RNDr. Karel Sigler,
DrSc., MBÚ AV ČR v.v.i., Ing. Peter Šebo,
CSc. MBÜ AV ČR v.v.i..
Podrobnosti o doktorském studiu na
VŠCHT lze nalézt na webových stránkách
(http://www.vscht.cz ) a na děkanátě FPBT.
Universita třetího věku
Pravidelná čtyřsemestrální výuka univerzity třetího věku v oboru „Potraviny
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Laboratoř metalomiky a bioremediací
těžkých kovů
Doc. Ing. Pavel Kotrba, CSc. a spol.
Laboratoř metalomiky a bioremediací
těžkých kovů se zabývá především studiem
molekulárních aspektů speciace, intracelulární detoxikace a transportu těžkých kovů
v plodnicích a myceliích velkých hub, se
zvláštním zřetelem na hyperakumulující taxony. Tento projekt je cílen na identifikaci
a funkční charakterizaci genetických determinant podmiňujících hyperakumulační
fenotyp. Vedle teoretického významu mohou získané poznatky nalézt uplatnění
v partnerském projektu zaměřeném na konstrukci modifikovaných hyperakumulujících
rostlin pro fytoremediace kovů. S ochranou
životního prostředí souvisí i další dva neméně významné projekty. První je cílen využití technologie povrchové expozice modifikovaných proteinů pro zvyšování kapacity
a selektivity biosorbentů těžkých kovů využitelných pro dekontaminace odpadních
vod. Druhý je zaměřen na funkční charakterizaci mechanismu rezistence půdní bakterie
Achromobacter xylosoxidans k těžkým kovům
a využití jejich součástí pro konstrukci celo■ 45

buněčného biosenzoru pro stanovení biologicky dostupných iontů těžkých kovů ve
složkách životního prostředí.
Laboratoř molekulární biologie
a virologie
Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. a spol.
Laboratoř
molekulární
biologie
a virologie se zabývá studiem životního
cyklu retrovirů. Cílem je detailní pochopení
funkce jednotlivých proteinů (domén) strukturního retrovirového polyproteinu Gag při
skládání retrovirových částic, jejich intracelulárním transportu a interakci s nukleovými
kyselinami. Kromě studia struktury částic
a jejich proteinového uspořádání pomocí
mikroskopie atomárních sil, kryo-elektronové tomografie a transmisní elektronové
mikroskopie byla vyřešena i struktura
N-terminální domény Gag, což přispělo
k vysvětlení mechanismu transportu virových proteinů na místo skládání částice.
Snaha je i o využití in vitro složených částic
pro terapeutické účely. Kromě problematiky
retrovirů je laboratoř zaměřena i na studium funkce buněčných proteinů podobných
ubikvitinu (SUMO a UBL5), testování cytostatických účinků některých látek a podílí se
na přípravě kožních náhrad ve formě různě
upravených polymerních fólií nesoucích
lidské buňky.
Laboratoř elektronové mikroskopie
a mikroskopie atomárních sil
Ing. Pavel Ulbrich, PhD.
V laboratoři elektronové mikroskopie
vybavené transmisním elektronovým mikroskopem JEOL JEM-1010 s digitální kamerou
se analyzují různorodé vzorky, zahrnující anorganické nanočástice, polymery, proteiny,
nukleové kyseliny, virové částice, bakteriální,
kvasinkové i živočišné buňky. Používají se
zde zejména techniky negativního barvení
biologických materiálů.
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Laboratoř mikroskopie atomárních sil
disponuje mikroskopem MT-NDT Ntegra.
Pomocí technik suchého a mokrého skenování se zde studují interakce biomakromolekul (např. protein-DNA interakce)
a struktury virových částic.
Laboratoř živočišné biochemie
Doc. Ing. Jiří Sajdok, CSc. a spol.
Náplní práce laboratoře živočišné biochemie je zejména molekulární endokrinologie a imunologie,výzkum vlivu oxidativního
stresu na organismus, stanovení nádorových
markerů a genetické určení věku post-mortem. Na molekulární úrovni jsou studovány
regulační mechanismy v tukové a jaterní
tkáni, které mají vliv na rozvoj insulinové
resistence a metabolického syndromu.
Hodnocen je i vliv různě podávaných těžkých kovů na hladiny antioxidačních enzymů
a metallothioneinů a na celkový metabolismus laboratorního potkana. Ve spoluprácí
s ústavem soudní patologie se vyvíjí metoda
určení věku neznámých zemřelých osob,
jejímž základem by mělo být zkracování
délky telomer. Posledním tématem je výzkum imunologických příčin neplodnosti,
kde je snahou identifikovat hlavní antigeny
a imunogeny lidských spermií.
Laboratoř biochemie rostlin
Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. a spol.
Laboratoř se dlouhodobě zabývá studiem fosfolipidového signálního systému
u rostlin, především v procesech odpovědi
rostlin na působení biotických a abiotických
stresových faktorů. Soustřeďuje se zejména
na studium časných reakcí v procesu indukované resistence u rostlin, která je obdobou imunitního systému živočichů. Poznání
mechanismů, kterými se rostliny brání
infekci je klíčem k možné alternativní
ochraně hospodářsky významných plodin.
Experimentálním materiálem je modelová

Bulletin 2

12791--SIGMA-ALDRICH--inzerat-uprava--02.ai 1 1.10.2010 15:34:24

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

148x210-inzerce:148x210-inzerce 15.10.10 12:17 Stránka 1

148x210-inzerce:148x210-inzerce 15.10.10 15:41 Stránka 3

Beckman.qxd:Bulletin_3/2005.qxd

15.10.2010

12:46

Stránka 1

We’re better together

Beckman Coulter Genomics
"Single cell analysis product line"
Nákupem divize laboratorní diagnostiky společnosti Olympus získal Beckman
Coulter také produkty fy. Advalytix.
Historie společnosti Advalytix se datuje
od roku 2000, kdy byla v Mnichově
založena.
V roce 2007 se pak stává firma Advalytix
součástí Olympus Life Science Research
Europa GmbH.

Součástí
divize
je
platforma
AmpliGrid® určená pro molekulární
analýzu jedinné buňky a za použití
velmi malých reakčních objemů –1 μl.
Platforma zahrnuje tzv. AmpliGrid
Slide (viz obr. č. 1), reakční sklíčko
nabízející 48 nezávislých speciálně
navržených reakčních pozic, do kterých se umístí vždy jedna jedinná
buňka, která se na sklíčko může
nanést např. pomocí průtokového
cytometru se sortrem nebo pomocí
mikromanipulátorů.

Obr. č. 1

Akvizicí diagnostické divize Olympus
do společnosti Beckman Coulter se
tak Advalytix stává součástí Beckman
Coulter, konkrétně divize Beckman
Coulter Genomics, kde se s ní budeme
v budoucnu setkávat pod názvem
"Single cell analysis product line".
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Každá ze 48 reakčních pozic je navržena tak (viz obr. č. 2), aby reakční mix v hydrofilní oblasti obepínalo místo hydrofobní, které přidrží reakční mix na svém místě.
Aby nedocházelo během reakce k odpařování je celá reakční směs pokryta 5 μl
tzv. sealing solution. Jejímu rozlití opět zabrání hydrofobní část obepínající hydrofilní prstenec, ve kterém je sealing solution zadržena.

Obr. č. 2

Do platformy AmpliGrid® patří také
AmpliSpeed slide cycler (viz. obr. č. 3),
jedná se modulární kompaktní přístroj
speciálně navržený pro termální reakce na skleněných sklíčkách. Unikátnost tohoto přístroje spočívá nejen
v uniformitě teplot ale také v jeho
modularitě. Přístroj je možné kdykoli
rozšířit o další termální bloky, celkem
je možné obsluhovat až 4 bloky současně avšak nezávisle na sobě.
Obr. č. 3

Celou platformu pak samozřejmě
doplňují příslušné reagence, kity
a příslušenství jako je například speciální adaptér pro průtokové cytometry se sortry pro snadné umístění
analyzované buňky (viz obr. č. 4).

Obr. č. 4

Bližší informace o těchto produktech a možných aplikacích získáte na stránkách

www.advalytix.com
Eva Králová
ekralova@beckman.com
Beckman Coulter Česká republika s.r.o., Murmanská 1475/4, 100 05 Praha 10 – Vršovice
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Mezinárodní rok chemie 2011
http://www.rokchemie.cz/

Chceš se přidat???

http://www.chemistry2011.org/

Leták IYC 2011 (červen 2010):
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rostlina Arabidopsis thaliana, ale také hospodářsky významná plodina řepka olejná
(Brassica napus) a její houbový patogen
Leptosphaeria maculans způsobující vážné
onemocnění této plodiny, tzv. fomovou hnilobu, která při rozšíření může způsobovat
značné ztráty ve výnosech.
Imunochemická laboratoř
Ing. Igor Hochel, CSc.
Imunochemická laboratoř je zaměřena
na vývoj a aplikaci imunochemických technik
v analyse potravin. Jsou zde vyvíjeny
a používány jak imunoprecipitační metody,
tak postupy, ve kterých jsou použity značené reagencie. Od poloviny 80 let spočívá
těžiště práce ve vývoji enzymových imunochemických technik ke stanovení nejrůznějších analytů. Pracovnící laboratoře mají
zkušenosti s testováním metod RIA a ELISA
pro detekci, nebo kvantifikaci nízkomolekulárních látek (aflatoxin B1 a M1, histamin
benzo(a)pyren, DDT, α-endosulfan), vysokomolekulárních analytů (lysozym, vaječný
albumin, zvířecí imunoglobuliny, pepsin,
proteinasa z plísně Mucor miehei, (Fromase),
mléčné proteiny, hordein) i nadmolekulárních struktur (bakteriální buňky). V poslední době se činnost laboratoře orientuje
na vývoj rychlých metod detekce
pathogenních mikroorganismů rodu Campylobacter, Cronobacter, Salmonella a Yersinia
v potravinách a potravinářských surovinách.
Bioanalytické metody
Prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc. a spol.
Skupina se dlouhodobě věnuje vypracovávání a aplikacím metod využívajících bioafinitní interakce molekul k jejich detekci,
stanovení, identifikaci popř. separaci.
Moderní bioanalytické postupy využívají
kromě biospecifických interakcí také principu značení molekul jednoho z reaktantů
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značkou. Vedle fluorescenčních, chemiluminiscenčních a enzymových markerů se
v současnosti uplatňují také nanočástice.
V posledních letech se největší pozornost
věnuje především aplikaci imunochemických
technik, popř. jejich kombinaci s molekulárně
biologickými postupy, a to pro detekci
a stanovení vybraných proteinů, isoflavonoidů, kontaminantů životního prostředí
a mikroorganismů. Konkrétní řešené problematiky byly a jsou podporovány v rámci
celé řady projektů od českých i evropských
grantových institucí.
Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Prof. RNDr. Milan Kodíček,
Doc. Dr. Ing. Radovan Hynek a spol.
Laboratoř byla založena v r. 2001
a zabývá různými aspekty struktury a funkce
proteinů a peptidů. Řešené projekty zahrnují:
1. Identifikaci a kvantifikaci integrálních
membránových proteinů metodami
hmotnostní spektrometrie. Vyvinutá metodika může být využita i pro charakterizaci membránových proteinů v intestinální
mukóze při pathologických změnách, což
povede k hlubšímu pochopení mechanismů vstřebávání živin v trávicím traktu
a k možnosti zásahu při pathologických
stavech.
2. Vývoj a aplikace metod umožňujících identifikaci proteinových pojiv
v nerozpustných matricích, a to zejména v historických malbách, maltách
a uměleckých dílech, v kostech tvořících
se v okolí zubních implantátů a proteinů sorbovaných na zubní implantáty, kalcifikátech tvořících se na stěnách
srdečních chlopní a cév.
3. Studium proteinů nadmolekulových intracelulárních struktur, a to zejména retrovirových částic a oleosomů (dosud málo
prozkoumaných lipoproteinových útvarů,
obsažených v olejnatých semenech rostlin).
■ 47

4. Identifikace peptidů vážících kovy
v potravinách a v potravinových surovinách.
5. Identifikace proteinů ovlivňujících odolnost ječmene proti chladovému stresu
6. Identifikace mikroorganismů pomocí
MALDI-TOF MS.
Laboratoř biochemie proteinů
s biotechnologickým potenciálem
Prof. Ing. Blanka Králová, CSc. a spol.
Laboratoř studuje několik tématik,
pro které je společný zájem o nové biokatalyzátory a terapeutické proteiny. První dlouhodobě studovanou oblastí je příprava enzymů pro biosynthesu komplexních sacharidů.
Pozornost je věnována glykosidasam se
syntetickým potenciálem, jako je například
β-D-galaktosidasa aktivní při nízkých teplotách z antarktické bakterie Arthrobacter sp.
C2-2 nebo α-L-fukosidasa a β-D-galaktosidasa z bakterie Paenibacillus tiaminolyticus.
Dále jsou studovány nukleasy s protinádorovým účinkem. Takovýto účinek je
znám řadu let u živočišných nukleas, ale
účinky rostlinných a bakteriálních nukleas,
studovaných v této laboratoři, nebyly dosud
příliš prozkoumané. V neposlední řadě jsou
studovány proteiny, které stabilizují lipidová
tělíska v rostlinách a bakteriích, například v A. thaliana nebo v mořské bakterii
Alcanivorax borkumensis. Program laboratoře
je doplněn o aplikace a vývoj metod molekulárního modelování a výzkum glykokonjugátů s furanosovým kruhem, které jsou
perspektivní z hlediska farmaceutických
aplikací.
Biodegradace a bioremediace
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
a Prof. Ing. Martina Macková, CSc.
Laboratoř je zaměřena na studium
biologického potenciálu mikroorganismů
a rostlin a jejich schopností odstraňovat
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xenobiotika ze životního prostředí. Je studován biodegradační metabolismus organických substituovaných aromátů (PCB,
BTEX, HCB, DDT) a polyaromátů (PAU)
u mikroorganismů a rostlin, enzymy zodpovědné za degradaci a struktura vznikajících
intermediátů a produktů. Vedle studia
struktury xenobiotik a jejich degradačních
produktů je pozornost věnována hodnocení
toxicity a genotoxicity pro prokaryotní
i eukaryotní modelové systémy (Microtox,
Amesův test, xCELLigent). Kromě metabolismu jednotlivých skupin organismů jsou
studovány vzájemné interakce rostlin
a rhizosferních bakterií a vliv těchto interakcí na biodegradační potenciál. Vedle
funkčních aktivit konsorcií rostlina-mikroorganismus je pozornost zaměřena na studium
mikrobiální diversity a její změny, spojené s působením různých abiotických
i biotických podmínek. Využití metagenomiky a metod založených na studiu genomů
kultivovatelných i nekultivovatelných mikroorganismů (SIP, T-RFLP, TTGE) umožňuje
jejich dokonalou charakterisaci a zachycení
změn na molekulární úrovni. V souvislosti se
studiem degradačních schopností rostlin je
dále studována možnost přípravy a využití
transgenních rostlin obsahujících mikrobiální
degradační geny.
Zkušební laboratoř Ústavu biochemie
a mikrobiologie
Prof. Ing. Kateřina Demnerová,CSc. a spol.
Laboratoř se zabývá problematikou patogenů přenášených potravinami a detekcí
geneticky
modifikovaných
organismů
(GMO). Je lokalizována v prostorech mimo
VŠCHT (V Holešovičkách 41/94, Praha 8).
Laboratoř získala v roce 2006 akreditaci
ČIA pro kvalitativní a kvantitativní stanovení patogenů přenášených potravinami
v potravinových matricích a zároveň ke stanovení transgenní DNA v různých typech
GMO (kukuřici, sója, brambory). Hlavní modelové patogeny jsou Listeria monocytogenes,
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Staphyloccoccus aureus, Salmonella sp.,
Campylobacter jejuni/coli a Cronobacter sakazakii. Studium vlastností shora uvedených
kmenů zahrnuje rezistenci k antibiotikům,
stanovení D-hodnot a různé postupy genotypizace ( AFLP, PFGE, MLST). Studovány
jsou též genetické determinanty pro tvorbu
biofilmu, detekci a expresi genů kodujících
enterotoxiny St. aureus.
Sbírka mikroorganismů
Ústavu biochemie a mikrobiologie
(DBM)
Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
a Ing. Dana Savická
Sbírka byla založena v roce 1954
na tehdejší Katedře biologických věd
ing. Ludmilou Šilhánkovou, která byla 40 let
její vedoucí. V roce 1964 se sbírka stala
členem Federace československých sbírek,
kde je doposud. Pod akronymem DBM
(Department of Biochemistry and
Microbiology) je rovněž součástí Světové
federace sbírek kultur (WFCC). Od 60.
do 90. let byla velmi významným zdrojem
genetických markerových kmenů Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces
pombe, které prof. Šilhánková shromáždila.
V současné době sbírka uchovává více
než 100 kmenů bakterií a více než 500 kmenů hub (kvasinek a mikromycet). Udržované kultury slouží především pro pedagogické a výzkumné úkoly VŠCHT, ale jsou poskytovány i jiným žadatelům. Seznam uchovávaných kultur je k dispozici na stránkách
(http:/www.natur.cuni.cz/fccm). Federace
československých sbírek mikroorganismů.
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Ostatní aktivity členů ústavu
Řada členů ústavu je členy domácích
i zahraničních společností, někteří byli i jsou
jejich funkcionáři. Z domácích společností
jsou to především Česká společnost pro
biochemii a molekulární biologii (člen FEBS),
Český komitét pro biochemii (člen IUBM),
Československá mikrobiologická společnost
(člen FEMS), Biotechnologická společnost
(člen ČSVTS a European Federation of
Biotechnology – předseda Prof. Ing. Jan Káš,
DrSc.), Česká společnost chemická (člen
ČSVTS, Asociace českých chemických
společností a EuCheMS-Evropská asociace
pro chemické a molekulární vědy). Ze zahraničních společností jsou to např. Americká
chemická společnost, IUPAC, IUFoST
(International Union of Food Science and
Technology)- Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.,
International Biodeterioration Society;
ENGL
(European
Network
GMO
Laboratories) – Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. a Doc. RNDr. Jarmila Pazlarová,
CSc., Bioencapsulation Research Group,
Biological Chemistry Group ECTN
(European Chemistry Thematic Network) –
Prof. Ing. Blanka Králová, CSc., ECTN
(European Chemistry Thematic Network) –
Prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc. Členové ústavu
jsou také členy redakčních rad domácích
i zahraničních časopisů, např. Chemické Listy
(Prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc., Prof. Ing. Jan
Káš, DrSc.), Bioprospect a Bulletin České
společnosti pro biochemii a molekulární
biologii, Biotechnology Advances, Food
and Agricultural Immunology (Prof. Ing. Jan
Káš, DrSc.).
Jan Káš
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některé ze společností sdružených pod
FEBS, ale musí být zapsán v doktorském studijním programu některé z těchto zemí.
Uzavírka pro přihlášky je 1. dubna.
PhD studenti studující na některé z univerzit
střední a východní Evropy mohou dále žádat
o
Collaborative
Experimental
Scholarships for Central & Eastern

Europe, který je určen pro 2 – 3 měsíční
pobyty na vědeckých institucích v západní
Evropy. Žádat je možné celoročně, student
v tomto případě musí být členem některé
z biochemických společností FEBS.
Michaela Wimmerová
členka FEBS Fellowships Committee

Přestože možností je hodně, musím s politováním konstatovat, že žádostí pocházejících z České
republiky je žalostně málo. Získat dlouhodobý pobyt je skutečně obtížné, ale je škoda, že ani
v žádostech o krátkodobé pobyty se víceméně neobjevují aplikace související s Českou republikou,
a pokud ano, jedná se spíše o snahu někoho jít k nám a ne naopak. Není to škoda?

PRO LEPŠÍ INFORMOVANOST PROSÍME O AKTUALIZACI
VAŠÍ E-MAILOVÉ ADRESY.

KONTAKT:

vendula.stavikova@csbmb.cz
mobil: 777 599 285
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FEBS 2010 – GÖTEBORG
Letošní FEBS se konal na konci června
ve švédském Göteborgu. Již při prvním
kontaktu s organizátory tohoto kongresu
jsem byla velmi mile překvapená. Měli moc
pěkné a přehledné webové stránky, registrace byla velmi intuitivní, dokonce fungovala
i korektura abstraktů. To mě dost překvapilo a potěšilo zároveň. I stipendijní systém
byl dobře vymyšlený. Po přiznání stipendia
byl registrační poplatek vrácen na účet
plátce, cestovné bylo refundováno na místě.
Všechno klapalo naprosto dokonale.
Třešničkou na dortu byla skutečnost,
že autobus z letiště měl zastávku přímo před
kongresovým centrem, ve kterém se FEBS
konal. Tudíž nebylo nic jednoduššího, než se
hned po příjezdu zaregistrovat a pověsit svůj
poster.
Bylo stanoveno celkem pět hlavních
sekcí, přednášky probíhaly paralelně v pěti
přednáškových sálech, které byly relativně
poblíž sebe. Všichni dodržovali předepsaný
harmonogram, což umožňovalo navštěvovat
nezávisle na sobě různé sekce. Jediné, co mě
trochu překvapilo, že nebyla zavedena sekce
o volných kyslíkových radikálech, resp. radikály v biochemii obecně. Jinak byl program
moc zajímavý a přínosný. Mísily se mezi
sebou různé obory chemie, které byly ve výsledku aplikovány v biochemii a molekulární

XXII. BIOCHEMICKÝ

Eliška Procházková,
PřF UK, ÚOCHB AV ČR

ZJAZD

Ve dnech 8. – 12. září se ve slovenském
Martine konal XXII. biochemický sjezd,
společné to setkání českých a slovenských
biochemiků, pořádané každé dva roky
společně Českou společností pro biochemii
a molekulární biologii a Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Letošním spolupořadatelem pak byl
také Ústav lekárskej biochémie Jesseniovy
lekárskej fakulty Univerzity Komenského
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biologii. Kromě všudypřítomné proteinové
krystalografie se našla i početná skupinka
lidí zabývajících se NMR proteinů.
Posterům bylo poskytnuto nečekaně
hodně prostoru. Bylo velmi pohodlné svůj
výtvor první den pověsit a poslední den
sundat.Vůbec nebylo žádné časové omezení,
člověk se tedy mohl inspirovat okolními
pracemi po celou dobu kongresu.
Vyhovovaly mi i předepsané rozměry –
120 x 90 cm. Byla to opravdu moc pěkná
přehlídka. I když našli se i autoři, kteří měli
opravdu hodně extravagantní výtvor – byl
tam i plakát Ve jménu Alláha…
Organizátory konference poskytnuté
občerstvení bylo velmi osvěžující, zvolili totiž netradiční coffee breaky a místo sladkých
a nezdravých zákusků si pro nás připravili
ovocné svačinky. Kromě hrušek, jablek
a melounů se na stolech objevilo i hroznové
víno.
Závěrem bych jen chtěla moc vychválit
celý letošní FEBS, organizace bezproblémová, lidé moc milí a ochotní vždy pomoct.
Přednášky dle harmonogramu, opravdu hodně prostoru pro postery a velmi příjemné
chvilky u kávy a něčeho zdravého na zub.

v Martine, v jejíchž prostorách se sjezd
konal, a to z větší části v jejím nově vybudovaném konferenčním centru. Toto centrum
disponuje nejen moderním prostorným
a dobře audiovizuálně vybaveným přednáškovým sálem, ale i poměrně rozlehlou
vstupní halou s příjemnou dispozicí vzhlížející přes budovu fakulty a park až
k magickému pásmu Martinských holí,
která hostila jak zástupce vystavujících fi-

Bulletin 2

rem, tak i účastníky konference během
obědových přestávek. Harmonický souhrn
všech těchto prvků jistě přispěl k uvolněné
atmosféře, která během setkání panovala.
Sjezd byl zahájen vedle předávání cen
společností také projekcí krátkého dokumentu, který účastníky seznámil prostřednictvím vzpomínek pamětníků s poněkud
překotným založením a vybudováním lékařské fakulty UK v Martine, které se odehrálo
rozhodnutím vlády roku 1969 s budovatelským nadšením včetně pomoci dobrovolníků z řad jejích čerstvě přeřazených studentů, mezi nimiž byl i jeden z jejích budoucích děkanů. Studenti nové fakulty měli
zprvu podmínky poněkud spartánské, ale
brzy poté se fakulta etablovala výukou kvalitně vyškolených lékařů a dnes nabízí
vzdělaní plně odpovídající evropským směrnicím, navíc i výuku v anglickém jazyce.
Sjezdu se zúčastnilo přibližně 200
účastníků, předneseno bylo 76 přednášek,
vystaveno 124 plakátových sdělení a své
výrobky zde prezentovalo 30 sponzorujících
firem. Účastníci sjezdu pocházeli z univerzitních, akademických a dalších výzkumných
pracovišť České republiky a Slovenka.
Převážně se jednalo o studenty a mladé
vědecké pracovníky, ať již doktorandy nebo
asistenty, kteří zde dostali příležitost nejen
prezentovat výsledky své vědecké práce,
ale i navazovat nová přátelství, neboť sjezd
byl doplněn také bohatým, byť fakultativním,
společenským programem.
Odborná témata byla rozdělena do
okruhů týkajících se biochemie a molekulární biologie nervového systému, biotechnologie, bioinformatiky, genomiky,
buněčné regulace a přenosu signálu, glyko-

miky, biochemie membrán a bioenergetiky,
nových metod, patobiochemie a translačního lékařství, proteomiky a enzymologie,
reaktivních částic v biomedicíně a xenobiochemie. Po odborné stránce byly patrně
vrcholem sjezdu plenární přednášky
a přednášky vítězů udělovaných cen.
V úvodní plenární přednášce nás
Prof. Mathias Sprinzl seznámil s velice zajímavou problematikou vývoje malých přenosných zařízení umožňujících detekci např.
patogenních bakterií či nádorových buněk
doslova v kapce kapalného vzorku. Systém
pracuje na principu hybridizace DNA či
RNA stanovované látky s komplementárními sekvencemi, která spustí elektrochemickou reakci konjugovaného enzymu,
měřitelnou jako elektrický signál na povrchu
biočipu. Z přednášek oceněných byla mimořádně zajímavá např. přednáška Lucie
Piterkové o odhalení molekulárních mechanismů vedoucích ke vzniku beta-talasémie
způsobené retrotranspozonem L1 či přednáška Ondřeje Miholy o nalezení genu zodpovědného za vznik sterility u hybridních
kříženců určitých myších kmenů, poukazující
na mechanismus selekce nových živočišných
druhů.
Jménem všech účastníků sjezdu si
dovolím poděkovat organizátorům tohoto
setkání za zdařilý program i přátelskou
atmosféru a klidnou pohodu po celou dobu
setkání. A oběma pořádajícím společnostem
popřát mnoho dalších úspěšných ročníků
společného biochemického sjezdu!
Ondřej Vaněk,
PřF UK a MBU AV ČR

počet účastníkov:

240

počet cestovných grantov:

29

počet zo Slovenska:

178

počet prednášok:

76

počet z Česka:
počet zo zahraničia:
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60
2

počet posterov:
počet sponzorov:

124
25
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CENA JOSEFA V. KOŠTÍŘE 2010
– vyhlášení vítězů
Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii společně s firmou BioTech a.s. již tradičně
na Biochemickém sjezdu vyhlašovala vítěze Ceny J. V. Koštíře. Cena byla udělena za významný
vědecký přínos v oblastech biochemie a buněčné a molekulární biologie v období 2008/2009.
Hodnotitelé – členové výboru Společnosti měli i letos nelehký úkol.
Všechny přihlášené práce měly vysokou odbornou úroveň a vybrat „nejlepší“ nebylo snadné.
Výhercem se stala Mgr. Dana Douděrová, Ph. D. z 1. LF UK za práci s názvem
Structural-Functional Correlations of Hydroxymethylbilane Synthase.
Vítězce blahopřejeme a všem účastníkům soutěže děkujeme za skvělé příspěvky a těšíme se
společně s vámi na další ročník soutěže. Tentokrát s pracemi za období 2010/2011.

STRUCTURAL-FUNCTIONAL CORRELATIONS
OF HYDROXYMETHYLBILANE SYNTHASE
Dana Douděrová 1 , Pavel Martásek 1
1Department

of Pediatrics, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague

Acute intermittent porphyria (AIP) is
an autosomal dominantly inherited disorder, classified as acute hepatic porphyria.
It is characterized by a deficiency of hydroxymethylbilane synthase (HMBS, EC
4.3.1.8), the third enzyme in heme biosynthesis. Clinical features include gastrointestinal, neurologic and cardiovascular
symptoms, but the most common clinical
presentation is abdominal pain caused by
neurovisceral crises.
The purpose of this study was first
to perform molecular analysis of the AIP
patients. In each affected family, this becomes an important tool for individualised
medicine, allowing for careful drug
prescription; in addition, it is very important for the asymptomatic carriers to
be warned of precipitating factors, thus
avoiding an acute attack.
The proper DNA diagnostics can be
achieved by a combination of a robust and
effective pre-screening method and
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a confirmatory DNA sequencing step.
We decided to establish a new generation
pre-screening method, which will be
highly sensitive and relatively time- and
cost-effective. Our method of choice was
high-resolution melting (HRM) analysis
using the LightScanner instrument.
Another important aspect of this
project was to study the molecular heterogeneity of AIP in relation to the HMBS
protein. We aimed at characterisation
of the impact of the HMBS gene mutation
on the structure and function of the enzyme, and demonstration of how this aids
the interpretation of clinical, biochemical
and genetic data in establishing an AIP
diagnosis. To demonstrate this, we used
expression and characterisation of mutant
HMBS enzymes in the prokaryotic system
together with the use of predictive
computer-assisted structure-function correlation studies.
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Cena Arnolda Beckmana
– vyhlášení vítězů

Hlavní ocenění 50 000 Kč a možnost čerpat 50 %
slevu na jakýkoli analyzátor z produkce koncernu
Beckman Coulter získali v jednotlivých kategoriích tyto práce:

GENOMIKA, GENETIKA A ANALÝZA

NUKLEOVÝCH

KYSELIN

RNDr. Ondřej Mihola, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Za práci: A Mouse Speciation Gene Encodes
a Meiotic Histone H3 Methyltransferase.
Science 323, 373 (2009)

PROTEOMIKA
Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno
Za práci: Biomarker Discovery in Low-Grade
Breast Cancer Using Isobaric Stable Isotope Tags
and Two-Dimensional Liquid ChromatographyTandem Mass Spectrometry (iTRAQ-2DLCMS/MS) Based Quantitative Proteomic Analysis
J. Proteome Res., 2009, 8 (1), 362-373

BUNĚČNÁ

BIOLOGIE A IMUNOLOGIE

Mgr. Jana Morová, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Beckman Coulter Česká republika pod záštitou
České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
uspořádala již třetí ročník soutěže vědeckých prací Cena
Arnolda Beckmana. Naše společnost by tak ráda podpořila vědu a naše vědce a zároveň tak vzdala čest jednomu
ze zakladatelů naší společnosti Arnoldu O. Beckmanovi,
který celý svůj život zasvětil výzkumu a vývoji vědeckých
přístrojů. Jeho jméno nese řadu patentů, které vedly
k významnému zjednodušení tehdy zdlouhavých laboratorních procesů.
Soutěžící tentokráte nejen z České
ale i ze Slovenské republiky své práce
přihlašovali tradičně do tří kategorií:




Za práci: RTX cytotoxins recognize β2 integrin
receptors through N-linked oligosaccharides
Proc Natl Acad Sci USA, 2008, 105 (14):5355-60
Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a zároveň všem
soutěžícím děkujeme za zaslané práce a těšíme se na Vaše
příspěvky do dalšího tentokráte již 4. ročníku, který se
uskuteční v roce 2012, kde budeme přijímat práce publikované v letech 2010 – 2011.
Eva Králová
ekralova@beckman.com

Genomika, genetika a analýza nukleových kyselin
Proteomika
Buněčná biologie a imunologie

I letos se sešlo téměř padesát prací a to v poměru
70 % z Čech a 30 % ze Slovenka.
Porota, zastoupena významnými vědci z Čech ale také
nově ze Slovenka, v čele s předsedou společnosti ČSBMB
prof. Pačesem, před sebou měla opět nelehký úkol.
Výherci své práce představili na XXII. Biochemickém zjazdu Slovenské spoločnosti pre biochémiu
a molekulárnu biologiu a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, který se letos konal v září
v Martině. Zde jim také při zahajovacím ceremoniálu
byla z rukou prof. Pačese a zástupce naší společnosti
cena slavnostně předána.
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DESÁTÁ SOUTĚŽ

O CENU SIGMA-ALDRICH MÁ SVÉ VÍTĚZE
Desátý ročník soutěže mladých vědců
o cenu Sigma-Aldrich byla zahájena ředitelkou firmy ing. Danileou Dornerovou s tím,
že byl vzdán kredit doc. Ing. Martinu Fuskovi,
CSc. za to, že jako jeden z manažerů firmy
před 10 lety akci vymyslel a spustil. Původně
jako akci českou, která byla před čtyřmi
roky rozšířena rozhodnutím paní ředitelky
na československou. Odborná komise měla
těžký úkol vybrat ze 130 přihlášených příspěvků 60 nejlepších, které pak na třídenní
konferenci (25. – 28. května 2010) soutěžily
o ceny a granty.

Autorem nejlepšího posteru byl komisí vybrán Švec Jan – PřF MU Brno; pěti
nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Cetkovská Kateřina – LF MU Brno,
Franta Zdeněk – Parazitologický ústav BC AV ČR Č. Budějovice, Chovancová Eva – PřF MU
Brno, Malčíková Jitka – FN+LF MU Brno, Piterková Lucie – LF UP Olomouc; pěti nominovanými finalisty v oboru organická chemie byli: Hessler Filip – PřF UK Praha, Jansa Petr –
ÚOCHB AV ČR Praha, Řezanka Michal – PřF UK Praha, Tauchman Jiří – PřF UK Praha,
Veselý Jan – PřF UK Praha.
Absolutními vítězi pro rok 2009 se pak stali (odměněni granty v hodnotě 50 000 Kč)
Piterková Lucie – LF UP Olomouc za práci: NEGATIVNÍ VLIV RETROTRANSPOSONU
LINE-1 NA LIDSKÝ GENOM: NOVÁ MOLEKULÁRNÍ PŘÍČINA VZNIKU ß-TALASÉMIE
a Jansa Petr – ÚOCHB AV ČR Praha za práci: „MAGICKÉ“ PYRIMIDINY MIMIKUJÍCÍ
PURINOVÁ ANALOGA S BIOLOGICKOU AKTIVITOU.

Všechna vybraná sdělení byla publikována v letošním čísle 5 Chemických listů, jak je
tradicí již od samého počátku.
Pavel Drašar
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F E B S F E L L OW S H I P S
V roce 1978 byl v rámci Federace evropských biochemických společností (FEBS)
zahájen program finanční podpory mladých
vědců i stávajících studentů, který se vyvinul
ve vysoce kompetitivní a prestižní program.
FEBS nabízí finanční podporu především
v rámci mobility mezi členskými státy FEBS,
na druhé straně však i např. podporu postdoktorálních vědců působících mimo EU
a vracejících se zpět do evropského prostředí.
Pro mladé vědce jsou primárně určeny
stipendia pro krátkodobé a dlouhodobé
pobyty na vědeckých pracovištích v jiné
zemi, studenti mohou především využít
možnosti krátkodobých letních pobytů.
Jaké možnosti se tedy naskýtají:
Long-term fellowships (LTF)
Tyto grantové prostředky jsou určeny
k dlouhodobým postdoktorálním pobytům za účelem vědecké spolupráce
a pokročilé vědecké přípravy. Přihlášky se
odevzdávají dvakrát ročně. Program je vysoce kompetitivní, v jarním termínu tohoto
roku byla úspěšnost cca 10 %. Podpora může být až tříletá, o podpoře na každý další
rok je rozhodováno na základě 6-ti a 18-ti
měsíční zprávy, který uchazeč dokládá
ve své žádosti o prodloužení na další rok.
Především ve druhém roce se očekává, že
část výsledků dosažených v průběhu pobytu
je zpracováno alespoň ve formě rukopisu –
lépe pak publikováno. Přidělené prostředky
jsou přizpůsobeny životním nákladům
v zemi, kde probíhá LT Fellowship.
Nejlepší nositelé tohoto grantu mohou
následně žádat o FEBS Distinguished
Young Investigator Award, což je jednorázová finanční podpora na drobné vybavení, spotřební materiál a účasti na konferen50 ■

cích. Suma je určována každoročně, aktuálně
10 tis. EUR. Aplikovat lze celoročně, nejpozději však do dvanácti měsíců po ukončení LTF. Úspěšní uchazeči LTF mohou
taktéž požádat o FEBS Fellowship
Follow-up Research Fund, které jsou
určeny jako „start-up“ grant pro vědce
(aktuálně 20 tis. EUR), kteří se vrací pracovat do své původní země. Uzávěrka pro tyto
přihlášky je jednou ročně do 1. dubna, nejpozději však do osmnácti měsíců po ukončení LTF.
Pro mladé vědce, kteří získali PhD v Evropě
a následně odešli na postdoktorální pobyt
mimo Evropu, je určen FEBS Return-ToEurope Fellowships za účelem možnosti
získat podporu pro druhý postdoktorální
pobyt zpět na evropském pracovišti. Tato
podpora je dvouletá a může o ni požádat
vědec, který nestrávil mimo Evropu více než
tři roky. Přidělené prostředky jsou přizpůsobeny životním nákladům v zemi.
Short-term fellowships
Určen pro mladé vědecké pracovníky
do šesti let po PhD nebo PhD studenty, kteří již prokázali publikační aktivity.
Slouží obvykle k 2 – 3 měsíčnímu pobytu
na zahraničním pracovišti za účelem vědecké spolupráce, pokročilé vědecké výchovy či
možnosti využití technik a metodik, které
nejsou dostupné na domácím pracovišti.
Pro získání výše uvedených prostředků
musí být žadatel členem některé ze společností, které jsou členy FEBS.
Ostatní cestovní granty
Pro studenty PhD jsou určeny letní pobyty, FEBS Summer Fellowships, na některém z jiných pracovišt v rámci zemí zapojených ve FEBS. Student nemusí být členem
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SETKÁNÍ BIOCHEMIKŮ

A MOLEKULÁRNÍCH BIOLOGŮ
Ve dnech 20 – 21. dubna 2010 proběhlo v konferenčním centru hotelu
Continental v Brně již XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Tato
dvoudenní konference je pořádána Ústavem biochemie PřF MU v Brně
a Českou společností pro biochemii
a molekulární biologii s ústředním cílem
předávání zkušeností a zajištění informovanosti širší vědecké veřejnosti s výzkumným
zaměřením jednotlivých pracovišť. Již tradičně zazněla velmi aktuální témata věnována xenobiochemii a cytochromům P450,
na své si přišli i zájemci o tzv. „-omics“
problematiku s příspěvky věnovanými
(meta)genomice, proteomice či metabolomice. Nechyběla témata metodická, rekombinantní technologie, strukturní metody.
Široké spektrum témat tak umožnilo účastníkům nalézt informace, které je zajímají
a zároveň nahlédnout do oblastí, které
neleží v jejich přímém výzkumném zájmu.
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Na druhé straně právě toto může být
impulsem pro formulaci nových hypotéz či
jiném náhledu na aktuálně řešený vědecký
problém.
Na programu Setkání byly také dvě
posterové sekce s diskusí s autory, moderované již tradičně Mgr. Petra Benešem,
Ph.D. Účastníci konference měli následně
možnost hlasovat o nejhezčí/nejlépe prezentovaný poster konference a nejvíce kladných
hlasů obdržela Mgr. Eva Dejmková prezentující poster “Lectin from Chromobacterium violaceum – role of water molecule in the
carbohydrate binding site” z Národního
centra pro výzkum biomolekul, PřF MU,
Brno, na druhém místě se umístil Ing. Jan
Fišer (Ústav biochemie a mikrobiologie,
VŠCHT, Praha) s příspěvkem „Příprava transgenních lnů obsahujících kvasničný gen cup pro
zvýšenou akumulaci těžkých kovů ” a na třetím
místě Ing. Hana Šuranská (Ústav potravinářské chemie a biotechnologie, FCH, VUT,
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Brno) prezentující poster „Identification of
yeasts isolated from wine by using PCR-RFLP
method“.
Jako každoročně v rámci konference
probíhala i tzv. „Sekce mladých“, v níž studenti prezentovali svoje příspěvky v jazyce
anglickém a měli možnost si o nejlepší
prezentaci zasoutěžit. Zájem o prezentace
v Sekci mladých průběžně narůstá a i letošní
ročník prokázal, že úroveň studentských
prezentací je kvalitní a mnohdy na velmi vysoké úrovni. V hodnotících komisích letos
zasedli (v abecedním pořadí): RNDr. Petr
Beneš, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Glatz,
CSc., Doc. RNDr. Petr Hodek, CSc,
Doc. RNDr. Lenka Luhová, CSc.,
Mgr.
Marek
Petřivalský,
Ph.D.,
RNDR. Marie Vojtíšková, CSc., Doc.
RNDr. Petr Zbořil, CSc., Doc. Mgr. Lukáš
Žídek, Ph.D.
A jak to vše dopadlo? 1. místo v Sekci
mladých konané v Aule získala Ing. Zuzana
Antošová z Ústavu biochemie a mikrobiologie, VŠCHT v Praze s přednáškou
“Recombinant production of therapeutic peptides in bacteria Escherichia coli”, druhé místo
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obsadila Mgr. Veronika Motáčková
s příspěvkem “Structure determination of an
RNA polymerase subunit unique for gram-positive bacteria” a třetí místo Mgr. Jan Alán
(oba Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU Brno) prezentující
“Computational study of lectin-carbohydrate
interactions“. V Sekci mladých-Salonek
zvítězila Mgr. Iva Mozgová z Ústavu experimentální biologie, PřF MU, Brno
s přednáškou “Instability of telomeric and
rDNA repeats in Arabidopsis thaliana chromatin
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assembly factor 1 mutants”, na druhém místě
skončila Mgr. Lucie Khaitová z Biofyzikálního ústavu, Brno prezentující příspěvek
“A view of the distribution and expression of
rRNA gene families within the internal transcribed region in Rosa sect. Caninae”. Třetí místo
patří Mgr. Zuzaně Koledové z Ústavu
biologie, LF, UP, Olomouc za přednášku
s názvem “Centrosomal decisions on self-renewal in mouse embryonic stem cells”.

za jejich zajímavé příspěvky i příjemnou
atmosféru, kterou pomáhali spoluvytvářet,
a hodnotícím komisím v Sekci mladých
za jejich obětavou a záslužnou práci.
V neposlední řadě patří velký dík i všem
vystavujícím firmám, které nám umožňují tuto dnes již relativně rozsáhlou akci
pořádat a držet konferenční poplatky na rozumné úrovni při zachování uvolněné
atmosféry konference.

Tímto jim blahopřejeme a všem studentům, kteří se Setkání zúčastnili, přejeme
hodně sil a enthusiasmu nejen při prezentacích výsledků své práce, ale samozřejmě i při
vlastním badatelském úsilí. Zároveň chceme
poděkovat všem účastníkům konference

Celkově se letošního XIV. Setkání
BMB zúčastnilo přes 130 vědeckých
a akademických pracovníků a studentů,
zaznělo 45 přednášek a bylo prezentováno
52 posterových sdělení a já věřím, že se
opětovně potkáme i v dalším roce.

Za organizátory Michaela Wimmerová
Kontaktní informace:
Doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2,
611 37 Brno
tel.: +420-549498166, fax: +420-549492560; e-mail: michaw@chemi.muni.cz.
Detailní informace včetně obrazové dokumentace je možno nalézt na internetové adrese
http://orion.chemi.muni.cz/setkani/index.htm.
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