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hy přístrojů, rozšiřujeme nabídku bakalářských
programů orientovaných profesně.
Je pro nás důležité, aby témata diplomových
a bakalářských prací v ycházela z požadavků
praxe. Proto tyto práce často vznikají ve spolupráci s průmyslovými podniky i soukromými
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V éře masovosti vzdělávání je pro nás prioritou
osobní přístup ke studentům

Milé čtenářky, milí čtenáři,
je nám ctí představit vám na těchto stránkách
Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity
(PřF) a její jednotlivé ústavy.
Současných třináct ústavů naší fakulty se zrodilo transformací původně padesáti kateder v letech 2003–2010, a to díky tehdejšímu děkanovi,
docentu Milanu Gelnarovi. Protože jsou ústavy
oproti katedrám schopny řešit své personální
a ekonomické úkoly samostatně, projevila se tato
změna ve struktuře řízení pozitivně ve zvýšení
vědeckého výkonu i schopnosti ústavů získávat
ﬁnanční prostředky pro vlastní rozvoj. V aktuálním hodnocení vědeckého výkonu jednotlivých

pracovišť se naše fakulta ve většině oborů pohybuje mezi prvními čtyřmi příčkami v republice.
Jak se dočtete na stránkách prezentujících
jednotlivé ústavy, naše přírodovědecká fakulta je
úspěšná v míře zapojení do projektů, jsme hrdí
na to, že laboratorní i studijní zázemí obou našich areálů dosahuje světové úrovně a přitahuje
odborníky i studenty z celého světa. Areál na
Kotlářské v centru Brna je díky zdejší botanické
zahradě místem klidu, které dýchá svěžestí louky, naše prostory v Univerzitním kampusu Bohunice zase představují ukázku zcela současné
architektury.

V rámci Masarykovy univerzity na naši fakultu připadá relativně nejmenší počet studentů na
jednoho učitele. Dostatek času na konzultace
a individuální práci se studenty je to hlavní, o co
fakulta v oblasti vzdělávání usiluje.
Naše fakulta je speciﬁcká také v tom, že má
opravdu vysoké procento studentů v doktorských
programech. Právě z nich se rekrutuje největší
část vědců pracujících ve výzkumných ústavech
nebo v akademii věd. Z doktorandů si fakulta
v ybírá nové učitelské či vědecké pracovníky,
čímž vznikají dlouhodobé dobré vztahy v oborových komunitách. Důležité jsou pro nás i spolupráce se středními školami. Pro jejich studenty
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Základem studia je přímý kontakt s praxí,
studentům nabízíme teoreticky i prakticky
zaměřené obory
škol. Teoreticky, obecně orientované studium
má u nás dlouhodobou tradici. Protože na trhu
roste poptávka po absolventech, kteř í jsou
schopni samostatné experimentální a laboratorní práce, zpracování dat či kvaliﬁkované obslu-

www.facebook.com/
FacultyofScienceMU

PřF MU poskytuje vysokoškolské vzdělání
v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických, geograﬁckých a geologických. Cílem je příprava budoucích odborných i vědeckých pracovníků a učitelů středních

Pohled do jedné z laboratoří.
Foto: Oliver Staša.

Studium přírodních věd se bez špičkového vybaveni neobejde.
Foto: Oliver Staša.

www.sci.muni.cz

pořádáme řadu aktivit, které jim pak pomohou
v rozhodování při výběru jejich dalšího studia na
v ysoké škole. Radost nám dělají i v ynikající
vztahy s absolventy. Těší nás, že když pracují ve
ﬁrmách a podnicích, a narazí na problém, k jehož řešení nemají dostatečné zázemí nebo vybavení, obrátí se na fakultu a pokračují s námi ve
spolupráci.
Jasný obrázek fakulty si vytvoříte poté, co blíže prozkoumáte informace o širokém spektru výzkumné a pedagogické činnosti našich ústavů.
Přeji vám příjemné čtení!
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Vědecké úsilí pohledem našeho studenta
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ﬁrmami, jako jsou Diamo, Moravské naftové
doly, RWE, ON Semiconductor v Rožnově
a další. Snažíme se studenty připravit tak, aby
se po ukončení studia mohli okamžitě zapojit do
řešení aktuální problematiky v praxi svého vybraného oboru.

„V současné době jsem doktorským studentem
organické chemie PřF MU. Ve snaze zvýšit svou
atraktivitu na pracovním trhu jsem se začal plně
věnovat organické syntéze a stal jsem se součástí
skupiny medicinální chemie. Hnacím motorem
je pro mne pocit, že jsem schopen něčemu poro-

Objevujte s námi svět přírodních ved a matematiky.
Foto: Oliver Staša.

zumět. Když se vám podaří připravit novou a ještě k tomu zajímavou molekulu po několika měsících či letech úsilí, máte neobyčejnou radost
z dobře vykonané práce.“
Mgr. Lukáš Maier, doktorand PřF MU,
držitel Ceny Jean-Marie Lehna za chemii 2013

„Přijďte studovat do nejmodernějšího
vědecko výzkumného areálu v naší zemi.“
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity
Foto: Oliver Staša.

STRUKTURA FAKULTY:
Centrum pro výzkum toxických látek
v prostředí
Geograﬁcký ústav
Národní centrum pro výzkum biomolekul
Ústav antropologie
Ústav biochemie
Ústav botaniky a zoologie
Ústav experimentální biologie
Ústav fyzikální elektroniky
Ústav fyziky kondenzovaných látek
Ústav geologických věd
Ústav chemie
Ústav matematiky a statistiky
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Naše studentky a geopark.
Foto: Oliver Staša.
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toxických látek v prostředí –
RECETOX
NÁŠ ÚSTAV V ČÍSLECH:
celkový počet zaměstnanců. .
počet profesorů . . . . . . . .
počet docentů . . . . . . . . .
počet studentů
v bc. a mgr. studiu . . . . . . .
počet PhD studentů . . . . . .
počet postdoktorandů . . . . .
počet publikací
v impaktovaných časopisech
za rok 2012 . . . . . . . . . . .
za rok 2013 . . . . . . . . . . .

. 154
. . .9
. . .6
. 150
. . 87
. . 12

. . 49
. . 65

KONTAKTY:
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta

Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí –
RECETOX
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Kateřina Šebková, PhD, M.A.
Tel.: +420 549 49 3063
E-mail: sebkova@recetox.muni.cz
http://www.recetox.muni.cz/

Významné projekty v ČR,
rozsáhlá síť mezinárodní spolupráce
Centrum RECETOX se zaměřuje na studium vztahů mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy, včetně sledování
jejich důsledků na místní, regionální a globální úrovni. Vyvíjíme nové přístupy ke studiu environmentální distribuce, přenosu, bioakumulace a účinků kontaminantů, zahrnující hodnocení environmentálních i zdravotních rizik,
environmentální modelování, biostatistiku
a environmentální informatiku. Široký odborný záběr pracovníků Centra umožňuje zkoumat mezioborové vztahy mezi kontaminací
ekosystémů a zdravím populace, biologickou
rozmanitostí nebo k limatickými změnami,
hodnotit lokální i regionální dopady a vyvíjet
nové remediační či sanační technologie. Vědecká činnost Centra probíhá ve dvanácti pracovních skupinách sdružených do čtyř vědeckých programů.
RECETOX je od roku 2010 rovněž součástí
České cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur. Výzkumná infrastruktura RECETOX pracuje v režimu otevřeného přístupu

a poskytuje tak své přístrojové i lidské kapacity
k využití českým a zahraničním vědcům z univerzit, odborných pracovišť i odborníkům ze
státní správy či průmyslu. V roce 2013 Centrum
řešilo 44 výzkumných projektů, z toho 9 mezinárodních a 35 národních. Mezinárodní spolupráce s vědeckými partnery, organizacemi OSN
i průmyslovými partnery v posledních letech
přivádí do Centra RECETOX odborníky z celého světa. Dlouhodobě spolupracujeme s 53 zeměmi. Zahraniční vědci a studenti z 20 zemí
tvoří 22 % pracovníků Centra, takže nikoho nepřekvapí, že hlavním dorozumívacím jazykem
je u nás angličtina.
RECETOX vyvíjí a poskytuje nové metody
odběru a chemických analýz vzorků prostředí
a bioty, testy toxicity, dlouhodobé/velkoplošné
terénní studie i cenná data pro matematické modely predikce dopadů i rizik toxických látek.
Více informací o jednotlivých výzkumných
programech a dostupném přístrojovém vybavení: http://w w w.recetox.muni.cz /res/f ile/
pdf/recetox-brozura2012-cesky-optim.pdf.

Mezioborové environmentální vzdělávání
Druhým pilířem naší činnosti je vzdělávání,
a to nejen vzdělávání univerzitních studentů, ale
i odborníků z praxe a široké veřejnosti. Ke studiu
nabízíme obory Chemie životního prostředí,
Ekotoxikologie a Matematická biologie.Teoretické přednášky a kurzy zaměřené na nejrůznější
aspekty chemie životního prostředí, environmentální analýzy, ekotoxikologie, toxikologie
a ekologie doplňují soubory laboratorních a terénních praktických cvičení. Ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity poskytujeme další kurzy zaměřené na

analýzu medicínských i environmentálních dat
a modelování. Připravujeme studenty v souladu
s potřebami trhu práce, vyučujeme také předměty s mezioborovou environmentální tematikou –
udržitelný rozvoj, environmentální management,
politika a legislativa, hodnocení životního cyklu
(LCA), odpadové hospodářství, sanační technologie a hodnocení environmentálních dat – na jejichž výuce spolupracujeme s osmi partnerskými
subjekty a odborníky z praxe. Samozřejmostí
jsou i pravidelné semináře, exkurze a stáže na
partnerských pracovištích u nás i v zahraničí.

S vědou se vyplatí začít brzy
Nedílnou součástí pedagogických aktivit Centra je systematická práce s talentovanými studenty
středních škol. Pracovníci Centra pro ně pořádají
kurz Vědecké souvislosti experimentálních problémů, korespondenční kurz ViBuCh nebo mezinárodní soutěž n-trophy. Během roku řada střed-

ních škol z celé České republiky využívá možnost
návštěvy našich laboratoří analytické chemie
a ekotoxikologie. Další programy nabízíme pro
základní školy, jak se dočtete na našem webu.
Další informace: http://www.recetox.muni.
cz/index.php?pg=studium-a-vzdelani.

Ochrana prostředí a zdraví v praxi
Dalším krokem naší práce je přenos výsledků
do průmyslové praxe, ochrany zdraví nebo legislativy a pak jejich využití. Centrum nejen získává, ale i poskytuje informace v rámci celosvětově
veřejně přístupných informačních systémů,
v nichž zpracováváme například data z monitorovacích sítí (MONET) a ukazujeme v mapách
a grafech stav kontaminace životního prostředí
(www.genasis.cz). Pro světové potřeby sledování
perzistentních organických polutantů (POPs)

jsme připravili portál www.pops-gmp.org. V ČR
i zahraničí se podílíme na zavádění certiﬁkovaných metodik, nových technologií či legislativy.
Dlouhodobě spolupracujeme s par tner y
z příbuzných vědeckých oborů, ze státní správy,
mezinárodních organizací OSN, z průmyslu
a komerčního sektoru při chemických a toxikologických analýzách vzorků a interpretaci environmentálních dat, při tvorbě legislativy či nových technologií.

„V Centru RECETOX se zabýváme
dopady chemického znečištění na
životní prostředí. Studujeme,
jak se chemické látky do prostředí
dostávají, jak se v něm mohou
pohybovat, jak jsou transformovány
na jiné, a jaké to má důsledky pro živé
organismy. V budoucnu vidíme nové
plány a cíle – chtěli bychom se
posunout z laboratoře blíž k lidem
a věnovat se environmentální
epidemiologii a zaměřit se na to,
jaké mají chemické látky v prostředí
dopad na lidské zdraví.“
Prof. RNDr. Jana Klánová, PhD,
ředitelka Centra pro výzkum
toxických látek v prostředí –
RECETOX PřF MU
Foto: Kateřina Šebková, RECETOX.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Centrum RECETOX tvoří:
Čtyři vědecké programy:
Environmentální chemie a modelování
Proteinové inženýrství
Organická fotochemie
a supramolekulární chemie
Ekotoxikologie
Tři jednotky výzkumné infrastruktury:
Stopové analytické laboratoře
Environmentální informační systémy
Epidemiologická databáze ELSPAC
Dva aplikační týmy:
Národní centrum pro toxické látky
Regionální centrum
Stockholmské úmluvy
Sledování kontaminace vodního prostředí
prostřednictvím pasivních vzorkovačů.

Kapalinová chromatograﬁe.
Foto: Oliver Staša.

Flowbox – zařízení pro práci s toxickým materiálem ve sterilním prostředí.
Foto: Jakub Gregor, archiv RECETOX.
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Staňte se geografy či kartografy

Geografický ústav

Geograﬁcký ústav zajišťuje výuku ve dvou
studijních programech odborného bakalářského a magisterského studia – v programu geograﬁe a kartograﬁe a v programu aplikovaná geograﬁe. Studium je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené předev ším na v ýchov u
budoucích odborných a vědeckých pracovníků
v daném oboru, nebo jako studium dvouoborové. To může směřovat buď k získání kvaliﬁkace
učitele, nebo se jedná o mezifakultní studium
dvou oborů s možností pokračování v jednooborovém studiu v navazujících magisterských
studijních programech. Ústav dále garantuje

Usnadňujeme cestu k cíli
a vytíženost středoevropských letišť, kvalitu
života na sídlištích i rozsah a úroveň přeshraniční spolupráce, městské trasy vozíčk á ř ů
a změny rozmístění průmyslu v České republice, stěhování na předměstí a volební preference
v okresech.
Současné výzkumné směry kartograﬁe a geoinformatiky jsou zaměřeny na analýzu rozsáhlých souborů dat (Big data), kognitivní aspekty
kartograﬁcké tvorby, tj. hledání odpovědi na
otázku, jak různí uživatelé v různých situacích
mapy čtou a pracují s nimi? Toto je zvláště důležité pro další výzkumné téma zaměřené na využívání map pro předcházení a zvládání krizových
situací, ať už operátory operačního střediska,
které řídí celou operaci, záchranáři zasahujícími
přímo v terénu nebo jinými účastníky krizové
události.
V neposlední řadě je naší pracovní náplní
tvorba specializovaných map pro lidi se zdravotním postižením, například vozíčkáře či nevidomé osoby.
Další informace o výzkumné činnosti Geograﬁckého ústavu lze získat na adrese http://geogr.muni.cz/vyzkum.

www.geogr.muni.cz

Výzkumná činnost Geograﬁckého ústavu
má dlouholetou tradici v oblasti fyzické i sociální geograﬁe, mladším odvětvím je kartograﬁe a geoinformatika.
Ve fyzické geograﬁi je naše pozornost upřena na dynamické krajiny říčních niv. Studujeme
vlivy a důsledky povodní či vývoj koryt vodních
toků. Říční nivy jsou i významnými koridory
pro šíření ﬂóry a fauny, věnujeme se studiu migrace rostlin i fauny, studujeme zajímavé útvary
Země, například ty, které vznikly v dobách ledových. V rámci studia kolísání a změn klimatu
se snažíme na základě systematických přístrojových měření, dokumentárních pramenů či šířky letokruhů stromů klima za několik posledních století rekonstruovat. Na našem ústavu
mají tradici polární výzkumy, které jsou spojeny
především s vybudováním antarktické stanice
J. G. Mendela a jejím vědeckým programem
(http://geogr.muni.cz/polarni-ekologie).
Uvnitř sociální geograﬁe se spojuje základní
výzkum s aplikací. Jsme silní v interdisciplinárním výzkumu a skrze něj dáváme řadě aktuálních témat prostorov ý rozměr. Analyzujeme
kromě jiného i vývoj maloobchodní sítě v Brně

Studujeme vlivy a důsledky povodní
či vývoj koryt vodních toků.

Polární výzkumy jsou spojeny s vybudováním antarktické stanice J. G. Mendela.
Foto: Archiv ústavu.
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výuku ve třech studijních oborech doktorského
studia a to v oborech fyzická geograﬁe, kartogra ﬁe, geoinformatika a dálkov ý pr ůzkum
Země a regionální geograﬁe a regionální rozvoj.
Naše výuka je realizována také v terénu a v laboratořích (http://geogr.muni.cz/laborator-environmentalni-geograﬁe). Podrobné informace
o systému studia jsou k dispozici na webových
stránkách (http://geogr.muni.cz/uchazeci-o-studium), na kterých si případní zájemci mohou prohlédnout i vybrané příklady studentských prací (http://geogr.muni.cz/ukazky-studentskych-praci).

Geografie je základem většiny veřejných aktivit
Geografie je věda, která stojí na pomezí věd
přírodních a společenských. Jejím předmětem
zájmu je krajinná sféra a vzájemné interakce
mezi přírodním prostředím a lidskou společností. Geografické je vše co souvisí s prostorem
a například většina rozhodnutí ve státní správě
má prostorový charakter. Výsledky naší vědecké práce přenášíme do výuky, ale také do veřejných diskusí, do každodenního rozhodování
úředníků a politiků, do plánovacích politik
a strategií. Mimo jiné, trhy práce zkoumáme
také a naši absolventi se na nich neztrácejí.
Spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních institucí, mezi něž patří napřík lad
Centrum pro výzkum globální změny (CzechGlobe), National Drought Mitigation Centre
v Nebrasce, USA či WSL Zurich, Švýcarsko.

V poslední době jsme se podíleli na tvorbě
dvou významných atlasových děl – Atlasu podnebí Česka a Atlasu krajiny České republiky.
Ve spojení s odborem zdraví Magistrátu města Brna náš ústav vydal Atlas přístupnosti města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu
(http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/
sprava _mesta /magistrat_mesta _brna /OZ/
Atlas _prist upnosti _ 2012.pdf ). Odbornou
i laickou veřejnost by mohly zaujmout aktivit y spojené s digita lizací unik átní mapové
sbírky ústav u. Tato sbírka byla založena již
v r. 1921 a v současné době čítá více než 18 tis.
položek. Její podstatnou část tvoří tzv. staré
tisky – tedy mapy vydané před r. 1850 a unikátní kolekce Moravik – blíže viz http://mapy.
geogr.muni.cz/.

Výuka geograﬁe se soustředí na zkoumání aktuálních společenských problémů.
Foto: Rastislav Bača.

„Geograﬁe nezřídka sdílí výzkumná
témata s řadou přírodovědných oborů,
ale také se sociology, ekonomy,
regionalisty, urbanisty či politology.
Geograﬁe se ptá KDE? a PROČ?
a jako odpověď poskytuje nové
poznatky uspořádané v prostorových
souvislostech.“
Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.,
ředitel Geograﬁckého ústavu PřF MU
Foto: Rastislav Bača.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Říční krajina
Klimatologie
Polární ekologie
Centrum pro regionální rozvoj
Laboratoř geoinformatiky
a kartograﬁe
Laboratoř environmentální geograﬁe

Na našem ústavu mají dlouhodobou
tradici polární výzkumy.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Národní centrum
pro výzkum biomolekul
NÁŠ ÚSTAV V ČÍSLECH:
celkový počet zaměstnanců. . . .
počet profesorů . . . . . . . . . .
počet docentů . . . . . . . . . . .
počet studentů
v bc. a mgr. studiu . . . . . . . . .
počet diplomantů. . . . . . . . . .
počet PhD studentů . . . . . . . .
počet postdoktorandů . . . . . . .
(z toho 25 sdíleno s CEITEC MU)
počet publikací
v impaktovaných časopisech
za rok 2012 . . . . . . . . . . . . .
za rok 2013 . . . . . . . . . . . . .

KONTAKTY:
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta

Národní centrum
pro výzkum biomolekul
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Tel.: +420 549 49 6744
E-mail: ofﬁce@ncbr.muni.cz
www.ncbr.muni.cz

28
.6
.9
71
36
94
30

10
92

Poznání struktury a funkce molekul
nachází uplatnění např. při vývoji nových léků
Výzkum v Národním centru pro výzkum biomolekul (NCBR) se orientuje na zkoumání
proteinů, nukleových kyselin, sacharidů a dalších molekul, které hrají v ýznamnou roli ve
fungování živ ých buněk. Poznání struktury
a funkce těchto molekul umožňuje pochopit biochemické procesy v buňkách a hledat cesty
k jejich ovlivnění, což nachází uplatnění kupříkladu při vývoji nových léků a léčebných metod. Například studium DNA pomáhá pochopit mechanismy stojící za vznikem zhoubných
nádorů a přináší poznatky využitelné pro jejich
léčbu. Náš výzkum v oblasti funkční genomiky
a proteomiky se soustředí na objasnění mechanismů regulujících růst a vývoj rostlin, dále na
epigenetické procesy související s diferenciací
buněk a také na úlohu telomer v procesech udržování stability genomu. Studium proteinů nacházejících se na povrchu nebezpečných bakterií může napomoci v léčbě nemocí způsobených
těmito bakteriemi. Kromě medicínských aplikací jsou získané znalosti využívány při výzkumu biosenzorů, které umožňují rychlé rozpo-

znání nebezpečných chemických látek v prostředí nebo v lidském organismu.
Výzkum na našem ústavu je soustředěn do
několika oblastí. Laboratoř NMR spektroskopie využívá šest špičkových NMR spektrometrů pro stanovení struktury biomolekul a studium jejich vlastností. Laboratoře pro termody n a m ic k á a k i net ic k á mě ř en í u mo ž ňují
experimentálně studovat vzájemné interakce
proteinů a malých molekul. Velká část našeho
výzkumu je věnována nukleovým kyselinám,
kde jsou studovány procesy poškození a opravných mechanismů DNA a procesy zpracování
a degradace RNA. Naše laboratoř nanobiotechnologie využívá mikroskop atomárních sil,
který umožňuje zkoumat povrch různých materiálů nebo buněk s přesností na jednotlivé
atomy. Experimentální metodiky jsou doplněny metodami výpočetní chemie a molekulového modelování, které nám umožňují simulovat
chování biomolekul na atomární úrovni a detailně tak pochopit jejich chování a vzájemné
interakce.

Studenti získávají znalosti
o struktuře biologicky významných molekul
NCBR nabízí možnosti studia v bakalářských, magisterských a doktorských oborech
Chemoinformatika a bioinformatika, Strukturní chemie, Genomika a proteomika a Biomolekulární chemie. Studenti během studia získají
znalosti o struktuře biologicky významných molekul, výzkumu jejich interakcí a modiﬁkací,
které jsou podstatou regulačních mechanismů
v buňkách a vývojových procesů organismů, metodách strukturní analýzy pomocí technik NMR
a rentgenové difrakce, metodách molekulární
biologie, biochemie, mikrobiologie, výpočetní
chemie, informace o biologicky zajímavých databázích a biologické aplikaci poznatků o struktuře a funkci molekul.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích. Studenti mají možnost podílet se na výzkumné činnosti ústavu. Zejména
studenti doktorských programů mohou využít
blízké spolupráce mezi NCBR a špičkovým výzkumným pracovištěm CEITEC (www.ceitec.
muni.cz). Díky spolupráci ústavu se zahraničními pracovišti mohou studenti získat zkušenosti
s mezinárodní spoluprací včetně pobytů na zahraničních pracovištích. Absolventi studia nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu nebo v komerční praxi, zejména v oblasti
farmacie, návrhu léků, medicínského výzkumu,
biotechnologie a potravinářství nebo při vývoji
IT produktů biomedicínského zaměření.

Centrum disponuje špičkově vybavenými
laboratořemi
NCBR se pravidelně účastní řady akcí, při
kterých se s jeho činností mohou seznámit studenti středních škol nebo i široká veřejnost. Je
možné si prohlédnout laboratoře nebo se zúčastnit tematicky zaměřených přednášek.
V oblasti spolupráce s komerčním sektorem
může NCBR nabídnout rozsáhlé odborné zkušenosti pracovníků a špičkové technické vybavení laboratoří. Laboratoře disponují 6 NMR spektrometry (950/850/700/700/600/500 MHz) pro
měření v kapalné i pevné fázi, dále je k dispozici

krystalizační robot Mosquito, povrchová plazmová rezonance Biacore 3000, mikrokalorimetry, mikroskop atomárních sil Ntegra, špičkově
vybavené biochemické a molekulárně biologické
laboratoře, mikroskopické vybavení pro buněčnou biologii a cytogenetiku, kvalitní instrumentaci pro proteomickou analýzu v podobě špičkových hmotnostních spektrometrů, výpočetní
klastry (cca 800 procesorových jader) a software
pro výpočetní chemii, chemoinformatiku a bioinformatiku.

„Výzkum biomolekul umožňuje
nahlédnout do mechanismů fungování živých systémů cestou analýzy
struktury základních stavebních jednotek, zejména proteinů, nukleových
kyselin a sacharidů. Výsledky tohoto
výzkumu nachází významné uplatnění například při vývoji nových léčiv
a mají také důležitý přínos k rozvoji
biotechnologií.“
Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.,
ředitel Národního centra
pro výzkum biomolekul PřF MU
Foto: Oliver Staša.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Laboratoř biomolekulární NMR
spektroskopie
Laboratoř funkční genomiky
a proteomiky
Laboratoř glykobiochemie
Laboratoř kontroly kvality RNA
Laboratoř nanobiotechnologií
Laboratoř rekombinace a oprav DNA
Laboratoř strukturní biologie genové
regulace
Laboratoř struktury a dynamiky
nukleových kyselin
Laboratoř výpočetní chemie

950 MHz NMR spektrometr.
Foto: Oliver Staša.

Místnost operátorů NMR slouží k řízení dvou 700 MHz a jednoho 600 MHz NMR spektrometru.
Foto: Archiv NCBR.

NMR spektrometr 950 MHz je nejvýkonnějším zařízením tohoto typu ve střední Evropě. Přístroj slouží ke stanovení
atomární struktury biologicky významných molekul a výzkumu jejich vlastností. Foto: Oliver Staša.
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Výuka využívá multimédia i terénního výzkumu

Ústav antropologie

Vedle standardní výuky se studenti detailně
seznámí s tradičními i pokročilými metodami
biologické antropologie. Pro studenty jsme vytvořili řadu multimediálních, virtuálních výukových materiálů a učebních pomůcek, které
usnadňují studium biologie člověka a její variabi l it y ht t p : //a nt h r o p. s c i . mu n i . c z /p a g e .
yhtml?id= 478 a http://anthrop.sci.muni.cz/
page.yhtml?id=557. Široké spektrum dalších
modulových učebních textů nabízí Panoráma bi-

Zajímá nás výzkum biologie lidských populací
zemí pro koncepci oboru jako celku, orientuje se
na ﬁlozoﬁi a metodologii celostní antropologie,
zkoumání sociokulturních systémů, společenských struktur a kultur, zvláště rituálů, náboženství, zvyků, společenských institucí i mezilidských
vztahů, včetně antropologie sexuality i antropologie smrti. Právě toto oddělení zajišťuje školní
antropologicko-archeologický výzkum Diváky,
vydává syntetické, studijní i populární publikace
a pořádá tematické semináře i výstavy.
Oddělení paleoantropologie, které řídí Jiří
Svoboda, vede interdisciplinární výzkum fylogeneze člověka v jeho klimatickém, environmentálním a kulturním kontextu. Konkrétním příkladem je komplexní studium časného Homo sapiens
v areálu Dolní Věstonice – Pavlov a Předmostí (ve
spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR),
ale doplňující funkce má také paleoantropologický výzkum v Africe (Egypt, Etiopie), výzkum posledních lovců sběračů (severní Čechy) a etnoarcheologicky orientovaný výzkum současných populací severní Sibiře.
V rámci projektu OPVK FITEAMP rozvíjíme spolupráci s Max-Planck Gesellschaft Leipzig
a univerzitami Tübingen a Poznań.

http://anthrop.sci.muni.cz/

Koncepce ústavu a jeho rozvoje vychází z komplexního pojetí antropologie, která zkoumá biologii lidských populací a etnických skupin v kontextu jejich fylogeneze a ontogeneze, adaptací, chování a sociokulturních vazeb. Tím navazuje na
tradici zavedenou předchozími vedoucími ústavu
(profesoři V. Suk, J. Beneš, J. Malina).
Oddělení biologické antropologie, které vede
Petra Urbanová, se zabývá studiem biologických
vlastností člověka a variability lidských populací
v minulosti i současnosti. Životní podmínky a socioekonomické faktory ovlivňující zdravotní stav
i biologickou rozmanitost našich předků rekonstruujeme na základě studia kosterních pozůstatků člověka. Využíváme k tomu jak tradiční metody (osteometrie), tak pokročilé postupy využívající počítačovou podporu. Metody 3D záznamu
objektu přenáší výzkum zcela do prostředí počítače (virtuální antropologie). Podílíme se na vývoji nových metodických postupů s uplatněním
v bioarcheologii a forenzních vědách. Hodnotíme
výživový stav či tělesné proměny české populace
v posledních desetiletích.
Oddělení sociokulturní antropologie, kde je
vedoucím Jaroslav Malina, vytváří syntetické zá-

Faciální skener.
Foto: Oliver Staša.

Antropologové při práci používají moderní počítačové vybavení.
Foto: Oliver Staša.

KONTAKTY:
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta

Ústav antropologie
Vinařská 5, 603 00 Brno
KONTAKTNÍ OSOBA:
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Tel.: +420 549 49 1432
E-mail: antrop@sci.muni.cz
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ologické a sociokulturní antropologie http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js10/panorama/
web/moduly.html.
Studenti se přímo účastní terénního výzkumu a zpracování autentického kosterního materiálu, konkrétně světoznámých nalezišť časného
Homo sapiens v Dolních Věstonicích – Pavlově,
raně středověkého kostrového pohřebiště v Divákách a podle situace i na dalších lokalitách
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=210.

Určování kosterních nálezů,
ale i zajímavé výstavy
Digitální obrazové výstupy používaných postupů (3D modely/CT data) umožňují vytvářet
rozsáhlé databáze; např. 3D databázi lidských obličejů (obsahuje přibližně dva tisíce modelů) s využitím v klinických lékařských oborech, kriminalistice a s přímou aplikací pro identiﬁkaci jedince ve forenzních vědách. Údaje o současných
populacích aplikujeme například ve sportovní či
vývojové antropologii nebo v ergonomii při inovaci norem v nábytkovém designu či simulaci ideálního pracovního prostředí. Archeologickým institucím nabízíme spolupráci při určení a analýze
lidských i zvířecích kosterních nálezů.
Ústav se věnuje také propojování vědy, kultury a umění včetně pořádání seminářů a výstav
výtvarného umění zaměřených na aktuální antropologická témata.
Ústav vydává časopis Anthropologia integra
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532

Zkoumání a měření lebky je typickou činností antropologů.
Foto: Oliver Staša.

a společně s Archeologickým ústavem AV ČR
monogra ﬁckou řadu Dolnověstonické studie
http://www.arub.cz/publikace/dolnovestonicke-studie.
Pro studenty i širokou veřejnost jsou určena
také encyklopedická díla, jmenovitě:
J. Malina, ed.: Encyklopedie antropologie
http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/encyklopedie.html.
J. Svoboda: Předkové. Evoluce člověka http://
www.academia.cz/predkove-evoluce-cloveka.
html.
J. Svoboda: Počátky umění http://www.academia.cz/pocatky-umeni.html.
J. Malina, ed.: Encyklopedie sexuality, erotiky
a lásky všech kultur světa http://anthrop.sci.muni.
cz/page.yhtml?id=597.
J. Malina, ed.: Člověk – auto – encyklopedie
http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=598.

„Stejně jako každý živý organismus
funguje díky dokonalé souhře svých
buněk, tkání a orgánů, dokáže lidská
společnost přežívat a rozvíjet se díky
dobré součinnosti svých prvků – lidí,
skupin a celých kultur. Pochopení
mechanismů jejich vzájemného
působení je klíčové pro náš
další rozvoj.“
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.,
ředitel Ústavu antropologie PřF MU
Foto: Oliver Staša.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Oddělení biologické antropologie
Oddělení sociokulturní antropologie
Oddělení paleoantropologie

3D sken obličeje.
Foto: Oliver Staša.
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Co nabízíme studentům?

Ústav biochemie

Pedagogická činnost našeho ústavu je založena na výuce biochemických disciplín pro studenty biochemie, chemie a biologie v bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programech. Výuka včetně praktických cvičení
je vedena v moderně vybavených učebnách a laboratořích Univerzitního kampusu Bohunice,
jak se dozvíte v sekci „Výuka“ na webu našeho
ústavu.
Studenti se mohou na ústavu zabývat širokým spektrem ústavních problematik při výběru témat závěrečných a doktorských prací. Další témata jsou nabízena našimi spolupracovníky
z univerzit, Akademie věd České republiky
i dalších výzkumných ústavů. Řada studentů

Výzkumné aktivity

www.sci.muni.cz/cz/UBCH/

Ústav se zabý vá v ýzkumem metabolismu
mikroorganismů, živočichů a rostlin i rozvojem (bio)analytických metod. U půdní bakterie
Paracoccus denitrificans se studují molekulární
mechanismy vybraných oxidačně-redukčních
reakcí, jejich metabolické funkce, a identifikují se proteiny zapojené v redoxní regulaci genové exprese. U acidofilních sirných bakterií se
identifikují proteiny energetického metabolismu a řeší mechanismy oxidace síry a sulfidových
minerálů vzhledem k aktivitě bakterií v biotechnologii a biogeochemických procesech.
Dále se studuje molekulární podstata nemocí
člověka, jako např. Alzheimerova nemoc, schizofrenie, obezita, oligodoncie a hypodoncie
a využití DNA diagnostiky ve vývoji diagnostických metod pro detekci virových a bakteriálních agens z klinického materiálu. U rostlin
se studuje molekulární podstata onemocnění
po napadení patogenem, odhalují se vlastnosti
signálních molekul a možnosti jejich využití
pro zv ýšení rezistence zemědělsky v ýznamných plodin. Proteiny zapojené do interakce
mezi bakteriálními patogeny a hostitelskou
buňkou jsou předmětem studia u infekčních

Analýza metabolitů kultury z bioreaktoru
pomocí LC/MS. Foto: Oldřich Janiczek.

Před vzorkováním z bioreaktoru.
Foto: Oliver Staša.

. 384
. . 57
. . .7

. . 12
. . 31

KONTAKTY:
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta

Ústav biochemie
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
KONTAKTNÍ OSOBA:
Stanislava Fousová
Tel.: +420 549 49 1425
E-mail: biosekre@chemi.muni.cz

onemocnění lidí i rostlin. Charakterizace vazebných míst proteinů může umožnit cílené
návrhy inhibitorů. Biochemie a fyziologie se
spojují ve studiu metabolismu jodu a hormonů
štítné žlázy. Metabolomický výzkum uplatňuje
moderní separační metody ve sledování metabolismu léčiv, neinvazivním hodnocení kvality
embryí při asistované reprodukci a stanovení
metabol it ů v m i k robiá l n íc h, rost l i n nýc h
a kmenov ých buňkách. Aplikace biosensorů
souvisí s analýzou potravin a klinických vzorků, vyvíjejí se multiplexní bioanalytické systémy s optickým a elektrochemickým výstupem.
Proteomický výzkum zavádí nové metody identifikace, kvantifikace a charakterizace proteinů a molekulárních komplexů. Identifikují se
nové bioma rker y nádorov ých onemocnění
a proteiny ve studiu fyziologie denitrifikačních
a sirných bakterií. V letech 2013–2014 se řešilo 16 grantových projektů, z toho jsou dva zahraniční (OPVK). Mezi spolupracující instituce patří například Ohio State University, State
University of New York, State University of
Sao Paulo, INRA France, ETH Zürich, University of Genoa aj.

získává zkušenosti v kolektivech srovnatelných
s mezinárodní špičkou daného oboru.
Absolventi se uplatňují v široké interdisciplinární oblasti mezi chemií a biologií; od enz y mologie, molekulární biologie, k linické
a analytické biochemie, mikrobiální, rostlinné
a živočišné fyziologie, až po biotechnologii zahrnující výzkum i průmyslovou aplikaci různých organismů. Setkat se s nimi můžete jak ve
vědecké sféře na univerzitách, v ýzkumných
ústavech a ústavech akademie věd, tak i v průmyslu, biotechnologických a zemědělských
pracovištích, zdravotnictví (po obdržení příslušného certiﬁkátu) nebo kontrolních laboratořích kvality.

Co nabízíme veřejnosti a komerčnímu sektoru?
Během „dnů otevřených dveří“ seznamujeme středoškoláky s biochemií i ústavem. Naši
zaměstnanci se podílejí na středoškolské odborné činnosti. Spolupráce se středními školami je pro nás velice důležitá.
Organizujeme letní školy pro středoškolské
studenty i učitele, včetně praktických cvičení
a připravujeme popularizační přednášky a videa pro veřejnost.
Aplikované sféře nabízíme poradenství v zavádění a optimalizaci produkce rekombinantních proteinů, DNA diagnostických metod,
komplexních a cílených proteomických a metabolomických analýz. Dále nabízíme účast ve

Bioanalytická laboratoř.
Foto: Oldřich Janiczek.

vývoji biosensorů, analýzy na bázi bio sensorů
a sekvenační a transkriptomické analýzy vzorků nejrůznějšího původu.
Laboratoře v yužívají nejrůznější moderní
biochemické, molekulárně genetické a analytické přístroje (například densitometry, zařízení pro vysokorozlišovací 2-D gelovou elektroforézu, laboratorní bioreaktory, TOC analy zátor, rea l-time PCR c yk ler y, genetick ý
analyzátor a NGS sekvenátor, HPLC/ MS,
GC/MS, CE/MS, FPLC, LC/TOF, v ysoce
citliv ý f luorimetr, f luorescenční mikroskop,
impedanční analyzátor, programovatelný injekční analyzátor aj.

„Život je jeden z nejtěžších
a biochemie se snaží porozumět jeho
projevům a mechanismům. Proto lze
nalézt biochemiky všude tam, kde se
studují a využívají (bio)molekuly
a metabolické procesy realizované
jakýmikoli organismy.“
Doc. Ing. Martin Mandl, CSc.,
ředitel Ústavu biochemie PřF MU
Foto: Oliver Staša.

LABORATOŘE ÚSTAVU:
Analytická biochemie
Biochemické regulace
Biochemie denitriﬁkačních bakterií
Biosensory
Environmentální biotechnologie
Glykobiochemie
Molekulární fyziologie
Molekulární patologie
Proteomika

Aplikace biopostřiku ve fytotronu.
Foto: Oliver Staša.
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V laboratoři s moderními mikroskopy.
Foto: Oliver Staša.

Zkoumání přírody očima evoluční i molekulární
ekologie a systematiky
Botanika a zoologie jsou obory zahrnující širokou škálu směrů, které na našem ústavu spojuje jednoznačně ekologie a molekulární biologie. Základními zaměřeními Ústavu botaniky
a zoo logie (ÚBZ) jsou biosystematika rostlin
včetně moderních metod evoluční a molekulární
biologie a analýzy genomu, výzkum vegetace
a ekologie rašelinišť včetně paleoekologie a analýzy společenstev. Věnujeme se modelování vlivu
klimatických změn na utváření vegetace. Jsme
nositelem projektu centra excelence PLADIAS:
Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre.
Malá skupina kryptogamologie se zabývá biologií a ekologií hub, sinic a řas.
Dalším základním směrem je u nás výzkum
suchozemských bezobratlých se dvěma laboratořemi arachnologie a půdní biologie. Skupina
parazitologie se zabývá komplexním studiem
bio logické diverzity cizopasníků a koevoluce
parazito-hostitelských systémů a molekulárních interakcí. Pracoviště je nositelem prestižního projektu center excelence (ECIP – Evropské centrum ichtyoparazitologie), který podpo-

ruje práci přibližně 40 mladých vědců z 12 zemí
5 kontinentů na fakultě a dvou spolupracujících
ústavech AV ČR. Na ÚBZ se věnujeme také
hydrobiologii, zaměřené konkrétně na studium
ekologie tekoucích vod a pramenišť. Další pracovní skupina se specializuje na studium drobnýc h savc ů , předev ším letounů (netopý r ů
apod.). Ústav pořádá mezinárodní workshopy
a konference, naposledy šlo o 17. mezinárodní
konferenci European Vegetation Survey.
ÚBZ nabízí možnosti studia bakalářského,
magisterského, doktorského programu (obory
botanika, zoologie, ekologie, parazitologie
a hydrobiologie) jak v prezenční formě, tak i ve
formě kombinované s distančním studiem. Výuka i výzkum probíhají v moderně vybavených
učebnách a laboratořích v nové části Univerzitního kampusu Bohunice.
Studentům nabízíme zapojení do široké mezinárodní spolupráce a osvojení si nejmodernějších metod molekulárních, evolučně ekologických, molekulárně ekologických, včetně aplikace
nejmodernějších mikroskopických a zobrazova-

Důležitou součástí studia botaniky a zoologie jsou terénní a praktická cvičení.
Foto: Oliver Staša.

cích technik. Pracujeme metodami klasické taxonomie a systematiky, analýzy populací, společenstev a ekosystémů.
Naši absolventi se uplatňují ve výzkumných
institucích (vysoké školy, akademie věd, muzea),
orgánech státní správy a územních samospráv

(ministerstvo životního prostředí, referáty či odbory životního prostředí, územního plánování
apod.), veřejných organizacích (orgány ochrany
přírody, krajiny a životního prostředí, přírodovědná muzea) a soukromých organizacích zabývající se ochranou životního prostředí.

Listování historickými herbáři
i experimentální zahrada
ÚBZ nabízí základním a především středním školám řadu možností jak rozšířit jejich výuku biologie. Pořádáme aktivity pro studenty
i středoškolské učitele. Školám, ale i veřejnosti
(například při dnech otevřených dveří) nabízíme odborně vedenou prohlídku našich sbírek
a vybraných laboratoří, včetně experimentální
zahrady a skleníku. Náš herbář čítá 630 tisíc položek (http://botzool.sci.muni.cz/herbarium.

php?lang=cz), zoologické sbírky obsahují více
než tisíc preparátů bezobratlých a dermoplastických preparátů obratlovců. Pochlubit se můžeme i unikátními exponáty, například preparátem v yhynulého holuba stěhovavého, nebo
herbářovými položkami z počátku 19. století.
Ústav pravidelně pořádá letní kurzy pro graduované biology se zaměřením na určování organismů a hodnocení populací a společenstev.

Informačně nabité webové databáze,
fotogalerie fauny a flóry

„Botanika a zoologie jsou pořád
základem biologických věd; každý
graduovaný biolog by měl znát alespoň základní zástupce naší ﬂóry
a fauny, jejich biologii a ekologii.
Avšak současná botanika, zoologie
a ekologie se již dávno nenachází jen
v poznávací fázi, ale ve fázi soﬁstikovaných analýz a syntéz vysvětlující
procesy a vztahy v přírodě.“
Doc. RNDr. Jan Helešic, PhD,
ředitel Ústavu botaniky a zoologie
PřF MU
Foto: Oliver Staša.

Jsme rádi, že zaměstnancům a studentům nabízíme práci s moderními mikroskopickými
a zobrazovacími technikami, jakými jsou například konfokální mikroskop (společně s LF MU),
systém pro sledování dějů v živ ých buňkách
(CellR), ﬂuorescenční mikroskopy, ale i vysokorychlostní HD kamera. Z našich přístrojů pro
molekulární biologii zmiňme alespoň Sekvenátor – ABI 3130 Genetic Analyzer, CyFlow ML

s 100- nebo 200-mW zeleným laserem, Ploidy
Analyser PA1 s HBO lampou nebo Real time
PCR cycler RotorGene 6000.
Na webových stránkách ústavu najdete odkaz
na rozsáhlou informační databázi Vegetace České
republiky http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/,
Galerii ﬂory a vegetace http://www.sci.muni.cz/
botany/vegsci/galerie.php?lang=cz a Botanickou
fotogalerii http://www.botanickafotogalerie.cz/.

Skleníky fakultní botanické zahrady lákají k exkurzím studenty středních škol i širokou veřejnost.
Foto: Antonín Reňák.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Pracovní skupiny:
Biosystematika rostlin
Výzkum vegetace
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Výzkum terestrických bezobratlých
Hydrobiologie
Parazitologie
Zoologie obratlovců
Společné laboratoře,
společná pracoviště:
Herbář
Chemie vody, sedimentů a půdy
Molekulární biologie a průtoková
cytometrie
Laboratoř speciální mikroskopie
Geograﬁcké informační systémy a IT
Knihovna a dokumentace
Experimentální zahrada a skleník
Laboratoře pro chov vodních
organismů
Laboratoře pro pěstování rostlin
v deﬁnovaných podmínkách
(klimaboxy)
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Enzymy a bakterie pro biotechnologie

Ústav experimentální biologie

Cílem Loschmidtových laboratoří oceněných
Evropskou laboratoří pro molekulární biologii
a americkou nadací Howard Hughes Medical Institute je interdisciplinární výzkum v oblasti pro-

Polární výzkum

I buňky si povídají
Ústav experimentální biologie (ÚEB) Přírodovědecké fakulty MU vznikl v roce 2006 a s celkovým počtem 144 zaměstnanců patří mezi největší ústavy této fakulty. Výzkum zde probíhá na
celkem šesti odděleních s nejrůznějším odborným zaměřením. Pozornost několika našich laboratoří je zaměřena na buněčné signalizace,
které zodpovídají za řízení buněčného růstu, dě-

lení, diferenciace a smrti, a tím ovlivňují vývoj
organismu. Poznání buněčných komunikací je
klíčové pro pochopení patologických stavů, které vyplývají z jejich defektů. Získané výsledky
jsou využitelné v oblasti prevence, diagnostiky
a hledání nových terapeutických postupů, například u poruch embryonálního vývoje, imunitních a nádorových onemocnění.

Nestabilní genom
Faktorem určujícím zdraví člověka během jeho
života je nesporně stabilita genomu a schopnost ji
udržovat. Podíl genetických a vnějších faktorů
při vzniku nemocí a vad analyzuje lékařská genetika. Laboratoř molekulární cytogenetiky je specializované genetické pracoviště, jehož hlavním
vědeckým tématem je výzkum nestability geno-

teinového inženýrství a syntetické biologie. Zaměřujeme se na pochopení strukturně-funkčních vztahů enzymů a zlepšení jejich užitných
vlastností pro biotechnologie.

mu člověka na úrovni strukturních i početních
změn chromozomů pomocí molekulárně cytogenetických metod. Získané poznatky mají významné aplikace v klinické medicíně, slouží k odhalování příčin některých vrozených geneticky
podmíněných onemocnění či k bližší charakterizaci biologických vlastnosti zhoubných nádorů.

Mikrobi všude kolem nás
tální polutanty nebo usilují o identiﬁkaci klinicky či potravinářsky významných bakterií. Zkoumáme také možnosti v y užití bakteriofág ů,
především k léčbě stafylokokových infekcí.

http://www.sci.muni.cz/UEB/

Několik našich laboratoří se zaměřuje na molekulární diagnostiku a proteomiku patogenních
mikroorganismů, jiné studují aktivity mikroorganismů s potenciálem degradovat environmen-

Výuka metod měření fotosyntézy.
Foto: Oliver Staša.

Studium všech oborů vyučovaných na ÚEB probíhá v moderním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.
Studenti mají možnost pracovat v nových, špičkově vybavených laboratořích. Foto: Oliver Staša.

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin uskutečňuje část svého výzkumu na Antarktidě. Jde
zejména o studium biodiverzity heterotrofních
a autotrofních mikroorganismů žijících v různých typech antarktického prostředí, jejich ekologické a stresové fyziologie. Pomocí nejrůzněj-

ších metod provádíme komplexní výzkum fotosyntézy zdejších mechů, lišejníků, řas a sinic
a vliv změny klimatických faktorů na tento proces. Rovněž jsou zde studovány populace ryb
v příbřežních vodách ostrova Jamese Rose a jejich ekto- a endoparazité.

Unikátní česká sbírka
Česká sbírka mikroorganismů je specializované pracoviště, které uchovává kultury mikroorganismů pro potřeby základního i aplikovaného výzkumu, pro biotechnologické využití a výuku. Výzkumná práce se zaměřuje mimo

jiné na taxonomii grampozitivních koků z klinického materiálu i z prostředí, nebo na taxonomii vodních hyfomycet. Velké množství zajímavých vzorků pochází z antarktických výprav našich kolegů.

Foto: Oliver Staša.

STRUKTURA ÚSTAVU:

Poznejte nás
Výzkumné projekty Ústavu experimentální
biologie jsou na špičkové úrovni, což dokládají publikace v prestižních vědeckých časopisech a udělené mezinárodní patenty. Usilujeme
o úzkou spolupráci experimentátorů a teoretiků, solidaritu mezi týmy i kvalitní školení mladých kolegů v přátelském a tvůrčím prostředí.

„Dobré mezilidské vztahy přinášejí
pozitivní energii a zlepšují výkon.“
Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
ředitel Ústavu experimentální
biologie PřF MU

Kromě vlastní vědecké a pedagogické činnosti
se pracovníci ústavu věnují také popularizaci
vědy. Pravidelně pořádáme exkurze, dny otevřených dveří, účastníme se Noci vědců, pořádáme letní školy či podporujeme nadané studenty v rámci středoškolských odborných činností.

Mikroskop je stále nezbytným pomocníkem dnešního genetika.
Foto: Aleš Ležatka.

Oddělení genetiky
a molekulární biologie
Oddělení mikrobiologie
Oddělení fyziologie
a imunologie živočichů
Oddělení fyziologie
a anatomie rostlin
Česká sbírka mikroorganismů
Loschmidtovy laboratoře

Pracujeme s nejmodernějším vybavením.
Foto: Oliver Staša.
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Nanotechnologie – obor budoucnosti
úpravy – CEPLANT. Centrum bylo možné založit díky ﬁnanční podpoře v rámci Operačního
programu Výzkum a v ý voj pro inovace (OP
VaVpI). Jeho cílem je poskytovat přístup k nejmodernějším technologiím povrchových úprav
materiálů i odborné poradenství zejména malým
a středním podnikům v ČR.
V roce 2011 byl také za ﬁnanční podpory OP
VaVpI a díky společnému úsilí několika brněnských univerzit i výzkumných organizací založen v Brně Středoevropský technologický institut
(CEITEC). Institut se soustřeďuje na špičkový
výzkum v oblasti materiálů a tzv. life sciences,
klade velký důraz na spolupráci jednotlivých výzkumných skupin a interdisciplinaritu výzkumných témat. Bližší informace o této skupině viz
na webových stránkách: http://www.ceitec.eu/
ceitec-mu/plasma-technologies/rg9.
Dík y v ý zkumnému záměr u i dotaci EU
mohl být ÚFE vybaven nejmodernějším přístrojovým vybavením a zařadil se tak k vyspělým evropským pracovištím. Kromě unikátních
zdrojů plazmatu pro povrchové úpravy materiálů a tvorbu nových nanomateriálů tak ÚFE
disponuje špičkovými přístroji v oblasti povr-

www.physics.muni.cz/kfe/index.html

Ústav fyzikální elektroniky (ÚFE) staví své
základy na více jak padesátileté tradici výzkumu,
vývoje a aplikací nízkoteplotního plazmatu, nanotechnologií i spolupráce s průmyslovými podniky. Pracovníci se soustředí na vývoj nových
metod a plazmových systémů pro úpravu povrchů nejrůznějších materiálů a to jak za nízkého,
tak za atmosférického tlaku, dále vyvíjejí technologie povrchového opracování materiálů nebo
nanášení tvrdých a ochranných tenkých vrstev či
diagnostiky plazmatu a počítačových simulací.
Také provádí transfer těchto technologií do průmyslu. ÚFE je špičkovým vědeckovýzkumným
pracovištěm v oblasti plazmových úprav povrchů
polymerů, skel, dřeva a kovů.
Oddělení obecné fyziky a didaktiky v rámci
ÚFE je zaměřeno na vzdělávání budoucích učitelů fyziky pro střední školy. Zabezpečuje výuku fyzikálně didaktických předmětů, na které se podílejí i zkušení středoškolští učitelé, a kurzů obecné
fyziky, zejména pro studenty nefyzikálních oborů. Spravuje rozsáhlé demonstrační sbírky.
V roce 2010 bylo zúročeno mnohaleté úsilí
založením Regionálního VaV centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové

Nízkotlaký doutnavý výboj – diagnostika
plazmatu. Foto: Vít Kovalčík.

Ovládání systému pro magnetronové naprašování pro nanášení tenkých vrstev na materiály.
Foto: Vít Kovalčík.
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chové a objemové analýzy materiálů (http://ceplant.cz/cz/research/equipment/). Díky napojení ÚFE na CEITEC je možné také využívat

rozsáhlou infrastrukturu centrálních laboratoří CEITEC (http://www.ceitec.eu/core-facility/list/).

Učení se od odborníků
Kromě kvalitního studia perspektivního, moderního a rychle se rozvíjejícího oboru může pracoviště ÚFE nabídnout studentům přístup ke
špičkovému vybavení CEPLANT a CEITEC pro
fyzikální a chemické analýzy povrchů a zároveň
kontakty i možnost učení se od odborníků z průmyslu nebo jiných výzkumných organizací v České republice i zahraničí.
Pracoviště se může pyšnit mnoha úspěšnými
spolupracemi s podniky v ČR, ale spolupracuje
také s institucemi v zahraničí. ÚFE má uzavřeny
smlouvy o výměně učitelů a studentů v rámci programu Erasmus+ s deseti významnými evropskými univerzitami. Studenti ÚFE tak pravidelně vyjíždějí do zahraničí v rámci studijní nebo pracovní

stáže, kde získávají zkušenosti a znalosti v oboru.
V souvislosti se vzděláváním učitelů oddělení
obecné fyziky a didaktiky udržuje těsné kontakty
s prostředím středních škol, realizuje řadu vzdělávacích a popularizačních akcí zaměřených na
studenty a učitele středních a základních škol i veřejnost. Vedle fyzikálních soustředění, kurzů pro
učitele, popularizačních i vzdělávacích přednášek
a fyzikálních laboratoří pro středoškolské studenty stojí za zvláštní zmínku dvě aktivity, které jsou
v českém prostředí unikátní. Za prvé je to Fyzikální kavárna, pravidelné odborné setkání učitelů
fyziky všech stupňů, jejich studentů a sympatizující veřejnosti. Druhou aktivitou jsou fyzikální
programy pro střední školy.

„Ústav fyzikální elektroniky
je výborná značka s dobrou pověstí.“
Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.,
ředitel Ústavu fyzikální elektroniky
PřF MU
Foto: Oliver Staša.

Poskytujeme veškerý servis při zavádění
plazmových technologií do výrobních procesů
Díky špičkovému vybavení a tradici ÚFE v oblasti vývoje a aplikací nízkoteplotního plazmatu
jsme schopni rychle, ﬂexibilně a vysoce odborně
reagovat na požadavky zejména malých a středních
podniků i velkých průmyslových partnerů v oblasti aplikací plazmových a nanotechnologických povrchových úprav. Průmyslovým podnikům poskytujeme široké spektrum poradenských služeb při
zavádění nových plazmových technologií do výrobních procesů, včetně možností pilotního testo-

vání plazmových úprav v rámci již stávajících výrobních linek. Nabízíme i komerční služby komplexních analýz materiálů a jejich povrchu.
Díky svým technologiím a silným vazbám na
české i evropské výzkumné skupiny je ÚFE špičkovým pracovištěm, na které se mohou ﬁrmy i výzkumné instituce obracet se svými problémy a potřebami. A to s vědomím, že se jim dostane kvaliﬁkované podpory na úrovni současného stavu
vědeckého poznání.

Plazmový multitryskový systém pro úpravu povrchu materiálů.
Foto: Vít Kovalčík.

Klouzavý obloukový výboj.
Foto: Vít Kovalčík.
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Dobrodružství poznání s velkým aplikačním
potenciálem
lotní supravodiče, nebo topologické izolátory
v systému BiTeSe. ÚFKL spolupracuje s prestižními institucemi v zahraničí, např. s Ústavem Maxe Plancka ve Stuttgartu, Keplerovou
univerzitou v Linci, Univerzitou Fribourg
a mnoha dalšími. Podrobnější informace o publikovaných výsledcích lze najít na http://www.
physics.muni.cz/uf kl/Publications/, ukázky
laboratorního vybavení na http://www.physics.
muni.cz/uf kl/Laboratore.shtml. Dobrou představu o současném i minulém dění na ÚFKL
může přinést také prohlídka referátů v seminářích: http://www.physics.muni.cz/uf kl/Semina re.sht m l. Nejv ý zna mnějším pa r t nerem
ÚFKL v aplikacích je On Semiconductor CR,
Rožnov pod Radhoštěm, v rámci společné laboratoře LDDA.
Téměř celý kolektiv ÚFKL se angažuje v budování Středoevropského technologického institutu CEITEC, http://www.ceitec.cz/, zejména
v programu pokročilých mikro- a nanotechnologií, http://w w w.ceitec.cz/ceitec-mu/funkcni-vlastnosti-nanostruktur/rg1. Špičkové pří-

www.physics.muni.cz/ufkl

Fyzika kondenzovaných látek studuje nepřeberné bohatství jevů, daných obrovskou variabilitou uspořádání atomových jader a elektronů.
Přestože je dnes chování kondenzované hmoty
v mnoha situacích docela dobře známo a pochopeno, objevují se nečekané výsledky s dosti velkou frekvencí – zhruba jeden za rok. Byly mezi
nimi i takové události, jako objev tranzistorového efektu (Bellovy laboratoře, 1947); ten odstartoval revoluci ve výpočetních a komunikačních technologiích. Kromě pohybu náboje v kovech, izolátorech, polovodičích a strukturách
z nich vytvořených (MOS, CMOS) je v poslední době věnována mimořádně velká pozornost
interakcím kondenzovaných látek a světla,
v aplikacích se kromě elektroniky prosazuje i fotonika.
Výzkum na ÚFKL pokrývá několik témat
strukturních a optických vlastností objemových
materiálů a vrstevnatých struktur.
Prioritami jsou např. nízkorozměrné kvantové systémy (kvantové jámy, drát y a tečky
v systémech IV-IV, III–V a II–VI), vysokotep-

Lasery sestavené s pomocí ÚFKL pomáhají i v chemickém výzkumu fakulty.

Student Pavel Friš při práci s vakuovým infračerveným elipsometrem.
Foto: Oliver Staša.
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strojové vybavení přináší podstatné zlepšení podmínek pro experimentální výzkum i výchovu
studentů. K současnému a budoucímu zaměření:
jasnou prioritou je základní výzkum, kde je detailní plánování ošidné. Můžeme tušit, jakým
směrem se budeme ubírat, můžeme a musíme si

několik cílů vytknout. Nakonec ale hodně stojíme o to, aby se objevilo nějaké překvapení, mimo
naše plány. CEITEC chce fungovat jako dobré
výzkumné pracoviště, chceme realizovat naše
cíle, ale náš plán není přesný, nemůže být přesný
a ani by neměl být přesný.

Poptávka po absolventech našeho oboru roste
ÚFKL zajišťuje v součinnosti s dalšími fyzikálními ústavy výuku v základních kurzech fyziky na fakultě, včetně rozsáhlých laboratorních
cvičení. Dále zajišťuje specializované kurzy
v magisterském studiu odborné fyziky a diplomové práce zaměřené na fyziku kondenzovaných látek. Podstatným způsobem se také podílí na mezifakultním studiu fyzikálního inženýrst ví (spolu s FSI V UT, zaměření na optiku
a technologie) a na bakalářském a magisterském
studiu optometrie (s LF MU). Laboratorní výuka v nižších ročnících je systematicky doplňována experimentálními bakalářskými projekty
a nabídkou výběrových praktik. Pokročilá laboratorní výuka ve vyšších ročnících ve stále větší
míře v y užívá špičkové v ýzkumné aparatur y

ústavu (rtg difraktometry, optické spektrometry
a elipsometry, Ramanovské a luminiscenční
spektrometry, mikroskopy AFM). ÚFKL disponuje unikátní výukovou laboratoří s čistými
prostorami pro polovodičové technologie, http://
w w w.physics.muni.cz/uf kl/equipment/CleanRoom.shtml.
Ústav je také pověřen organizačním zajištěním výuky biofyziky. Na ÚFKL byla vybudována specializovaná laboratoř, která umožňuje řešení bakalářských a magisterských projektů,
http://www.physics.muni.cz/biophys/. V současné době registrujeme nedostatek absolventů
našeho oboru, kteří mají možnost uplatnit se ve
výzkumných institucích (vysoké školy, ústavy
akademie věd) i v průmyslových podnicích.

Středním školám nabízíme motivační exkurze,
podnikům expertízu
a využití špičkového vybavení
V areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské
ulici je možné uspořádat exkurze do polovodičových laboratoří s čistými prostorami.

Podnikům používajícím pokročilé technologie nabízíme konzultace a využití přístrojové
techniky.

Přístroj umožňuje velmi citlivě sledovat nízkoenergiové excitace v kondenzovaných látkách, v širokém rozsahu
frekvencí a teplot. Foto: Oliver Staša.

„Fyzika kondenzovaných látek je
symbiózou fundamentální zajímavosti
a přímé aplikovatelnosti.“
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.,
ředitel Ústavu fyziky
kondenzovaných látek PřF MU
Foto: Oliver Staša.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Spektroskopie, reﬂexe
a transmise světla
Elipsometrie
Ramanská spektroskopie
Optická a AFM mikroskopie
Rentgenové laboratoře pro studium
difrakce a reﬂexe
Chemická laboratoř
Elektronická a mechanická dílna

Po hodinách strávených v laboratoři je
„náměstíčko“ areálu osvěžením.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Ústav geologických věd

ratoř je zaměřena na analytické zpracování převážně anorganických materiálů. Laboratoř studující ﬂuidní inkluze v minerálech vyhodnocuje
kapaliny, plyny a pevné látky, které byly uzavře-

ny v minerálu při jeho vzniku. Laboratoř migrace polutantů zkoumá krátkodobé a dlouhodobé
interakce mezi vodním a horninovým prostředím ve statickém a dynamickém uspořádání.

Co znamená studovat geologii?
NÁŠ ÚSTAV V ČÍSLECH:
celkový počet zaměstnanců. . . . 50
počet profesorů . . . . 3 + 2 emeritní
počet docentů . . . . . . . . . . . 11
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v bc. a mgr. studiu . . . . . . . . 213
počet diplomantů. . . . . . . . . . 31
počet PhD studentů . . . . . . . . 66
počet postdoktorandů . . . . . . . 16
počet publikací
v impaktovaných časopisech
za rok 2012 . . . . . . . . . . . . . 34
za rok 2013 . . . . . . . . . . . . . 31
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Umožňujeme využít bohatství Země:
Náš výzkum je společensky užitečný
Moderní geologické disciplíny s využitím poznatků dalších přírodovědných oborů (fyziky,
chemie, matematiky a dalších) zkoumají a umožňují tak pochopit principy fungování planety
Země jako celku. Při tom řeší i problémy dnešní
společnosti, které vznikly v důsledku těžby a využívání nerostného bohatství, produkce průmyslových odpadů, zástavby v rizikových oblastech
a mnoha dalších dopadů lidské činnosti.
Současný geologický výzkum na Ústavu geologických věd (ÚGV) se orientuje na problematiku migrace látek v prostředí a jejich působení
na ekosystémy i člověka; hledá nové možnosti

využívání nerostných surovin pro energetiku
i výzkum a využití nových materiálů; modeluje
pohyby částí zemských desek; na základě paleontologických nálezů upřesňuje hranice geologických období; díky dovednostem v inženýrské
geologii zjišťuje stabilitu hornin pro stavby; v oblasti hydrogeologie řeší proudění a kontaminace
podzemních vod. Vedle toho také spolupracujeme s obory, jako je například lékařství v souvislosti s výzkumem vzniku ledvinových kamenů
a mnoho dalších. Novými poznatky se moderní
geologie snaží přispět k vytváření lepších životních podmínek pro nás všechny.

klad Georadis, MND, RWE, DIAMO, ČGS,
SÚRAO). V rámci projektů se aktuálně řeší celosvětová otázka ukládání jaderného odpadu.
S tím souvisí vyhledávání stabilních hornin
bez puklin a rizika zemětřesení nebo dosahu
vody. Zároveň při geologické činnosti hledáme
přírodní těsnící materiály, které zastaví případný
pohyb radionuklidů.
Dále zkoumáme mokřadní systémy vznikající
v místech, kde se na povrch dostávají znečištěné
důlní a další vody. Kontaminované vody jsou právě díky přírodním mokřadům zbavovány rozpuštěných těžkých kovů a dalších nebezpečných látek. Pokud jsou tyto látky odstraňovány pomocí
průmyslových technologií, dochází k produkci
dalších toxických látek, které je nutno následně
bezpečně ukládat, a navíc je k tomu třeba využití energií.

„Geologie je kouzelná tím, že se v ní
snoubí řešení základních otázek, jako
je vznik planety Země, původ a vývoj
života a principy chování složitě
provázaných systémů, s ryze
praktickými otázkami, jako je zajištění
surovin pro lidskou společnost,
hledání cest trvale udržitelného
rozvoje a hodnocení vlivu člověka na
prostředí.“
Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.,
ředitel Ústavu geologických věd
PřF MU
Foto: Oliver Staša.

Široké spektrum výzkumu
hornin a jejich minerálů, geochemického vývoje prostředí ovlivněného lidskou činností, hydrogeologie, geoarcheologie a v ý voje krajiny
v kvartéru.
V laboratoři s elektronovou mikrosondou jsou
vyhotovovány analýzy minerálů. Chemická labo-

https://www.facebook.com/chci.byt.
geolog

Ústav geologických věd se zabývá spektrem
geologických, geochemických, hydrogeologických a environmentálních disciplín, které pokrývá pole geodynamického vývoje Země a její
stavby, vývoj života od paleozoika po současnost, procesy vzniku vyvřelých a přeměněných

Mikroskopie v polarizovaném světle.
Foto: Oliver Staša.

Modelování vzniku pásků v horninách pomocí syntetických gelů.
Foto: Oliver Staša.

www.ugv.cz

ÚGV nabízí možnosti studia bakalářského,
magisterského, doktorského programu, a to jak
v prezenční formě, tak i v kombinované s distanční výukou. Výuka i výzkum probíhají nejen
v moderně vybavených učebnách a laboratořích,
ale také v terénu a v unikátním výzkumném experimentálním pracovišti štoly Josef, které je situováno uvnitř bývalého průzkumného důlního
díla.
Absolventi mají možnost uplatnit se ve výzkumných institucích, orgánech státní správy
a územních samospráv, veřejných organizacích,
soukromých organizacích zabývající se těžbou
i zpracováním nerostných surovin, stavební geologií, hydrogeologií či ochranou životního prostředí.
Viz www.ugv.cz, Chci studovat a Student.
Velká část vědecko výzkumných projektů se
odehrává ve spolupráci se společnostmi (napří-

V našich sbírkách uvidíte i dinosauří zub
Školám a veřejnosti nabízíme prohlídku mineralogických, petrograﬁckých a paleontologických sbírek s odborným výkladem. Naše mineralogická sbírka dnes obsahuje přes 11 tisíc minerálů, petrologická sbírka téměř 3 tisíce vzorků
hornin, paleontologická sbírka více jak 5 tisíc ex-

Mezi exponáty našich sbírek jsou opravdové rarity.
Foto: Oliver Staša.

ponátů. V areálu na Kotlářské ulici je možné využít pro exkurze nově otevřeného geoparku. Ve
spolupráci s Českou geologickou službou pravidelně pořádáme odborné exkurze a přednášky,
účastníme se programů pořádaných při brněnské
Hvězdárně a planetáriu.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Laboratoř s elektronovou
mikrosondou
Chemická laboratoř
Laboratoř ﬂuidních inkluzí
Laboratoř migrace polutantů
Laboratoř experimentální geochemie

Měření koncentrací hlavních až stopových
prvků v minerálech. Foto: Oliver Staša.
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Bez chemických procesů by nebyl život na Zemi

www.ustavchemie.sci.muni.cz

Ústav chemie ve své v ýzkumné a v ýukové
činnosti pokrývá všechny základní oblasti chemie – anorganickou, organickou, analytickou
a fyzikální, zajímavých výsledků dosahuje také
při výzkumu moderních materiálů a v oblasti
péče o národní kulturní dědictví v oboru chemie konzervování i restaurování.
Laboratoř medicinální chemie a Laboratoř
organické syntézy jsou zaměřeny především na
design a přípravu nových netriviálních organických sloučenin s deﬁnovanou biologickou
aktivitou. V popředí zájmu jsou zejména modulátory procesů opravy poškození DNA a buněčné diferenciace, které jsou potenciálně využitelné v moderní protinádorové terapii.
V poslední době zde byly objeveny například
nové inhibitory vybraných proteinových kináz,
biologicky aktivní karbocyklické nukleosidové
analogy a inhibitory nukleáz. Výzkum probíhá
ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU a Meziná rodním cent rem k l inického v ý zk umu
(ICRC).
Pracovní skupina organické a supramolekulární chemie si klade za cíl připravovat látky,
které jsou schopny vázat organické či anorga-

Práce chemika vyžaduje soustředění.
Foto: Oliver Staša.

Naši studenti při práci v laboratoři laserové spektrometrie.
Foto: Oliver Staša.
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nické molekuly a ionty. Využití mohou tyto látky nacházet při čištění odpadních vod, detekci
a odstraňování toxických aniontů a podobných
aplikacích. Výsledkem výzkumu je mimo jiné
objev nové látky, bambusurilu, s mimořádnými
schopnostmi v komplexaci aniontů.
Výzkum fotochemické skupiny zahrnuje
mezioborové projekty v oblasti chemie, fyziky
a environmentálních věd, jako jsou syntéza
i studium fotochemického chování tzv. fotoaktivovatelných molekul, tj. sloučenin, které
účinkem světla spouštějí svoji chemickou nebo
biologickou aktivitu, nebo mechanistické a environmentální studie fotochemického chování
organických sloučenin v matrici ledu a sněhu.
Ústřední metodou, která slouží k pochopení
všech studovaných dějů a reakcí, je laserová záblesková fotolýza.
Laboratoř atomové spektrochemie se věnuje
studiu interakce pulsního laserového záření
s pevnými látkami a v y užití laserové ablace
i laserového mik roplazmat u pro pr vkovou
a izotopovou analýzu pevných geologických,
archeologických a paleontologických materiálů. Spektrometrie laserem buzeného mikro-

plazmatu a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmovým zdrojem ve spojení s laserovou ablací se zde v y užívá
k prvkovému a izotopovému mapování biologických tkání a biominerálů.
Originální přístroje pro bioanalytickou chemii jsou vyvíjeny v Laboratoři bioanalytické instrumentace. Zde sestrojený analyzátor doby
letu umožňuje snížit řádově dobu nutnou pro
hmotnostní spektrometrická zobrazení. Jiným
příkladem je vyvinutí nových technik pro zavádění vzorku do atomového spektrometru, jako
je tepelné odpařování diodovým laserem oceněné v soutěži Česká inovace. Techniku lze využít pro přímé stanovení těžkých kovů v krvi
bez jakýchkoli úprav.
V oblasti chemie materiálů probíhá výzkum
nehydrolytické sol-gelové syntézy a charakterizace porézních metalosilikátových a metalofosfátových materiálů pro katalýzu, připravují
se koordinační polymery s luminiscenčními
a magnetickými vlastnostmi, sonochemicky

a solvotermálně jsou syntetizovány prekurzory
pro přípravu nanočástic kovů, oxidů a chalkogenidů. Úspěšně se také rozvíjí teoretické studium strukturních, magnetických a termodynamických vlastností intermetalických fází,
magnetismu na hranicích zrn či výpočty fázových diagramů metodou CALPHAD.
Výzkumná aktivita Laboratoře biofyzikální
chemie a bioelektrochemie (LABIFEL) je zaměřena především na elektrochemické metody
a jejich aplikace v oblasti biofyzikální chemie.
Pracoviště LABIFEL se dlouhodobě orientuje
na elektrochemii nukleových kyselin a jejich
složek. Mezi významnou prioritu patří objev
a objasnění oxidačního signálu guaninu (G pík)
na visící rtuťové elektrodě. G pík je citlivým
indikátorem strukturních změn oligonukleotidů, a dává tak možnost nejen velmi rychle
rozlišit DNA- od RNA-oligonukleotidů, ale
i sledovat interakci fragmentů nukleových kyselin s léčivem, s ionty solí nebo se složkami
pufrů.

Co čeká studenty chemie?

„Velmi mne mrzí, když často slyším
slovo chemie v souvislosti
s označením něčeho špatného,
nezdravého či jinak škodlivého,
přestože chemie má zásadní význam
při dosahování a udržení současné
kvality lidského života, zdraví
a technického rozvoje. Změna
vnímání chemie společností je jedním
z našich důležitých úkolů.“
Doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.,
ředitel Ústavu chemie PřF MU
Foto: Oliver Staša.

Výuka chemie probíhá ve všech úrovních
studia od bakalářského, kde se kromě všeobecného oboru chemie, který je solidním základem
pro další magisterské studium, nabízí i možnost specializovaného studia, přes magisterské
obory anorganické, organické, analytické, fyzikální, materiálové chemie a chemie konzervování a restaurování, až po kvalitní doktorské
studijní programy v přímé návaznosti na výzkumné projekty.

Laboratoř laserové spektrometrie.
Foto: Oliver Staša.

Studentům jsou k dispozici moderně zařízené laboratoře v Univerzitním kampusu Bohunice i možnost podílet se na výzkumu při práci
ve výzkumných laboratořích a skupinách ústavu
už od počátku jejich studia. Ve v ýzkumných
skupinách se setkávají se zahraničními kolegy,
rozvíjí se systém přednášek zahraničních odborníků v rámci studijních programů navštěvují spolupracující pracoviště v Evropě i USA
a účastní se konferencí doma i v zahraničí.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Oddělení analytické chemie
Oddělení anorganické chemie
Oddělení fyzikální chemie
Oddělení materiálové chemie
Oddělení organické chemie

Při práci s laboratorními vzorky.
Foto: Oliver Staša.
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Ústav matematiky a statistiky

Rozvíjíme široké spektrum nástrojů vědy
Matematické obory svůj výzkum orientují
na oblast základního výzkumu a na oblast aplikovaných věd. V oblast základního výzkumu se
řeší převážně problémy algebry, geometrie a diferenciálních rovnic. Aplikovaná matematika
úzce spolupracuje s jinými vědními obory a vytváří pro ně metody a nástroje, které vycházejí
z množství oblastí matematiky, jako jsou statistika, numerická matematika, diferenciální a di-

ferenční rovnice, matematické programování,
teorie her, teorie řízení, teorie grafů, data mining, credit scoring a mnohé další. Vědecký výzkum na ÚMS probíhá v oblasti algebraických
metod s aplikačním potenciálem v oblasti geometrie a fyziky, v oblasti geometrických metod
s aplikacemi ve fyzice i v oblasti diferenciálních, diferenčních rovnic a rovnic na časových
škálách.

Poskytujeme cenné údaje
ÚMS spolupracuje například s Masarykovým
onkologickým ústavem na analýzách přežití nebo
vlivu různých faktorů na prognózu rakoviny,
s GÚ PřF na modelování EUV záření na stanici
J. G. Mendela v Antarktidě, s Českým hydrometeorologickým ústavem na zpracování srážkových dat nebo s ﬁrmou Home Credit v oblasti

scoringových metod. Ústav pořádá pravidelné semináře (více na https://www.math.muni.cz/veda-a-vyzkum/poradane-seminare.html) a vydává časopis Archivum Mathematicum http://emis.
muni.cz/journals/AM. Více se dočtete na stránce https://www.math.muni.cz/veda-a-vyzkum/
vyzkum-a-vyuka.html.

Kotlářská 2, 611 37 Brno
KONTAKTNÍ OSOBA:
Radka Paliánová
Tel.: +420 549 49 1482
E-mail: palian@math.muni.cz

Studenti se zapojují do řešení reálných problémů

https://www.math.muni.cz/

Ústav matematiky a statistiky nabízí možnosti studia prezenčního bakalářského a magisterského programu a doktorského programu v pre-

„Nejlepší učební pomůcka je chyba“.
Foto: Antonín Reňák.

Znalosti matematiky jsou na trhu práce dobře uplatnitelné.
Foto: Rastislav Bača.

zenční nebo kombinované formě. Přehled oborů
bakalářského studia najdete na adrese https://
www.math.muni.cz/pro-uchazece/uchazeci-

-bakstudium/143-prehled-oboru-bc-studium.
html. Ve výuce nám jako pedagogům jde především o to, abychom studentům umožnili pochopit vysvětlovanou látku, protože matematice je
třeba porozumět, nedá se naučit nijak jinak. Pro
v ýuku máme k dispozici moderně v ybavené
učebny a počítačové učebny s kvalitním matematickým softwarem (Matlab, Maple, Statistica,
SAS, R, Sage). Studentům nabízíme stále bohatší oborovou nabídku, zájemci o bakalářské studium si mohou zvolit obory Aplikovaná matematika pro víceoborové studium, Finanční a pojistná
matematika, zcela nový obor Modelování a vý-

počty, dále Obecnou matematiku, Statistiku
a analýzu dat nebo Matematiku se zaměřením na
vzdělávání. Absolventi mají možnost uplatnit se
ve výzkumných institucích (vysoké školy, akademie věd), v ekonomické a ﬁnanční sféře (banky,
pojišťovny a další ﬁnanční instituce), orgánech
státní správy (statistický úřad, ale i další), veřejných a soukromých organizacích (vzdělávací instituce, instituce zpracovávající data, programátorské ﬁrmy apod.). Na stránce https://www.
math.muni.cz/pro-uchazece/uchazeci-ohlasy-absolventu.html najdete ohlasy některých našich absolventů.

Firmám a institucím nabízíme know-how,
možnost spolupráce a stáží
ÚMS má k dispozici široké počítačové vybavení, matematický a statistický software a potřebné
znalosti k jeho využití. Nabízí tak studentům možnost spolupracovat na problémech vědy a výzkumu
s vědci ústavu, ale také s dalšími institucemi, jako
jsou Český hydrometeorologický ústav, další ústa-

vy PřF a Lékařské fakulty MU, IBA, banky a pojišťovny, společnost Home Credit, a.s.). Vážíme si
spolupráce s institucemi, kterým nabízíme spolupráci v podobě stáží našich studentů. Vidíme totiž,
že práce na reálných problémech je zajímavá a přínosná pro obě spolupracující strany.

Organizujeme řadu aktivit pro učitele
a studenty středních škol
Pro studenty středních škol připravujeme popularizační přednášky, pro jejich vyučující semináře zaměřené na širokou škálu oblastí výuky
středoškolské matematiky. V rámci projektu
OPVK Vzdělávání budoucích středoškolských
učitelů přírodních věd a informatiky vznikl informační portál pro všechny zájemce o výuku

přírodních věd Učit se učit_http://www.ucitseucit.cz/. Náš ústav se podílí na přípravě Matematické olympiády pro střední školy, organizujeme
korespondenční seminář Brkos http://brkos.
math.muni.cz/ a KoMar http://komar.math.
muni.cz/, pořádáme rovněž internetové soutěže
MathRace a BrLoH.

Studium matematiky si žádá soustředění, ale jde nám to s úsměvem.
Foto: Antonín Reňák.

Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.,
ředitel Ústavu matematiky
a statistiky PřF MU
„Příroda se vyvíjí podle skrytého řádu
a matematikové jej odkrývají.
Skládanka života není pro jednotlivce,
ale pro organismus zvaný lidstvo.
My, lidské bytosti, přirozeně hledáme
v běhu světa řád a smysl. Nástroje
jsme zdědili po geometrech starého
Řecka a naše pátrání po hlubších
pravdách pokračuje dál.“
Leonard Mlodinow, Eukleidovo okno.
Foto: Rastislav Bača.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Oddělení algebry a geometrie
Oddělení aplikované matematiky
Oddělení didaktiky matematiky
Oddělení matematické analýzy
Laboratoř výpočetní techniky

Cenné zdroje dat pro studium poskytuje
i fakultní knihovna. Foto: Rastislav Bača.

Proměnné hvězdy a hvězdný vítr

Ústav teoretické fyziky
a astrofyziky

Dlouhodobě se náš ústav věnuje – a jde o tradiční oblast zájmu astrofyziky v České republice – fyzice proměnných hvězd. Jde o hvězdy,
které mění svou světelnou intenzitu, a to s různou frekvencí, přičemž důležité je mít pozorovací série sto a více let. Astrofyzici se snaží zjistit, proč se toto děje. Může jít jen o nějakou
„skvrnu“, kvůli které ta hvězda září v některém
místě méně, a když se otočí touhle skvrnou
k Zemi, intenzita vyzařovaného světla se zmenší. I zde na našem ústavu se sledují různé me-

Studenty učíme především myslet vědecky
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Chceme vychovat člověka, který umí myslet vědecky, tj. umí identiﬁkovat a řešit problémy určitými způsoby. Nemělo by být důležité, v jaké konkrétní oblasti. Konkrétní a hodně aplikované znalosti velice rychle zastarávají. U nás na ústavu učíme
studenty myslet určitým způsobem a detaily nejsou
důležité. U moderní strunové teorie už spojení
s praxí vůbec zřejmé není. Tam je hlavním cílem
pochopit do detailu, jak věc funguje.I když cílem
není vymyslet nějaké konkrétní aplikace, je pravděpodobné, že tyto myšlenky s nějakým odstupem
přinesou nějaké nové poznatky či aplikace.

Česká republika je členským státem ESO (Evropská jižní observatoř) a ESA (Evropská vesmírná agentura). To dává pracovníkům i studentům
Ústavu možnost astronomických pozorování se
špičkovými zařízeními. Také spolupráce s Astronomickými ústavy Akademie věd (v České republice v Ondřejově, ve Slovenské republice v Tatranské Lomnici) je velmi významná. Astronomové
pořád ještě hodně cestují za vhodnými pozorovacími místy, bez ohledu na stále častější dalekohledy řízené dálkově a projekty, využívající speciálně
vybavené satelity.

Spojíme dvě nejúspěšnější fyzikální teorie?
mata jako moderní strunová teorie (supersymetrická teorie pole, nekomutativní teorie pole,
Hořavova – Lifšicova gravitace, bránová teorie
gravitace, BRST kvantování, Poissonova geometrie, tachyonová kondenzace, nekomutativní
a komplexní geometrie a teorie relativity (kvantování kosmologických modelů ve smyčkové
kvantové teorii gravitace, dvakrát speciální teorie relativity).

http://www.physics.muni.cz/

Stručně by se hlavní předmět zkoumání na
Ústavu dal nazvat kvantovou gravitací, což je
snaha spojit myšlenky ze dvou nejúspěšnějších
fyzikálních teorií všech dob – teorie gravitace
a kvantové mechaniky. Samy o sobě jsou tyto
teorie velice úspěšné, ale jejich myšlenky nejsou
kompatibilní. Jediné, co víme, je, že tam existuje něco, čemu nerozumíme. Detailnější pohled na naši práci v této oblasti pak vystihují té-

RNDr. Jan Janík u 2.2m dalekohledu MPG,
Evropská jižní observatoř na La Silla, Chile.

Prof. Tomáš Tyc předvádí jeden z mnoha pokusů s poměrně triviálními pomůckami.
Foto: archiv Ústavu.
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chanismy, jejichž působením se intenzita záření mění. A samozřejmé je, že se snažíme říci,
proč se to děje.
Další velice obsáhlou oblastí v ýzkumu je
takzvaný hvězdný vítr, ten souvisí s fyzikou
hvězd, které přirozeně nevyzařují pouze světlo
ve viditelné oblasti, ale kromě celého spektra
elektromagnetického záření také hmotné částice. Modely popisující tyto jevy už jsou docela
složité, nepředpokládají například lokální termodynamickou rovnováhu.

Moderní optika a nepostradatelná matematika
U této další činosti ústavu je přímá vazba na
aplikace zřejmá. Optická vlákna vedou telefonní signály, spekuluje se, zda lze pomocí optických signálů vytvořit počítače výkonnější, než
jsou ty dnešní, nebo se uvažuje o kvantových
počítačích, které jsou založené na úplně jiném
fyzikálním principu než počítače současné,
a mohly by pracovat mnohem lépe.
Matematika není jen nástrojem fyziky, nýbrž její rovnocennou a nepostradatelnou sou-

částí. Řečeno slovy nositele Nobelovy ceny Richarda Feynmana – „přírodní zákony, jak je objevujeme, mají často samy tvar matematických
zákonů; například chování vesmíru nelze vysvětlit jinak než pomocí matematických rovnic“. Součástí vzdělávání budoucích f yziků
a středoškolských učitelů fyziky jsou proto kurzy základních i pokročilých matematických
disciplín směrované mimo jiné k fyzikálním
aplikacím.

„Kdybychom dělali jen věci, které lze
hned využít, to by bylo nebezpečné.
Opustili bychom spoustu myšlenek,
jež se podařilo prakticky využít až
s odstupem času. Pokud bychom se
vydávali pouze na cesty, o kterých
víme, kde končí, nic nového bychom
neobjevili.“
Prof. Rikard von Unge, PhD,
ředitel Ústavu teoretické fyziky
a astrofyziky PřF MU
Foto: Rastislav Bača.

Důležitost fyzikálního vzdělávání
Pracovníci oddělení fyzikálního vzdělávání se,
spolu s doktorandy oboru Obecné otázky fyziky,
věnují vedle vlastního výzkumu v oblasti teoretické fyziky, matematické fyziky, astrofyziky, resp.
fyzikálního vzdělávání, také problematice výuky
vysokoškolské fyziky a matematiky. Ve spolupráci s pracovníky dalších oddělení ústavu rozvíjejí

Naše studentka astrofyziky popisuje vznik hvězd.
Foto: Rastislav Bača.

netradiční formy prezentace fyziky a astronomie
pro širší veřejnost.
Spolupráce teoretických fyziků s matematiky je na Přírodovědecké fakultě MU vyjádřena
i formálně: jako Centrum excelence existuje
Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii
a matematickou fyziku.

STRUKTURA ÚSTAVU:
Oddělení teoretické fyziky
Oddělení astrofyziky
Oddělení fyzikálního vzdělávání

Cílem teoretických fyziků je pochopit,
jak věci fungují. Foto: Rastislav Bača.

