
Katedra	  molekulární	  biologie	  a	  gene3ky	  	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  Přírodovědecká	  fakulta	  	  
	  

	   	   	  	  Jihočeská	  univerzita	  
	  	  	  	   	   	   	  v	  Českých	  Budějovicích	  

	  
	  
	  
	  



Katedra	  molekulární	  biologie	  a	  gene3ky	  (KMB)	  
Vedoucí:	  doc.	  Mgr.	  Tomáš	  Doležal,	  Ph.D. 	  	  
	  
Kmenoví	  zaměstnanci	  katedry:	  
Tomáš	  Doležal	  a	  Adam	  Bajgar	  –	  Laboratoř	  molekulární	  integraAvní	  fyziologie	  drozofily	  
Alena	  Krejčí	  Bruce	  –	  Laboratoř	  vývojové	  biologie	  drozofily	  
Alex	  Bruce	  –	  Laboratoř	  vývojové	  genomiky,	  embryogeneze	  myši	  
Petr	  Nguyen	  a	  Magda	  Zrzavá	  –	  Laboratoř	  evoluční	  cytogeneAky	  motýlů	  
	  
Většina	  katedry	  tvořena	  skupinami	  z	  akademie	  věd	  	  
(v	  jednom	  kampusu,	  propojení	  AV	  a	  fakulty	  –	  tradice	  v	  Budějovicích):	  
Entomologický	  ústav	  BC	  AVČR	  
-‐  vývojová	  biologie	  hmyzu	  (Marek	  Jindra),	  chronobiologie	  (David	  Doležel,	  Ivo	  Šauman),	  

molekulární	  a	  buněčná	  biologie	  (Michal	  Žurovec,	  Radmila	  Frydrychová	  Čapková),	  
cytogeneAka	  motýlů	  (FranAšek	  Marec)	  

Parazitologický	  ústav	  BC	  AVČR	  
-‐  molekulární	  biologie	  prvoků	  (Julius	  Lukeš,	  Alena	  Zíková,	  Zdeněk	  Paris),	  molekulární	  

fylogeneAka	  (Miroslav	  Oborník,	  Aleš	  Horák),	  populační	  geneAka	  (Jan	  Šte^a)	  
Mikrobiologický	  ústav	  AVČR	  Třeboň	  
-‐  molekulární	  biologie	  fotosyntézy	  (Roman	  Sobotka),	  epigeneAka	  rostlin	  (Iva	  Mozgová)	  
	  



Současné	  doktorské	  obory	  
(1) Molekulární	  a	  buněčná	  biologie	  a	  gene3ka	  –	  42	  studentů/24	  zahraničních	  
(2)  Infekční	  biologie	  -‐	  5	  studentů	  
(3)	  Fyziologie	  a	  vývojová	  biologie	  –	  fyziologie	  živočichů	  a	  fyziologie	  rostlin	  -‐	  18	  studentů	  
	  
	  

Ph.D.	  program	  

Zahraniční	  studenA:	  
Indie,	  Taiwan,	  Čína,	  	  
Tunisko,	  Írán,	  Egypt,	  
Ukrajina,	  Bělorursko,	  Rusko	  
Chorvatsko,	  Srbsko,	  Černá	  Hora,	  	  
Holandsko,	  Itálie,	  Španělsko,	  Portugalsko	  
	  
ITN	  program,	  letní	  školy	  



S3pendium,	  úvazky	  
	  
1.	  Základ	  v	  1.	  roce	  6	  500,-‐	  Kč	  
2.	  7	  500,-‐	  v	  případě,	  že	  osobně	  prezentovali	  poster	  na	  mezinárodní	  konferenci	  
nebo	  jsou	  členy	  autorského	  kolekAvu	  článku	  v	  časopise	  s	  impaktním	  faktorem;	  
3.	  8	  000,-‐	  v	  případě,	  že	  přednesli	  přednášku	  na	  mezinárodní	  konferenci	  
4.	  8	  500,-‐	  v	  případě,	  že	  uveřejnili	  výsledky	  své	  vědecké	  práce	  formou	  
prvoautorské	  publikace	  v	  časopise	  s	  impaktním	  faktorem	  
	  
StudenA,	  pracující	  ve	  skupinách	  akademie	  věd	  (Biologické	  centrum	  AVČR):	  
+	  1/4	  až	  1/2	  úvazek	  
	  
StudenA,	  pracující	  ve	  skupinách	  na	  PřF	  JU:	  
+	  1/8	  úvazek	  (zaručuje	  sociální	  pojištění)	  
	  
Plus	  individuálně	  úvazky	  z	  grantů	  
	  
Placené	  odučené	  hodiny	  nad	  vyžadovaných	  42	  hod	  
	  	  
	  



Ukončení	  studia	  
Po	  splnění	  všech	  následujících	  povinnosp	  	  
-‐  pedagogická	  činnost	  min.	  42h	  
-‐  absolvování	  předmětů	  stanovených	  plánem	  studia	  a	  angličAny	  
-‐  prezentace	  výsledků	  na	  mezinárodní	  konferenci	  	  
-‐  3-‐měsíční	  zahraniční	  stáž	  
-‐  státní	  zkouška	  -‐	  předchází	  vždy	  obhajobě	  disertační	  práce	  –	  zkoušení,	  

zda	  se	  student	  orientuje	  v	  problemaAce,	  která	  souvisí	  s	  jeho	  prací	  
(není	  to	  opakování	  bakalářské/magisterské	  zkoušky)	  

-‐  min.	  1	  prvoautorská	  publikace	  v	  impaktovaném	  časopisu	  	  (3	  publikace	  –	  
dizertace=souhrn	  publikací	  s	  úvodem,	  méně	  než	  3	  publikace	  –	  plnohodnotná	  
dizertace)	  

	  
Forma	  dizertace	  a	  obhajoby	  
K	  čemu	  slouží	  dizertace?	  	  
-‐	  může	  být	  detailní	  zdroj	  veškerých	  výsledků,	  vč.	  těch,	  co	  nebudou	  publikovány	  	  
	  …	  skvělé	  pro	  školitele,	  zdroj	  pro	  jiné	  vědce	  (existuje	  depozitář	  dizertací),	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  často	  lepší	  než	  „osekaný“	  článek)	  
-‐	  ale	  problém	  pro	  oponenty,	  příliš	  detailní	  a	  dlouhé,	  nepřečtou	  	  
Jak	  tyto	  kontrastní	  zájmy	  vyřešit?	  	  
	  



Retreat	  of	  Department	  of	  Molecular	  Biology	  and	  Gene3cs	  
October	  2016,	  Nová	  Pec	  
	  
28	  students	  (26	  Ph.D.	  students)	  and	  8	  PIs	  



Lekce	  1.	  
	  
Máme	  velmi	  dobré	  Ph.D.	  studenty,	  kteří	  pracují	  na	  skvělých	  projektech!	  
	  

Lekce	  2.	  
	  
To	  je	  ale	  víceméně	  vše!	  Nemáme	  něco,	  co	  bych	  nazval	  Ph.D.	  programem.	  

Hrubě	  zjednodušeno	  -‐	  Ph.D.	  „program“	  mýma	  očima:	  
	  (subjekAvní!!!,	  oborová	  rada	  by	  nesouhlasila)	  
	  
Příjímání	  studenta	  =	  studenta	  vidí	  3	  lidi	  při	  interview,	  pokud	  školitel	  studenta	  
opravdu	  chce	  a	  má	  pro	  něj	  projekt	  a	  financování,	  je	  to	  spíše	  formalita	  
	  
4	  roky	  =	  se	  studentem	  interaguje	  školitel	  (výroční	  zpráva	  –	  zachycení	  jen	  
opravdu	  závažných	  problémů,	  žádná	  zpětná	  vazba	  studentovi	  …	  formalita)	  
	  
Až	  na	  konci	  studia	  vidí	  studenta	  5	  lidí	  u	  státnic	  a	  při	  obhajobě	  (pozdě	  něco	  
měnit,	  nepuspme	  jen	  opravdu	  super	  problemaAcké	  případy)	  



Poznatky	  z	  diskuze	  se	  studenty	  na	  retreatu:	  
	  
Prezentace	  studentů	  (přítomnost	  PIs)	  
	  
Nedostatečná	  interakce	  s	  ostatními	  (informace	  kdo	  je	  kdo,	  kde)	  –	  
retreat	  je	  skvělá	  příležitost,	  happy	  hour?	  	  
	  
Výuka	  studentů	  –	  nedostatečné	  příležitosI	  (zahraniční	  studenI)	  
(studenI	  hlavně	  parIcipují	  na	  výuce	  školitele)	  
	  
Výroční	  zpráva	  –	  žádná	  zpětná	  vazba	  
	  
Dohodli	  jsme	  se	  na	  vzniku	  komise	  pro	  každého	  studenta	  
	  
Nedostatek	  Ph.D.	  kurzů,	  hlavně	  prakIcky/kariérně	  	  orientovaných	  



Oficiální	  nabídka	  
KMB	  218	  EpigeneAcs	  Svoboda	  

KMB	  603	  Pokročilé	  metody	  molekulární	  biologie	  Bajgar	  

KGN	  696	  Molekulární	  geneAka	  model.	  organismů	  Žurovec	  

KMB	  614	  Cell	  regulaAon	  and	  signaling	  Hashimi	  

UCH	  BII	  BioinformaAka	  E|rich	  

KMB	  217	  Methods	  of	  FuncAonal	  Genomics	  Beneš,	  Doležel	  

KEBR320	  Molekulární	  biologie	  sinic	  Tichý	  

KGN	  251	  GeneAcká	  toxikologie	  Frydrychová-‐Čapková	  

KEBR635	  Fotosyntéza	  Ondřej	  Prášil	  

KGN	  777	  Evoluční	  genomika	  Hobza,	  Kejnovský	  

KGN	  604	  CytogeneAka	  Marec	  

KZO	  593	  Molekulární	  fylogeneAka	  Hypša	  

UCH	  024	  Biochemistry	  at	  the	  Service	  of	  Medicine	  de	  Clercq	  

UCH	  045	  Glycobiochemistry	  Grubhoffer	  

KPA	  170	  Biologie	  paraziAsmu	  Hypša	  

KMB	  770	  Methods	  in	  Molecular	  Biology	  Doležel	  

KPA	  480	  Biologie	  paraziAckých	  protozoí	  Lukeš,	  Vávra	  

Kurzy/semináře/workshopy	  pro	  doktorandy	  

Departmental	  seminar	  –	  invited	  speakers,	  coffee	  
with	  speaker,	  PhD	  presentaAons	  	  
	  

Departmental	  retreat	  
	  

Scien3fic	  Wri3ng	  for	  Experimental	  Biologists	  
(Hassan	  Hashimi)	  	  
	  

Epigene3cs	  (Petr	  Svoboda)	  
	  

Methods	  of	  Func3onal	  Genomics	  (David	  Doležel,	  
Vladimír	  Beneš)	  –	  Praha/ČB	  …	  nabízet	  v	  ČR/SR	  
	  



Wednesday May, 17 
9:00 – 12:15 Stefan Terjung - live cell imaging 
13:30 – 16:30 Kim Remans - protein expression & purification 
 
Tutorial - Stefan Terjung - ImageJ tutorial 
 
Thursday May, 18 
9:00 – 12:15 Dominic Helm - proteomics 
13:30 – 16:30 Malte Paulsen - cell sorting and analysis 
 
Tutorial - introduction to RNA computer analysis (Jan Provazník, Jonathan Landry)  
 
Friday May, 19  
9:00 – 10:30 Vladimír Beneš – Genomics 
10.30 – 11.30 Jonathan Landry – RNAseq 
11.30 – 12.30 Jan Provazník – genome assembly 
 
Tutorials - 9:00 – 12:00 Variant calling and cancer genomics (Tobias Rausch) 
9:00 – 12:00 Advanced proteomics hands-on (Dominic Helm)  

Methods	  of	  Func3onal	  Genomics	  Workshop	  
	  
Genomics	  Core	  Facility	  	  
	  



Oficiální	  nabídka	  
KMB	  218	  EpigeneAcs	  Svoboda	  

KMB	  603	  Pokročilé	  metody	  molekulární	  biologie	  Bajgar	  

KGN	  696	  Molekulární	  geneAka	  model.	  organismů	  Žurovec	  

KMB	  614	  Cell	  regulaAon	  and	  signaling	  Hashimi	  

UCH	  BII	  BioinformaAka	  E|rich	  

KMB	  217	  Methods	  of	  FuncAonal	  Genomics	  Beneš,	  Doležel	  

KEBR320	  Molekulární	  biologie	  sinic	  Tichý	  

KGN	  251	  GeneAcká	  toxikologie	  Frydrychová-‐Čapková	  

KEBR635	  Fotosyntéza	  Ondřej	  Prášil	  

KGN	  777	  Evoluční	  genomika	  Hobza,	  Kejnovský	  

KGN	  604	  CytogeneAka	  Marec	  

KZO	  593	  Molekulární	  fylogeneAka	  Hypša	  

UCH	  024	  Biochemistry	  at	  the	  Service	  of	  Medicine	  de	  Clercq	  

UCH	  045	  Glycobiochemistry	  Grubhoffer	  

KPA	  170	  Biologie	  paraziAsmu	  Hypša	  

KMB	  770	  Methods	  in	  Molecular	  Biology	  Doležel	  

KPA	  480	  Biologie	  paraziAckých	  protozoí	  Lukeš,	  Vávra	  

Kurzy/semináře/workshopy	  pro	  doktorandy	  

Departmental	  seminar	  –	  invited	  speakers,	  coffee	  
with	  speaker,	  PhD	  presentaAons	  	  
	  

Departmentl	  retreat	  
	  

Scien3fic	  Wri3ng	  for	  Experimental	  Biologists	  
(Hassan	  Hashimi)	  	  
	  

Epigene3cs	  (Petr	  Svoboda)	  
	  

Methods	  of	  Func3onal	  Genomics	  (David	  Doležel,	  
Vladimír	  Beneš)	  –	  Praha/ČB	  …	  nabízet	  v	  ČR/SR	  
	  

Advanced	  Microscopy	  and	  Image	  Analysis	  
Workshop	  (Alex	  Sossick)	  
	  
Navrhované	  nové	  kurzy	  
(prakAcky	  orientované/“pracAcal,	  so�	  skills“):	  
	  

Basic	  biosta3s3cs	  for	  experimental	  biology	  
Journal	  club	  –	  Fron3ers	  in	  biology	  
Publishing/Revisions	  	  
Microscopy	  techniques	  and	  image	  analysis	  (Hana	  
Sehadová)	  
Time	  management	  



Současné	  doktorské	  obory	  
(1) Molekulární	  a	  buněčná	  biologie	  a	  geneAka	  –	  42	  studentů/23	  zahraničních	  
(2)  Infekční	  biologie	  -‐	  5	  studentů	  
(3)	  Fyziologie	  a	  vývojová	  biologie	  –	  fyziologie	  živočichů	  a	  fyziologie	  rostlin	  -‐	  18	  studentů	  
	  
	  
NAVRHOVANÉ	  PROGRAMY	  DO	  BUDOUCNA	  PRO	  NOVÉ	  AKREDITACE:	  
	  
•  Ph.D.	  program	  EXPERIMENTÁLNÍ	  BIOLOGIE	  se	  dvěma	  specializacemi 

	  -‐	  specializace	  „Molekulární	  a	  buněčná	  biologie	  a	  gene3ka“	   
	  -‐	  specializace	  „Integra3vní	  fyziologie	  a	  imunologie“	  

•  „rostliny“	  možná	  samostatný	  Ph.D.	  program	  EXPERIMENTÁLNÍ	  BIOLOGIE	  ROSTLIN	  
	  
 

Ph.D.	  program	  



Akreditace	  nových	  programů	  	  	  
	  
Doktorský	  program	  ≠	  katedra	  (na	  rozdíl	  od	  magisterského	  programu),	  jde	  napříč	  několika	  
katedrami	  
Raději	  méně	  větších	  programů	  (méně	  byrokracie	  např.),	  ale	  nepropojujeme	  těžko	  propojitelné?	  
	  
Pro	  jak	  velkou	  skupinu	  studentů	  má	  smysl	  tvořit	  program?	  
	  
-‐  Které	  studenty	  má	  smysl	  spojovat	  do	  jednoho	  programu	  (pokud	  nejsme	  velká	  fakulta)?	  	  
-‐  Co	  mají	  společného?	  ●	  Oblast	  biologie?	  GeneAka?	  Např.	  naše	  laboratoř…	  ●	  Podobné	  

metodologické	  přístupy?	  	  
-‐  Kurzy	  –	  nemá	  smysl	  vytvářet	  kurzy	  pro	  příliš	  malou	  skupinu	  studentů	  
-‐  Interakce	  studentů	  –	  minimální	  kriAcká	  masa,	  kdy	  už	  to	  má	  smysl	  -‐	  retreat,	  prezentace,	  

semináře,	  zahrnup	  studentů	  do	  výuky	  
-‐  Kolik	  vědeckých	  skupin	  parAcipuje	  na	  programu	  –	  místo	  pro	  studenty	  
	  
Co	  je	  úlohou	  oborové	  rady?	  Co	  všechno	  zajišťuje?	  	  
Musí	  se	  domluvit	  na	  organizaci	  programu	  a	  ta	  může	  mít	  svá	  specifika	  pro	  různé	  obory.	  
-‐  Specifické	  podmínky	  studia	  v	  daném	  programu	  –	  podmínky	  ukončení	  studia,	  státnice	  
-‐  Sestavuje	  komise,	  vybírá	  oponenty	  
-‐  Tvoří	  program,	  schvaluje	  a	  doporučuje	  studentům	  kurzy	  
-‐  Hlídá	  postup	  studenta	  při	  studiu,	  schvaluje	  výroční	  zprávy	  –	  nastavení,	  jak	  to	  má	  fungovat	  
Kdo	  by	  měl	  figurovat	  v	  oborové	  radě,	  z	  jakých	  oblasw	  biologie,	  z	  jakých	  kateder?	  
	  
MEZIUNIVERZITNÍ	  PROPOJENÍ	  –	  zástupci	  v	  oborových	  radách,	  komunikace	  k	  podobným	  
programům,	  sdílení	  



Čím	  lákat	  studenty?	  
	  
Věda	  na	  vysoké	  úrovni	  –	  mnoho	  skupin	  dělá	  vědu	  na	  skutečně	  světové	  úrovni	  
	  
Zapojení	  do	  ITN	  nebo	  dalších	  struktur	  
	  
Letní	  školy	  
	  
StudenA	  ze	  zahraničí	  se	  báli	  nízkých	  sApendií,	  ale	  zjisAli,	  že	  náklady	  na	  život	  jsou	  tu	  
srovnatelně	  nízké,	  takže	  životní	  standard	  tu	  není	  až	  tak	  špatný,	  přitom	  Budějovice	  
představují	  velmi	  příjemné	  místo	  a	  zároveň	  vědecké	  skupiny	  jsou	  tu	  na	  úrovni	  –	  prý	  velmi	  
příjemné	  překvapení	  –	  měli	  bychom	  umět	  zpropagovat	  	  
	  
Potřebujeme	  k	  tomu	  ale	  vybudovat	  skutečný	  doktorský	  program	  (inspirace	  např.	  v	  ITN)	  
	  


