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EDITORIÁL
Milí čitatelia GenetIQ-a!
Školský rok 2014/2015 je za nami
a po úspešnom zvládnutí štátnych skúšok
si noví magistri i bakalári prevzali, či onedlho
prevezmú svoje diplomy. V redakcii sme
sa preto rozhodli, že ústrednou témou
aktuálneho čísla časopisu bude práve krátke
poohliadnutie sa za uplynulým rokom.
V ňom sa okrem už tradičných akcií ako
vianočná Punčovica či zahraničná exkurzia
konali aj podujatia súvisiace so 150. výročím
prvej prednášky Gregora Johanna Mendela
pred členmi brnianskeho Prírodovedného
spolku: vydanie a krst knihy Klasické
experimenty v genetike – Na ceste k odhaleniu
tajomstiev dedičnosti či seminár
o univerzitnom vzdelávaní genetiky, na ktorom
sa zúčastnili viacerí zamestnanci a doktorandi
Katedry genetiky.
Okrem toho sa v rubrike Rozhovor
dozviete viac o cestovateľskej náture i živote
prof. Evy Miadokovej a príspevky od našich
bývalých študentiek Vám priblížia priebeh
PhD. štúdia v zahraničí, v Čechách a vo Veľkej
Británii. Za celú redakciu časopisu GenetIQ
Vám prajem príjemné prežitie zvyšných
letných prázdninových dní.
Za redakciu,
Lucia Zeiselová
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ROZHOVOR
Eva Miadoková

FOTONÁVRAT
Machnáč, Predvianočná
punčovica,Szeged
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ROZHOVOR
GENETIČKA, ktorá je kľúčovou
postavou slovenskej
genotoxikológie.
VEDKYŇA, ktorá neváhala
prespávať v laboratóriu
a precestovať pol sveta,
aby na Katedru genetiky
priniesla moderný výskum.
PROFESORKA
EVA MIADOKOVÁ

V súčasnom študijnom programe Biológia sa študenti
najprv zoznamujú s viacerými jej disciplínami,
a až v treťom ročníku sa orientujú na vybraný odbor.
Bol spôsob Vášho štúdia odlišný? Čo Vás viedlo
k štúdiu genetiky?
Pretože som mala odmalička pozitívny vzťah k prírode,
rozhodla som sa študovať vtedajší program Biológia
a chémia. Pôvodne som sa chcela venovať botanike,
no počas štúdia nás, podobne ako je to aj teraz, bližšie
oboznámili s rôznymi biologickými disciplínami. Z nich
ma zaujali okrem botaniky aj mikrobiológia a genetika.
Ako absolventka strednej školy s matematickým
zameraním som sa napokon rozhodla pre genetiku, kde sa
spojila potreba logického myslenia, matematických
zručností a môj záujem o prírodu.
Zaoberali ste sa genotoxikológiou už v diplomovej
práci?
Tejto sfére som sa nevenovala od začiatku svojej vedeckej
kariéry. Počas diplomovky som pod vedením docentky
Vlasty Kováčovej študovala respiračne-deficitné
mutanty kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Keďže som
pracovala so synchrónnymi kultúrami, medzi rutinné
aktivity spojené so synchronizáciou kvasiniek patrilo
prespávanie na katedre. Ako správne vychovaná dcéra
som vždy dávala rodine vopred vedieť, kedy neprídem
domov. Raz som však v škole neplánovane zaspala. Kým
som sa vrátila, mama stihla zalarmovať políciu...
(úsmev). Okrem mňa pracoval so synchrónnymi
kultúrami kvasiniek aj neskorší profesor Daniel Vlček,
s ktorým sme si pri experimentoch navzájom pomáhali.
Neskôr ste sa však preorientovali na iný modelový
organizmus. Akým spôsobom ste sa dostali k riasam?

Počas ašpirantúry mi bola vtedajším vedúcim katedry,
profesorom Jánom Dubovským, pridelená práca
s jednobunkovou zelenou riasou Chlamydomonas
reinhardtii. Keďže s ňou u nás vtedy ešte nikto nerobil,
vyslali ma do českého mesta Třeboň, ktoré bolo v tom
období centrom algológie v Česko-Slovensku. V tejto
„Mekke“ algogenetiky som sa vďaka doktorovi Jozefovi
Nečasovi naučila základné metódy práce s touto riasou,
vrátane jej kultivácie. Zaujímavosťou je, že doktor Nečas
bol študentom profesora Hrubého, ktorý bol takpovediac
zakladateľom výučby modernej genetiky v ČeskoSlovensku. Vďaka nákresom môjho manžela bola u nás
na katedre vytvorená miestnosť určená priamo pre
kultiváciu rias podobná tej v Třeboni. Významnú úlohu
vo výbere zamerania ďalšieho výskumu zohrával môj
pobyt na univerzite v Osle, kde som sa oboznámila
s problematikou reparačných procesov u kvasiniek a rias.
Táto oblasť – reparačné mechanizmy u rias, sa na katedre
študuje dodnes. Keďže Nóri nesúhlasili s okupáciou
Česko-Slovenska v roku 1968 ruským vojskom, boli
na mňa ako jeho obyvateľku veľmi milí, ústretoví
a ochotní. Prejavilo sa to aj vtedy, keď mi pri odchode
dovolili „odsypať“ si z ich chemikálií (úsmev). Okrem
toho sa dodnes riadim heslom profesora Petra Oftedala,
ktorý mi v Osle veľmi pomáhal: „Výskum nie je
ukončený, kým nie je publikovaný.“ Počas pobytu
v Nórsku som si odbehla aj do Veľkej Británie, ktorá však
v našich končinách nebola vládnucej strane po vôli. Preto
som na cestu potrebovala získať povolenie z vtedajšieho
Ministerstva školstva. Kým mi však prišla odmietavá
odpoveď, z Británie som už bola dávno späť v Nórsku.
Pamätám si, ako mi mama neskôr vyčítala, že som
hazardovala nielen so svojou budúcnosťou, ale
aj s budúcnosťou mladších bratov, ktorí by kvôli môjmu
rozhodnutiu nemohli doštudovať vysokú školu. Okrem
toho v tom čase ešte nebolo spoločnosťou chápané

ROZHOVOR
a akceptované, keď žena odišla na dlhšiu dobu
do zahraničia a doma nechala manžela s trojročným
dieťaťom. Musím však podotknúť, že o synčeka sa veľmi
starostlivo starala predovšetkým moja mama. Uvedomujem si, že som vtedy musela byť dosť ohováraná.
S kým ste spolupracovali pri štúdiu reparačných
mechanizmov?
Bližšiemu štúdiu mechanizmov reparácie poškodení
DNA u rias sa okrem mňa venoval už spomínaný Daniel
Vlček aj doktorka Svetlana Podstavková. Vďaka nej sme
mali dostatok odbornej literatúry, čo bolo v tom čase
nevídané. V bývalom Sovietskom zväze, z ktorého
pochádzala doktorka Podstavková, nikto nerešpektoval
autorské práva a automaticky boli prekladané všetky
biologické vedecké časopisy z angličtiny do ruštiny.
S Danielom a Svetlankou sme tvorili dobrý tím. Hoci
sa vtedy spolupráca s USA „nenosila“, aj s touto
krajinou, teda vedcami v nej, sme mali dobré vzťahy.
Profesorka Elizabeth Harrisová, autorka významnej
monografie o Chlamydomonas reinhardtii, nás v nej
dokonca viackrát citovala.
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nými účinkami. Do akej miery je podľa Vás vhodné,
aby sa nimi ľudia riadili?
Podľa mňa je správna zlatá stredná cesta. Prírodné látky
nie sú škodlivé a majú pozitívny účinok na zdravie, pokiaľ
sa užívajú v optimálnej koncentrácii. Dôležité
je uvedomiť si, že konzumácia veľkého množstva určitej
potraviny, ktorá má mať podľa informácií priaznivý efekt,
môže napokon pôsobiť opačne, napríklad ako mutagén.
Spomínali ste pobyty v Nórsku a Taliansku. Ocitli
ste sa počas vedeckej kariéry aj v nejakých
exotickejších krajinách?
Absolvovala som dva dvojmesačné prednáškové pobyty
v Indii a jeden dvojmesačný v Egypte. Vo všetkých
prípadoch zostal čas aj na spoznávanie kultúry týchto
krajín, navštívili sme viaceré univerzity, okolie
aj pamiatky. Pobyty, ktorých som sa zúčastnila, som
si vždy s radosťou užívala. No s pribúdajúcimi rokmi
a ubúdajúcou výkonnosťou už začínam pociťovať väčší
rešpekt pred účasťou na nich, ako aj pred vystupovaním
a prezentovaním výsledkov našej experimentálnej práce
na zahraničných konferenciách.

Čo Vás nakoniec priviedlo ku genotoxikológii?
Záujem o ňu vo mne podnietili ďalšie zahraničné pobyty,
predovšetkým študijný pobyt v talianskom Janove. Počas
neho som sa naučila základné metodiky, medzi nimi
i Amesov test, ktoré som aj vďaka opätovnému povoleniu
„odsypania“ chemikálií mohla zaviesť na našej katedre.
Zároveň som sa zúčastnila kurzu molekulárnej biológie,
ktorý mi okrem teoretických poznatkov ponúkol možnosť
oboznámiť sa s jej technikami priamo v laboratóriu.
Keďže bola molekulárna biológia v tých rokoch v ČeskoSlovensku iba v plienkach, na našej fakulte som vďaka
spomínaným skúsenostiam tento predmet vyučovala
ja, pokým si novovzniknutá Katedra molekulárnej biológie nevychovala vlastných ľudí. Keď sme si s Danielom
Vlčekom robili profesúru, naše dovtedy spoločné
projekty sme si museli rozdeliť. On si nechal riasy a ich
reparačné mechanizmy, mne „zostala“ genotoxikológia.
Musím sa priznať, spočiatku som pre to bola trošku
nahnevaná. V tejto oblasti sa však dalo na rozdiel
od reparačných mechanizmov ľahšie publikovať a napokon mi prirástla k srdcu. Dnes sa snažíme nájsť látky,
či už prírodné alebo umelo syntetizované, ktoré majú
antioxidačný účinok na molekulárnej úrovni realizovaný
rôznymi signálnymi dráhami, pretože vďaka nemu majú
tieto látku vysokú šancu pôsobiť ako antimutagény,
antiklastogény a antikarcinogény.
V súčasnosti sa v médiách dostávajú do popredia
informácie o zdravom životnom štýle a výskumoch
zameraných na odhalenie látok so zdraviu prospeš-

Majú Vaše deti alebo vnúčatá záujem o biológiu,
resp. vedu?
Môj manžel je tiež vedec, geobotanik a pri našej pracovnej
vyťaženosti nebolo zodpovedné mať viac ako jedno dieťa.
Syn nepokračoval v šľapajach svojich rodičov, je však
dobrý v matematike a vyštudoval dve vysoké školy –
elektrotechniku a ekonómiu. Uvidíme, ako sa bude dariť
vnúčatám, dvom dievčatám a chlapcovi. Obe vnučky
sú teraz na ročnom pobyte v USA.
Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Ako som na začiatku rozhovoru spomínala, milujem
prírodu. Mala som veľmi dobrodružnú povahu, veď som
aj pôsobila som ako inštruktorka, v lete pri splavoch
českých riek a v zime pri lyžovaní. Rada čítam, mojím
obľúbeným autorom je Honoré de Balzac. Čítam však aj
novšiu literatúru, naposledy knižku Predavačky bublín od
Tamary Heribanovej. Venujem sa tiež práci v záhrade,
hoci ma z nej často pobolieva chrbát. Aj to je dôvod, prečo
sa aspoň raz týždenne snažím zájsť na jógu.
Otázka na záver. Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Určite ním boli francúzske zemiaky, no s pribúdajúcimi
rokmi už nie som prieberčivá. Hoci sa to na môj vek
nepatrí, mám veľmi rada čokoládu a ako hovorí profesor
Tomáška, spríjemňujem si ňou život (úsmev).
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FOTONÁVRAT
MACHNÁČ 2014
V zimnom semestri školského roka sa pravidelne konajú
dve významné akcie organizované študentmi Katedry
genetiky. Prvou, ktorú mali pod záštitou tohoroční
štvrtáci, bola študentská „konferencia“ v Machnáči, kde
je vždy vrelo vítaná aj účasť pedagógov. Témy príspevkov
boli rôznorodé, od účinkov alkoholu na druh Homo
sapiens až po sexuálne správanie drozofíl. Účastníci sa
mohli bližšie zoznámiť pri produktoch fermentácie
kvasiniek či pri športovom zápolení, ktorým bola
„konferencia“ ukončená.

PREDVIANOČNÁ
PUNČOVICA 2014
Organizácie decembrovej akcie s názvom
Predvianočná punčovica sa zhostili piataci. Mali
pred sebou neľahkú úlohu, punčovica sa prvýkrát
konala vo vynovených priestoroch knižnice a bolo
nutné zabezpečiť, aby si tieto priestory zachovali
svoj nový lesk.
Pedagógovia a študenti boli rozdelení do troch tímov
(Riasinka, Elegans a Paranormal Passivity), ktoré
bojovali o prvé miesto v celkovom hodnotení.
Jednou z nezvyčajných súťažných disciplín bolo
vytvorenie čo najlepšieho protokolu na prípravu
moravských koláčikov.
Výhru tímu Elegans zabezpečila tretiačka Nikola
Čanigová, ktorá sa ako jediná odhodlala prísť
vypočítať náročný príklad, čím Elegans získal
rozhodujúce body. Ako sme neskôr zistili, išlo o test
odvahy a príklad nebolo potrebné vypočítať....

FOTONÁVRAT
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SZEGED 2015
Aj tento rok pokračovala Katedra genetiky vo svojej tradícii
organizovania zahraničnej
exkurzie. Druhý májový týždeň pedagógovia i študenti
navštívili štvrté najväčšie maďarské mesto Szeged (Segedín), ktoré leží neďaleko
od rumunských a srbských
hraníc. Hlavný bod programu
sa odohrával na Biologickom
inštitúte miestnej univerzity.
Význam Szegedskej univerzity presahuje územie Maďarska, je dôležitou vedeckovýskumnou inštitúciou
aj v rámci strednej Európy.
Medzi zakladateľov Prírodovedeckej fakulty patrí Albert
Szent-Györgyi, ktorému bola
v roku 1937 za objav kyseliny
askorbovej udelená Nobelova
cena za fyziológiu alebo medicínu. Na univerzite sme si vypočuli informácie o meste,
o histórii a súčasnosti univerzity a taktiež o aktuálnom za--meraní výskumu katedier. Neskôr sme sa po rozdelení do troch menších skupín mali
memožnosť bližšie oboznámiť
s jednotlivými pracoviskami. Po ubytovaní sa v hoteli Tisza Sport Hotel, ktorý stavil na minimalizmus v kúpeľniach,
mali účastníci exkurzie až do sobotňajšieho odchodu na Slovensko voľný program: prehliadka mesta, návšteva
botanickej záhrady alebo prechádzka popri rieke Tisza.
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O PhD štúdiu na na Ústave molekulární genetiky Akadémie vied ČR píše MARTINA ŠNEGOŇOVÁ
Milí GenetiQ-áci!
Vedením vášho obľúbeného časopisu som bola
oslovená s prosbou napísať niečo v krátkosti o svojom
prebiehajúcom doktorandskom štúdiu na Ústave
molekulární genetiky v Prahe. Zatiaľ som stále iba veľmi
čerstvý doktorand, veď 9 mesiacov je v porovnaní
so štyrmi rokmi, ktoré štúdium na tomto ústave Akadémie
vied ČR trvá, takmer nič. Sotva som si stihla zvyknúť
na život vo veľkomeste a tempo práce potom, ako som
minulý rok skončila magisterské štúdium genetiky
v Bratislave.
Všetko začalo v deň výberového konania na PhD
pozície v marci 2014, dávno predtým ako som mala
dokončenú diplomovú prácu a o štátniciach sa mi zatiaľ
ani vo sne nezdalo. ÚMG na mňa spravilo dojem svojou
profesionalitou, vybavením laboratórií, dobrou
komunikáciou so študentami a veľkou ochotou poskytnúť
šancu novým mladým ľuďom, hoci aj menej skúseným
no o to viac oduševneným :) V tomto čase pre mňa nebolo
jednoduché vybrať si do ktorých výskumných skupín
sa prihlásim, keďže tunajší výskum je naozaj rozsiahly
a na svoje si prídu všetci so záujmom o evolúciu,
imunológiu, tumorigenézu, epigenetiku a mnohé ďalšie
zaujímavé oblasti molekulárnej a bunkovej biológie.
Priznám sa, že pohovory, či lepšie povedané program
s nimi spojený, prebiehali po celý deň a boli vcelku
vyčerpávajúce. Večer sme potom v rámci spoločenskej
akcie mali možnosť sa bližšie zoznámiť so študentmi
aktuálne pracujúcimi v ústave a dozvedieť sa niečo viac
o prostredí. Z troch možných skupín som si nakoniec
vybrala tú najsympatickejšiu a tento pocit bol zrejme
vzájomný, pretože hneď na druhý deň ráno som
si potriasla ruku so svojím budúcim šéfom. A dnes som
tomu naozaj veľmi rada, pretože mám zaujímavý projekt,
ktorý síce stále žije svojím vlastným životom a bude
sa zrejme ďalej vyvíjať, ale tak to už vo vede chodí.
Takisto mám úžasných kolegov, sú ochotní poradiť

a s mnohými vecami pomôcť. Ústav pre nás ako svojich
začínajúcich PhD. študentov zorganizoval začiatkom
jesene aj víkendový pobyt, kde sme mali možnosť
sa dozvedieť dôležité informácie a navzájom sa spoznať,
čo veľmi oceňujem.
Naša skupina (Laboratorium buněčné diferenciace) pracuje okrem myší aj s Danio rerio, čo je modelový organizmus, ktorý používam aj ja na výskum
solídnych tumorov a leukémie. Jedným z cieľov mojej
práce je prepojenie molekulárnej biológie a chemickej
biológie, keďže vlastníme rozsiahle databázy malých
molekúl, potenciálnych terapeutických látok, ako
aj technické vybavenie pre high-throughput skríning.
Moji kolegovia sa okrem iného venujú neurogenéze,
hematopoéze či skúmaniu nukleárnych receptorov a ich
ligandov. Čo sa týka výskumu s Danio rerio, na našom
ústave máme najväčšie plne vybavené priestory chovných
rybích staníc v Českej a Slovenskej republike s desiatkami
rôznych transgénnych línií, takže je naozaj s čím pracovať
Z praktickej stránky tu doktorandské štúdium
funguje trochu inak ako na Slovensku. Napriek tomu,
že pracujem na ústave Akádémie vied, musím byť riadne
zapísanou študentkou denného štúdia niektorej
z univerzít. Ja som si vybrala Karlovu Univerzitu, odbor
Buněčná a vývojová biologie. Každá oborová rada má
trochu odlišné kritériá, ktoré musí človek za čas svojho
štúdia (max. 4 roky so štipendiom) splniť, sú si však
podobné. Nemáme kreditový systém, musíme však
absolvovať dva ľubovoľne vybrané predmety, napísať
žiadosť o grant v angličtine, mať niekoľko publikácií
(jednu prvoautorskú) a samozrejme zložiť štátne skúšky.
Nie je toho málo a niektorým ľuďom to skutočne trvá
dlhšie ako spomínané štyri roky ale vo veľkej miere to
môže závisieť od konkrétneo človeka či jeho projektu. Nie
je od nás vyžadované viesť hodiny a každý rok máme
študentskú konferenciu, kde odborová rada kontroluje
postup jednotlivcov v ich výskume a človek sa na ňu môže
kedykoľvek obrátiť so svojím problémom. Na koniec
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by som len poznamenala, že svoju budúcnosť máte pevne
v rukách, stačí sa len poobhliadnuť a dobre si vybrať.
ÚMG je ústav s tradíciou situovaný v nových priestoroch s
veľmi vhodnými podmienkami pre výskumnú prácu, čo je
spolu s viacerými mladými a dynamickými ľuďmi na čele
dobrou vyhliadkou do budúcnosti.

http://video.aktualne.cz/akademie-ved/vedci-nahrazuji-laboratornimysi-akvarijnimi
rybkami/r~342f8bbee2f711e4bc74002590604f2e/
http://www.openscreen.cz/

Martina Šnegoňová
martina.snegonova@img.cas.cz

SOŇA VYSKOČILOVÁ nám napísala dojmy z PhD štúdia na University of Greenwich
Milí čitatelia GenetIQ-a!
Volám sa Soňa a minulý rok som ukončila štúdium
genetiky na našej katedre. Momentálne žijem v Londýne
a študujem na University of Greenwich, Faculty
of Science and Engineering. Náš inštitút, Natural
Resources Institute (NRI) – má sídlo v sympatickom
Edwardiánskom kampuse blízko dokov na rieke Medway.
Dobrá rada nad zlato: pri hlásení sa na univerzitu si
poriadne overte, či je vaše budúce pracovisko naozaj tam,
kde si myslíte. Ja som sa sekla asi o 40 km, pretože tá moja
má tri rôzne kampusy :).
Jedným z hlavných poslaní nášho inštitútu
je bojovať proti chudobe a hľadať riešenia najmä pre
drobných farmárov v Afrike či v Indii. Keďže komplexný
problém si vyžaduje komplexné riešenia, vedci a študenti
pracujúci v NRI tvoria zaujímavú zmes osobností
s rôznym vzdelaním a zameraním, od poľnohospodárstva
cez lekársku entomológiu po spoločenské vedy. Ja som
súčasťou entomologického krídla, ktoré pracuje
s molicami Bemisia tabaci. Ide o invazny organizmus
živiaci sa miazgou zo širokého spektra rastlinných
druhov. Spôsobuje ohromné ekonomické škody po celom
svete nielen preto, že priamo poškodzuje listy, ale hlavne
kvôli tomu, že funguje ako vektor stoviek rastlinných
vírusov. Dôležitosť výskumu tohto organizmu môžem
zdôrazniť tým, že môjmu školiteľovi bol nedávno udelený
najväčší grant v histórii našej univerzity od nadácie Bill &
Melinda Gates.

Hoci som počas štúdia pracovala s hmyzom iba
na praktických cvičenia, od našej genetickej jablone som
našťastie ďaleko nespadla. V mojom projekte sledujem
génový tok medzi populáciami B. tabaci z Európy a Afriky
a ich fylogenetické vzťahy. Snažíme sa zistiť, či tieto
populácie tvoria jeden druh, alebo sú reprodukčne
izolované, ako už bolo dokázané u niekoľkých ďalších
populácií z celého sveta. Pre efektívnu ochranu rastlín
pred škodcami je dôležité vymedziť počet druhov, ktoré
existujú v rámci B. tabaci a ktorých momentálny odhad
sa pohybuje okolo šokujúceho čísla 31. Ďalšou súčasťou
môjho projektu je skúmanie rôznych preferencií
rastlinných hostiteľov medzi rôznymi populáciami, resp.
druhmi a ich genetická podstata. Do úvahy berieme
aj infekciu rôznymi sekundárnymi endosymbiontami,
pretože niektoré môžu byť príčinou reprodukčnej
inkompatibility alebo ovplyvňujú výber hostiteľa.
Ak by niekto chcel vedieť, aké náročné je dostať sa na
doktorandské štúdium v Spojenom kráľovstve, neviem to
dostatočne dobre posúdiť. Ja som uspela na prvom
interview, ktoré som dostala. Trvalo však dosť dlho, než
som na nejaké bola pozvaná. Mnoho projektov je
financovaných telesami, ktorých pravidlá už
nezvýhodňujú členov Európskej únie tak, ako by sme si
želali. Moje štipendium je našťastie hradené priamo
univerzitou, aj keď iba na 3 roky. Čo sa mi na pohovore
zdalo odlišné od skúseností mojich kolegýň, bola náplň
prezentácie, ktorú som musela na pohovor pripraviť.
Netýkala sa mojej diplomovej práce, ale musela som
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navrhnúť metodiku riešenia projektu, na ktorý som sa
hlásila.
Odlišnosti od doktorandského štúdia na
Slovensku som si všimla dve. Prvou je, že pre úspešné
ukončenie a obdržanie titulu nie je povinné mať vydanú
prvoautorskú publikáciu. Je samozrejme viac ako žiadané
publikovať a veľmi to pomáha pri záverečnom viva voce,
no kritériá sú skôr všeobecné. Pri obhajobe treba
preukázať, že náš výskum je nový a originálny,
je zasadený v relevantnom kontexte a boli pri ňom použité
správne metódy. Druhým rozdielom je, že nemáme
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kredity. Máme iba dva nedávno zavedené povinné
predmety, z ktorých jeden sa týka učenia, no paradoxne
nám neumožňuje viesť samostatnú hodinu. ak mám
zhrnúť svoje doterajšie dojmy, som veľmi rada, že som
tam, kde som. Mám skvelú dvojicu školiteľov, ktorí
spolupracujú s množstvom medzinárodných partnerov,
pracujem v obohacujúcom multikulturálnom prostredí a
mám pocit, že naša práca má zmysel.
Soňa Vyskočilová,
s.vyskocilova@gre.ac.uk

150. výročie prednášok Gregora Mendela pred brnianskym Prírodovedným spolkom
8. februára a 8. marca 1865 predniesol Gregor Johann
Mendel na stretnuiach Prírodovedného spolku v Brne
výsledky svojej dlhoročnej práce s krížením hrachu.
Práve touto prácou položil základy genetiky, čo však
vtedy netušil nielen on sám ale ani žiadny z prítomných.
Z dnešnej perspektívy už vieme význam Mendlových

KRST KNIHY
Klasické
experimenty
v genetike
Vo štvrtok, 28. mája
sa v knižnici našej katedry
konal krst. Nekrstili sme
však žiadneho novorodenca, či niektorého z členov
katedry, ale novú knihu
Klasické experimenty
v genetike – na ceste
k odhaleniu tajomstiev
dedičnosti. Na úvod
sa slova ujal profesor Tomáška, ktorý citoval otázku
z predhovoru tejto križky: “Načo je dobré poznať históriu
experimentov, ktoré označujeme ako klasické. Nestačí si
v učebniciach prečítať poznatky, ktoré z ich výsledkov
vyplynuli?” Hneď si však aj odpovedal, že celý autorský
kolektív sa zhodol, že takéto úsili zmysel má. Cieľom
knihy totiž nie je iba sucho naservírovať fakty, ale
predstaviť čitateľovi jednotlivých vedcov ktorí za nimi
stáli a tiež ukázať, že cesta k objavu nie je vždy
priamočiara a jednoduchá, ale často vedie cez mnoho
prekážok a odbočiek a niekedy vyžaduje aj šťastnú
náhodu. Navyše, osud prelomových objavov tiež nebýva
jednoduchý – vedecká komunita sa občas zdráha takéto
výsledky akceptovať a v niektorých prípadoch sa ich
autori uznania za svoj objav ani nedožijú. Profesor
Tomáška tiež vysvetlil spôsob, akým autori vybrali

výsledkov patrične doceniť, a preto je prirodzné,
že Katedra genetiky sa rozhodla pripomenúť si 150.
výročie spomínaných prednášok. Pri tejto príležitosti
vznikla kniha Klasické experimenty v genetike
a uskutočnil sa aj workshop o univerzitnom vzdelávaní
genetiky v Čechách a na Slovensku.
“klasické” experimenty. Ako správni vedci použili tiež
experiment, aj keď iba myšlienkový, ktorého podstatou
bolo predstaviť si, ako by genetika vyzerala bez
jednotlivých objavov. O tých, ktoré takýmto testom prešli
sa dočítate v knihe.
Rovnakým myšlienkovým experimentom
s malou obmenou (ako by vyzerala slovenská genetika
keby...) sa riadil aj výber krstného otca, ktorým sa stal
docent Vladimír Ferák. Docent Ferák začal svoj príhovor
výrokom rímskeho spisovateľa Terrentiana Maura: “Pro
captu lectoris habent sua fata libelli”, teda “knihy majú
svoje osudy podľa pochopenia čitateľmi.” Hoci Maurus
týmto elegantne preniesol zodpovednosť na čitateľov,”
pokračoval krstný otec, “predsa len mal zrejme pravdu.”
Po príklad netreba chodiť ďaleko – veď Mendeova
prelomová práca musela čakať na svoje znovuobjavenie
práve preto, že jej zásadný význam žiadny z čitateľov
nespoznal. Ako sme sa v príhovore dozvedeli, ešte
nešťastnejší osud postihol prvotinu istého indického
spisovateľa, ktorý sa po neúspechu pokúšal predať všetky
výtlačky aspoň negramotnému starinárovi. Dozvedel
sa však, že oveľa viac by od neho za knihy dostal, keby
neboli popísané... “Ach, keď tak čítam niektoré
monografie a publikácie, ktoré vznikajú aj tu, na
Prírodovedeckej fakulte, vravím si, o koľko by boli
lepšie, keby tam neboli tie nešťastné písmená”
povzdychol si docent Ferák v príhovore. Ako riešenie pre
nešťastných autorov dokonca spomenul bratislavskú
firmu, ktorá vymieňa staré knihy za rolky toaletného
papiera. Hneď však stihol jedným dychom dodať, že
Katedra genetiky určite nemusí začať počítať potenciálne
rolky toaletného papiera. Svoj príhovor ukončil želaním
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množstva chápavých čitateľov, pretože habent sua fata
libelli... Ďalej nasledoval samotný krst, pričom krstný
otec použil patričnú latinskú formulu: “Liber, ego te
baptizo, in nomine patris, Gregori Mendeli et filii,
T h o m a e M o rg a n i e t s p i r i t u s s a n c t i a c i d i
deoxyribonucleici” a pokrstil knihu, ako inak, hrachom.
Posledným bodom programu bolo vyhlásenie výsledkov

SEMINÁR
Univerzitné vzdelávanie genetiky
150 rokov po Mendelovi
Od Mendelových prednášok ubehlo 150 rokov.
Dnes už nikto nepochybuje o existencii dedičných
faktorov – génov, a ani o platnosti pravidiel dedičnosti
odvodených z výsledkov prác na hrachu siatom. Genetika
je platným hráčom 21. storočia, vyučuje sa už na základných a stredných školách, budúci biológovia sa s ňou
detailnejšie stretávajú počas svojho vysokoškolského
štúdia. Vzrast v objeme odborných publikácií a technologický rozvoj však mení pohľad aj na súčasné osnovy
výučby genetiky. Ich aktuálnosť, porovnanie študijných
programov univerzít v Česku a na Slovensku či možné
zmeny do budúcnosti, aj to boli témy seminára s názvom
Univerzitné vzdelávanie genetiky 150 rokov po
Mendelovi, ktoré sa konalo pod záštitou Genetickej
spoločnosti Gregora Mendela a Mendlovho múzea
v Brne s podporou MGP Zlín 29. mája 2015 v priestoroch
brnianskeho augustiniánskeho opátstva, teda v
priestoroch, kde sa história tejto disciplíny začala písať.
Akcia sa niesla v neformálnom duchu tzv. „nekonferencie“, čo podporovalo výmenu informácií
a názorov počas prestávok a v samotných diskusiách.
Po otvorení seminára riaditeľom Mendlovho múzea
dr. Ondřejom Dostálom, zástupcovia českých
a slovenských univerzít (Masarykova univerzita, Brno;
Univerzita Karlova, Praha; Ostravská univerzita,
Ostrava; Jihočeská univerzita, České Budějovice;
Univerzita P. J. Šafárika, Košice; Univerzita

súťaže o jeden exemplár knihy, v ktorej bolo úlohou
súťažiacich uhádnuť, ktoré z experimentov sú ukryté
v ilustrácii na obálke knihy. Ako sme sa dozvedeli, prišli
rekordné tri riešienia a ani jednej súťažiacej sa nepodarilo
uhádnuť všetkých šesť experimentov. Knihu napokon
vyhrala Nikola Čanigová s piatimi správnymi
odpoveďami.

Komenského, Bratislava) predstavili v rámci sekcie
formou prezentácií svoje aktuálne študijné programy
zamerané na vzdelávanie genetiky vrátane ich náplne,
cieľov a proporcií prednáškových, seminárových
a praktických kurzov v oboch stupňoch štúdia.
Náplň základného kurzu genetiky v bakalárskom
stupni je viac-menej rovnaká na všetkých zúčastnených
univerzitách. Študenti sa oboznamujú s históriou
genetiky, zákonitosťami dedičnosti a premenlivosti,
dedičnosťou viazanou na pohlavie, génovými
interakciami a genetickou analýzou, mimojadrovou
dedičnosťou, genetikou populácií, genetikou kvantitatívnych znakov, mutagenézou, štruktúrou
chromozómu, bunkovým cyklom či s expresiou
genetickej informácie a jej reguláciou. Jednotlivé
univerzity sa však vo svojich študijných programoch líšia
pomerom povinných, povinne voliteľných a voliteľných
predmetov. V tomto smere je najliberálnejšou Univerzita
Karlova v Prahe, kde si každý študent vytvára vlastný
študijný plán, pričom v magisterskom stupni si povinne
zapisuje iba predmety Diplomový projekt I a II a dva
odborné semináre.
Jednoznačne najpoužívanejšou učebnicou
je Genetika – český preklad anglického originálu
Principles of Genetics od Snustada a Simmonsa z roku
2009, za ktorý vďačíme našim brnianskym kolegom.
Záujem študentov o históriu genetiky a o príbehy ľudí,
podieľajúcich sa na odhaľovaní záhad dedičnosti, môže
vzbudiť kniha Klasické experimenty v genetike
od kolektívu autorov z Univerzity Komenského v Bratislave. Prof. Jiří Doškař z Masarykovej univerzity
účastníkom predstavil elektronické skriptá k Praktiku

SPRÁVY
z obecnej genetiky, ktorých autorom je dr. Pavel Lízal.
Okrem obvyklého študijného materiálu obsahujú odkazy
na ďalšie užitočné zdroje na webe či príklady určené
na otestovanie znalostí. Dr. Lízal zároveň uviedol
možnosť ako inovatívne podporiť interakciu študentov
s učiteľom. Online systémom Socrative môže pedagóg
prostredníctvom hlasovania/kvízov monitorovať
pozornosť a pokrok študentov v reálnom čase priamo
počas výučby. Univerzity sú otvorené vzájomnej
spolupráci, či už pri výmene materiálov na cvičenia alebo
pri príprave unikátnych kurzov, na ktorých by sa podieľali
pedagógovia z viacerých pracovísk. Dr. Magda Zrzavá
uviedla ako príklad spoluprácu Prírodovedeckej fakulty
Jihočeskej univerzity s Johannes Kepler University
v Linzi pri realizácii študijného odboru Biological
Chemistry. V rámci druhej sekcie predstavil Mgr. Roman
Šolc z Univerzity Karlovej v Prahe nevšedný výskum
zameraný na zistenie spôsobov a efektívnosti vyučovania
bunkovej biológie a genetiky na stredných školách.
Pilotné výsledky zatiaľ naznačujú, že znalosti študentov
sú v rámci rokov 2011 – 2014 konštantné a na vlastné
znalosti majú skôr realistický pohľad. Mgr. Aneta
Mikulášová uviedla, že študenti odboru Molekulárna
biológia a genetika na Masarykovej univerzite získavajú
poznatky uplatniteľné vo výskume aj v praxi. Kolektív
doktorandov z Univerzity Komenského v Bratislave
zastúpený Mgr. Katarínou Juríkovou na základe analýzy
silných a slabých stránok súčasného genetického
kurikula a analýzy programov vybraných amerických
i európskych univerzít navrhol jeho „ideálnu“ verziu.
V budúcnosti by sa mohol klásť väčší dôraz na prepojenie
s praxou (študentom Univerzity P. J. Šafárika je už
v súčasnosti k dispozícii dvojtýždňová stáž vo farmaceutickej spoločnosti) a na predmety rozvíjajúce
mimoodborové zručnosti, tzv. soft skills (prezentácie
prác, tímová spolupráca, tvorba posterov, písanie grantov
a vedeckých článkov, kritické myslenie...). Všetci
prezentujúci doktorandi (Univerzita Komenského,
Masarykova univerzita, Univerzita Karlova) sa zhodli
v nevyhnutnosti podporovať budúcich genetikov
v anglickej komunikácii, či už jej aktívnym využívaním
na vybraných predmetoch alebo prostredníctvom
zapájania sa do zahraničných mobilít. Dostupnosť
nových metód a zvyšujúci sa objem dát mení nielen
prístupy k štúdiu biologických otázok, ale aj požiadavky
na zručnosti, ktoré by mal genetik ovládať. Prezentované
„ideálne“ kurikulum berie do úvahy aj tento fakt, čomu
zodpovedá zaradenie predmetov Bioštatistika
a Bioinformatika. Doc. Broňa Brejová z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave rozdelila informatické
schopnosti do piatich základných okruhov. Okrem
všeobecných pokročilých používateľských zručností
(príprava odborných dokumentov, práca s odbornou
literatúrou, excel, organizácia dát) je nutné, aby budúci
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genetik vedel používať konkrétne bioinformatické
nástroje/databázy a vedel si zvoliť správny nástroj
na riešenie daného problému. Porozumenie matematickým modelom a informatickým metódam, ktoré
stoja za jednotlivými nástrojmi, môže prispieť nielen
k pochopeniu obmedzení týchto nástrojov, ale
aj k správnej interpretácii výsledkov. Všetkým
organizátorom patrí vďaka za poskytnutie priestoru pre
hľadanie silných a slabých stránok študijných programov
zameraných na genetiku vyučovaných v Česku
a na Slovensku, pre hľadanie možnosti medziuniverzitnej
spolupráce, a za príjemný deň plný inšpiratívnych
myšlienok a nápadov, ktoré majú potenciál uplatniť sa pri
vzdelávaní budúcej generácie genetikov.
Užitočné odkazy:
Web stránka seminára s programom a pdf verziami
prezentácií: http://fns.uniba.sk/pracoviska/biologickasekcia/kge/univerzitne-vzdelavanie-genetiky/
Informácie o knihe Klasické experimenty v genetike:
http://fns.uniba.sk/klasicke_experimenty/
Elektronické skriptá – Praktikum z obecné genetiky:
http://bit.ly/1HwbzS8
Socrative: http://www.socrative.com/index.php
Článok vyjde aj v Informačných listoch Genetickej spoločnosti Gregora Mendela
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Katkine poVEDAčky
Tim Hunt, nositeľ Nobelovej ceny za objav
cyklínov, sa vzdal čestnej profesúry na UCL. Vedecké
aj nevedecké noviny a časopisy pre neho nemali
v posledných týždňoch pekného slovka, podobne ako
celý zástup vedcov, ktorí jeho výroky ostro odsúdili. Čo
sa vlastne stalo?
Jednoducho, Tim Hunt sa rozhodol na konferencii
vedeckého žurnalizmu podeliť sa s poslucháčmi o svoje
problémy so ženami vo vede. “Keď sú (ženy)
v laboratóriu, môžu sa prihodiť len tri veci – zamilujete sa
do nich, oni sa zamilujú do vás, alebo sa rozplačú, keď ich
kritizujete”. Okrem toho doplnil, že je možno je dobrý
nápad zriadiť “same-sex labs”, teda labáky, kde pracujú
spolu iba muži alebo iba ženy. Kritici Huntových výrokov
ho kritizujú pre sexizmus a necitlivosť, jeho obhajcovia
volajú po zohľadnení kontextu. Skutočne zaujímavým
problémom je však niečo iné: ako je možné, že nobelisti,
najlepšie analytické mozgy našich čias, nedokážu
predikovať dôsledky svojho správania o dva kroky
vopred? Tim Hunt mohol predsa očakávať, že jeho slová
vyvolajú kritiku a nestretnú sa s pochopením vo svetovej
vedeckej komunite, ktorá sa borí s pretrvávajúcim nižším
zárobkom žien, ich menším zastúpením vo vedúcich
pozíciách a so stále rozšírenými predsudkami o horších
vedeckých kvalitách vedkýň oproti vedcom. Možno
sa profesor Hunt práve v ten deň zle vyspal, a celé
rozhorčenie tak vyvolal iba zle načasovaný nepodarený
vtip. Iná možnosť je, že nobelisti zďaleka nie sú také
brilantné mysle, za aké ich považujeme. No najzaujímavejšou je tretia hypotéza – čo ak je vyhodnocovanie sociálnych a iných životných situácií celkom
iným typom problému ako laboratórne experimenty? Ak
áno, v čom je rozdiel? Je to preto, že situácie v bežnom
živote sú omnoho komplikovanejšie a treba tu brať do
úvahy viac faktorov? Je to preto, že pri vyhodnocovaní
situácií v živote sa človek musí zaoberať aj vágne
definovanými parametrami, ako je nálada v spoločnosti,
emocionálne naladenie ľudí okolo a obraz, ktorý o ňom
iný ľudia majú? Ťažko povedať. Skutočne by ma zaujímalo, či by niečo z toho mohlo vysvetliť excentrickosť
autora jednej z najdôležitejších metód našich čias,
Karyho Mullisa. S Nobelovou cenou za objav PCR
vo vrecku tvrdí, že mimozemšťania existujú a chodia nás
navštevovať, že AIDS nie je dôsledkom vírusu HIV,
že zmenšovanie ozónovej vrstvy a klimatické zmeny
sú výmysel, astrológia vedecky podložená a súčasní vedci
sú platení za produkovanie výsledkov na objednávku.
Zlé jazyky tvrdia, že nezvyčajné názory Karyho Mullisa
môžu súvisieť s jeho nadšeným užívaním LSD počas
vysokej školy. Sám Mullis sa vyjadril, že bez užívania
LSD by mu možno dizajn PCR vôbec nenapadol. Nedá
sa to vylúčiť, ten istý Mullis však vraví, že užívanie LSD

nesúvisí s tým, že jednej noci v lese stretol anglicky
hovoriaceho, žiariaceho mimozemského mývala.
Výstrednosti nobelistov nie sú len zaujímavou
charakterovou črtou bláznivých profesorov. To, že Kary
Mullis mal vlastnú reláciu, kde rozprával o svojich
názoroch na vesmír, život a vôbec alebo fakt, že vďaka
nemu existuje argument “nobelisti-veria-namimozemšťanov-ergo-sú-tu-s-nami!” je iba slabým
odvarom v porovnaní s pôsobením autority Luca
Montagniera. Vedec, ktorý získal Nobelovu cenu za objav
vírusu HIV, je exemplárnym prípadom, ako môže
nobelista prísť o súdnosť aj na svojom vlastnom piesočku.
Azda najslávnejším je jeho tvrdenie, že DNA
patogénnych mikroorganizmov vydáva rádiomagnetické
vlny, ktoré vo vode vytvárajú nanoštruktúry, na základe
ktorých sa potom z vody bez fyzickej prítomnosti DNA
dokážu vytvoriť nové mikroorganizmy. Toto presvedčenie je z jeho tvrdení pravdepodobne tým najmenej
škodlivým a pri troche benevolencie sa dá považovať
za originálny spôsob, ako vysvetliť mykoplazmovú
kontamináciu laboratórnych bunkových línií. Menej
neškodná je jeho podpora homepatie, protiočkovacieho
hnutia a tvrdenia o spojení autizmu a aplikáciou vakcín.
Jeho posledným výskumom je malá klinická štúdia na
skupine detí s autizmom, ktoré sa pokúšal vyliečiť
dlhodobým podávaním antibiotík. Rozhodnutie postaviť
Luca Montagniera na čelo afrického inštitútu pre výskum
AIDS vyvolalo protest ďalších tridsiatich piatich
nobelistov, ktorí napísali otvorený list prezidentovi
Kamerunu, aby Montagnierovmu vymenovaniu zabránil.
Aby som parafrázovala neznámeho britského
politika z 19. storočia (alebo Spidermanovho ujka Bena),
s Nobelovou cenou prichádza veľká zodpovednosť.
Ak teda na Nobelovu cenu v blízkej dobe ašpirujete,
nezabudnite si na to spomenúť. Ak náhodou telefonát
zo Štokholmu nečakáte, aspoň si na fluoreskujúcich
mývalov spomeňte vždy, keď budete chcieť použiť
argument autoritou.
Butler, D. (2012): Nobel fight over African HIV centre,
Nature 486, pp. 301302
Nature editorial (2015): Sexism has no place in science,
Nature 522, p.255
Ericco, A. (2015): Judge by actions, not words,
Nature 522, p. 393
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Svet očami doktorandov
ZÁVISLOSŤ

Niekedy mi nestačia ani
dve krabičky denne.
Skúšala som všetko:
náplasti, žuvačky...

Priznávam,
mám problém.

Doplňovačka

... nič nepomohlo.
Dnes som si
znovu naložila
plnú.

Doplňte do políčok priezviská významných vedcov
na základe pomôcok v legende. Tajničkou je doplnenie
výroku Tristana Bernarda: “Vrcholom lenivosti je vstať
o piatej ráno aby ste
nič nerobiť.”

4

ZVISLO

5

3

1.Konce zlomených chromozómov
sú 'lepkavé'
2. 'Môj drahý Michael...'
3. 'Čo platí pre E. coli, to platí
aj pre slona'
4. DNA cestuje na juh
7. Transplantácia genómu
8. Fly room

3

1
1

5
2

VODOROVNE
2

Čierne písmená v políčkach
sú čísla dopĺňaných mien.
Modré a červené šípky označujú
písmená, ktoré tvoria tajničku

4

6

5. Reverzná transkriptáza ako
vianočný darček
6. Autor najznámejšej, ale najmenej
čítanej vedeckej publikácie
8. Experimenty s jastrabníkom
mu nevyšli
9. Ser-Ala-Asn-Gly-Glu-Arg
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