
Ústav molekulární genetiky AV ČR (ÚMG), v. v. i., má 27 výzkumných skupin, které se za-
bývají vědeckým výzkumem v oblasti molekulární, strukturální a buněční biologie, 
imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky. Jeho vědci světovou veřejnost často 
překvapí zlomovými objevy. Naposledy se tak stalo v případě Heleny Fulkové, které 
se už v minulosti coby první Češce podařilo naklonovat myši. Nyní je na dlouhodobé 
stáži v Japonsku, kde se jí podařilo vytvořit geneticky modifikované křečky. O tom, čím 
se vědci tohoto ústavu aktuálně zabývají a kam toto významné pracoviště směřuje, 
jsme hovořili s jeho novým ředitelem RNDr. Petrem Dráberem, DrSc.

RNDr. Petr Dráber, DrSc.: „Zásadní je 
výchova nastupující vědecké generace.“

V čele Ústavu molekulární genetiky jste zhruba rok. Jak 
toto období hodnotíte?

Funkci ředitele Ú� stavu molekulární� genetiky jsem převzal 
1. května 2017. V průběhu tohoto období� došlo k řadě or-
ganizační�ch změn. Ve spolupráci s Radou Ú� MG jsme odděli-
li Výzkumné servisy ústavu a Administrativní� a technickou
správu do samostatných organizační�ch jednotek a ví�ce
se věnovali směřování� Biotechnologického a biomedicí�n-
ského centra Akademie věd a Úniverzity Karlovy ve Vestci
(BIOCEV). Byla vytvořena nová servisně výzkumná skupi-
na (Oddělení� imunologických a nádorových modelů), jedna
hostují�cí� skupina (Oddělení� dynamiky genomu) a proběhlo
mezinárodní� hodnocení� výzkumných skupin Ú� MG v rámci
projektu BIOCEV. Za důležité považuji vytvoření� základu
grantového oddělení�, posí�lení� oddělení� veřejných zakázek
a zajištění� kontinuity práce ústavu jako celku. Všechny tyto
změny byly motivovány snahou přispět k zvýšení� efektivity
výzkumu na našem pracovišti.

Jaké jsou vaše priority v čele ÚMG?

Ú� stav molekulární� genetiky byl po řadu let v tzv. budova-
telském módu. Do roku 2007 jsme řešili roztří�štěnost ústa-
vu na část lokalizovanou v Praze 6 Dejvicí�ch, kde bylo sí�dlo 
ředitele, a na část několika detašovaných pracovišť, lokali-
zovaných v různých budovách areálu biologických ústavů 
v Praze 4 Krči. Tento problém se do značné mí�ry podařilo 
vyřešit vybudování�m nového sí�dla Ú� MG v moderní� budo-
vě v areálu v Krči. V následují�cí�ch letech jsme zajišťovali 

realizaci projektu BIOCEV, který byl společným dí�lem šesti 
ústavů AV C�R a Úniverzity Karlovy. Jednalo se o velký pro-
jekt za téměř 2,5 miliardy korun, financovaný převážně 
z prostředků evropské dotace. Výstavba pracovišť BIOCE-
Vu byla dokončena v roce 2015 a jednou z našich aktuální�ch 
priorit je, aby tento projekt splnil náročná kritéria období� 
udržitelnosti (do roku 2020) a aby došlo k užší�mu propoje-
ní� a spolupráci pracovišť ústavu v Krči s pracovišti v BIO-
CEVu. Ú� stav molekulární� genetiky je nositelem tří� velkých 
Národní�ch výzkumných infrastruktur. Jedná se o Czech-
-Bioimaging, který se specializuje na moderní� biologic-
ké a medicí�nské zobrazování�, CZ-Openscreen, zaměřený
na výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky, a C�eské

Zdroj: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
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 centrum pro fenogenomiku, které poskytuje služby v ob-
lasti genetického inženýrství� a pří�pravy myší�ch a potkaní�ch 
modelů nemocí�. Tyto infrastruktury mají� vybavení� srovna-
telné s vrcholovými světovými institucemi a již nyní� při-
spí�vají� ke zkvalitnění� nejen vědy na Ú� MG, ale také další�ch 
uživatelů těchto infrastruktur. Mezi priority patří� zajiště-
ní� chodu těchto infrastruktur ve prospěch nejen Ú� MG, ale 
i další�ch akademických pracovišť. Zásadně důležitá je také 
výchova nastupují�cí� vědecké generace a realizace druhé 
fáze projektu EÚ Horizon 2020. Jedná se o projekt „Výzkum-
ný inkubátor v biologických vědách“, na kterém spolupracu-
jeme s Ú� stavem Maxe Plancka pro molekulární� buněčnou 
biologii a genetiku v Drážďanech.

Historie vašeho ústavu se píše od roku 1962, kdy jeho 
zakladatelé přišli se zásadními objevy v oblasti imunolo-
gie. Které objevy považujete za zásadní v současnosti?

Imunologická problematika zůstává i nadále důležitou ob-
lastí� zaměření� našeho ústavu. Od fenoménu, jakým byl objev 
imunologické tolerance, se hlavní� těžiště přesouvá do ob-
lasti pochopení� molekulární�ch základů imunitní�ch dějů, 
a to od identifikace a charakterizace nových molekul až 
po pochopení� jejich funkce při imunitní� odpovědi. Hlavní�m 

nástrojem jsou genetické manipulace a studium funkce 
molekul na úrovni buněk imunitní�ho systému v kulturách 
in vitro a nyní� stále častěji na úrovni experimentální�ch zví�-
řat, předevší�m laboratorní� myši. V laboratoři, kterou vedu, 
jsme v nedávné době objevili a popsali nové funkce tran-
smembránových adaptorových proteinů, membránových 
tetraspaninů a galektinu při aktivaci ží�rných buněk, které 
jsou z velké části zodpovědné za alergické reakce. Jiné vý-
zkumné oblasti, ve kterých jsme přispěli novými poznatky, 
se týkají� objasňování� genetických faktorů a signalizační�ch 
drah souvisejí�cí�ch se vznikem a průběhem nádorových a ji-
ných chorob, identifikace buněčných receptorů nezbytných 
pro vstup virů (napří�klad HIV, způsobují�cí� AIDS, a ptačí�ch 
retrovirů) do cí�lových buněk. Významné poznatky byly 
zí�skány při charakterizaci úlohy chromozomální�ch zlomů 
a oprav DNA při postupné nádorové transformaci buněk, 
studiu signalizační�ch kaskád iniciovaných poškození�m 
genomu a výzkumu regulační�ch mechanismů buněčného 
cyklu, stárnutí� buněk a role degradace proteinů v těchto 
vnitrobuněčných procesech. V oblasti vývojové biologie 
jsme přispěli k objasnění� molekulární�ch mechanismů spo-
jených s časnými vývojovými stadii mnohobuněčných orga-
nizmů, formování�m specializovaných tkání� a orgánů (oko, 
střevní� epitel, játra, kostní� dřeň a hematopoetický systém) 

a charakterizaci genetických a biochemických znaků kme-
nových buněk pří�tomných v embryonální�ch a dospělých 
tkání�ch. Nové poznatky byly také zí�skány při identifikaci 
molekulární�ch aspektů výstavby buněčného jádra, úlohy ja-
derné struktury v regulaci genové aktivity a při charakteri-
zaci funkce jednotlivých komponent buněčného cytoskeletu. 
Dí�ky dlouhodobě vytvářenému „know-how“ a stávají�cí�mu 
technologickému rozvoji sekvenační�ch technik jsme přispěli 
k určení� sekvencí� nukleových kyselin zí�skaných z různých 
buněčných typů nebo organismů a k rozvoji bioinformatic-
kých metod analýzy sekvenační�ch dat. V rámci etablované 
laboratoře strukturní� biologie jsme určili struktury enzymů, 
transkripční�ch faktorů a jejich komplexů s jinými moleku-
lami. Za důležité považuji rovněž aktivity směřují�cí� ke ko-
merční�mu uplatnění� některých našich výsledků, jakými jsou 
monoklonální� protilátky, rekombinační� proteiny, geneticky 
modifikované buněčné linie a myší� kmeny a diagnostické 
testy založené na nově zí�skaném know-how našeho praco-
viště. 

Připravila Pavla Čechová

Zdroj: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

„V laboratoři, kterou vedu, jsme 
v nedávné době objevili a popsali 
nové funkce transmembránových 

adaptorových proteinů, 
membránových tetraspaninů 

a galektinu při aktivaci žírných 
buněk, které jsou z velké části 

zodpovědné za alergické reakce.“
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JAK PŘIPRAVIT VZORKY?
5µl templátu + 5µl primeru a to vše v jedné 1,5 ml zkumavce
koncentrace templátu - a) plasmidová DNA 80–100ng/µl

b) PCR produkt 20–80ng/µl
koncentrace primeru - 5µM (5pmol/µl)

Zasílání vzorků ZDARMA.

www.biogen.cz • +420 602 665 384 • +420 241 401 693 • biogen@biogen.cz

Běžná sekvenace ve zkumavkách 
za €3,20 bez DPH.

Sekvenace v jamkách na platíčku 
za €2,50 bez DPH.
Ceny se vždy přepočítávají aktuálním kurzem čnb v den fakturace.
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