
 

 
 

Servisní laboratoř světelné mikroskopie, Ústav molekulární 
genetiky AV ČR, v. v. .i 

 
Pracovní pozice: specialista na světelnou mikroskopii 

Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek 

Pracoviště: Servisní laboratoř světelné mikroskopie poskytuje výzkumným pracovníkům ústavu, jakož 
i externím uživatelům, metodické a instrumentální zázemí pro metody světelné mikroskopie. 
Pracoviště se intenzivně podílí na činnosti velké výzkumné infrastruktury Czech-Bioimaging a je 
součástí pražského uzlu EuroBioimaging. Pracoviště je vybaveno celkem 14 mikroskopickými systémy, 
které pokrývají širokou škálu aplikací v oblasti rutinního fluorescenčního snímání, časosběrného 
snímání živých objektů, konfokální i jiné techniky snímání optických řezů objekty o různé velikosti, 
snímání s vysokým rozlišením, fotokinetické aplikace a semi-automatizované high-content snímání. 
Mikroskopické vybavení pracoviště: DM6000 (Leica), DMI6000 (Leica), DeltaVision Core (GE); TIRF 
(Leica), Axiozoom + Apotome (Zeiss), Scan^R (Olympus), QPI (Tescan), Light sheet microscope Z.1 
(Zeiss), LSCM SP5 (Leica), LSCM SP8 (Leica); Spinning disk confocal – Dragonfly (Andor); Super-
resolution microscopes – SIM, SMLM Deltavision OMX (GE), STED 3X  (Leica)}. Pracoviště také 
organizuje specializované kurzy v oblasti světelné mikroskopie a analýzy obrazu. 

Popis práce: Pracoviště je orientováno servisně. Pozice vyžaduje teoretické i praktické znalosti a 
zkušenosti v oblasti optiky a světelné mikroskopie, zejména wide-field a konfokální mikroskopie, 
s výhodou i superrozlišovací a light sheet mikroskopie. Pro práci jsou nutné zkušenosti s tkáňovými 
kulturami, přípravou živých i fixovaných preparátů pro světelnou mikroskopii, fluorescenčním 
značením preparátů i základními mikroskopickými technikami. Pracovník se bude podílet i na výuce 
v rámci kurzů.  
V rámci nabízené pozice bude pracovník zajišťovat především tyto činnosti: 

• provozování, údržbu, kontrolu kvality a technickou podporu mikroskopických systémů 
• školení uživatelů v obsluze pokročilých mikroskopických systémů i ve specializovaných 

technikách světelné mikroskopie 
• technickou i odbornou podporu uživatelů servisní laboratoře, navrhování experimentálních 

přístupů a řešení, nastavení a provedení pilotních experimentů 
• návrh, vedení a realizace projektů v obalsti světelné mikroskopie, spolupráce se skupinami 

ÚMG na běžících výzkumných projektech v oblasti světelné mikroskopie 
• zavádění nových metodik a standardizace postupů 
• aktivity vztahující se k podpoře otevřeného přístupu uživatelů do servisní laboratoře v rámci 

výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging, činnosti spojené s aktivitami uzlů Czech-
Bioimaging a Euro-BioImaging na ÚMG 

• další činnosti podle pokynů vedoucího pracovníka 



 

 
 

Požadavky na uchazeče:  

• VŠ vzdělání (ideálně PhD) v oblasti biologických či příbuzných věd 
• teoretické znalosti i prokazatelné zkušenosti v oblasti světelné mikroskopie 
• orientace v základní anatomii a fyziologii buněk i tkání, zkušenosti s výzkumnou prací 

v oblasti biologických či příbuzných věd 
• základní kompetence v oblasti rekonstrukce a analýzy mikroskopických obrazových dat (např. 

se softwary Fiji/ImageJ, Imaris, Arivis, ZEN, Huygens), znalost práce s výpočetní technikou 
• zkušenosti s prací v laboratoři, včetně práce s  tkáňovými kulturami a GMO 
• zkušenosti s fluorescenčním imunohistochemickým značením buněk a tkání 
• vyzrálý písemný projev a komunikační schopnosti 
• schopnost pracovat samostatně, flexibilita 
• dobré organizační schopnosti, ochota učit se novým věcem 
• preferované jsou rovněž zkušenosti s prací na podobném servisním pracovišti 
• znalost AJ písmem i slovem podmínkou 

Pracovní podmínky: Stabilizované pracovní podmínky na špičkově vybaveném pracovišti s kvalitním 
zázemím.  Pracoviště se nachází v nové budově ÚMG a prošlo v letech 2016-2018 celkovou 
rekonstrukcí. Budova ÚMG (2007) i areál AVČR v Krči nabízí místa k pracovní a sociální interakci, 
soustředění, relaxaci i možnosti sportovního vyžití (squash, volejbalový kurt, basketbal, posilovna). 
Možnost stravování v budově ÚMG. Častá práce v prostředí s velmi nízkým osvětlením a v rizikovém 
prostředí laserového pracoviště (Class IIIb a IV). Práce v prostředí s nebezpečnými chemickými 
látkami, biologickými vzorky i zvířecími modely používanými k výzkumu, včetně GMO. 

Mzdové a jiné podmínky: nabízíme dobré mzdové ohodnocení, zkušební doba 3 měsíce, pracovní 
úvazek na 1 rok s možností prodloužení a případné konverze v trvalou pozici. 

Počátek pracovního poměru:  dle dohody, možno od 1.8.2019 

Sociální výhody:  6 týdnů dovolené, stravenky a další volitelné benefity, areálová mateřská školka, 
příspěvek na dětskou rekreaci. 

 

Prosíme uchazeče o zaslání životopisu a motivačního dopisu na  emailovou adresu 
michal.novak@img.cas.cz do 20.6.2019.  

Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
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