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Úvodem

Projekt „Rozvoj výzkumného týmu BIO–OPT–XUV na FBMI ČVUT” (zkráceně 
BOX) si klade za cíl vybudovat na Fakultě biomedicínského inženýrství vědecký 
tým schopný provozovat kvalitní výzkum zaměřený na interakci optického (OPT) 
a extrémního ultrafialového záření (XUV) s biologickými (BIO) objekty. Tento pro-
jekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky v rámci prioritní osy 7.2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Jedním 
z  hlavních cílů projektu je podpora studentských prací řešených ve spolupráci 
s partnerskými pracovišti v České republice i v zahraničí. 

V této brožuře naleznete výběr témat prací pro studenty magisterského a dok-
torského studia na FBMI, která budou vypsaná v akademickém roce 2012/2013 v 
návaznosti na projekt BOX. Tyto práce umožňují studentům a studentkám FBMI 
podílet se na výzkumu probíhajícím na pracovištích dlouhodobě dosahujících 
vynikajících vědeckých výsledků. 

Tuzemskými partnery projektu BOX jsou čtyři ústavy Akademie věd České 
republiky—Ústav fyziky plazmatu, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, 
Ústav fotoniky a elektroniky a Ústav chemických procesů. Zahraničními spolu-
pracujícími institucemi jsou Laser-Laboratorium Göttingen (Německo), Brown 
University (USA), University of Strathclyde (Velká Británie), Centre hospitalier 
universitaire vaudois (Švýcarsko) a Université de Genève (Švýcarsko). Finanční 
podpora z projektu BOX umožňuje mimo jiné hradit studentům náklady spojené 
s cestami na mezinárodní odborná setkání a návštěvami spolupracujících praco-
višť v zahraničí. 

Řešení studentských prací přispívá zásadní měrou k prohlubování spolupráce 
mezi FBMI a partnerskými pracovišti. Předpokládáme, že někteří ze studentů 
zapojených do projektu v budoucnu rozšíří výzkumný tým budovaný v rámci pro-
jektu BOX a obohatí jej o zkušenosti nabyté na partnerských pracovištích, které 
uplatní při zavádění nových experimentálních technik a témat výzkumu v labo-
ratořích FBMI. V případě zájmu kontaktujte vedoucí jednotlivých projektů. Rádi 
Vám poskytneme bližší informace a uvítáme Vás v našich laboratořích. 

Řešitelský kolektiv

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. 
prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph. D.
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
Ing. Alexandr Jančárek, CSc.
Ing. Marie Pospíšilová, CSc.
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
Mgr. Radek Macháň, Ph. D.
Ing. Dalibor Pánek, Ph. D.
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Partnerské instituce v ČR:

Ústav fyziky plazmatu AV ČR (Vrbová)
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (Macháň)
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR (Pospíšilová)
Ústav chemických procesů AV ČR (Pospíšilová)

Další spolupracující instiruce v ČR

Ústav molekulární genetiky AV ČR (Jarošíková)
Ústav fyziologie a genetiky živočichů AV ČR (Jarošíková)
Revmatologický ústav (Jarošíková)

Zahraniční spolupracující instituce: 

EPPRA s.a.s., Francie (Vrbová)
Laser-Laboratorium Göttingen, Německo (Vrbová)
Department of Chemistry, Brown University, USA (Fidler)
Dept. of Physics, University of Strathclyde, Glasgow, Velká Británie (Fidler)
Dept. of Urology, University Hospital, Lausanne, Švýcarsko (Kučera)
Laboratory of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Geneva, Švýcarsko (Kučera)



4

Magisterské projekty

V této sekci jsou uvedena vybraná témata magisterských projektů s podporou 
projektu BOX pro studenty navazujícího magisterského studijního oboru Přístroje 
a metody pro biomedicínu (PMB). Absolventi tohoto oboru získají dobré teore-
tické vědomosti i experimentální zkušenosti ve stěžejních vědních disciplínách, 
jako jsou fyzika, matematika, biologie, chemie a dalších oblasti, které tvoří základ 
aplikací moderních technických a technologických metod v biologii a medicíně. 
Dále si osvojí orientaci ve vědecké literatuře i v dalších informačních zdrojích, 
která zaručí, že absolventi budou schopni plně rozvinout svůj kreativní potenciál 
v základním i aplikovaném výzkumu a ve vývoji přístrojové techniky a metod 
pro biologii a medicínu. Kromě toho nacházejí uplatnění i při nákupu, zavádění a 
údržbě přístrojově náročných technik na lékařských a biologických pracovištích.

Výuka v oboru PMB je organizována projektově. To znamená, že každý student 
si na počátku dvouletého magisterského programu vybere téma svého projektu 
z nabídky vypsané akademickými pracovníky fakulty a odborníky ze spolupra-
cujících pracovišť. Každý student je veden akademickým pracovníkem, který 
projekt vypsal, a který studentovi ve shodě se zaměřením projektu doporučuje 
skladbu povinně volitelných a volitelných předmětů. Vlastní projekt představuje 
konkrétní výzkumný úkol řešený studentem s pomocí vedoucího projektu. Při 
řešení projektů je kladen důraz na samostatnou práci studentů, kteří tak získají 
zkušenosti se všemi fázemi řešení výzkumného úkolu, od vyhledávání informací 
v odborné literatuře a dalších informačních zdrojích, přes návrh a realizaci řešení 
úkolu, po vyhodnocení výsledků a jejich interpretaci, a v neposlední řadě jejich 
náležitou prezentaci. Projektem BOX jsou především podporovány projekty se 
zaměřením na 

Optimalizace laboratorních zdrojů měkkého rentgenového záření,
Interakce extrémního ultrafialového záření s biologickými objekty,
Molekulární biologii a přípravu biologických vzorků pro interakční experimenty,
Nové metody zobrazování v biomedicíně,
Nové kombinované spektroskopie,
Fotobiologie a fotomedicína, 
Fluorescenční spektroskopie a mikroskopie,
Vláknová optika pro fluorescenční biosenzory. 
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Molekulární uspořádané funkční vrstvy na povrchu kovu

RNDr. Zdeněk Bastl, CSc. 

Molekulární vrstvy na površích 
materiálů ovlivňují významně jejich 
vlastnosti, mimo jiné jejich biokom-
patibilitu, smáčitelnost, korozní 
odolnost atd. Definovaným způ-
sobem na povrchu imobilizované 
molekulární vrstvy jsou využívány 
ke konstrukci různých povrchových 
architektur nacházející využití např. 
v selektivních biosenzorech, implan-
tátech a v molekulární elektronice. 
Pro vytváření samouspořádaných 

molekulárních vrstev na površích kovů jsou nejčastěji používány různé thioly. 
Cílem této práce bude bude příprava a charakterizace molekulárních organic-
kých vrstev imobilizovaných vazbou chalkogenu k povrchu zlata. Ke ověření 
způsobu jejich vazby k povrchu bude použita metoda fotoelektronové spektro-
skopie. Práce bude realizována ve spolupráci s dalšími pracovišti v ČR a zahraničí.

Příprava bioaktivních nanočástic oxidu 
ceru a jejich charakterizace

RNDr. Zdeněk Bastl, CSc

Terapeutické využití nanočástic oxidu ceru jako neuroprotektivního, radiopro-
tektivního a regenerativního prostředku a jejich unikátní schopnost odstraňovače 
volných radikálů z živých organismů jsou v poslední době předmětem značného 
zájmu a četných studií. Práce bude zaměřena na přípravu nanočástic oxidu ceru 
perspektivní metodou laserové ablace a jejich charakterizaci spektroskopickými 
metodami, především metodami založenými na fotoemisi. Cílem práce je zjištění 
vlivu podmínek přípravy na fyzikálně-chemické vlastnosti produkovaných nano-
částic ovlivňující jejich biologickou aktivitu, zejména populaci Ce3+ oxidačního 
stavu ceru, distribuci jejich velikostí, tvar a stabilitu.
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Hmotnostní spektrometrie pro analýzu 
dechu v klinické diagnostice

prof. Dr. Patrik Španěl

Analýza dechu je nová oblast klinické diagnostiky a monitorovaní terapie. 
Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS, je ana-
lytickou metodou pro přímou kvantitativní analýzu stopových látek ve vzduchu a 
zvlášť v lidském dechu v reálném čase. S použitím přístroje SIFT-MS byl proveden 
první průzkum v České republice koncentrace běžných metabolitů v dechu uka-
zující jejich typické koncentrace a jejich rozdělení. Předmětem diplomové práce 
bude vývoj analytických metod včetně přípravků pro komfortní a bezpečný 
odběr vzduchu vydechovaného nosem a ústy, numerické zpracování výsledků 
s možností návrhu nových algoritmů a statistické ověření významnosti výsledků 
pro klinickou diagnostiku.

Interakce proteinů a peptidů s biologickými membránami

prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc.

Interakce peptidů či protei-
nových domén s buněčnými 
membránami má zásadní význam 
v řadě biologických procesů. 
Obzvláště zajímavé jsou v tomto 
směru antimikrobiální peptidy, 
které se nacházejí prakticky ve 
všech organismech a hrají klíčovou 
roli v ochraně před patogenními 
mikroorganismy. Pochopení 
mechanismů jejich funkce tedy 
může přispět k vývoji nových typů 
antibiotik. Plasmatická membrána 
mikrobů představuje jeden z hlav-
ních cílů antimikrobiálních peptidů 
a její perforace je klíčovým krokem jeich antimikrobiálního působení. Perforace 
modelových lipidových membrán vybranými antimikrobiálními peptidy bude 
studována pomocí moderních fluorescenčních technik a výsledky budou srovná-
vány s baktericidní aktivitou daných peptidů.
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Lipidové membrány na zeolitových podkladech

Piotr Jurkiewicz, Ph. D.

Lipidové membrány na pev-
ných podkladech patří mezi 
oblíbené modely biologic-
kých membrán, a mimoto mají 
technologický význam coby 
biokompatibilní povrchy pro 
senzory a další biomedicínská 
zařízení. Za svou oblibu vděčí 
zejména snadné přípravě a 
možnosti charakterizace širo-
kou škálou experimentálních 
technik. Na druhou stranu, pří-
tomnost pevného podkladu 
ovlivňuje vlastnosti lipidových 
membrán způsoby, které ještě 
nejsou úplně prozkoumány. V 
poslední době se prokázalo, že 
mikroporézní zeolitové nanofilmy mohou být použity nejen jako materiál pro pří-
pravu selektivních filtrů a chemických senzorů ale též jako podklad pro lipidové 
membrány. Vlastnosti zeolitových nanofilmů, zejména jejich drsnost, mohou být 
kontrolovány způsobem přípravy. Této jejich vlastnosti bude využito při výzkumu 
závislosti vlastností lipidových membrán (zejména pohyblivosti lipidů v nich) na 
fyzikálních vlastnostech pevného podkladu. Práce bude sestávat ze dvou kroků: 
1) syntéza orientovaných zeolitových filmů na nerezové oceli; 2) charakterizace 
lipidových membrán na těchto zeolitových filmem. K charakterizaci bude použita 
fluorescenční mikroskopie a fluorescenční korelační spektroskopie umožňující 
měřit pohyblivost lipidů v membráně.

Nové nosiče pro nevirální genovou terapii a mechanismus 
jejich funkce studovaný pomocí fluorescenčních metod

Dr. Teresa Kral

Genová terapie představuje slibnou alternativu v  léčbě geneticky podmíně-
ných chorob. Jedním z  klíčových problémů genové terapie je transport velké 
elektronegativní molekuly DNA přes nepolární buněčnou membránu. K  usnad-
nění transportu se používají nosiče, které kondenzují molekulu DNA do menší, 
kompaktnější částice a kompenzují její elektrický náboj. Cílem práce je s pomocí 



8

fluorescenční korelační spektroskopie testovat vybrané potenciální nosiče DNA, 
jejich účinnost a mechanismus, kterým způsobují kondenzaci molekul DNA.

Fotofyzikální vlastnosti porfyrinů v iontových kapalinách

RNDr. Pavel Kubát, CSc.

Materiály obsahující porfyriny mají baktericidní účinky a jsou používány 
v medicíně jako léky při fotodynamické terapii nádorů. Při ozařování světlem 
vhodné vlnové délky, které je absorbováno porfyrinem, dochází k tvorbě triplet-
ních stavů porfyrinu a především singletního kyslíku, který může reagovat a ničit 
biologické objekty (bakterie, viry nebo součásti nádoru). Cílem práce je popsat 
chování vybraných porfyrinů v novém typu rozpouštědel tzv. iontových kapali-
nách s důrazem na fotogeneraci tripletních stavů a singletního kyslíku. Měření 
budou prováděna metodou laserové zábleskové fotolýzy.

Vliv transmembránových domén integrálních 
membránových proteinů na uspořádání lipidů a 
obecné vlastnosti plamatické membrány buněk

Marek Cebecauer, Ph. D.

Transmembránové domény jsou významné pro svou důležitou roli v  řadě 
buněčných procesů včetně signálních kaskád; přesto kolem nich existuje řada 
nezodpovězených otázek. K  jejich hlubšímu poznání by mohly přispět nové 
mikroskopické a spektroskopické techniky jako z-scan fluorescenční kore-
lační spektroskopie (FCS), 2-ohnisková FCS a technika raster image correlation 
spectroscopy (RICS). Kromě zobrazovacích a spektroskopických technik a anlýzy 
jejich výstupů (>70% času) projekt zahrnuje purifikaci a chemickou modifikaci 
peptidů, přípravu obřích liposomů (giant unilamellar vesicle – GUV) a práci s 
buňkami (tissue culture).

Detekce pH s vláknově-optickými sondami

Ing. Vlastimil Matějec, CSc.

Vláknově-optické senzory jsou často používány v  medicíně pro detekci pH 
nejen ve vzorcích krve a dalších tělních tekutin, ale i přímo pro kontinuální 
monitorování stavu pacientových orgánů (žaludek, mozek). K  tomuto účelu se 
používají opticko-chemické pH převodníky (ph indikátory), které mění svoji 
absorbanci nebo luminiscenci v důsledku změn pH. Tyto převodníky jsou zachy-
ceny na čelo optického vlákna v reflexních senzorech nebo do oblasti optického 
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pláště vlákna v evanescentních senzorech. V senzorech se pak měří změny optic-
kého výkonu z vlákna způsobené pH změnami v jeho okolí.

Cílem práce bude charakterizace několika typů vláknově-optických sond pro 
detekci pH. Budou charakterizovány jak reflexní, tak transmisní sondy opatřené 
absorpčními i luminiscenčními (fluorescenčními) pH převodníky. Pro zachycení 
těchto převodníků na vlákno budou použity polymery i další amorfní materiály. 
Základním výsledkem charakterizace sond budou naměřené křivky spektrální 
a časové odezvy sond k  pH změnám 
měřené ve vzorcích s  různou iontovou 
silou i s  různým chemickým složením. 
Z  těchto křivek budou dále určeny kali-
brační křivky sond a stanovena citlivost, 
selektivita, rozsah detekce pH a další 
parametry. Z  naměřených dat budou 
rovněž stanoveny i fyzikálně-chemické 
parametry použitých pH indikátorů.

Povrchem zesílená fluorescence

RNDr. Martin Michl, Ph. D.

Jev povrchem zesílené fluorescence, způsobený interakcí fluoreskujících 
molekul s  lokalizovanými plasmonovými módy vybuzenými optickým zářením 
v kovových nanostukturách, by mohl nalézt významné uplatnění v biologii a ana-
lytické chemii. Překážkou je komplexní povaha tohoto jevu, k jejímuž objasnění 
má přispět i tato studie. 

Příprava nanostrukturovaných povrchů bude probíhat ve spolupráci s partner-
skými pracovišti na PřF UK a ÚMCH AV ČR. SEM a AFM charakterizace připravených 
povrchů a stacionární i časově rozlišená fluorescenční měření budou prováděna 
na našem pracovišti. V případe potřeby je k dispozici i fluorescenční mikroskop 
na ÚFCH JH AV ČR.

Optické vláknové senzory s bioluminiscenčními bioreportéry

Ing. Marie Pospíšilová, CSc.

Bioluminescenční bioreportéry jsou geneticky modifikované mikroorga-
nismy schopné produkovat bioluminiscenci selektivně při kontaktu s určitou 
chemickou látkou. Aby mohly být využity jako senzory k detekci a monitoro-
vání znečištění je nutná jejich fixace na vláknový optický element. Bioreportéry 
mohou být fixovány adsorpcí na povrch elementu nebo zachycením do tvoří-
cího se gelu organického nebo anorganického polymeru. Na této citlivé vrstvě s 
živými mikroorganismy a jejím spojení s optickým vláknem do značné míry závisí 
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vlastnosti biosenzoru jako jsou citlivost, rychlost odezvy a opakovatelnost. Na 
rozdíl od klasické chemické analýzy, bioluminescenční odezva bioreporterů je 
úměrná biologické dostupnosti sledované látky. Experimentální práce bude spo-
čívat v přípravě a studiu optických vlastností vrstev s bioreportéry. V současné 
době jsou v laboratoři k dispozici bioluminescenčí bioreportery produkující bio-
luminescenci v přítomnosti naftalénu, salicylátu, BTEX (benzen toluen xylen) a 
rtuti.

Fluorescenční optický vláknový senzor

Ing. Marie Pospíšilová, CSc.

Fluorescenční optické vláknové sen-
zory využívají k detekci látek převodníky 
imobilizované v matrici a nanesené na 
plášť nebo čelo optického vlákna nebo 
taperu. Studium vlastností těchto převod-
níků v různých matricích s přihlédnutím 
na dosažení maximální citlivosti odezvy na 
měřenou látku bude základním cílem této 

práce. V laboratoři je kromě fluorescenčního spektrofotometru HITACHI F4500 k 
dispozici senzor MATINOES http://www.icpf.cas.cz/cs/matinoes, který umožňuje 
na základě měření zhášení fluorescence rutheniových komplexů kyslíkem, měřit 
koncentraci kyslíku a po kombinaci citlivé vrstvy s příslušným enzymem i kon-
centraci glukózy, biogenních aminů,alkoholů a dalších látek.

Kultivace GMO buněčných kultur Pseudomonas fluorescens 
HK pro využití ve vláknových biosensorech

RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.

Cílem projektu je definovat podmínky pro reprodukovatelnou kultivaci a vyu-
žití buněčných kultur Pseudomonas fluorescens HK a dalších (bioluminescenční 
bioreportéry), které produkují bioluminiscenci selektivně při kontaktu s určitou 
chemickou látkou. Toho je s výhodou využíváno v biosensorech. 

Měření fluorescence NADH při fotodynamické terapii 

prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph. D.

Fotodynamická terapie (PDT) je slibnou alternativní metodou léčby nádo-
rových onemocnění. PDT spočívá v podání fotosenzibilizátoru (PS), který je  
absorbován nádorovou tkání. Následné osvětlení tkáně vede k fotochemickým 



11

změnám PS, tvorbě reaktivních kyslíkových radikálů a konečně k buněčné smrti. 
Zavedení PDT do klinické praxe však vyžaduje přesné monitorování životnosti 
ozářených buněk. 

Cílem projektu je určit, zda při užití protoporfyrinu IX (PpIX) by jako vhodný 
ukazatel buněčné životnosti mohly sloužit změny fluorescence NADH (reduko-
vané formy Nikotin-Adenin-Dinukleotidu).

Kinetika fluorescence látek v komplexním prostředí

Ing. Dalibor Pánek, Ph. D.

Předmětem tohoto projektu je vývoj nových statistických metod pro analýzu 
kinetik dohasínání fluorescence s  cílem získání maxima informací o struktuře 
komplexních molekulárních systémů jakými jsou například biologické makro-
molekuly. V rámci projektu bude student obeznámen se základními technikami 
fluorescenční spektroskopie a analýzy naměřených dat. Student pak provede 
vlastní měření na vhodných systémech a provede analýzu naměřených dat 
nelineární metodou nejmenších čtverců a/nebo analýzou ve smyslu metody 
maximální entropie. Výsledky analýzy budou porovnány s matematickým mode-
lem/simulací. 

Ačkoli bude student zapojen do experimentální činnosti za účelem získání 
vhledu do problematiky získávání dat, těžiště práce bude zejména v  její teore-
tické části při formulaci matematického modelu a statistické analýze. Projekt je 
koncipován jako příprava na diplomovou práci, která bude realizována ve sku-
pině Photophysics na University of Strathclyde pod vedením Dr. Olafa Rolinskiho.

Selektivní chemie jednotlivých vazeb na 
sub-nanometrových katalyzátorech/částicích 

Dr. habil. Stefan Vajda

Tvorba (sub)nanometrovych částic a optimalizace (ladění) jejich katalitických 
vlastností a schopnosti vázat bio-molekuly změnou velikosti a struktury částice 
atom za atomem. 

Cílem navrhovaného studia je lépe porozumět vlivu velikosti a složení nano-
částic na jejich katalytické vlastnosti a schopnost vázat bio-molekuly a dále 
optimalizovat složení takových katalyzátorů a nosných materiálu pro vybrané 
heterogenní reakce. Studovat selektivitu reakci a vazeb v takových systémech. 

Tematika představuje základní výzkum interakcí nanoklastrů a molekul s 
výrazným potenciálem pro diagnostiku i terapii v medicíně. Část experimentální 
práce bude realizována v Argonne Laboratory v USA.
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Zobrazování tkání pro biomedicínu s využitím částečně 
koherentního pulsního Rtg nebo monochromatického záření 

Doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.

Spatial Harmonic Imaging, 
uses the x-radiation scattered off 
the tissue for image formation. 
This imaging modality does not 
require any x-ray optics between 
the object and the x-ray source. 
As a consequence, in principal it 
would be suitable for clinical ima-
ging of low-absorption contrast, 
soft tissue. The student will focus 
to possible application of this modality to the imaging of the soft tissue as liver 
vasculature and live cancers. The imaging modality can be augmented by immu-
nolabeling of cancer cells with nanoparticles. Owing to the large x-ray scattering 
cross section of nanoparticles, labeled cells can be distinguished from other 
tissue. 

After successful Project 1 and 2, the following student’s diploma research may 
be performed in the consultant’s laboratory at Brown University. He/She may also 
run or write some computer programs for image processing and analysis. Most 
imaging work will be done with tissue phantoms, human, and animal tissues.

Řízené samouspořádání molekulárních 
monovrstev a nanočástic na površích 

Doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. 

Experimentální (skenovací tunelovací mikroskopie [STM] a optické spek-
troskopie) výzkum samo-uspořádaných monomolekulárních vrstev nových 
organických molekul. Základní výzkum s implikacemi pro molekulární medicínu 
a potenciálem pro lékařskou diagnostiku. 

Molekuly vhodného tvaru se na atomárně hladkých površích (jako je např. 
grafit) adsorbují a samy uspořádají do krystalických monovrstev. Morfologie 
krystalických domén a detaily molekulárního uspořádání mohou být zobrazo-
vány pomocí STM mikroskopie. Byly vyvinuty skupiny molekul (např. čtveřice) 
které se samouspořádávají do monovrstev s komplikovanou pravidelnou pásko-
vou strukturou. 

Předmětem tohoto společného projektu je optimalizovat a využít takové 
monovrstvy jako matrice pro navázání nanočástic s bio-funkcionalizovaným 
pokrytím které tak vytvoří nano-uspořádané bio-aktivní filmy (např. pro sensory).
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Doktorské projekty

V této sekci jsou vybraná témata disertačních prací s podporou projektu BOX. 
Témata jsou vypsaná pro tříletý doktorský studijní program Biomedicínská a kli-
nická technika. Realizace témat bude probíhat v laboratořích FBMI, případně v 
laboratořích spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí (viz seznam v 
úvodu této brožury). Jedná se o témata mj. v těchto disciplínách:
•	 Nové metody zobrazovaní v biomedicíně
•	 „Surface science”
•	 Fluorescenční spektroskopie a mikroskopie
•	 Funkční nanostruktury
•	 Optické vláknové senzory
•	 Fotodiagnostika a fototerapie
•	 Laboratorní zdroje měkkého rentgenového záření 

optimalizované pro bio-laboratoř
•	 Nové metody v molekulární biologii
•	 Využití bioluminiscence v diagnostice životního prostředí.

Jedním z možných uplatnění absolventů doktorského studijního programu je 
práce ve výzkumném týmu budovaném v rámci projektu BOX, nebo ve spolupra-
cujících výzkumných týmech. V případě zájmu o některé z nabízených témat se 
obraťte na příslušnou kontaktní osobu.

Fluorescence Solvent Relaxation Technique and 
z-scan Fluorescence Correlation Spectroscopy: 

Defined Applications in Membrane Sciences

prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc.

After the understanding of solvent relaxation (SR) in isotropic solvents, sci-
entists started about 10 years ago to characterize SR in supra- and biomolecular 
assemblies. It was the group of Martin Hof that established the SR method for 
probing micro-mobilities and -polarities in biomembranes. These quantities 
are directly related to the value of the total time-dependent Stokes shift and 
its kinetics, respectively. When applying the SR method in bio-assemblies, the 
exact knowledge of the location of the used dyes, the careful interpretation of 
the time-resolved emission spectra (TRES), as well as the time-zero estimation 
are main prerequisites for valuable conclusions. On the other hand, the SR tech-
nique can give direct information on hydration and mobility in defined domains 
of fully hydrated bilayer. 

Within this PhD work the technique will be used for investigating the influ-
ence of Oxidised Phosphoilipids as well as Ions at biological membranes. These 
bulk fluorescence measurements will be paralleled by lateral lipid diffusion 
determinations by z-scan Fluorescence Correlation Spectroscopy using suppor-
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ted phospholipids bilayers (SPBs) as well as giant unilamellar vesicles (GUVs) as 
model membrane systems. The fluorescence measurements will be supported 
by MD simulation in the group of Doc. P. Jungwirth (UOCHB AVČR) and we are 
aiming for a general understanding of ion effects at biological surfaces analo-
gous to the Hofmeister series.

Fluorescence Solvent Relaxation Technique 
and Fluorescence Antibunching, Experiments: 
Defined Applications in Protein Sciences

prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc. 

After the understanding of solvent relaxation (SR) in isotropic solvents, sci-
entists started about 10 years ago to characterize SR in supra- and biomolecular 
assemblies. Recently, we succeded to apply this technique to the investigation 
on hydration and mobility close to the active site of enzymes (1). Specifically 
our experiments on haloalkane dehalogenases (DhaA from Rhodococcus sp., 
DbjA from Bradyrhizobium japonicum USDA 110) were using a unique labeling 
procedure introducing a coumarin derivative to the active site of those different 
dehalogenase enzymes.

In following up studies to be performed by a PhD student different mutants 
with different catalytic activity (enzymatic studies using different mutants will 
be performed by the group of Prof. Damborský in Brno) will be investigated by 
that SR approach. Comparing the dynamic fluorescence data with the enzymatic 
data, we will try for the first time to correlate enzymatic activity with the grade 
of water organisation in the active side of a protein. Connected with those halo-
alkane dehalogenases the aggregation of those enzymes appear to play a role 
in their function. Fluorescence antibunching is a new, elegant single molecule 
fluorescence methods which has been shown to be an ideal toll for the investiga-
tion of protein aggregation behavoir. Within the PhD study this method, which 
is established in our group, will be used for a comprehensive characterization of 
haloalkane dehalogenases aggregation.

Applications of Novel Fluorescence Fluctuation 
Techniques in Molecular Membrane Biology

prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc. 

The organization of cellular membranes is critical for the function of all living 
organisms and any defect can lead to the disease. Oxidised phospholipids and 
increased temperature have been proposed to influence the molecular mem-
brane organization. In our group we have a long term experience with microscopy 
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and spectroscopy analysis of model membranes. The arrival of Marek Cebecauer, 
a senior biologist/biochemist with a long-term experience in cellular membrane 
studies, opened the possibility to supplement our biophysical observations with 
experiments performed on living cells. 

The potential student is expected to apply a novel fluorescence fluctuation 
techniques (FCS, RICS and N&B) to study the effect of oxidized phospholipids 
and temperature on membrane properties (e.g. molecular order) and the dyna-
mic behavior of integral membrane molecules (proteins and lipids) in these 
structures. Above mentioned methods (RICS and N&B) are largely based on the 
advanced data processing and the good knowledge of mathematics (and phys-
ics) is more essential for success than a broad biological background. The student 
will be trained in the state-of-the-art imaging and spectroscopy methods, model 
membranes preparation and simple work with cells but her/his main focus will 
be on accurate data processing and their interpretation.

Příprava a vlastnosti funkčních nanostrukturních oxidů

RNDr. Zdeněk Bastl, CSc.

Oxidické nanostruktury představují novou, významnou skupinu materiálů s 
unikátními vlastnostmi umožňujícími např. immobilizaci biomolekul s požadova-
nou orientací a dalšími rozsáhlými aplikačnímí možnostmi. Práce bude zaměřena 
na zjištění vztahů mezi podmínkami přípravy a strukturou, elektronickými a che-
mickými vlastnostmi oxidických nanostruktur s proměnným oxidačním číslem 
iontů kovu deponovaných na povrchu nosiče. Oxidické nanostruktury MOx, (M 
= Nb, Ru, W) budou připraveny řízenou oxidací kovových nanočástic a laserovou 
depozicí. Jako substrát pro depozici nanostruktur bude použit grafit, zlato a oxi-
dické povrchy (ZrO2, SiO2) u kterých lze očekávat odlišné ovlivnění výsledných 
fyzikálně-chemických vlastností deponovaných nanočástic. Připravené nano-
struktury budou studovány povrchově selektivními spektroskopickými (XPS, 
XAES, TPD) a mikroskopickými (FEM, SEM, AFM) metodami. 

Cílem práce bude určení souvislostí mezi podmínkami depozice a stechiomet-
rií, zastoupením neekvivalentních oxidačních stavů kovových iontů, strukturou a 
morfologií připravených nanostruktur. Získané výsledky bude možno využít jako 
základ pro cílenou přípravu oxidických nanostruktur pro biomedicínské aplikace 
a využití v katalýze a pro biosensory.
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Vývoj metod pro analýzu dechu pro klinickou 
diagnostiku a monitorování terapie

prof. Dr. Patrik Španěl

Tématem disertace je výzkum a vývoj metod pro stopovou analýzu těkavých 
látek přítomných v  lidském dechu se zaměřením na klinickou diagnostiku a 
monitorování terapie. Jednou z metod použitelných pro tento výzkum je hmot-
nostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty, metoda založená na 
chemické ionizaci těkavých látek přítomných ve vzduchu během přesně defino-
vaného reakčního času s použitím selektivních iontových reagentů H3O+, NO+ a 
O2

+. 
Další použitelnou metodou, která ale vyžaduje odběr vzorků pomocí sorpč-

ních materiálů, je GC-MS. Cílem tohoto doktorského projektu je vývoj nových 
metod pro odběr vzorku pro zvýšení citlivosti a spolehlivosti analýzy lidského 
dechu a případných nových a účinnějších algoritmů pro vyhodnocování dat. 
Metody budou testovány na zdravých dobrovolnících a pacientech s vybranými 
diagnózami ve spolupráci s  klinickými pracovišti. Práce povede ke konstrukci 
snadno přenosných zařízení pro analýzu dechu.

Selektivní fototerapie rakovinových buněk při 
cystoskopii s využitím optických vláknových svazků

prof. MUDr. P. Kučera, Ph. D.

Fotodynamická diagnostika (PDD) a terapie (PDT) 
jsou v  současné době stále častěji využívány jako 
vhodné alternace při léčbě rakoviny. PDD a FDP vyu-
žívají skutečnosti, že rakovinné buňky přednostně 
akumulují fotocitlivou látku, která fluoreskuje po ozáření 
světlem s vhodnou vlnovou délkou a také může produ-
kovat vysoce reaktivní kyslíkové radikály a tím následně 
porušit ozářenou tkáň. V případě rakoviny močového 
měchýře je touto fotocitlivou látkou Protoporfyrin IX 
(PpIX), jehož buněčná syntéza je podpořena přítomností 
hexylaminolevulinátu (HAL) v močovém měchýři. 

Tento přístup umožní velmi precizně detekovat 
nádorové bujení již v počáteční fázi a následnou foto-
terapií. Zdravé buňky obklopující rakovinné buňky by 
při nekontrolovaném ozařování takto označené oblasti 
byly zničeny také, což je nežádoucí. Selektivní systém 
pro fototerapii, který bude vycházet z transformace cys-
toskopického obrazu a využívat optické vláknové svazky, by měl ozařovat pouze 
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oblast označenou (PpIX), tím minimalizovat ozáření zdravých buněk a tak výrazně 
zdokonalit cystoskop pro fotodynamickou detekci a terapii. Takto zdokonalený a 
realizovaný prototyp cystoskopu bude otestován ex vivo.

Optické biosenzory l. 

Ing. Gabriela Kuncová, CSc.

Optický biosenzor můžeme definovat jako analytické zařízení, které kombi-
nuje biologický materiál s  optickým převaděčem. Odolnost biologické vrstvy 
proti změnám chemického složení a fyzikálních podmínek limituje použitelnost 
senzoru. Předmětem práce bude příprava, testování vrstev s  imobilizovaným 
biologickým materiálem a matematické modelování chování senzorů, s  cílem 
zvýšit jejich stabilitu a spolehlivost. Práce bude navazovat na mezinárodní pro-
jekt MATINOES (Novel Organic-Inorganic Materials in Opto-Electronic Systems for 
the Monitoring and Control of Bio-Processes.) v rámci kterého byl zkonstruován 
optický sensor glukozy pro on-line sledování koncentrace glukózy v bioreaktoru. 

Uchazeč s vysokoškolským vzděláním (Mgr., Ing.) v oboru biomedicínského 
inženýrství, chemického inženýrství,   biotechnologie, analytické chemie, mik-
robiologie, biochemie a příbuzných oborů by měl mít zájem o experimentální 
práci. Vzhledem k interdisciplinární povaze projektu by měl být schopen si osvojit 
potřebné znalosti z dalších oborů: optiky, spektroskopie, elektroniky, analytické, 
materiálové a polymerní chemie.

Celobuněčné optické senzory

Ing. Gabriela Kuncová, CSc.

Cílem projektu je výzkum mikroorganismů s vnesenými lux geny a konstrukce 
a matematické modelování optických senzorů pro včasnou detekci znečištění 
životního prostředí. Tyto mikroorganismy – bioluminiscenční bioreportéry – jsou 
geneticky upraveny tak, že produkují bioluminiscenci selektivně v  přítomnosti 
určitých látek. Předmětem práce bude studium selektivity produkce bioluminis-
cence a matematické modelování bioluminescenční odezvy senzoru. 

Práce bude prováděna ve spolupráci s Centrem pro environmentální 
biotechnologie UT (University of Tennessee) v Knoxvillu TN, USA. Uchazeč 
s vysokoškolským vzděláním (Mgr., Ing.) v oboru biomedicínského inženýrství, 
chemického inženýrství,  biotechnologie nebo mikrobiologie a biochemie (a 
příbuzných oborů) by měl mít zájem o experimentální práci. Vzhledem k  inter-
disciplinární povaze projektu by měl být schopen si osvojit potřebné znalosti 
z dalších oborů: optiky, spektroskopie, elektroniky, analytické materiálové a poly-
merní chemii.
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Měkké rentgenové záření–optimalizace zdrojů, diagnostická 
technika a jeho aplikace v molekulární biologii

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Studium možností generace měkkého rentgenového záření (1–100  nm) 
pomocí laserového plazmatu. Studium možností využití tohoto záření (především 
záření v oblasti vodního okna) v molekulární biologii (např. absorpční spektro-
skopie, fluorescence, difrakce, 
zobrazování buněk). Zobrazování 
buněk i spektroskopická analýza 
složení látky, založené na použití 
měkkého rentgenového záření, 
jsou podstatou nově vyvíjených 
diagnostických metod na mole-
kulární úrovni.

Fotoionizační 
spektroskopie 
Rydbergových 
stavů a ultrarychlá molekulární dynamika 

Doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.

Experimentální výzkum (ultrarychlá spektroskopie v molekulárních paprs-
cích) strukturní dynamiky vybraných organických molekul. Základní výzkum s 
implikacemi pro molekulární medicínu. 

Aplikace multifotonové ionizační spektroskopie s femtosekundovým časovým 
rozlišením na středně veliké molekuly s cílem dozvědět se o ultrarychlých energe-
tických i strukturních relaxacích molekuly. Takové experimenty jsou důležité pro 
porozumění jakým způsobem se redistribuuje energie molekuly v průběhu che-
mických reakcí nebo biologických funkcí na nichž se molekula podílí. Výsledky 
též ukáží jak se mění struktura molekuly v reálném (ultrakrátkém) čase.

Teoreticky i experimentálně náročné téma pro studenta/ku se zájmem o 
základní výzkum. 
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Jak vybrat projekt

Očima Bc. Terezy Paškové, studentky PMB

Vedoucí

Než si projekt u někoho zapíšete, měli byste si zjistit, z 
jaké je katedry. Ačkoliv Vám může téma znít sebevíc libozvučně, skrývat se pod 
ním může často leccos a katedra, na které Váš vedoucí působí, případně před-
měty, které učí, Vám napoví, jaké oblasti se bude téma nejpravděpodobněji týkat. 
S katedrou vedoucího často bude souviset i jeho oblast zájmu. Opět je to bod, 
který Vám napoví více o tématu. Současně si můžete také projít témata, na kte-
rých se Váš vedoucí podílí nebo podílel, a být lépe připraveni na diskuzi s ním o 
náplni, zaměření a detailnějším popisu Vaší budoucí práce

Dostupnost Vašeho vedoucího je pro Vaši práci klíčová. Ačkoliv je zde před-
poklad toho, že budete po většinu vypracovávání diplomové práce pracovat 
samostatně, VEDOUCÍ je tu od toho aby Vás vedl. Nikoliv ve smyslu, že by Vás 
vodil za ručičku a říkal, co teď, a co potom, ale ve smyslu odborného vedení Vaší 
diplomové práce. Vedoucí by měl být schopen Vám k danému tématu doporučit 
vhodnou literaturu, případně pomoci sehnat obtížně dostupné literární zdroje. 
Vedoucí by Vám měl také pomoci zorganizovat praktickou část Vaší diplomové 
práce. Ne každý student má přehled o odborných pracovištích a kde se co dá dělat, 
ačkoliv je dost informací dostupných na internetu. Vedoucí by Vás měl nasměro-
vat kam se obrátit, pokud Vám nemůže pomoci on sám. Veškeré připravované 
experimenty byste měli projednávat s ním nebo případně s konzultantem, před 
tím, než je zrealizujete. Má více zkušeností a přehled o tom, co 100% nebude fun-
govat. Má také představu o tom, kolik času na to budete potřebovat. Pokud Vám 
vedoucí v určité oblasti Vaší práce nebude schopen pomoct sám, měl by Vám být 
schopen někoho ‚dohodit‘.

Měli byste mít s vedoucím pravidelný kontakt (i když se občas stane, že na 
schůzku nebudete připraveni, nezahazujte možnost se s ním sejít!). Ačkoliv nejste 
připraveni na to, co po Vás chtěl, může z takové schůzky stále vzniknout něco 
pozitivního. Nicméně zadání Vašeho vedoucího byste ku vlastnímu prospěchu 
plnit měli (ví proč to dělá). Při volbě vedoucího přemýšlejte tedy i nad tím jestli 
bude dostupný. Dostupný nemusí nutně znamenat osobní schůzky. V případě 
vedoucích působících v zahraničí či poměrně vytížených se dá využít jiných pro-
středků než osobní schůzky, a sice například Skypu. V každém případě je potřeba 
mít s vedoucím více či méně pravidelný kontakt a průběžnou kontrolu Vaší práce 
(je málo lidí, kteří dokážou, zvlášť v rámci studijních let, pracovat samostatně 
a bez pocitu provinění, aniž by je někdo alespoň trochu popoháněl). Tady asi 
odpadá to, že byste se vedoucího vyptávali na to, jestli Vám slibuje, že s Vámi 
bude pravidelně komunikovat. S některými vyučujícími je komunikace snazší a 
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s některými složitější. Zkuste se tedy zeptat spolužáků, kteří buď u daného vyu-
čujícího již zapsaný projekt měli, nebo pokud nejste bakaláři z FBMI, ptejte se 
spolužáku, kteří s akademickými pracovníky mají jistou zkušenost z bakalářského 
studia.

Téma

Téma by především mělo vyhovovat VÁM. Mělo by Vás alespoň trochu bavit 
nebo zajímat (přeci jen budete o něm muset napsat 70 stran kvalitního textu). 
Není úplně ideální vybírat téma jen podle názvu. Název může znít úžasně, ale jak 
již bylo řečeno, skrývat se pod ním může úplně cokoliv (například před obecným 
biologickým tématem se může skrývat moc a moc programování).

Z výše zmíněných důvodů je zásadní diskuze s vedoucím ještě před tím, než si 
projekt vůbec zapíšete. Měli byste s ním probrat, co si od Vás a od daného tématu 
slibuje. K projektům sice máte k dispozici popis, ten je ovšem často dost obecný, 
právě proto, aby se v průběhu času mohl modifikovat. Proberte tedy s vedoucím 
do detailu, čeho všeho se Vaše práce bude týkat, co se od Vás očekává za základní 
znalosti a co si musíte k danému tématu případně doplnit (tady zvažte, zda jste 
toho schopni nad rámec předmětů, co budete mít ve škole) a jak bude vypa-
dat praktická část - jestli budete praktickou část provádět v laboratořích budovy 
FBMI, nebo zda budete muset dojíždět na jiná pracoviště, nebo dokonce vyjet do 
zahraničí.

S volbou tématu souvisí i výběr povinně volitelných a volitelných předmětů. 
Povinně volitelné předměty si vybírejte především na základě toho, co budete 
potřebovat u státnic a také podle toho, co se Vám bude hodit k diplomové práci. 
S jejich výběrem by Vám měl též pomoci vedoucí.

Čas

Dva roky se na dokončení diplomové práce se zdá poměrně hodně (vždyť 
málo kvalitní přesto dostačující bakalářská práce se dá napsat v lepším případě 
za 14 dní, že?). Diplomová práce má oproti bakalářské práci podstatně větší roz-
sah a obsahovou náročnost. Nepředpokládejte tedy psaní rešeršní práce..

Počítejte zejména s časovou náročností praktické části a to především ve dru-
hém ročníku magisterského studia. Mohou zde nastat značné komplikace – o 
provádění experimentu se dozvíte na poslední chvíli a termín se Vám nehodí, 
nebo se termín experimentu zruší, protože nevyšla jeho první část (která nemusí 
nutně být závislá jen na Vás), experiment se nepovedl a musí se opakovat, expe-
riment se nedá realizovat blízko vašeho bydliště (dojíždění), kvůli praktické části 
budete muset vyjet do zahraničí. 

Výjezd do zahraničí může být finančně i časově náročný. Musíte počítat s 
individuálním studijním plánem nebo dokonce s možností přerušení studia. Papí-
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rování je mor! Budete muset vyplnit a odeslat a vyzvednout a nechat orazítkovat 
a podepsat tolik papírů. Dělejte to včas! To je jediný způsob jak to zvládnout 
poměrně v klidu. Zjistěte si veškeré požadavky, ať se na Vás pak nesesune něco 
o čem jste ‚nevěděli‘ (na to se vymlouvá na základní škole, že jste o domácí úloze 
nevěděli, ale co se papírování týče, nikdo Vám to nepromine). Zjistěte si také, 
jaké jsou možnosti financování vašeho výjezdu a především si hlídejte uzávěrky, 
data poddání žádostí aj. V organizací výjezdu by Vám částečně měl taktéž pomoci 
vedoucí. Nicméně v žádném případě nespoléhejte na to, že za Vás bude hlídat 
termíny uzávěrek.

Závěrem

•	 Snažte se vše řešit včas a ne na poslední chvíli. Je to 
na Vás, nikdo Vás do toho nutit nebude.

•	 Vyberte si téma, které Vás zajímá, je proveditelné a Vy ho zvládnete
•	 S vedoucím konzultujte většinu nebo alespoň Vaše dílčí kroky, nenechte 

se odbýt a nebojte se zeptat (vedoucí obvykle nekoušou)
•	 Informujte se u svého vedoucího o možnosti vycestovat do zahra-

ničí v rámci diplomové práce a o podmínkách cesty
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