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.. vzdělání ve vztahu k vědomostem
VŠECHNO LIDSKÉ VĚDĚNÍ



http://manipulatori.cz/dunning-krugeruv-efekt-proc-hlupak-zustava-hlupakem/

ÚDOLÍ
ZOUFALSTVÍ

SVAH 
OSVÍCENÍ

HLOUPÝ VRCH

tendence přeceňovat své vlastní schopnosti

neschopnost rozpoznat a uznat schopnosti 
jiných

neschopnost změnit své hodnocení ani po 
konfrontaci s realitou

Kruger a Dunning (1999): 
„Jediný způsob, jak dokázat lidem jejich 
nekompetenci, je udělat z nich lidi 
kompetentní.“

„Ignorance more frequently begets 
confidence than does knowledge: it is those 
who know little, and not those who know 
much, who so positively assert that this or 
that problem will never be solved by 
science.“

Ignorance častěji než inteligence plodí
sebevědomí.

Charles Darwin



KRITICKÉ MYŠLENÍ

SCHOPNOST: 

NEpodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení

Naivně NEpřebírat tradované názory

Dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled

Vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných 

kvalifikovaných osob

Opatrné věcné posuzování předkládaných informací

Ověřování těchto informací z nezávislých zdrojů

Nezaujímejte postoj k otázkám, o kterých máte málo ověřených informací

Začněte aktivně zpochybňovat svou intuici a subjektivní názor, testujte své hypotézy 

..neukvapujte se se závěry

Ptejte se ostatních na zdroje jejich informací

BUĎTE PODEZŘÍVAVÍ…KRITIČTÍ…SKEPTIČTÍ

Kamarádky manžel…kamarád…maminka
Můj dobrý známý…

Babička povídala, že za jejích časů…
Četl jsem na Aeronetu nebo AC24.cz..

V diskuzi po článkem psali…



satira vs. realita





..jak „funguje“ alternativní 
medicína?







Osel

Vědátor

Věda.cz

Věda na dosah

Věda24

Vesmír

Přírodovědci

Gate2Biotech

Milujeme vědu

Manipulátoři

Hoax.cz

..mnoho dalších



EDITACE GENOMU 

REVOLUCE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH



PRVNÍ ZÁSAHY DO GENOMU

..trocha historie

využití převážně ve šlechtění rostlin a plodin 

> 3 tisíce podobně získaných mutantních rostlin (okrasných rostlin, potravinářských 
plodin)

šlechtitel docent Josef Bouma průkopníkem v ČR 
1965 → nové odrůdy ječmene Diamant

indukce mutací ionizujícím zářením

„střelba do tmy“

velké nepředvídatelné změny ve struktuře chromozomů



PRVNÍ ZÁSAHY DO GENOMU

1972 klonování DNA = molekulární klonování

1977 produkce inzulinu pomocí bakterií

1974 první transgenní zvíře

1980 první patentovaný GMO organismus 

1994 Monsanto - GMO sója



TAŽENÍ PROTI GMO

..má konzumace GMO nějaká prokazatelná zdravotní rizika?

..jak nasytíme rostoucí populaci? 2016

USA konzumují GMO již déle než 10 let!

GMO Kukuřice – 88% produkce

GMO Sója – 93% produkce

…podléhají mnohem přísnější kontrole a prověřovaní možných zdravotních rizik než běžné 
potraviny 
..za celou dobu se žádný negativní účinek projevil

Žádná vědecká studie dosud neprokázala, že GM potraviny škodily lidskému zdraví!



První GMO živočich schválený pro konzumaci člověkem! ..do této doby jen GMO rostliny
→ geny pro rychlejší růst vypůjčené z jiné ryby 
→ výhradně pro uzavřený farmový chov na souši! 
→ vyroste za 1 rok místo za 3 roky!

Ryby jsou v konverzi krmiva na hmostnostní přírůstek několikanásobně efektivnější než
suchozemská zvířata!

2017



KLASICKÉ METODY GENOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

→ vnášení vybraného úseku molekuly DNA do dědičné informace nejrůznějších organismů bez 

možnosti ovlivnit, kam se tyto molekuly zabudují!

→ jako přenašeč využit např. upravený virus „trojský kůň“, který vmáčkne vnášenou DNA do 

NÁHODNÉHO MÍSTA cílového genomu

…jako opravit rozbité světlo u vozu 
přimontováním nového 

světlometu na zcela náhodné 
místo 



„slídicí pes“ zcela nového typu, schopný přesně „vyčmuchat“ v dědičné informaci vybranou
sekvenci písmen genetického kódu

Cas9 DNA nukleáza naváděná na cílové místo pomocí RNA

2012



Martin Jínek

Jennifer Doudna

Emmanuelle 
Charpentier

Objev: programovatelná RNA naváděná nukleáza v imunitním systému bakterií
S potenciálem využítí pro manipulaci bakteriálních genomů

2012



Použití CRISPR/Cas9 

v živočišných buňkách

2013

FENG ZHANG

PATENTOVÁ VÁLKA

Doudna vs. Zhang

technologie pro využití ve vyšších organismech
O patentu se rozhodlo dříve 

(zaplatili za zrychlené řízení)

technologie pro využití v bakteriích

Patent podali dříve

2014 patent přidělen MIT
2017 soud udělení patentu  potvrdil
…další odvolání
2018 pantent přidělen Berkley

Massachusetts Institute of TechnologyUniversity of California

?



CRISPR mechanizmus Nature videos:

https://www.youtube.com/watch?v=4YKFw2KZA5o

0:25-1:40

CRISPR v akci AFM:
https://www.youtube.com/watch?v=w2_JN1JntlU

modifikovaný CRISPR:  
programování genomu
vizualizace genů in vivo    …….plus desítky dalších  

https://www.youtube.com/watch?v=4YKFw2KZA5o
https://www.youtube.com/watch?v=w2_JN1JntlU


PROGRAMOVATELNÉ 
JAKOUKOLIV 
DODANOU RNA!

PŘESNÉ JAKO GPS MINIMÁLNÍ NÁKLADY

ZVLÁDNE POUŽÍT KAŽDÝ S TROCHOU LABORATORNÍ PRAXE …. I VY!

..technologie CRISPR-Cas9 se tak stala ze dne na den hitem laboratoří!!

5000$ →  50$  !!!



CRISPR mánie…každý si to musí zkusit



k editaci vybrána neživotaschopná lidská embrya 
(z reprodukční kliniky) 

za pomoci CRISPR/Cas9 editován gen, jehož mutace 
vedou k poruše hemoglobinu

problém → CRISPR/Cas9 nebyl tak přesný, jak jsme si vysnili! .. 

velký ROZRUCH a ŠOK ve vědecké komunitě! 
Urgentní potřeba nových pravidel. Svolán velký kongres diskutující etické otázky upravování lidí.

…závěr: 
lidská embrya lze modifikovat, ale jejich život musí být ukončen nejpozději do 14.dne vývoje!

duben 2015



..cca měsíc na to hlásí první editovaná lidská embrya i USA

2017



CRISPR V LÉČBĚ NEMOCÍ

GENOVÁ TERAPIE 

nejčastější princip genové terapie → vyřazení či oprava genu, který se vymkl kontrole

největší potenciál užití → nemoci podmíněné nefunkčností jediného genu
cystická fibróza, hemofilie, muskulární dystrofie…. 

→ léčba nádorových onemocnění

stále ještě užívána spíše vzácně

→ přetrvávající obavy z její bezpečnosti

→ manipulace s lidskou DNA je z etického hlediska velmi problematická

→ experimentální léčba terminálně nemocných (může předcházet klinickým studiím)



Retinis pigmentosa

= dědičná degenerace sítnice vedoucí k úplné slepotě (výskyt u 1 ze 4 tisíc lidí!)

nemocnému potkanovi odebrány jeho vlastní buňky → oprava mutace CRISPRem → aplikace 
upravených buněk do poškozeného oka → regenerace poškozené sítnice

Duchenneova muskulární dystrofie

= vrozené onemocnění způsobené mutací genu kódujícího protein dystrofin

ztráta aktivní svalové hmoty (u chlapců 1 z 3,5 tisíc), dožití max. 30 let věku

CRISPR mířený proti mutaci v genu dystrofinu (dopravený do těla s pomocí viru) způsobil 
obnovu funkčnosti svalové soustavy u myší 

..ale také HIV, HPV, leukémie, Epidermolysis bullosa

2016





2017 Čína
První klinické studie použití CRISPRu u dospělých pacientů

2018 USA, ale i Evropa 

Feng Zhang
Charpentier



http://www.the-odin.com/

Josiah Zayner

https://www.tyden.cz/rubriky/veda/clovek/rev
oluce-v-genetice-vedec-prodava-pripravky-na-
zmenu-dna-za-dvacet-dolaru_461812.html

VŠE CO JE TŘEBA K 
EDITOVÁNÍ GENŮ

http://www.the-odin.com/


podomácku vyrobená léčba na herpes



CRISPR unikl regulacím mezi prostý lid aneb…

budoucí problémy vašich studentů: podomácku vyrobené „alternativní“ terapie?





CRISPR/Cas9





Technika CRISPR-Cas pro cílené zásahy do dědičné informace
odstartovala opravdovou revoluci v přírodních vědách!! 

Oblíbená otázka etiků „smíme dělat všechno, co umíme?“ 

…lze si představit, že úprava dědičné informace se zanedlouho stane
zákrokem na úrovni dnešní plastické operace?





GENE DRIVE



BIOTECHNOLOGICKÁ SEKCE KATEDRY BIOLOGIE

TEKUTÁ BIOPSIE - CIRKULUJÍCÍ NÁDOROVÉ BUŇKY (CTC)
Rakovinné buňky uvolněné z nádoru do krve

MIKROFLUIDNÍ CHIP
Miniaturizovaný laboratorní systém umožňující průtok kapalin

→ Vychytávání rakovinných buněk z krve pacienta pro následnou analýzu a optimalizaci léčby

zachycené buňky lze dále 
kultivovat a zkoumat 

(morfologie, sekvencovaní
genomu…ale i testování 

reakce na léčbu)



Současné významné projekty řešené na Kbi PřF UJEP

2016 – 2019 dotace 12 milionů Agentura zdravotnického výzkumu MZD ČR

„Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s 
adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu “



rakovinné buňky se kultivují v živném médiu „na misce“ za vzniku shluků buněk, 
které napodobují strukturu nádoru

možnost testovat účinnost 
terapie přímo na lidské tkáni 

odvozené z pacientova 
vlastního nádoru 

BIOTECHNOLOGICKÁ SEKCE KATEDRY BIOLOGIE

RAKOVINNÉ ORGANOIDY 

3D in vitro buněčná kultura z lidských rakovinných buněk



XENOTRANSPLANTACE

lidských rakovinných buněk do ryby (danio pruhované) → vznik lidských nádorů 

aplikace značených lidských 
rakovinných buněk

testování účinnosti 
terapie na konkrétní 

typ nádoru v 
jednoduchém in vivo 

systému 

BIOTECHNOLOGICKÁ SEKCE KATEDRY BIOLOGIE





BIOTECHNOLOGICKÁ SEKCE KATEDRY BIOLOGIE

ZEBRACHIP projekt TAČR
Miniaturizovaný laboratorní systém pro zcela 
automatizované testovaní látek na dániích

→High-Throughput Screening (HTS)
vysoce paralelizované testovaní toxicity
biologicky aktivních látek 

umožní otestování 
velkého množství látek 

v čase 1-2 týdnů v 
kontextu živého 

organismu



DENDRIMERY

vývoj a testování nanotechnologií (nano-nosičů), umožňujících dopravu léčebných 
látek  do lidských rakovinných buněk

→ výzkum zaměřený na malobuněčný adenokarcinom plic (jedna z nejhůře léčitelných 
forem rakoviny)

BIOTECHNOLOGICKÁ SEKCE KATEDRY BIOLOGIE

v současné době se 
chystáme testovat 

technologii na 
organoidech a 

transplantovaných 
dániích



Současné významné projekty řešené na Kbi PřF UJEP

2018 – 2020 dotace 7,3 milionu MPO OPPIK 

„Funkcionalizace nanovlákenné struktury“ 

vývoj funkcionalizovaných materiálu vhodných 

pro krytí ran pro řízené uvolňování léčiv -

analgetik, antibiotik, nebo aditivaci biologicky 

aktivních látek např. enzymů. 



Současné významné projekty řešené na Kbi PřF UJEP

2018 – 2022 dotace 89 milionů

„UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů“

vývoj mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bio-
adhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro
organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů

předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro
aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech



LABORATOŘ MIKROBILOGIE   

STUDIUM BIOFILMŮ NA NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRŠÍCH

Vývoj nových typů nanomateriálů s antibakteriálními vlastnostmi – filtry (polyamid)
a nanovlákna pro krytí ran (chitosan) (SGS). Nanovlákna modifikovaná
antibakteriálními látkami (chlorhexidin, stříbro aj.). Antibakteriální testy na
vybraných bakteriích. Potenciální využití v medicíně.

Vývoj technologií, které ochrání půdní mikrobiální diverzitu (GAČR).
Makromolekulární produkty těchto mikroorganismů mají vliv na půdní vlastnosti a
tedy i na úrodnost půdy. Kultivace biofilmu na různých površích o různých
vlastnostech. Potenciální využití v zemědělství.



Laboratoř experimentální 
biologie rostlin

Mgr. Hana Malinská, Ph.D.

Genetické analýzy
Mikrokultivace
Genetické manipulace
Příprava rostlinných in vitro kultur
Studium dynamiky růstu, vlivu 
různých látek na vývoj, složení buněk



Tradiční pěstování rostlin v půdě

• Testování toxicity kovů, ropných látek a jejich 
odstraňování z kontaminovaných oblastí (projekt se 
zaměřuje na bývalé vojenské oblasti) 

• NATO SPS MYP G4687 

• “New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites”

• Project is granted by NATO Science for Peace and Security Program (SPS), Multiyear Research Project 



Současné významné projekty řešené na Kbi PřF UJEP

2017 – 2022 dotace 412 milionů (celkem UJEP) MŠMT OPVVV  

„U21 - Kvalitní infrastruktura“

dobudování infrastruktury pro 

praktickou výuku bakalářských a 

magisterských studijních programů 

zohledňující potřeby trhu práce a 

zaměřených na praxi několika fakult 

UJEP

modernizace výukových prostorů a 

přístrojového vybavení laboratoří pro 

praktickou výuku



Současné významné projekty řešené na Kbi PřF UJEP

2018 – 2022 dotace 143 milionů MŠMT OPVVV 

„Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické 
doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L“ (INVUST)

modernizace infrastruktury pro 

výzkum spojený s výukou 



Přírodovědecká fakulta UJEP



Současné významné projekty řešené na Kbi PřF UJEP

2017 – 2019 dotace 53 milionů MŠMT OPVVV
Centrum biologických a environmentálních oborů“ (CBEO)

dobudování infrastruktury pro výuku biologických oborů zaměřených zejména na 

aplikovanou biologii a ekologii



ERASMUS PřF UJEP



Pár novinek na závěr….



imunoterapie s geneticky modifikovanými T-lymfocyty

FDA v těchto dnech povolil pro použití ve Spojených státech léčbu zvanou Kymriah

určená k léčbě akutní lymfoblastické leukemie B-lymfocytů

v současnosti extrémně drahá

vývoj CAR-T imunoterapií jedním ze zásadních směrů rozvoje léčby rakoviny v posledních letech

zahrnuje získání T-lymfocytů pacienta a jejich následné genetické modifikace (přidají chimerní antigenní
receptory CAR)

CAR-T lymfocyty přeneseny do těla pacienta a zlikvidují specifické buňky nádoru

imunoterapie







DĚKUJI ZA POZORNOST

michaela.liegertova@gmail.com

Popularizační přednášky na vašich školách
Přednáška s ukázkou laboratorní praxe u nás na PřF

mailto:michaela.liegertova@gmail.com

