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Úvodní slovo děkana k 90. výročí založení
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy se
dožívá devadesáti let. V životě člověka to je požehnaný věk, v životě Univerzity Karlovy patří
Přírodovědecká fakulta mezi ty mladší. Byla
založena 24. června 1920 a má za sebou pohnutou historii, ve které se zrcadlí osudy naší
země – vznik Československa, uzavření vysokých škol nacistickým Německem 17. listopadu 1939, útlak v době protektorátu, osvobození v roce 1945 brzy následované nástupem
komunistického režimu, pak dlouhé období
činnosti fakulty za podmínek centrálně řízené
socialistické ekonomiky. Fakulta prošla řadou
reorganizací, které modifikovaly její formální
strukturu. Na počátku padesátých let se oddělily matematické, fyzikální a chemické obory
a daly vznik nové, dodnes existující Matematicko-fyzikální fakultě, zbytek se rozdělil
na Biologickou a Geologicko-geografickou fakultu. Po několika letech se však chemické,
biologické, geologické a geografické obory spojily a vytvořily Přírodovědeckou fakultu v dnešní podobě. Pak přišel znovu 17. listopad, tentokráte v roce 1989, a Přírodovědecká fakulta
v něm hrála významnou roli. Právě na její
půdě, na Albertově, se sešli studenti vysokých
škol, kteří si už nepřáli dále žít v podmínkách
komunistického útlaku a chtěli to dát najevo.
Zprvu režimem povolený pochod studentů
zamířil na Národní třídu, kde byl brutálně rozehnán. A to byl začátek sametové revoluce,
která nejen fakultu, ale celý národ vrátila ke
svobodnější existenci. Začala se psát novodobá historie fakulty. A budiž řečeno, že po celou
dobu své existence, za těch či oněch společenských poměrů, si fakulta vedla velmi dobře
a patřila k předním univerzitním institucím
v naší zemi.
Dnešní svět je v mnoha aspektech zcela jiný
než ten před devadesáti lety, a rovněž jiný než
před dvaceti lety, za doby nadvlády komunistické strany. V intencích Boloňské deklarace
se všem evropským zemím otevřela možnost
využít jedinečnosti svých vzdělávacích systémů a vytvořit z nich systém evropský. Fakulta
se k tomuto novému systému připojila: nový
model vysokoškolského vzdělávání je třístupňový – bakalářský, magisterský a doktorský.
Je vypracován systém kreditů jako prostředku
pro prostupnost vysokoškolského vzdělání
v rámci celé Evropy i pro prostupnost do jiných
systémů, třeba do oblasti celoživotního vzdělávání. Je všestranně podporována studentská
mobilita a evropská spolupráce v udržování
kvality vysokoškolského vzdělávání. Fakulta
se tím vrací k původnímu duchu a tradicím,
jak jí byly dány do vínku při jejím založení – ke
svobodě bádání a svobodě učení.
Dnes na Přírodovědecké fakultě poskytujeme
vysokoškolské vzdělání v oblasti věd biologických, geografických, geologických a chemických. Máme atraktivní studijní programy,
které vychovávají studenty k ohleduplnosti

vůči přírodě a společnosti. Tradičně stavíme
na individuálním přístupu ke studentům, kdy
učitelé jsou studentům partnery. Bakalářské
a magisterské studium je jednak jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků v daném oboru, schopných samostatné
tvůrčí činnosti, a jednak víceoborové, kam
patří studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Počet studentů studujících na fakultě v posledních letech je mnohem vyšší než v minulosti. Pro srovnání:
v roce 1970 – 1 137 studentů magisterského
studia, v roce 1980 – 1 439 studentů magisterského studia, v roce 2000 – 3 600 studentů
magisterského a doktorského studia a v roce
2009 – téměř 5 000 studentů bakalářského,
navazujícího magisterského a doktorského
studia.
Výuka na fakultě se internacionalizovala.
Za časů totalitního režimu bylo extrémně obtížné, aby pedagogové nebo studenti vycestovali za hranice, vše bylo kontrolováno a schvalováno aparátem komunistické strany. Nyní
fakulta naplno využívá celoevropský výměnný
program Erasmus s cílem umožnit studentům,
aby strávili během studia jeden až dva semestry na zahraniční vysoké škole. Studenti rovněž
využívají možnosti mezifakultních a meziuniverzitních dohod, podporu Fondu mobility
Univerzity Karlovy a řady dalších programů.
V posledních letech vyjíždí během akademického roku v průměru 200 studentů do zahraničí.
A přijíždějí naopak studenti z jiných zemí, aby
se učili u nás – ročně kolem 50 zahraničních
studentů, kteří absolvují přednášky v anglickém
jazyce. Důraz klademe především na zahraniční výjezdy doktorských studentů a na rozšíření
dvojího vedení doktorských nebo diplomových
prací ve spolupráci se zahraničními univerzitami. V rámci přímé meziuniverzitní spolupráce
jsou realizovány stipendijní pobyty zejména
s německými univerzitami. Absolventi fakulty získávají kromě diplomu také celoevropsky
uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce. Navíc chemické
obory fakulty udělují prestižní tituly Chemistry Eurobachelor® a Chemistry Euromaster®,
čímž se fakulta zařazuje mezi přední evropské
vzdělávací instituce zajišťující vzájemnou přenositelnost vzdělávání v chemii. Stále platí,
že odborníci v přírodovědných oborech jsou žádaní na trhu práce. Absolventi si proto mohou
vybírat ze široké škály nabídek a uplatnit se
ve všech druzích profesní kariéry, ať už výzkumné ve výzkumných ústavech a firmách,
pedagogické na středních a vysokých školách
nebo manažerské ve firmách a orgánech státní
správy a samosprávy.
Výzkum prováděný na fakultě v dnešní době
je postaven především na týmové práci, přesto máme řadu vynikajících osobností. V hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, které je

každoročně uveřejňováno Radou pro výzkum,
vývoj a inovace, se fakulta v roce 2009 umístila na druhém místě za Matematicko-fyzikální
fakultou naší univerzity mezi fakultami všech
vysokých škol tohoto státu. Pracovníci fakulty
jsou autory nebo spoluautory kolem dvaceti
pěti článků v prestižních časopisech Nature
a Science, jen v roce 2009 jich bylo publikováno
šest. Publikační aktivita je zásadním výstupem
základního výzkumu. V roce 2008 publikovali
pracovníci fakulty celkem 678 původních vědeckých článků v časopisech, z toho bylo 461
publikací v impaktovaných časopisech, což
bylo doposud nejvíce v její historii. Spojení univerzitní výuky a výzkumu je silnou stránkou
fakulty, která má akreditováno mnoho programů právě v doktorském stupni studia – celkem
34 studijních programů. Celkem na fakultě
studuje v posledních letech asi 5 100 studentů, z nich více než jedna čtvrtina jsou studenti
doktorského studia. Na kvalitu doktorského
studia a doktorských prací klade fakulta velký
důraz. Většina doktorských prací je postavena
na publikacích v mezinárodních impaktovaných časopisech, často špičkových. Doktorandi
se tak se svými školiteli největší měrou podílejí
na výzkumných aktivitách fakulty. A je skvělé, že dnes si už nemusíme stěžovat na špatné
přístrojové vybavení – cena některých přístrojů
jde někdy do desítek milionů korun. Všechny
tyto formy mezinárodní spolupráce přispívají
k propojení výzkumu prováděného na fakultě
s výzkumem v jiných zemích po celém světě.
Studium však nesestává pouze z hodin strávených v posluchárnách, laboratořích či nad knihami. Proto studenti Přírodovědecké fakulty
zahajují své studium tradičně už po mnoho let
několikadenním úvodním soustředěním v jižních Čechách, kdy vznikají první přátelství. Ta
pak někdy vydrží po celý život. Dlouholetou
tradici mají sportovní oddíly, kterým poskytuje
zázemí katedra tělesné výchovy. Festivaly studentských hudebních kapel Biofest nebo koncert Svobodný Albertov 2009 Open air jsou jen
některé z kulturních akcí pořádaných studenty.
Přírodovědecká fakulta se dožívá devadesáti
let ve výborné kondici, ale její další rozvoj už
není dobře možný ve stávajících budovách.
Proto spojí své síly s 1. lékařskou fakultou a
Matematicko-fyzikální fakultou v záměru postavit „Biocentrum“ a „Centrum studia globálních změn“ při realizaci projektu „Kampus Albertov“. Konečným cílem je vybudování nové
společné vzdělávací a vědecko-výzkumné infrastruktury garantující novou kvalitu a excelenci především doktorských oborů, propojení
vědeckých a pedagogických kapacit a zvýšení
konkurenceschopnosti.
Přejme Přírodovědecké fakultě vše dobré
do příštího desetiletí.
Bohuslav Gaš
děkan

4

prfukcz.indd 4

10.5.2010 22:58:30

Přehled děkanů Přírodovědecké fakulty
Školní/akademický rok
1921
Karel Petr
1921–22
Jindřich Matiegka
1922–23
Karel Domin
1923–24
Václav Švambera
1924–25
František Slavík
1925–26
Jiří Viktor Daneš
1926–27
František Záviška
1927–28
František Plzák
1928–29
Jan Stanislav Štěrba-Bőhm
1929–30
Václav Posejpal
1930–31
Bohumil Bydžovský
1931–32
August Žáček
1932–33
Emil Schoenbaum
1933–34
Stanislav Hanzlík
1934–35
Radim Kettner
1935–36
Miloš Kőssler
1936–37
Josef Kratochvíl
1937–38
Viktor Trkal
1938–39
Jindřich Křepelka
1939
Bedřich Šalamon
1945 (letní semestr) Viktor Trkal
1945–46
František Antonín Novák
1946–47
Julius Komárek
1947–48
Vojtěch Jarník
1948–49
Oldřich Tomíček
1949–50
Silvestr Prát
1950–52
Jiří Novák
Biologická fakulta
1952–54
1954–55
1955–59

Emanuel Bartoš
František Sládeček
Jaromír Seifert

Geologicko-geografická fakulta
1952–56
Rudolf Rost
1956–58
Josef Augusta
1958–59
Bohuslav Hejtman

Foto Martin Kuthan

Přírodovědecká fakulta
1959–61
Jiří Konta
1961–63
Zdeněk Černohorský
1963–66
Jan Gruntorád
1966–70
Vlastislav Häuﬂer
1970–71
František Čech
1971–74
Miloš Procházka
1974–80
František Čech
1980–90
František Fabian
1990–91
Vladimír Kořínek
1991–97
Petr Čepek
1997–2003
Karel Štulík
2003–09
Pavel Kovář
od 2009
Bohuslav Gaš
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Praha

„Vidím město veliké, jehož sláva se bude
dotýkat hvězd.“
(mytická kněžna Libuše)

rozloha: 496 km čtverečních
počet obyvatel: 1 212 097
(stav k 31. 12. 2007)
zeměpisná poloha: (střed města) 50°05‘19“
severní šířky a 14°25‘17“ východní délky
Prahou prochází tzv. pražský poledník znázorněný odlišně dlážděnou čarou na Staroměstském náměstí poblíž Husova pomníku
(14°25‘17“ východní délky).
čas: středoevropský (GMT + 1), letní
čas – středoevropský + 1 (GMT + 2)
nadmořská výška: průměrná 235 m,
nejvyšší 399 m Teleček, Praha 5, katastrální
území Sobín, lokalita Za hospodou (za Zličínem směr Chrášťany),
nejnižší 177 m Sedlec u Vltavy,
Bílá hora 381 m, Petřín 318 m, Děvín 310 m,
Vítkov 270 m, Vyšehrad 231 m
podnebí: průměrná roční teplota 9,0 °C,

v letním období – červenec 19,0 °C, v zimním
období – leden -0,9 °C
hlavní řeka: Vltava protéká Prahou v délce
31 km, v nejširším místě má 330 m, řeka má
9 ostrovů
mosty přes Vltavu: po proudu řeky – Závodu
míru, Branický, Barrandovský, Železniční,
Palackého, Jiráskův, Legií, Karlův, Mánesův,
Čechův, Štefánikův, Hlávkův, Negrelliho
viadukt, Libeňský, Holešovický železniční,
Barikádníků, Holešovický tramvajový, Trojská
lávka – celkem 18 mostů
elektrické napětí: 230 V
historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré
Město včetně Josefova, Nové Město
a Vyšehrad
počet věží: udává se cca 500
parky a zahrady: 870 ha
založení města: v 9. stol. (založení Pražského

hradu)
Historické jádro města je Pražskou památkovou rezervací o rozloze 866 ha. Patří sem
Vyšehrad, Pražský hrad, Staré Město včetně
Josefova, Malá Strana, Hradčany a Nové
Město.
administrativní dělení: od 1. 7. 2001:
22 správních obvodů, 57 městských částí

a zahájena stavba katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha (dokončena r. 1929)
1344 – Karel IV., tehdy ještě kralevic a markrabě
moravský, pokládá s dlouholetým přítelem, Arnoštem
z Pardubic, a se svým otcem, Janem Lucemburským,
základní kámen katedrále sv. Víta
1346–1378 – epocha Karla IV. – Praha hlavním městem Českého království a říše římské
1348 – založil Karel IV. Nové Město pražské a první
univerzitu ve střední Evropě (Karlova univerzita)
1419–1437 – pokusy duchovenstva o reformu církve
vyústily v husitské revoluční hnutí (Jan Hus – reformní
kazatel, mučedník)
1523 – král Ludvík Jagellonský potvrdil sjednocenou
městskou radu a legalizoval tak spojení pražských
měst (roku 1528 znovu rozdělena)
1526 – nástup habsburské dynastie na český trůn
(do r. 1918)
1583–1611 – Rudolf II. českým králem. Praha sídlem
císaře, ohniskem společenského a kulturního života
1618–1620 – české stavovské povstání proti Habsburkům poraženo; nastává úpadek českého jazyka
a národního vědomí
1621 – poprava 27 českých „pánů“ na Staroměstském
náměstí; důležitý mezník českých dějin (symbolická
tečka za protestantským povstáním, které začalo defenestrací 23. května 1618 a bylo poraženo 8. listopadu
1620 v rozhodující bitvě na Bílé hoře u Prahy)
1784 – za vlády císaře Josefa II. spojení čtyř dosud samostatných pražských měst (Královské hlavní město
Praha pak tvořilo Nové a Staré Město pražské, Malá
Strana a Hradčany)
1784–1848 – doba obrození českého národa, počátky
průmyslové revoluce, vznik českých institucí
1893 – zahájena pražská asanace, která zasáhla Josefov a Podskalí; začaly se rozvíjet elektrické dráhy
1918 – vyhlášení samostatnosti Československa,
Praha hlavním městem nového státu
1922 – založena Velká Praha, do které byla zahrnuta
všechna předměstí
1939–1945 – okupace nacistickým Německem

1945 – Pražské povstání, osvobození Prahy sovětskou
armádou
1948 – po únorovém puči nástup KSČ k moci
1968 – Pražské jaro, pokus o socialismus s lidskou
tváří, intervence pěti států Varšavské smlouvy
1989 – tzv. sametová revoluce, Václav Havel zvolen
prezidentem
1993, 1. leden – rozdělení federace, vznik samostatné
České republiky
1993, 26. leden – Václav Havel zvolen prvním prezidentem samostatné České republiky
1999, 12. březen – vstup ČR do NATO
2004, 1. květen – vstup ČR do EU

Historie Prahy v datech:
„Tam žijí Židé mající plno zlata a stříbra, tam jsou
ze všech národů nejbohatší kupci, tam jsou nejzámožnější peněžníci, tam stojí tržiště a na něm plno
kořisti...“
(kdosi neznámý o Praze konce 11. století)
6. století – pražskou kotlinu začali osídlovat Slované
9. století – kníže Bořivoj nechal postavit druhý křesťanský kostelík v Čechách, zasvěcený Panně Marii,
na ostrohu nad řekou Vltavou
po r. 870 – založení Pražského hradu (podle Guinessovy knihy rekordů je svou plochou 570 m délky
a 130 m šířky největším hradem na světě)
po r. 926 – dokončena rotunda sv. Víta na Pražském
hradě (založena knížetem Václavem)
10. stol. – na protilehlém břehu Vltavy vznikl hrad
Vyšehrad jako opevněné hradiště (prvním nesporným
dokladem o existenci vyšehradského hradiště jsou
přemyslovské denáry Boleslava II., ražené ve zdejší
mincovně v polovině 10. století)
965 – nejstarší známý popis Prahy a svědectví kupce
Ibrahima Ibn Jakuba (jmenuje Boleslava I. jako vládce
Prahy, Bohemie a Krakova)
973 – založení biskupství
1085 – Praha královským městem – sídlo prvního
českého krále Vratislava I.
1172 – dokončena stavba druhého kamenného mostu
ve střední Evropě – Juditina mostu (první kamenný
most přes řeku Vltavu byl pojmenován po manželce
krále Vladislava I.)
po r. 1230 – vznik Starého Města (Staré Město pražské se stalo městskou obcí v letech 1232–1234)
1257 – založení Malé Strany (Přemysl II. Otakar udělil
roku 1257 městská práva pražskému podhradí)
1310–1346 – Jan Lucemburský českým králem
kolem 1320 – vznik Hradčan
1338 – založení Staroměstské radnice (povolil ji
postavit český král Jan Lucemburský), vzestup moci
a sebevědomí pražského měšťanstva, roste význam
města
1344 – pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství
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Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Praha je jedním z devíti měst, kterým Evropská
unie udělila titul Evropská metropole kultury
roku 2000.

Praha má partnerské smlouvy s těmito městy:
Německo – Frankfurt nad Mohanem, Hamburk,
Norimberk, Berlín
Ruská federace – Sankt Petěrburg, Moskva
Japonsko – Kjóto
USA – Chicago, Phoenix
Francie – Paříž
Čína – Tchaj-wan/Taipei
Belgie – region Hlavní město Brusel
Spolupráce bez smluvního základu
Velká Británie – Birmingham
Slovensko – Bratislava
Maďarsko – Budapešť
Finsko – Helsinky
Izrael – Jeruzalém
Lotyšsko – Riga
Nizozemsko – Rotterdam
Rakousko – Vídeň
Litva – Vilnius
Portugalsko – Lisabon
Itálie – Řím
Korea – Soul
Čína – Peking, Šanghaj
Irák – Bagdád

10.5.2010 22:58:35

Foto Jitka Arazimová
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Foto Stefan Siba

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova, založená v roce 1348,
patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes
je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích
a vědeckých institucí v České republice, uznávanou v kontextu evropském i světovém.
Její vědecký a pedagogický výkon i unikátní
historická tradice z ní činí významné kulturní
zařízení.

Na UK studuje asi 50 000 studentů (což je
zhruba jedna pětina všech studentů v ČR),
kteří studují ve více než 320 akreditovaných
studijních programech s 664 studijními obory.
Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání
ročně absolvuje přes 5 000 účastníků.

Foto Stefan Siba

Univerzita má v současnosti 17 fakult
(14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni),
3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou
nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování
informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné
pracoviště řízení UK. Univerzita má přes
sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce
akademických a vědeckých pracovníků.

8

prfukcz.indd 8

10.5.2010 22:58:37

Prioritou univerzity je vědecká a výzkumná
činnost, o kterou se rovněž musejí opírat
doktorské a magisterské studijní programy.
Vědecký výkon pracovišť UK, měřený objemem
získaných finančních prostředků poskytovaných vysokým školám v České republice,
představuje zhruba třetinu těchto prostředků.
Cílem UK je profilovat se jako research
university, konkurenceschopná v   rámci světového  univerzitního a výzkumného prostoru.

Foto Stefan Siba

Foto Stefan Siba

Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní
spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem
450 bilaterálních smluv a 170 mezinárodních
partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
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Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze
ze 7. dubna 1348

Karlova listina z r. 1348 byla vydána panovnickou kanceláří ve dvou textově shodných zněních, psaných latinsky na pergamenu. „Slavnostnější“ originál obdržela
univerzita, druhý text převzal pražský biskup jako univerzitní kancléř. Univerzitní exemplář, opatřený zlatou pečetí, byl uložen až do konce 2. světové války v pražském
Karolinu, odkud ho odvezli roku 1945 nacističtí správci univerzitního archivu spolu s nejstaršími univerzitními insigniemi a matrikami.

Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Na věčnou té věci paměť.
Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl svou tíhou stále zaneprázdňuje,
její zřetel, starost a pozornost se stále obrací
k tomu, aby naše České království, jež nad
ostatní důstojenství a državy, ať dědičné, ať
šťastně získané, obzvláštní náklonností naší
mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou
horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho
vším svým snažením usilujeme, aby tak, jako
se řízením Božím raduje z přirozené hojnosti
zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším přičiněním za našich časů bylo
ozdobeno množstvím učených mužů.
A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří
bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli
v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby
našli v království stůl k pohoštění prostřený
a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a

nadání, stali se poznáním věd vzdělanými, a
nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat, za účelem vyhledávání věd kraj světa
obcházet, k cizím národům se obracet, nebo aby
jejich dychtění bylo ukojeno, v cizích končinách
žebrat, nýbrž aby za svou slávu považovali, že
mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastny je
činit té lahodné vůně a tak velikého vděku.
Protož, aby tak prospěšný a chvalitebný záměr
naší mysli zrodil důstojné plody a aby vznešenost tohoto království byla rozmnožena utěšenými prvotinami novoty, rozhodli jsme se po
předchozí zralé úvaze zřídit, vyzdvihnout a
nově vytvořit obecné učení v našem metropolitním a zvláště půvabném městě pražském,
které je jak bohatstvím zemských plodin, tak
příjemností místa, jelikož vším potřebným
oplývá, nadmíru příhodné a uzpůsobené k tak
velikému úkolu.
Na tomto učení budou pak doktoři, mistři
a žáci všech fakult, jimž slibujeme znamenité

statky, a těm, které toho hodné shledáme, udělíme královské dary.
Doktory, mistry a žáky na kterékoliv fakultě
i mimo ni, všechny vespolek a každého zvláště,
ať přijdou odkudkoliv, jak na cestě, tak při pobytu i při návratu, chceme zachovat pod zvláštní ochranou a záštitou našeho majestátu,
každému pevnou záruku dávajíce, že všechna
privilegia, výsady a svobody, kterých z královské moci užívají a kterým se těší doktoři a žáci
jak na učení pařížském, tak boloňském, všem
a jednomu každému, kdo by sem chtěl přijít,
laskavě udělíme a postaráme se o to, aby ty
svobody byly ode všech a každého jednoho neporušitelně zachovávány.
Toho všeho na svědectví a pro bezpečnější jistotu dali jsme vyhotovit tuto listinu a kázali
jsme ji potvrdit pečetí našeho majestátu. Dáno
v Praze léta Páně tisícího třístého čtyřicátého
osmého, v prvé indikci, sedmého dne měsíce
dubna, druhého roku našich království.
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Historie zakládacích listin pražské univerzity
Dnes obecně rozšířený názor spojuje založení
univerzity v Praze se 7. dubnem roku 1348,
kdy král Karel IV. vyhlásil založení univerzity
na zemském sněmu a nechal vystavit fundační dokument. Záměr zřídit v Praze univerzitu
sahá však přinejmenším k roku 1346, odkdy
král Karel IV. spolu s pražským arcibiskupem
Arnoštem z Pardubic vedl jednání u papežské kurie, jejichž výsledkem bylo univerzitní
privilegium papeže Klimenta VI. z 26. ledna
1347. Následující Karlova zakládací listina
ze 7. dubna 1348 dala učitelům a studentům
záruku panovnické ochrany při cestě za studiem a při pobytu v univerzitním městě. Karel také nařídil, aby se nová univerzita řídila
zvyklostmi nejslavnějších univerzit středověku
v Paříži a Boloni. Počáteční fáze pražské univerzity byla zakončena tzv. eisenašským diplomem Karla IV. ze 14. ledna 1349, jímž zaručil pražské univerzitě stejná práva a výsady,
jaká udělili ostatním obecným učením jeho
předchůdci. V Praze tak vzniklo první obecné
učení střední Evropy, první univerzita severně
od Alp, první vysoká škola Českého království,
která se stala v prvních desetiletích své existence i nejvýznamnější univerzitou Říše.
Dnešní době zní až neuvěřitelně, že text Karlovy listiny z r. 1348 byl téměř doslovně převzat
ze známé příručky středověké stylistiky Petra
z Vinei, v níž pouze některé části (datum, ná-

zvy míst apod.) byly změněny. Jejím vzorem
byla listina císaře Friedricha II. pro univerzitu v Neapoli (1224), doplněná z dokumentů
Konráda IV. pro univerzitu v Salernu (1252–
1253). Skladatel Karlovy listiny, králův sekretář Mikuláš Sortes, pracoval však zcela jistě
v intencích krále, takže pražská univerzita
byla založena podle středověkých zvyklostí
sice „slovy vypůjčenými“, ale v plné shodě
s úmysly zakladatelů.
Karlova listina z r. 1348 byla vydána panovnickou kanceláří ve dvou textově shodných zněních, psaných latinsky na pergamenu. „Slavnostnější“ originál obdržela univerzita, druhý
text převzal pražský arcibiskup jako univerzitní
kancléř. Univerzitní exemplář, opatřený zlatou
pečetí, byl uložen až do konce 2. světové války
v pražském Karolinu, odkud ho odvezli roku
1945 nacističtí správci univerzitního archivu
spolu s nejstaršími univerzitními insigniemi
a matrikami. Přes usilovné poválečné pátrání
jsou dodnes tyto dokumenty nezvěstné. S jistotou víme jen to, že v posledních válečných měsících byla nejcennější část pražského univerzitního archivu zabalena do dřevěných beden
a připravena k odvozu směrem do Bavorska.
O jejich dalších osudech panují jen dohady:
podle jedné doměnky byly odvezeny nákladními vozy přes Šumavu, podle druhé, věrohodnější, byly zničeny ve vlaku při náletu
na plzeňské nádraží v dubnu 1945.

A nebylo to poprvé, co historické dokumenty Karlovy univerzity postihl těžký osud. Počátkem 19. století byla dobrá polovina listin
univerzitního archivu předána do Národního
muzea v Praze, odkud se vrátily až během
2. světové války. Ještě v 19. století se ztratila
zlatá pečeť Karlova fundačního privilegia, kterou se ale podařilo během krátké doby objevit
a získat zpět pro univerzitu. Rozdělení pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou
a německou v roce 1882 bylo počátkem vleklého sporu, která univerzita bude majitelkou
historických insignií a karolinského archivu.
Spor byl rozhodnut až zákonem o vysokých
školách z r. 1920, který univerzitní historické památky přiřkl české Karlově univerzitě.
Okupace Československa a následný zákaz
činnosti českých vysokých škol 17. listopadu
1939 znamenaly přesun karolinského archivu
do správy Německé univerzity, během níž došlo k osudové ztrátě nejstarších univerzitních
privilegií, matrik a insignií.
Druhý exemplář Karlovy zakládací listiny
pražské univerzity s voskovou majestátní pečetí neměl tak dramatické osudy jako „univerzitní exemplář“ a je doposud uložen v Archivu
pražské metropolitní kapituly na Pražském
hradě.
Michal Svatoš

Foto Stefan Siba

Druhý exemplář Karlovy zakládací listiny pražské univerzity s voskovou majestátní pečetí neměl tak dramatické osudy jako „univerzitní exemplář“ a je dosud uložen v Archivu pražské metropolitní
kapituly na Pražském hradě.
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Univerzita Karlova v datech

1784 zrušena univerzitní jurisdikce, studijní
řád zavádí němčinu jako vyučovací jazyk
1848 univerzita požaduje akademické svobody
a zrovnoprávnění češtiny a němčiny ve výuce
1849 zákon o organizaci univerzit zvyšuje
pravomoc akademického senátu a profesorských sborů, studijní řád (1850) zavádí rigorózní a státní závěrečné zkoušky (tituly JUDr.,
MUDr., PhDr., ThDr.)
1882 nařízením císaře Františka Josefa I. z 28.
února se Karlo-Ferdinandova univerzita rozděluje na dvě samostatné vysoké školy s českým
a německým vyučovacím jazykem

Foto Stefan Siba

1920 zákonem o poměru obou pražských univerzit získává česká název „Karlova universita“, vytvořena přírodovědecká fakulta

1347 privilegiem papeže Klimenta VI. se v Praze zřizuje obecné učení
1348 český a římský král Karel IV. zakládá listinou ze 7. dubna univerzitu se čtyřmi fakultami (svobodných umění, lékařskou, právnickou
a teologickou)
1366 Karel IV. zakládá kolej pro dvanáct mistrů (Karlova kolej)
1372 právnická fakulta vytváří samostatnou
univerzitu juristů (trvala do let 1418–1419)
1383 Karlova kolej získává dům na Starém
Městě (Karolinum), který od přestavby v letech
1383–1386 slouží jako sídlo celé univerzity
1409 18. ledna vyhlašuje král Václav IV. tzv.
Dekret kutnohorský, jímž český univerzitní národ získává přednostní postavení (odchodem
členů ostatních univerzitních národů vzniká
mj. univerzita v Lipsku)
1417 univerzita se hlásí k husitství (kališnické
konfesi) a je potrestána papežským zákazem
činnosti
1419 husitskými válkami je omezena činnost
univerzity (až do počátku 17. století existuje
jediná fakulta, artistická)

1556 do Prahy přichází jezuitský řád, který zakládá akademii v Klementinu s výukou filozofie a teologie (1616 povýšena na univerzitu)

1939 po okupaci českých zemí nacisty je Německá univerzita (Deutsche Karlsuniversität
Prag) přičleněna k říši, po studentských demonstracích 17. listopadu Karlova univerzita
uzavřena spolu s ostatními českými vysokými
školami
1945 obnovena činnost Karlovy univerzity, vytvořeny pobočky lékařské fakulty v Plzni (od
1958 lékařská fakulta UK) a v Hradci Králové
(od 1959 lékařská fakulta UK), Německá univerzita zrušena
1946 zahájena činnost pedagogické fakulty
(1959–64 mimo Univerzitu Karlovu)

1609 počátek reforem univerzity: zaveden
pevný studijní řád, zrušen celibát profesorů, správa a hospodářství univerzity svěřeny
kvestorovi

1948 studentská demonstrace proti totalitnímu režimu (následovalo masové vyloučení
nekomunistických učitelů a studentů z univerzity)

1618 univerzita se aktivně účastní na odboji
proti katolickému panovníkovi

1950 zákon o vysokých školách ruší akademickou autonomii a podřizuje jejich činnost
dohledu komunistické strany, teologická fakulta oddělena od Univerzity Karlovy (1950–90
samostatná fakulta v Litoměřicích)

1622 po porážce protestantských stavů je karolínská univerzita předána jezuitům
1638 tzv. světské fakulty (lékařská a právnická) se sídlem v Karolinu postaveny pod přímý
dohled státu
1654 tzv. unijním dekretem císaře Ferdinanda III. spojeno Karolinum a Klementinum
do společné univerzity (Universitas Carolo-Ferdinandea) se čtyřmi fakultami
1718 architekt F. M. Kanka dokončil přestavbu
Karolina v barokním slohu
1773 zrušen jezuitský řád
1781 počátek reforem univerzity: 1781 umožněno studium nekatolíků, 1783 univerzita zestátněna a zbavena vlastního hospodářství

1952 vytvořena matematicko-fyzikální fakulta
1953 lékařská fakulta se rozděluje na fakultu
všeobecného lékařství, hygienickou a dětského
lékařství (od 1990 s názvem 1., 2. a 3. lékařská fakulta)
1959 na univerzitu převeden Institut tělesné
výchovy a sportu (od 1966 fakulta tělesné výchovy a sportu)
1960 založen Institut osvěty a novinářství (od
1965 fakulta osvěty a novinářství, 1990 fakulta sociálních věd)
1968 univerzita se podílí na událostech tzv.
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Pražského jara, po 1969 nová vlna represí
nonkonformně smýšlejících učitelů a studentů
1969 vytvořena farmaceutická fakulta v Hradci Králové

2000 Univerzitu Karlovu tvoří 17 fakult (3 mimo Prahu):
Katolická teologická fakulta

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Evangelická teologická fakulta

Filozofická fakulta

Husitská teologická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Právnická fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

1. lékařská fakulta

Pedagogická fakulta

1991 statutem jsou do Univerzity Karlovy inkorporovány tři teologické fakulty: katolická,
evangelická a husitská

2. lékařská fakulta

Fakulta sociálních věd

3. lékařská fakulta

Fakulta tělesné výchovy a sportu

2000 vznikla fakulta humanitních studií

Lékařská fakulta v Plzni

Fakulta humanitních studií

1989 demonstrace vysokoškoláků na paměť
událostí 17. listopadu 1939 podnětem k pádu
komunistického režimu
1990 zákon o vysokých školách obnovuje univerzitní autonomii a svobodu bádání a výuky

Foto Stefan Siba

Lékařská fakulta v Hradci Králové
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Akademické obřady – imatrikulace a promoce

Akademické obřady probíhají především v budově Karolina, která je národní kulturní památkou.
Vnější podobu akademických tradic na Univerzitě Karlově v Praze představují akademické
obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.
Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity.
Jeho součástí je imatrikulační slib studenta:
„Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou
humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a
budu studovat tak, aby má činnost přinášela
všestranný užitek.“
Studenti skládají slib lehkým dotknutím se
žezla, podáním ruky děkanovi a slovem „slibuji“. Poté, co složí slib všichni studenti, pronese rektor: „Složili jste imatrikulační slib a
Univerzita Karlova vás přijímá do akademické
obce. Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní
předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to před-

sevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se všechna
naplnila.“
Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí
slavnostního aktu je promoční slib absolventa,
jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.
Akademické obřady probíhají především v budově Karolina, která je národní kulturní památkou. K označení bakalářských, magisterských a doktorských diplomů se používá znak
univerzity s vyobrazením otisku „pečetidla
pražské univerzity“, které patří mezi insignie
univerzity.
Výrazem tradic univerzity jsou akademické
insignie univerzity a fakult: pečetidlo pražské
univerzity, rektorské žezlo a žezla jednotlivých
fakult.

Žezlo Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Při rozdělení univerzity na českou a německou odmítli Němci vydat univerzitní insignie
Čechům. Proto nově vzniklá česká univerzita
přistoupila koncem 19. stol. k výrobě insignií
nových. V dubnu 1945 (za nacistické okupace)
byla nejstarší žezla Univerzity Karlovy na rozkaz E. W. Brauna převezena do Německa
a od té doby jsou nezvěstná.
Slohově secesní žezlo Přírodovědecké fakulty
UK bylo zhotoveno podle návrhu B. Wachsmanna pražským zlatníkem Janem Tenglerem
II. v roce 1926. Jan Tengler II. se vyučil v dílně svého otce Jana Tenglera I. a spolu s ním
pracoval především pro Křesťanskou akademii.
Vlastní firma Tengler (díla ve stylu historismu,
secese a moderny) byla známá spoluprací s významnými návrháři své doby (K. Hilbert, Jos.
Fanta a další). Žezlo PřF UK je i signované jeho
jménem: Tengler Praha II, Školská 16, 1926.
Tato signatura ale nepatří Janu Tenglerovi II.,
nýbrž jeho otci Janu Tenglerovi I. Ten dílnu založil a pod jeho výrobní značkou vyráběl jak
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otec
(Jan Tengler I), tak jeho dva synové, Jan Tengler II. a Alois Tengler I.
Promoce
Roku 1951 byla celá firma Tengler znárodněna a přešla pod závod Charita.
Od tohoto roku Alois Tengler II., poslední z rodu Tenglerů, zastával v závodě
Charita funkci mistra až do svého důchodu.

Foto archiv fakulty

„Quod bonum, felix, faustum fortunatumque
eveniat.“ – „Budiž to k blahu a štěstí.“

Žezlo Přírodovědecké fakulty

Žezlo Přírodovědecké fakulty UK je bohatě posázeno ametysty, chryzoprasy a karneoly na dříku, ve střední části topasy, almandiny,
v koruně ametysty, acháty, lazurity. Jeho celková výška je 136 cm.
Líc žezla tvoří secesní reliéf představující sedící postavu Natury – Přírody,
opírající se levicí o glóbus. U nohou má čtyři knihy a křivuli. Za její postavou je dalekohled. Na pozadí je barevná kresba Hradčan. Reliéf zaujímá pravou polovinu lícní hlavice a je v protější polovině prostorově vyvážen šesti
v křišťálu rytými znameními zvěrokruhu (Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna,
Váhy). Terče pro znamení pokračují na rubu hlavice a jsou kryty lazurity.
Na rubové straně je reliéf sovy stojící na knize, vlevo za ní draperie, zábradlí
a nad vším hvězdná obloha. V koruně proti sobě klečí dvě stříbrné postavy
– akty muže a ženy. Mezi nimi vychází zlaté slunce s paprsky. Nad jejich
hlavami uprostřed je dítě – Kristus, tvořící samostatný vrchol žezla.

Rektorské žezlo
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Dějiny Přírodovědecké fakulty

tuování nového československého státu: Viktor Dvorský (1882–1960), člen čs. delegace na
mírové konferenci ve Versailles a autor jedné
z teoretických koncepcí vzniku Československa
a jeho hranic, a Jiří Viktor Daneš (1880–1928),
v letech 1920–22 první československý konzul
v australském Sydney.
Meziválečná fakulta ale zahrnovala ještě další
obory, které dnes fungují mimo její rámec.
V první řadě se zde přednášela matematika, kde vedle zmíněného Karla Petra patřil
k předním osobnostem polyhistor Václav
Láska (1862–1943), jehož dílo ovlivnilo četné
obory od filozofie přes pojišťovnictví až po
geofyziku a geografii. Z fyziků zmiňme např.
Viktora Trkala (1888–1956), který jako jeden
z prvních u nás přednášel a rozpracovával Einsteinovu teorii relativity. Ve stejném komplexu
budov na Karlově se rozvíjela i astronomie
(František Nušl, 1867–1951; Václav V. Heinrich, 1884–1965) a také meteorologie a klimatologie, kde vůdčí postavou byl vynikající
znalec tlakových výší a níží Stanislav Hanzlík
(1878–1956). Konečně se na Přírodovědecké
fakultě přednášela i farmacie.

Staroslavné učení Karlovo, založené císařem
a králem Karlem IV. roku 1348, si po více než
pět století vystačilo se čtveřicí fakult: teologickou, lékařskou, právnickou a konečně filozofickou, která fakticky zahrnovala všechny
ostatní obory. Mohutný rozvoj zejména
přírodních věd během devatenáctého století
tuto strukturu ovšem značně antikvoval. Šíře
studovaných a přednášených věd zcela jasně
směřovala k vytvoření nové, na přírodní vědy
a matematiku orientované fakulty.
O vytvoření přírodovědecké fakulty na tehdy
jediné české univerzitě se začalo hovořit již
na přelomu 19. a 20. stol., první takový návrh
byl oficiálně podán roku 1908. Její kontury
se začaly vážně rýsovat zejména se stavbou
nového univerzitního areálu na Albertově
a Karlově, kam měly být přesunuty některé
lékařské a hlavně přírodovědecké ústavy. Realizaci plánu na vytvoření samostatné fakulty
ale dočasně zastavila první světová válka
a bylo k němu možno přistoupit až po vzniku
Československa na podzim 1918.
Zákon číslo 135/1920 Sb. („Lex Mareš“) Sb.
rozdělil 19. 2. 1920 dosavadní dvojjazyčnou
Karlo-Ferdinandovu univerzitu na českou Univerzitu Karlovu (tento název již asi rok užívala)
a na Německou univerzitu v Praze. Vzápětí,
24. června 1920, pak vládní nařízení 392/1920
Sb. rozdělilo jejich filozofické fakulty na dvě
části: fakultu filozofickou (s převažujícím
zaměřením na humanitní vědy) a fakultu

přírodovědeckou, kam se soustředily exaktněji
orientované ústavy. Výuka na Přírodovědecké
fakultě UK pak byla zahájena od počátku
zimního semestru 1920/21; prvním děkanem
fakulty se stal matematik Karel Petr
(1868–1950). Ve stejné době byla zřízena
i přírodovědecká fakulta na univerzitě v Brně,
zatímco v Bratislavě si na její realizaci museli
„počkat“ až do roku 1940. V roce 1921 byl také
prvním absolventům udělen titul RNDr.
Přírodovědecká fakulta UK se od počátku
věnovala výuce širokého spektra oborů,
přednášených v mnoha případech vědci
nadnárodního významu. Mezi botaniky
vynikli zejména geobotanik Karel Domin
(1882–1953), pozdější rektor Univerzity Karlovy a také senátor Národního shromáždění,
a rostlinný fyziolog Bohumil Němec (1873–
1966), který dokonce roku 1935 kandidoval
po T. G. Masarykovi na úřad prezidenta republiky. Ze zoologů na dílo objevitele centrozomu
Františka Vejdovského (1849–1939) navázal
především Julius Komárek (1892–1955).
Vysoké úrovně dosáhla chemie, mj. díky osobnostem, jakými byli propagátor periodické
soustavy Bohuslav Brauner (1855–1935) a zejména Jaroslav Heyrovský (1890–1967), vědec
v oboru polarografie, jehož dílo bylo oceněno
– jako dílo dosud jediného přednášejícího
českých vysokých škol – v roce 1959 Nobelovou cenou. Z geologů vynikl nad ostatní Radim
Kettner (1891–1967), z geografů především ti,
kteří se významně zasloužili také o konsti-

Pedagogický sbor ovšem byl v meziválečném
období výlučně mužskou záležitostí, habilitovat se podařilo pouze dvěma ženám – filozofce
Albíně Dratvové (1892–1969) a geografce Julii
Moschelesové (1892–1956).
Kritickým bodem pro celou českou společnost
bylo obsazení hitlerovským Německem (15. 3.
1939) a zejména uzavření vysokých škol nacisty 17. listopadu 1939. Nemalá část studentů
se ocitla v koncentračních táborech a na šest
let se akademický život zastavil. Budiž českým
přírodovědcům ke cti, že se prakticky nikdo
z nich nezpronevěřil národu a nevstoupil do
služeb německých okupantů. Naopak řada
z nich se zapojila do odboje – legendou se stal
Vladimír Krajina (1905–1993) – a celkem šest
z vyučujících fakulty zemřelo na německých
popravištích nebo v koncentračních táborech.
S osvobozením na jaře 1945 bylo, v poněkud
hektickém tempu, obnoveno i české vysoké
školství. Přírodovědecká fakulta UK znovu
zahájila výuku již 18. 6. 1945 a převzala
také některé budovy a sbírky po zrušené
Německé univerzitě v Praze. Rychlý rozvoj
ovšem poměrně záhy zastavila nová rána do
vazu: nástup komunistického režimu v únoru
1948. Obory přírodních věd sice až na výjimky
nebyly tak ideologicky postiženy jako třeba humanitní vědy, přesto omezení svobody bádání
a kádrové čistky (mezi studenty – vyloučeno
bylo více než 15 % z nich – i pedagogy, včetně
emigrace řady klíčových osobností) znamenaly
výrazný pokles ve vzdělávání.
Období 50. let 20. století je v dějinách
přírodovědecké fakulty spojeno s řadou re-
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Foto archiv fakulty

forem zejména administrativního rázu.
Již v roce 1948 byla na lékařskou fakultu
přesunuta výuka farmacie (1953 převedena do
Brna a 1969 konečně na nově zřízenou Farmaceutickou fakultu UK do Hradce Králové),
o dva roky později byla zrušena většina
dosavadních ústavů a přeměněny na katedry. Roku 1952 došlo i k reorganizaci fakult.
Matematika, fyzika a chemie byly vyčleněny
do nové, dodnes existující Matematickofyzikální fakulty UK; zbytek byl rozdělen na
fakulty biologickou a geologicko-geografickou.
Dosavadní titul RNDr. se přestal udělovat a
fakulty opouštěli (až do roku 1966) promovaní
biologové, chemici, geografové či geologové.
Opuštěn byl také systém rotace děkanů, do té
doby střídaných každý rok, které měli nahradit „vědečtí funkcionáři“, držící se v čele i více
než 10 let; alespoň na přírodovědecké fakultě
ovšem až na nepočetné výjimky šlo o osobnosti ve svých oborech respektované. Organizační
model „malých“ fakult, importovaný ze Sovětského svazu, vydržel pouze do roku 1959: tehdy došlo ke sloučení biologické a geologické
fakulty spolu s chemickými obory do obnovené
Přírodovědecké fakulty UK vlastně v podobě,
jakou má dodnes.

Následující tři desetiletí komunistické éry
lze charakterizovat jako období stagnace či
haškovského „mírného pokroku v mezích
zákona“. Po jistém rozmachu v době uvolnění
v 60. letech byla po sovětské okupaci 1968
míra ideologizace poněkud zvýšena, ale přesto
mnozí vědci dokázali v podmínkách daných
komunistickým režimem dospět k vynikajícím
vědeckým výsledkům, stejně jako vychovat celou řadu kvalitních vědců, ale i učitelů středních
či základních škol. Zmiňme jen některé z nich:
zoolog Otto Jírovec (1907–1972), paleontolog
Josef Augusta (1903–1968), petrograf Bohuslav Hejtman (1911–2000), chemik Rudolf
Brdička (1906–1970) nebo geograf a kartograf
Karel Kuchař (1906–1975).
Znovu se do čela vývoje dostala Přírodovědecká
fakulta UK v listopadu 1989. Už fakt, že právě
před jejím děkanátem na Albertově se sešla
později brutálně potlačená studentská demonstrace, dokumentuje její roli; mezi nejužším
vedením studentského hnutí sametové revoluce byl i student biologie na PřF Šimon Pánek
(*1967). Fakulta patřila v rámci obrodného

Po roce 1990 se také dotvořila organizace
fakulty, sestávající nyní ze čtyř sekcí – biologické, chemické, geologické a geografické,
a dále z několika celofakultních pracovišť, jako
Ústav pro životní prostředí, katedra tělesné
výchovy, známá Botanická zahrada UK nebo

Hrdličkovo muzeum člověka. Obnoven byl
akademický senát s paritním zastoupením
pedagogů a studentů, stejně jako pravidelná
obměna funkcionářů fakulty s tří- až čtyřletým
mandátem.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
má za sebou již devadesát let existence, ale je
bezesporu svým vědeckým i jiným směřováním
určitě fakultou moderní, hodnou označení
„vědecká instituce 21. století“.
Mgr. Jiří Martínek
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Foto Jitka Arazimová

hnutí k těm radikálnějším, například všichni
pedagogové museli obhajovat svá místa a získali pracovní smlouvy jen na dobu určitou.
Značně se změnil i charakter výuky (například
na geografii se během jednoho desetiletí začala
nově vyučovat více než polovina předmětů)
a plně se mohla rozvinout mezinárodní spolupráce zejména s předními vědeckými a pedagogickými institucemi na západ od našich
hranic.
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Albert Einstein na Univerzitě Karlově v Praze

se intenzivně věnoval vědecké práci.

Foto Tomáš Petrus

Einstein žil v Praze rok a čtvrt a jeho pražský
pobyt přinesl 11 vědeckých prací. Práce na základech obecné relativity spadají právě do této
doby. Jeden článek z roku 1911 se týká ohybu
světelných paprsků vzdálených hvězd v gravitačním poli Slunce. Číselnou hodnotu ohybu
Einstein později opravil na dvojnásobek, a to
se také potvrdilo pozorováním pozic hvězd při
úplném zatmění Slunce v roce 1919. To byl
první důkaz a triumf obecné teorie relativity.
První úvahy o gravitačních čočkách (jevu založeném rovněž na ohybu světla v gravitačním
poli) učinil Einstein také v Praze. Diář z let
1910–14 (archiv v Princetonu) obsahuje výpočet zjasnění vzdáleného zdroje, prochází-li
světlo blízko hmotného tělesa ležícího prakticky přesně na spojnici zdroje a pozorovatele
(může to být např. hvězda).

Vstupní hala budovy Přírodovědecké fakulty UK ve Viničné 7 s reliéfem Alberta Einsteina. Pracovnu a seminář měl Albert Einstein v budovách Ústavu teoretické fyziky, dnes Přírodovědecké fakulty
UK, ve Viničné ulici 3 (nyní č.p. 7) na Novém Městě. Zde se intenzivně věnoval vědecké práci.
„V tichých místnostech ústavu pro teoretickou
fyziku pražské německé univerzity ve Viničné
ulici jsem objevil, že z ekvivalenčního principu
vyplývá odchylka světelných paprsků v blízkosti Slunce v míře pozorovatelné, aniž jsem
tehdy věděl, že před více než sto lety podobný
důsledek byl odvozen z Newtonovy mechaniky a z jeho emisní teorie světla. V Praze jsem
také objevil důsledek o posunu spektrálních čar
k červenému konci, který dosud není bezvadně
potvrzen.“

usadila na Smíchově, poblíž Palackého mostu,
v Třebízského ul. 7 (dnes Lesnická) v třípokojovém bytě, do kterého se vešla i služebná.
V Praze měl Einstein, zatím poprvé v životě, zajištěnou existenci natolik, aby tu mohl
žít i s rodinou. V letním a v zimním semestru
1911–12 přednášel v Klementinu mechaniku,
termodynamiku, nauku o teple, molekulární
teorii tepla, mechaniku kontinua a mechaniku
soustav hmotných bodů (témata jsou uvedena
v seznamech vydávaných univerzitou).

Albert Einstein (14. 3. 1879 – 18. 4. 1955)

Jeho pedagogické povinnosti, za roční plat
8 672 korun, nebyly náročné. Měl jen pět přednášek týdně, tři z mechaniky a dvě z vybraných kapitol kinetické teorie tepla. Kromě toho
si mohl vydělat na univerzitních seminářích,
za které museli studenti platit školné. Zásadně
však od nich nepožadoval tehdy běžné poplatky za studium a za zkoušky. Případné další
přednášky a semináře závisely jen na jeho rozhodnutí. Einstein měl tedy dost času na vlastní
vědeckou práci, zejména na problém nové teorie gravitace. Pracovnu a seminář měl Einstein
v budovách Ústavu teoretické fyziky, dnes Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ve Viničné ulici 3 (nyní č.p. 7) na Novém Městě. Zde

V roce 1910 nabídla polytechnika pražské německé univerzity (v té době existovala česká
a německá část této univerzity) Einsteinovi
řádnou profesuru. 6. ledna 1911 podepsal císař František Josef I. jeho jmenovací listinu.
Albert Einstein byl tedy jmenován profesorem
teoretické fyziky a přednostou Ústavu teoretické fyziky na Karlo-Ferdinandově univerzitě
v Praze a bezesporu se zařadil mezi největší
osobnosti, které zde kdy působily.
15. dubna 1911 přicestoval s manželkou
Milevou Marić a dvěma syny. Celá rodina se

Jmenování profesorem a vlastní pobyt v Praze
provázela i řada zajímavých okolností. Einstein například navštěvoval přírodovědný spolek „Lotos“, kde měl 24. května 1911 přednášku o principu relativity. Chodíval i do kavárny
Louvre na Národní třídě, kde se scházel s Vladimírem Heinrichem (pozdějším ředitelem Astronomického ústavu Univerzity Karlovy). Einstein Heinrichovi podrobně vysvětloval nejen,
jak dospěl ke svým názorům na tepelné pohyby molekul, ale i obsah své práce, která vyšla
pod názvem Vliv gravitačního pole na šíření
světla v červnu 1911. V salonu Berty Fantové,
ve starodávném domě „U Jednorožce“ (u Staroměstského náměstí), se každé úterý setkávala
zejména židovská intelektuální společnost.
Einstein zde hrával na housle za klavírního
doprovodu Maxe Broda. Stejný salon v té době
navštěvoval i Franz Kafka.
Na Einsteinův návrat do Švýcarska, v létě roku
1912, měla největší vliv jeho žena, která se
v Praze necítila dobře. Naopak na Curych, její
studijní město, měla pěkné vzpomínky.
S pražskou univerzitou se setkal Albert Einstein ještě jednou, a to v roce 1921, kdy zde
byl promován na čestného doktora filozofie.
Slavnostní akt se konal v Karolinu Univerzity
Karlovy a promotorem byl Oskar Kraus. Ve stejném roce přednesl Einstein v Praze přednášku na téma teorie relativity. Praha byla prvním
místem, které navštívil po první světové válce,
aby kulturní a vědeckou veřejnost seznámil se
svým objevem. Teprve pak následovaly jeho
přednášky v Paříži, v Americe, v Japonsku a
v Číně (1922−23).
Když v roce 1950 probíhal v Praze vykonstruovaný politický proces s českou političkou Miladou Horákovou, Einstein neváhal poslat z New
Yorku rozhořčený dopis proti komunistickému
justičnímu bezpráví.
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Portrét Alberta Einsteina
od Maxe Švabinského
z roku 1955

Materiály ze soukromého archivu prof. RNDr. Jiřího Bičáka, DrSc., dr. h. c., MFF UK,
zveřejněny s jeho laskavým svolením

Kopie telegramu Alberta Einsteina z Princetonu Klementu Gottwaldovi, ve kterém žádá zrušení popravy Milady Horákové a dalších

Busta umístěná na domě v Lesnické ul. v dnešní Praze 5,
kde Albert Einstein žil a pracoval v letech 1910 – 1912

Reliéf umístěný na domě
„U Jednorožce“, ve kterém se
v salonu Berty Fantové Albert
Einstein setkával se židovskou
intelektuální společností
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Jaroslav Heyrovský na Přírodovědecké fakultě UK

Profesor Heyrovský s posluchači fyzikální chemie ve velké posluchárně budovy Chemických ústavů na Albertově v roce 1926
Rok vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 1920 zažil Jaroslav Heyrovský jako asistent
Ústavu anorganické a analytické chemie, vedeného
profesorem Bohuslavem Braunerem. Odborně se tehdy Heyrovský věnoval výzkumu amfoterity hliníku,
kyseliny hlinité a hlinitanům. Na základě habilitační
práce o kyselině hlinité byl v srpnu 1920 jmenován
docentem fyzikální chemie s povinností přednášet
tento obor na Přírodovědecké fakultě UK. Výsledky
výzkumu o hliníku uveřejnil Heyrovský ve třech částech v britském časopisu Transactions of the Chemical Society, na jejichž podkladě obhájil na Londýnské
univerzitě v r.1921 titul DSc.
Po návratu do Prahy se ve svém výzkumu plně soustředil na problematiku měření povrchového napětí
rtuťové kapkové elektrody, do níž ho zasvětil již o tři
roky dříve při státní zkoušce profesor experimentální
fyziky Bohumil Kučera. Měření spočívalo ve vážení
rtuťových kapek, vykapaných ze skleněné kapiláry
pod různým elektrochemickým potenciálem. Heyrovský dal nejprve do souvislosti váhu kapky s rozkladným napětím sloučenin některých kovů – o těchto
výsledcích přednášel na schůzi Jednoty českých matematiků a fyziků v roce 1921, ještě za přítomnosti
profesora Kučery, který nedlouho potom zemřel. Vedle zdlouhavého vážení kapek zkusil pak Heyrovský
měřit také proud, procházející rtuťovou kapkovou
elektrodou, v závislosti na napětí, vloženém na elektrody, a to byl zásadní obrat ve výzkumu. Výsledky
byly překvapivě reprodukovatelné, a předmětem
výzkumu se tak místo povrchového napětí staly
elektrolytické procesy. První sdělení o elektrolýze se

rtuťovou kapkovou elektrodou uveřejnil Heyrovský
v roce 1922 v Chemických listech a anglicky o rok
později ve Philosophical Magazine. Profesor Brauner sledoval Heyrovského výsledky se sympatiemi,
na jeho podnět byl v roce 1922 Heyrovský jmenován
mimořádným profesorem fyzikální chemie a současně ředitelem nově zřízeného Ústavu fyzikální chemie.
V novém ústavu se rozvinul systematický výzkum
elektrolýzy se rtuťovou kapkovou elektrodou. Anglická práce ve Philosophical Magazine přilákala do Prahy zájemce z Japonska. Masuzo Shikata, mladý fyzikální chemik se zkušeností v elektrochemii, zaměřil
svůj stipendijní pobyt v Evropě na Přírodovědeckou
fakultu Univerzity Karlovy. Heyrovský se Shikatou
se v listopadu 1923 spolu aktivně zúčastnili schůze
Faradayovy společnosti v Londýně. Jejich společné
diskuse o měření se rtuťovou kapkovou elektrodou
vyústily do rozhodnutí toto měření zautomatizovat.
Podle jejich nákresu zhotovili mechanici fyzikálního
ústavu Přírodovědecké fakulty přístroj k fotografickému záznamu křivek závislosti proudu na napětí při
elektrolýze; přístroj dostal jméno „polarograf“ a podle
něj samotná metoda byla nazvána „polarografie“. Do
Fyzikálně chemického ústavu se pak scházeli studenti a zájemci z jiných oborů, postupně i ze zahraničí,
aby se seznámili s novou metodou. Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy v Praze se tak stala prvním světovým střediskem polarografie, následována
zemědělskou fakultou univerzity v japonském Kyótu,
kde se po návratu z Prahy usadil Shikata s polarografem z Prahy. Sportovní hřiště, založená v té době
na svahu ke Karlovu propagátorem vysokoškolského
sportu profesorem Františkem Smotlachou, sloužila

adeptům polarografie i jejich profesorovi k občasnému rozptýlení při tenisových utkáních.
S postupem času však Heyrovský, od roku 1926 řádný profesor, věnoval všechen svůj čas práci na polarografii vedle vedení ústavu. Když se oženil, nastěhovali se novomanželé do nového bytu v Podskalí,
vzdáleného jen několik minut chůze od Chemických
ústavů na Albertově, kam Heyrovský docházel denně,
často i o nedělích. Když jeho kolega a přítel docent
Václav Dolejšek měl v r. 1926 nesnáze ve Fyzikálním
ústavu, přizval ho Heyrovský do Fyzikálně chemického ústavu, kde pro něj bylo zavedeno oddělení rentgenové spektroskopie, umístěné do roku 1936 v podkrovní přístavbě budovy Chemických ústavů.
V roce 1929 začal vycházet časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications, založený profesory Votočkem a Heyrovským – o jeho redakci se
pomáhal starat Rudolf Brdička, vynikající žák Heyrovského, v jedné z laboratoří Fyzikálně chemického
ústavu. Světový zájem o polarografii časem vzrůstal,
Heyrovský o ní přednášel v USA a v SSSR, a do budovy Chemických ústavů na Albertově přijížděli chemici
z různých zemí.
Tyto návštěvy byly přerušeny za války, kdy nacisté
zavřeli české vysoké školy. Správcem Chemických
ústavů na Albertově byl okupačními úřady jmenován
německý profesor Johann Boehm, přesvědčený antinacista, který se svému příteli Heyrovskému omluvil
za vzniklou situaci a samozřejmě ho vybídl, aby svou
laboratoř používal jako dříve; věděl přitom, že riskuje
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„Pracuj, dokonči, publikuj.“
„V čem spočívá tvůrčí proces ve vědě? Snad ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné.“
„Experimentem k poznání, poznáním k pokroku.“

perzekuci od nacistických představených. Heyrovský
tak mohl pokračovat ve vědecké práci – tehdy napsal
soubornou knihu o polarografii a zahájil výzkum
s oscilografickou polarografií střídavým proudem.
Po válce byla Heyrovského práce v Němci okupovaném ústavu vykládána jako kolaborace s nacisty,
ale skutečná situace byla posléze správně vysvětlena. Úspěšné aplikace v průmyslu za války dále zvýšily mezinárodní zájem o polarografii: Heyrovský
o ní přednášel v Anglii, ve Švédsku a v Dánsku, a
do ústavu na Albertově přijížděli noví zájemci. Práce
bylo mnoho, takže když přišla řada na Heyrovského, aby se ujal funkce děkana Přírodovědecké fakulty, omluvil se nedostatkem času. Rudolf Brdička byl
v roce 1948 jmenován mimořádným a v roce 1949
řádným profesorem fyzikální chemie, a ten pak postupně převzal většinu přednášek za Heyrovského.
Když vzniklo Ústředí výzkumu a technického rozvoje
v roce 1950 a jedním z jeho ústavů byl určen Polarografický ústav, část zaměstnanců z Přírodovědecké fakulty odešla s Heyrovským jako ředitelem do nového
působiště, a profesor od té doby docházel na fakultu
jen výjimečně přednášet o polarografii.
Michael Heyrovský
syn Jaroslava Heyrovského
Návštěva amerického profesora I. M. Kolthoffa na Přírodovědecké fakultě v roce 1948.
Před budovou Chemických ústavů, zleva doprava: docent Rudolf Přibil, profesor Oldřich Tomíček, profesor
I. M. Kolthoff, profesor Jaroslav Heyrovský

profesor
Jaroslav Heyrovský
(1890–1967),
nositel Nobelovy ceny
za chemii

Nobelova cena se uděluje každoročně od roku 1901
na základě poslední vůle švédského průmyslníka, chemika a vynálezce (dynamit) Alfreda Nobela za zásadní
vědecký výzkum, technické objevy nebo za přínos lidské společnosti. Ve všech oblastech: fyzika, chemie, fyziologie a medicína, literatura, mír, ale také „Nobelova
cena za ekonomii“ (ta však není skutečnou Nobelovou
cenou), je považována za nejprestižnější ocenění.

Od roku 1902 je většina cen předávána švédským králem 10. prosince, v den výročí Nobelovy smrti, na slavnostním večeru ve Stockholmu. Každý držitel této ceny
má kromě medaile a diplomu nárok také na finanční
odměnu, která v současnosti činí 10 milionů švédských
korun (cca 27 milionů korun českých). Původním cílem
této odměny bylo umožnit pokračování ve výzkumu
nebo v práci bez nutnosti ohlížet se na finanční situaci.

Foto archiv Michaela Heyrovského a archiv fakulty

Polarograf je přístroj pro kvalitativní a kvantitativní stanovení látek redukovatelných nebo oxidovatelných na rtuťové kapkové elektrodě. Mezi rtuťovou kapkovou elektrodu a srovnávací elektrodu (tvořenou
buď rtutí na dně polarografické nádobky, nebo elektrodou 2. druhu) se vkládá postupně vzrůstající napětí
a měří se proud procházející obvodem. V dnešní době jsou polarografy dokonalejší a složitější. Polarograf
je sestaven ze tří jednotlivých částí: zdroj, zapisovač a ovladač rtuťové kapkové elektrody.
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Vzdělávání a výuka

Výuka probíhá podle kreditního systému European Credit Transfer System (ECTS). Absolventi získávají kromě diplomu také celoevropsky
uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce. Navíc, chemické
obory fakulty udělují prestižní tituly Chemistry
Eurobachelor® a Chemistry Euromaster®, a
tím se fakulta zařazuje mezi přední evropské
vzdělávací instituce zajišťující vzájemnou přenositelnost vzdělávání.

Přírodovědecká fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti věd biologických,
geografických, geologických, chemických a enviromentálních. Vzdělávání je třístupňové
– bakalářské, navazující magisterské a doktorské. Bakalářské a magisterské studium je
jednak jednooborové, zaměřené především
na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků v daném oboru schopných
samostatné tvůrčí činnosti, a rovněž víceoborové, umožňující kombinaci dvou oborů.
K tradičním typům víceoborového studia
patří studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Toto studium probíhá ve
spolupráci s dalšími fakultami Univerzity
Karlovy a to s Matematicko-fyzikální fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou sociálních věd a Fakultou tělesné výchovy a sportu.
Velká pozornost je věnována novým zájemcům
o studium, tradičně se pro ně pořádá řada informativních akcí, především Den otevřených
dveří Univerzity Karlovy a Den otevřených
dveří Přírodovědecké fakulty a přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám, které mají uchazeče
seznámit s fakultním životem, podmínkami
studia a uplatněním na trhu práce. Tradičně
je o studium na fakultě z řad uchazečů velký
zájem převyšující možnosti přijetí a to i proto,
že absolventi školy si mohou vybírat z široké
škály nabídek a uplatnit se ve všech odvětvích

profesní kariéry, ať už ve výzkumných ústavech
a firmách nebo jako pedagogové na středních a
vysokých školách či jako manažeři ve firmách
a orgánech státní správy a samosprávy.

Absolventům středoškolského vzdělání nabízí
Přírodovědecká fakulta tříleté bakalářské vzdělání v 9 akreditovaných bakalářských studijních programech, zahrnujících 26 studijních
oborů, které se liší svou obsahovou náplní.
Úspěšným ukončením bakalářského studia
získávají jeho absolventi možnost pracovat
na vybraných pozicích pracovníků se základním vysokoškolským vzděláním (pracoviště
a laboratoře základního i aplikovaného výzkumu, státní správa apod.), nebo pokračovat ve
studiu dvouletého navazujícího magisterského
studia, případně i čtyřletého doktorského studia. Absolventům bakalářského studia nabízí
Přírodovědecká fakulta dvouleté navazující
magisterské vzdělání v 8 akreditovaných studijních programech, zahrnujících 45 studijních
oborů. Absolventi jsou připravováni k vědecké
práci jako specialisté v příslušných studijních
oborech.

Foto archiv fakulty

Foto / Photo Jitka Arazimová

Přírodovědecká fakulta má širokou nabídku
atraktivních studijních programů, které vychovávají studenty k ohleduplnosti vůči přírodě
a společnosti. Tradičně staví na individuálním
přístupu ke studentům, kdy učitelé jsou studentům partnery. Spojení výuky s vědeckým
výzkumem je silnou stránkou fakulty.
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Navazující magisterské studium klade důraz
na zapojení studenta do týmové vědecké práce
zvoleného studijního oboru. Klíčové postavení
má v magisterském studiu diplomová práce,
která si klade za cíl naučit studenty samostatné
odborné práci a prakticky tak uplatnit znalosti
a dovednosti nabyté během studia. Absolventi
nacházejí uplatnění především v základním
a aplikovaném výzkumu, mnozí participují
ve veřejné správě, nezřídka v důležitých pozicích na městských či krajských úřadech, na
ministerstvech, v diplomacii nebo v institucích
EU. Podstatná část absolventů navazujícího
studia směřuje do studia doktorského.
V doktorském studiu má fakulta celkem 34
studijních programů a oborů. V roce 2008 bylo
přijato k doktorskému studiu 242 studentů,
135 studentů zakončilo své studium obhajobou doktorské práce a obdrželo titul Ph.D.
Celkem na fakultě studuje asi 4 800 studentů,
z nich více než jedna čtvrtina jsou studenti

doktorského studia. Na kvalitu doktorského
studia a doktorských prací klade fakulta velký
důraz. Většina doktorských prací je postavena
na publikacích v mezinárodních impaktovaných časopisech, často špičkových. Doktorandi
se tak se svými školiteli významnou měrou podílejí na publikačních aktivitách fakulty.

Bakalářské studium
Program: Biologie
Biologie
Ekologická a evoluční biologie
Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání
Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání
Program: Speciální chemicko-biologické obory
Molekulární biologie a biochemie organismů
Program: Chemie
Chemie v přírodních vědách
Chemie životního prostředí
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání
Program: Biochemie
Biochemie
Program: Klinická a toxikologická analýza
Klinická a toxikologická analýza
Program: Geografie
Geografie a kartografie
Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání
Hispanistika a geografie se zaměřením na vzdělávání
Anglistika-amerikanistika a geografie se zaměřením na
vzdělávání
Program: Demografie
Demografie – sociální geografie
Demografie – ekonomie
Demografie – sociologie
Program: Geologie
Geologie
Hospodaření s přírodními zdroji
Praktická geobiologie
Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie a chemie se zaměřením na vzdělávání
Geotechnologie
Program: Ekologie a ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí

Genetika, molekulární biologie a virologie
Imunologie
Mikrobiologie
Parazitologie
Teoretická a evoluční biologie
Zoologie
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové)
Učitelství biologie a matematika pro střední školy
Učitelství biologie a geografie pro střední školy
Učitelství biologie a geologie pro střední školy
Učitelství biologie a chemie pro střední školy
Program: Chemie
Analytická chemie
Anorganická chemie
Chemie životního prostředí
Biofyzikální chemie
Jaderná chemie
Fyzikální chemie
Organická chemie
Makromolekulární chemie
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové)
Učitelství chemie a biologie pro střední školy
Učitelství chemie a matematiky pro střední školy
Program: Klinická a toxikologická analýza
Klinická a toxikologická analýza
Program: Biochemie
Biochemie
Program: Geografie
Fyzická geografie a geoekologie
Kartografie a geoinformatika
Regionální a politická geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Učitelství geografie pro střední školy (jednooborové)
Učitelství geografie a matematiky pro střední školy
Učitelství geografie a biologie pro střední školy
Program: Demografie
Demografie
Program: Geologie
Aplikovaná geologie
Geologie
Učitelství geologie pro střední školy (jednooborové)
Učitelství geologie a chemie pro střední školy
Učitelství geologie a biologie pro střední školy
Program: Ekologie a ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí

Magisterské studium
Program: Biologie
Antropologie a genetika člověka
Anatomie a fyziologie rostlin
Botanika
Buněčná a vývojová biologie
Ekologie
Fyziologie živočichů

Mobilita studentů
Fakulta klade důraz na podporu aktivit vedoucích k cíli umožnit studentům, aby strávili
během studia jeden až dva semestry na zahraniční vysoké škole. Nejnavštěvovanějšími
zeměmi jsou Velká Británie, Německo, Finsko
a Španělsko, na dalších místech jsou potom
Dánsko, Francie a Norsko. V posledních letech
vyjíždí během akademického roku v průměru
200 studentů do zahraničí. Ze zahraničí pak
přijíždí na fakultu kolem 50 zahraničních studentů, kteří absolvují přednášky v anglickém
jazyce. V rámci přímé meziuniverzitní spolu-

práce realizujeme stipendijní pobyty zejména
s německými univerzitami. Nejrůznější formy
mezinárodní spolupráce přispívají k zapojení
výzkumu prováděného na fakultě do společného výzkumně-vzdělávacího prostoru.
Celoživotní vzdělávání
Na fakultě probíhá řada kurzů, jejichž absolvováním si mohou středoškolští studenti nebo
lidé zaměstnaní mimo fakultu rozšířit či doplnit přírodovědné vzdělání. Patří mezi ně například Univerzita třetího věku, což jsou kurzy speciálně pořádané pro seniory, které jsou
navštěvovány již po řadu let. V rámci celoživotního vzdělání nabízí fakulta také možnost
doplňujícího studia pro rozšíření možnosti
uplatnění na trhu práce na základě pedagogické kvalifikace potřebné k výuce na středních
školách a mnoho dalších kurzů, které směřují
k širokému šíření přírodovědného vzdělání.

Doktorské studijní programy
Analytická chemie
Anorganická chemie
Organická chemie
Biochemie
Fyzikální chemie
Makromolekulární chemie
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
Vzdělávání v chemii
Environmentální vědy
Ekologie
Antropologie
Antropologie a genetika člověka
Anatomie a fyziologie rostlin
Botanika
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Vývojová a buněčná biologie
Fyziologie živočichů
Parazitologie
Imunologie
Mikrobiologie
Zoologie
Filozofie a dějiny přírodních věd
Teoretická a evoluční biologie
Geologie
Aplikovaná geologie
Aplikovaná matematika
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních
vědách
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Obecné otázky geografie
Regionální a politická geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Fyzická geografie a geoekologie
Demografie
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Foto Jitka Arazimová

Věda a výzkum

Přírodovědecká fakulta patří mezi nejvýznamnější vědecko-pedagogické instituce v naší
zemi. Kromě kvality vědecké práce je pro PřF
UK charakteristická velká pestrost zpracovávaných témat a využívaných modelů, pokrývajících z velké míry enviromentální, geovědní,
chemickou a biologickou oblast lidského poznání. V hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, které každoročně uveřejňuje vládní Rada
pro výzkum, vývoj a inovace, Přírodovědecká
fakulta v roce 2009 získala 70 000 bodů a
umístila se za Matematicko-fyzikální fakultou
naší univerzity na druhém místě mezi fakultami všech vysokých škol České republiky.
Pracovníci fakulty při své výzkumné činnosti
rozsáhle spolupracují s pracovníky jiných institucí, domácích i zahraničních. Z domácích
jde zejména o ústavy Akademie věd ČR; to lze
doložit například 40 společnými grantovými
projekty získanými od GA ČR; z toho byli pracovníci fakulty hlavními řešiteli u 24 projektů
a pracovníci AV ČR u 16 projektů.
Zásadním (a v podstatě jediným snadno kvantifikovatelným) výstupem vědecké a výzkumné
činnosti je publikační aktivita. Pracovníci fa-

kulty jsou autory či spoluautory asi 25 článků
v prestižních časopisech Nature a Science, jen
v roce 2009 jich bylo publikováno šest. V roce
2009 publikovali pracovníci fakulty celkem
867 původních vědeckých článků v časopisech,
z toho 615 vyšlo v mezinárodních impaktovaných časopisech, což je doposud nejvíce v její
historii. V roce 2009 došlo k dramatickému
nárůstu kvality publikovaných článků, o čemž
svědčí přiložený graf. V některých oborech,
především geografických, jsou důležitým výstupem knihy. Vědeckou kvalitu fakulty dále
jednoznačně prokazuje výčet prací s mimořádným citačním ohlasem (a tedy s největším
impaktem na vědeckou komunitu). Všechny
vyjmenované publikace jsou přímo afiliovány
s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, fakultní autoři jsou zvýrazněni podtržením.
Kromě výčtu publikací jsou za biologickou, chemickou a geologickou sekci (kde jsou hlavním
výstupem vědecké činnosti časopisecké práce
publikované v impaktovaných mezinárodních
časopisech) uvedeni v abecedním pořadí autoři
s nejvyššími scientometrickými hodnotami - je
zde uveden jejich tzv. h-index a individuální
počet citací včetně autocitací.

Vývoj publikační aktivity pracovníků PřF v prestižních vědeckých
časopisech s IF vyšším než 5.

Náročný výzkum v přírodních vědách byl
z největší části financován vnějšími zdroji
rozpočtovými i mimorozpočtovými. Z institucionálních prostředků podporujících výzkum
hrají klíčovou roli výzkumné záměry. V roce
2009 byli pracovníci fakulty řešiteli pěti a
spoluřešiteli dalších pěti výzkumných záměrů. Dalším významným zdrojem prostředků,
a to účelových, jsou výzkumná centra; v roce
2009 byla fakulta řešitelem 16 projektů center. Pracovníci fakulty jsou hlavními řešiteli 89
projektů Grantové agentury ČR, v dalších 36
působí jako spoluřešitelé. Fakulta disponuje
moderními a drahými přístroji pro výzkumnou
práci. Jejich cena někdy dosahuje desítek miliónů korun. Patří mezi ně například tandemový hmotnostní spektrometr 4800 Plus MALDI
TOF/TOF (Applied Biosystems), který umožňuje analýzu proteinů o molekulové hmotnosti
100 – 200.000 Da nebo poslední model 600
MHz spektrometru Bruker AVANCE III s kryogenní sondou.
Vedle výuky a výzkumu se odborníci fakulty
podílejí také na řešení problémů spojených
s praxí. Například geografové spolupracují
na využití přirozeného potenciálu krajiny pro
tlumení průběhu a následků extrémních povodní v systému integrované protipovodňové
ochrany. Geologové se při rekonstrukci Karlova mostu v Praze zabývali nedestruktivním
průzkumem typu kamene, rozsahy poškození
jednotlivých kvádrů a vytipovali vhodné historické lomy k jejich těžbě. Odborníci z chemické
sekce společně s firmou Elmarco s. r. o. vyvíjejí
polymerní nanotkaniny s fotodezinfikujícím
účinkem pro využití v lékařství. Biologové z laboratoře buněčné imunologie vyrábějí rekombinantní proteiny, které firma Exbio ve Vestci
využívá pro imunizace a výrobu monoklonálních protilátek.

Impaktní faktor (IF) ve scientometrii představuje průměrný počet citací průměrné publikace
v daném vědeckém či odborném časopisu. Protože obvyklé citační a publikační zvyklosti v různých vědních oblastech jsou často diametrálně odlišné, a to často i mezi zdánlivě blízkými oblastmi, nelze hodnoty impaktních faktorů snadno a mechanicky srovnávat. Impaktní faktor je každý
rok znovu vyhodnocován americkým Institutem pro vědecké informace (ISI) pro rozsáhlý soubor
vybraných vědeckých časopisů a publikován.
Impaktní faktor se vypočítá na základě citovanosti všech prací v daném časopisu v průběhu tří
let. Například citační faktor časopisu pro rok 2005 se dá zjistit následovně:
A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech 2003-2004 citovány jinými
sledovanými časopisy v roce 2005
B = kolik v něm vyšlo v období 2003-2004 článků celkem
2005 impaktní faktor daného časopisu = A/B
Hirschův index (také H-index či h-index) ve scientometrii udává, kolik článků daného autora
dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací. Jde o jeden z indexů citačního ohlasu vědeckých článků, publikovaných jedním vědeckým pracovníkem. Oproti prostému citačnímu ohlasu jednotlivého článku jde u H-indexu o určitý hromadný ukazatel citovanosti.
Vyšší hodnotu H-indexu má autor, u kterého má „vyšší“ počet článků „vyšší“ citovanost.
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Souhrn autorů biologické sekce s více než 500
citacemi (h-index/počet citací)
Katedra botaniky
Herben Tomáš 18/841
Marhold Karol 14/502
Katedra buněčné biologie
Černý Jan 16/1269
Holáň Vladimír 19/1524
Katedra ekologie
Jarošík Vojtěch 18/889
Pyšek Petr 32/3027
Katedra experimentální biologie rostlin
Cvrčková Fatima 10/580
Žárský Viktor 17/672
Katedra filosofie a dějin přírodovědy
Flégr Jaroslav 18/902
Katedra fyziologie živočichů
Vyskočil František 25/2336
Katedra genetiky a mikrobiologie
Forstová Jitka 13/618
Palková Zdena 15/596
Katedra parazitologie
Doležal Pavel 12/603
Horák Petr 15/636
Hrdý Ivan 13/572
Kulda Jaroslav 19/1000
Tachezy Jan 18/1192
Volf Petr 16/782

Publikace citované více než 100x
577x Janský, L. 1973. Non-shivering thermogenesis and its thermoregulatory significance.
Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 4, 1, 85-132.
334x Hrbáček, J., Dvořáková, M., Kořínek, V.,
Procházková, L. 1961. Demonstration of the
effect of fish stock on species composition
and the intensity of metabolism of the whole plankton association. Verh. Internat.Verein.
Limnol. 14, 192-195.
245x Brdička, T., Pavlištová, D., Leo, A.,
Bruyns, E., Kořínek, V., Angelisova, P., Scherer,
J., Shevchenko, A., Hilgert, I., Černý, J., Drbal,
K., Kuramitsu, Y., Kornacker, B., Hořejší, V.,
Schraven, B. 2000. Phosphoprotein associated with glycosphingolipid-enriched microdomains (PAG), a novel ubiquitously expressed
transmembrane adaptor protein, binds the
protein tyrosine kinase Csk and is involved in
regulation of T cell activation. Journal of Experimental Medicine. 191, 9, 1591-1604.
219x Hořejší, V., Drbal, K., Cebecauer, M., Černý, J., Brdička, T., Angelisova, P., Stockinger,
H. 1999. GPI-microdomains: a role in signalling via immunoreceptors. Immunology Today.
20, 8, 356-361.
206x Hrbáček, J. 1962. Species composition
and the amount of the zooplankton in relation
to the fish stock. Rozpravy ČSAV. 72, 10, 116.
174x Boes, M., Černý, J., Massol, R., Op den
Brouw, M., Kirchhausen, T., Chen,JZ, Ploegh,
HL. 2002. T-cell engagement of dendritic cells
rapidly rearranges MHC class II transport. Nature. 418, 6901, 983-988.
157x Tovar, J., Leon-Avila, G., Sanchez, LB.,

Šuťák, R., Tachezy, J., Van der Giezen,M. 2003.
Mitochondrial remnant organelles of Giardia
function in iron-sulphur protein maturation.
Nature. 426, 6963, 172-176.
134x Carlton, J., Hirt, R., Silva, J., Delcher, A.,
Schatz, M., Zhao, Q., Wortman, J., Tachezy, J.,
Bidwell, S., Hrdý, I., Alsmark, C., Zubáčová, Z.,
Horváthová, L., Doležal, P. 2007. Draft genome
sequence of the sexually transmitted pathogen
Trichomonas vaginalis. Science. 315, 5809,
207-212.
126x Hnik, P., Holas, M., Krekule, I. 1976.
Work-induced potassium changes in skeletalmuscle and effluent venous-blood assessed by
liquid ion-exchanger microelectrodes . Pflugers
Archiv-European Journal of Physiology. 362,
1, 85-95.
121x Pavlíček, A., Hrda, S., Flegr, J. 1999.
FreeTree-freeware program for construction
of phylogenetic trees on the basis of distance
data and bootstrap jackknife analysis of the
tree robustness. Application in the RAPD analysis of genus Frenkelia. Folia Biologica. 45,
3, 97-99.
114x Doležal, P., Likic, V., Tachezy, J. 2006.
Evolution of the molecular machines for protein import into mitochondria. Science. 313,
5785, 314-318.
112x Richardson, DM., Pyšek, P. 2006. Plant invasions: merging the concepts of species invasiveness and community invasibility. Progress
in Physical Geography . 30, 3, 409-431.
105x Thuiller, W., Richardson, DM., Pyšek, P.,
2005. Niche-based modelling as a tool for predicting the risk of alien plant invasions at a
global scale. Global Change Biology. 11, 12,
2234-2250.

Publikace biologické sekce
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Souhrn autorů chemické sekce s více než 500
citacemi (h-index/počet citací)
Katedra analytické chemie
Barek Jiří 16/609
Coufal Pavel 15/512
Jelínek Ivan 19/809
Opekar František 14/555
Pacáková Věra 21/1244
Štulík Karel 25/1695
Zima Jiří 14/571
Katedra anorganické chemie
Císařová Ivana 24/3320
Gyepes Robert 14/596
Hermann Petr 18/971
Kotek Jan 15/665
Lukeš Ivan 20/1118
Štěpnička Petr 19/1280
Vojtíšek Pavel 14/778
Katedra biochemie
Bezouška Karel 18/1123
Konvalinka Jan 22/994
Stiborová Marie 28/1234
Tichá Marie 18/870
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
Gaš Bohuslav 25/1769
Nachtigall Petr 23/1659
Obšil Tomáš 13/610
Procházka Karel 23/2021
Tesařová Eva 15/773
Uhlík Filip 14/741
Vlčková Blanka 17/859
Vohlídal Jiří 15/700
Katedra organické a jaderné chemie
Miloslav Černý 24/1720
Jindřich Jindřich 12/582
Martin Kotora 26/2222
Tomáš Trnka 13/660
Jana Roithová 17/836
Publikace citované více než 100x
Katedra analytické chemie
153x Švancara I, Vytřas K, Barek J, Zima J.
2001.Carbon paste electrodes in modern elec-

troanalysis. Critical Reviews in Analytical Chemistry. Volume: 31 Issue: 4 Pages: 311-345.
143x Opekar F, Beran P. 1976. Rotating-disk
electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry. Volume: 69 Issue: 1 Pages: 1-105.		
137x Snopek J, Soini H, Novotný M, SmolkováKeulemansová E, Jelínek I. 1991. Selected applications of cyclodextrin selectors in capillary
electrophoresis. Journal of Chromatography.
Volume: 559 Issue: 1-2 Pages: 215-222.
115x Pumera M, Wang J, Opekar F, Jelínek I,
Feldman J, Lowe H, Hardt S. 2002. Contactless
conductivity detector for microchip capillary
electrophoresis. Analytical Chemistry. Volume:
74 Issue: 9 Pages: 1968-1971.
115x Štulík K, Amatore C, Holub K, Mareček V,
Kutner W. 2000. Microelectrodes. Definitions,
characterization, and applications (Technical
Report). Pure and Applied Chemistry. Volume:
72 Issue: 8 Pages: 1483-1492.
111x Snopek J, Jelínek I, Smolková-Keulemansová E. 1988. Micellar, inclusion and metalcomplex enantioselective pseudophases in
high-performance electromigration methods.
Journal Of Chromatography. Volume: 452 Pages: 571-590.
103x Snopek J, Jelínek I, Smolková-Keulemansová E. 1988. Use of cyclodextrins in isotachophoresis .4. The influence of cyclodextrins
on the chiral resolution of ephedrine alkaloid
enantiomers. Journal of Chromatography Volume: 438 Issue: 2 Pages: 211-218.
Katedra anorganické chemie
122x Kočovský P., Vyskočil S., Císařová I.,
Sejbal J., Tišlerová I., Smrčina M., Lloyd-Jones G.C., Stephen S.C., Butts C.P., Murray M.,
Langer V.1999. Palladium(II) complexes of
2-dimethylamino-2'-diphenylphosphino-1,1'binaphthyl (MAP) with unique P,C-sigma-coordination and their catalytic activity in allylic
substitution, Hartwig-Buchwald amination,
and Suzuki coupling. J. Am. Chem. Soc., 121,
7714-7715.
119x Lang K., Mosinger J., Wagnerová D.M.
2004. Photophysical properties of porhyrinoid sensitizers non-covalently bound to host
molecules; models for photodynamic therapy.
Coord. Chem. Rev., 248, 21-350.

118x I. Lukeš, J. Kotek, P. Vojtíšek, P. Hermann.
2001. Complexes of Tetraazacycles Bearing Methylphosphinic/phosphonic Acid Pendant Arms
with Copper(II), Zinc(II) and Lanthanides(III).
A Comparison with Their Acetic Acid Analogues. Coord. Chem. Rev., 216-217, 287-312.
Katedra biochemie
245x Bezouška K, Yuen Ct, Obrien J, et al.
1994. Oligosaccharide ligands for nkr-p1 protein activate nk cells and cytotoxicity. Nature.
372, 6502, 150-157.
183x Richards AD, Phylip LH, Farmerie WG, et
al. 1990. Sensitive, soluble chromogenic substrates for hiv-1 proteinase. Journal of Biological Chemistry. 265, 14, 7733-7736.
178x Taylor Me, Bezouška K, Drickamer K.
1992. Contribution to ligand-binding by multiple carbohydrate-recognition domains in the
macrophage mannose receptor. Journal of Biological Chemistry, 267, 3, 1719-1726. IF
= 5,520
140x Yuen Ct, Bezouška K, Obrien J, et al.
1994. Sulfated blood-group lewis(a) - a superior oligosaccharide ligand for human e-selectin.
Journal of Biological Chemistry. 269, 3, 15951598.
140x Entlicher.G, Koštíř JV, Kocourek J. Studies on phytohemagglutinins .3. Isolation and
characterization of hemagglutinins from pea
(pisum-sativum l). Biochimica et Biophysica
Acta. 221 , 2, 272-278.
123x Krausslich HG, Facke M, Heuser AM, et
al. The spacer peptide between human-immunodeficiency-virus capsid and nucleocapsid
proteins is essential for ordered assembly and
viral infectivity. Journal of Virology. 69, 6,
3407-3419.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
147x Martin, TJ; Procházka, K; Munk, P; Webber, SE. 1996. pH-dependent micellization of
poly(2-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide). Macromolecules, 29 (18): 6071-6073.
124x Kiserow, D; Procházka, K; Ramireddy, C;
Tuzar, Z; Munk, P; Webber, SE. 1992. Fluorometric and quasi-elastic light-scattering study
of the solubilization of nonpolar low-molar
mass compounds into water-soluble block-
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copolymer micelles. Macromolecules, 25 (1):
461-469.
123x Procházka, K; Kiserow, D; Ramireddy,
C; Tuzar, Z; Munk, P; Webber, SE. 1992. Time-resolved fluorescence studies of the chain
dynamics of naphthalene-labeled polystyreneblock-poly(methacrylic acid) micelles in aqueous-media. Macromolecules, 25 (1): 454-460.
104x Tian, MM; Qin, AW; Ramireddy, C; Webber, SE; Munk, P; Tuzar, Z; Procházka, K. 1993.
Hybridization of block-copolymer micelles.
Langmuir, 9 (7): 1741-1748.

Publikace chemické sekce

Katedra organické a jaderné chemie
165x Smrčina, M.; Poláková, J.; Vyskočil, Š. et
al. 1993. Synthesis of enantiomerically pure
binaphthyl derivatives – mechanism of enantioselective, oxidative coupling of naphthols
and designing a catalytic cycle. J. Org. Chem.,
58, 4534-4538.
155x Smrčina, M.; Lorenc, M.; Hanuš, V.; et
al. 1992. Synthesis of enantiomerically pure
2,2’-dihydroxy-1,1’-binaphthyl, 2,2’-diamino1,1’-binaphthyl, and 2-amino-2’-hydroxy-1,1’binaphthyl – comparison of processes operating as diastereoselective crystallization and
as 2nd order ayxymmteric transformation. J.
Org. Chem., 57, 1917-1920.
148x Vyskočil, Š., Smrčina, M.; Hanuš, V.; et
al. 1998. Derivatioves of 2-amino-2’-diphenylphosphino-1,1’-binaphthyl (MAP) and their
application in asymmetric palladium(0)-catalyzed allylic subtitution. J. Org. Chem., 63,
7738-7748.
142x Kočovský, P.; Vyskočil, Š.; Smrčina, M.
2003. Non-symmetrically substituted 1,1’-binaphthyls in enantioselective cataylsis. Chem.
Rev., 103, 3213-3245.
122x Kočovský, P.; Císařová, I.; Vyskočil, Š. et
al. 1999. Palladium(II) complexesof 2-dimethylamino-2’-diphenylphosphino-1,1’-binaphthyl
(MAP) with unique P,C-sigma-coordiantion and
their catalytic activity in allylic substitution,
Hartwig–Buchwald amination, and Suzuki
coupling. J. Am. Chem. Soc., 121, 7714-7715.
106x Vyskočil, Š.; Jaracz, S.; Smrčina, M.; et
al. 1998. Synthesis of N-alkylated and N-arylated derivatives of 2-amino-2’-hydroxy-1,1’-binaphthyl (NOBIN) and 2,2’-diamino-1,1’-binaphthyl by oxidative coupling using copper(II)
chloride. J. Org. Chem., 63, 7727-7737.
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Souhrn autorů geologické sekce s nejvyššími
scientometrickými hodnotami (h-index/počet
citací)

Publikace geologické sekce

Ústav geologie a paleontologie:
Zlatko Kvaček (12/359)
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných
zdrojů
Vojtěch Ettler 12/415
Emil Jelínek 11/399
Martin Mihaljevič 11/374
Jan Jehlička 10/278
Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Josef Ježek 12/450
Milan Štědrý 12/414
Publikace citované více než 50x
64x Medaris LG, Beard BL, Johnson CM, Valley
JW, Spicuzza MJ, Jelínek E, Misař Z. Garnet pyroxenite and eclogite in the bohemian massif
- geochemical evidence for variscan recycling
of subducted lithosphere. Geologische Rundschau. 84, 3, 489-505.
59x Medaris LG, Wang HF, Misař Z, Jelínek
E. Thermobarometry, diffusion modeling and
cooling rates of crustal garnet peridotites - 2
examples from the moldanubian zone of the
bohemian massif. Lithos. 25. 1-3. 189-202.
51x Holub FV, Cocherie A, Rossi P. 1997. Radiometric dating of granitic rocks from the Central
Bohemian Plutonic Complex (Czech Republic):
constraints on the chronology of thermal and
tectonic events along the Moldanubian-Barrandian boundary. Comptes Rendus del Academie des Sciences Serie Ii Fascicule A-Sciences
De La Terre Et Des Planetes, 325, 19-26.

Souhrn autorů Ústavu pro životní prostředí
s více než 300 citacemi (h-index/počet citací)
Evžen Stuchlík 13/501
Tomáš Cajthaml 12/532
Jan Frouz 13/457
Publikace citované více než 50x
51x Ott, J., Pražáková, M., Stuchlík, E.,
Stuchlíková, Z. 1994. Acidification of lakes
in Sumava (Bohemia) and in the High Tatra
mountains (Slovakia). Hydrobiologia. 274,
1-3, 37-47.

Vybrané publikace autorů geografické sekce
v prestižních časopisech
Esplet, A., Borrell, C., Roskam, A. J., Dzúrová,
D. et al. Socioeconomic inequalities in diabetes
mellitus across Europe at the beginning of the
21st century. Diabetologia. November 2008,
vol. 51, no. 11, s. 1971-1979. IF = 6,418
Schaap, M. M., Kunst A. E., Leinsalu, M.,
Dzúrová, D. et al. Effect of nationwide tobacco control policies on smoking cessation in
high and low educated groups in 18 European
countries. Tabacco control. August 2008, vol.
17, no. 4. IF = 4,438
Bourles, D. L., Braucher, R., Brown, E. T., Kalvoda, J., Mercier, J. L. Younger Dryas glacial expansion in the discontinuously glaciated area
of Western and Central Europe. Geochimica et
Cosmochimica Acta, 2002, 66, 15A, s. A98.
ISSN 0016-7037. IF: 4,235
Hais, M., Jonášová, M., Langhammer, J., Kučera, T. Comparison of two types of forest disturbance using multitemporal Landsat TM/ETM+
imagery and field vegetation data. Remote Sensing of Environment, 2009, s. 835-845. ISSN
0034-4257. IF: 3,943

Engel, Z., Nývlt, D., Křížek, M., Treml, V., Janovská, V., Lisá, L. Sedimentary evidence of
landscape and climate history since the end of
MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Quaternary Science Reviews, 2010, 29,
7-8, s. 913-927. ISSN 0277-3791. IF: 3,693
Lipský, Z., Bastian, O., Krönert, R. Landscape
diagnosis on different space and time scales
- A challenge for landscape planning. Landscape Ecology, 2006, 21, 3, s. 359-374. ISSN
0921-2973. IF: 2,453
Vilímek, V., Zvelebil, J., Klimeš, J., Patzelt, Z.,
Astete, F., Kachlík, V., Hartvich, F. Geomorphological research of large-scale slope instability
at Machu Picchu, Peru. Geomorphology, 2007,
89, 1, s. 241-257. ISSN 0169-555X. IF: 2,339
Kalvoda, J. Geomorphological research of large-scale slope Centre for Earth Dynamics. Geomorphology, 2005, 66, 1-4, s. 385-388. ISSN
0169-555X. IF: 2,339
Stepancikova, P., Stemberk, J., Vilímek, V.,
Kosťak, B. Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains
and monitoring of recent fault displacements
(Czech Republic). Geomorphology, 2008, 102,
1, s. 68-80. ISSN 0169-555X. IF: 2,339
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Treml, V., Křížek, M., Engel, Z. Classification
of patterned ground based on morphometry
and site characteristics: A Case Study from the
High Sudetes, Central Europe. Permafrost and
Periglacial Processes, 2009, 21, 1, s. 67-77.
ISSN 1045-6740. IF: 2,211

Spilková, J., Šefrna, L. Uncoordinated new retail development and its impact on land use
and soils: A pilot study on the urban fringe of
Prague, Czech Republic. Landscape and Urban
Planning, 2010, 94, s. 141-148. ISSN 01692046. IF: 1,953

Daniel, M., Kolář, J., Zeman, P. GIS tools for
tick and tick-borne dissease occurrence. Parasitology, 2004, 129, S1, s. S329-S352. ISSN
0031-1820.
IF: 2,071

Kliment, Z., Kadlec, J., Langhammer, J. Evaluation of suspended load changes using AnnAGNPS and SWAT semi-empirical models. Catena, 2008, 73, 3, s. 286-299. ISSN 0341-8162.
IF: 1,874

Höhle, J., Potůčková, M. Automated quality
control of orthoimages and DEMs. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2005,
71, 1, s. 81-87. ISSN 0099-1112.
IF 1,846

Publikace geografické sekce
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Mezinárodní kontakty

PUS, jehož cílem je spolupráce v rámci středoevropských univerzitních sítí. Studium v rámci
sítí je bezplatné a každá zúčastněná vysoká
škola zaručuje vzájemné úplné uznání studia. Fakulta participuje na programech AKTION – Česká republika–Rakousko, LEONARDO
DA VINCI, BARRANDE, COST a je zapojena
i do programu Visegrad Fond.

Budova UNU (United Nations University). Pod záštitou této univerzity proběhla opakovaně spolupráce v rámci ICL (International Consortium on Landslides).
Přírodovědecká fakulta klade důraz na podstatné rozšíření studentské a učitelské mobility s perspektivou umožnit studentům, aby
strávili během studia jeden až dva semestry
na zahraniční vysoké škole. Je žádoucí podporovat dlouhodobé pobyty mladých pracovníků
a doktorandů na význačných univerzitách
a dalších akademických pracovištích v zahraničí, a tedy posilovat studentskou mobilitu
s důrazem na doktorská studia a rozšíření
dvojího vedení diplomových a disertačních
prací ve spolupráci s předními zahraničními
univerzitami.
V roce 2009 vycestovalo celkem 1 082 akademických pracovníků a 316 studentů, fakultu
navštívilo 217 zahraničních hostů a 42 zahraničních studentů. Priority zůstaly stejné jako
v předešlých letech – jednalo se o pracovní výjezdy zaměstnanců na odborné stáže a pobyty,
konference, dále o jedno- až dvousemestrální
pobyty studentů magisterského a doktorského
studia, pobyty zahraničních hostujících profesorů a studium zahraničních studentů.
Nejnavštěvovanějšími zeměmi v rámci programu ERASMUS jsou v posledních letech
Velká Británie, Německo, Finsko, Španělsko
a Francie. V rámci vládních stipendijních pobytů
v zahraničí (jak na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv, tak výběrového řízení vyhlášeného MŠMT ČR) bylo vybráno 6 studen-

tů ke krátkodobým a dlouhodobým pobytům
v zahraničí.
Na fakultě se významně rozvíjí i mezinárodní
vědecká spolupráce formou studia „Smlouvy pod dvojím vedením“ (co-tutelle), která je
na nejvyšší úrovni zejména s Francií, přičemž
došlo k rozšíření i na Švédsko a nově také
na Německo, konkrétně Univerzitu Regensburg. V případě spolupráce s Francií máme
nejintenzivnější spolupráci s univerzitami ve
Štrasburku, Orléans a Bordeaux I. Tato forma
studia přispívá k prohloubení internacionalizace doktorského studia a v dlouhodobém
hledisku prospívá zapojení vědy a výzkumu
na fakultách do evropského prostoru.
Fakulta se rovněž zúčastňuje programu CEE-

Pracoviště Přírodovědecké fakulty spolupracují se značně širokým spektrem zahraničních
partnerů. V některých případech je spolupráce
institucionalizovaná smlouvami mezi univerzitami. Fakulta má uzavřenu spolupráci s 68
univerzitami z 23 zemí. Mezi nově uzavřené se
řadí spolupráce s University of New Orléans,
USA a Universidade de Sao Paulo, Brazílie.
Na základě dohody podepsané s National Institute of Health/National Institute of Child
Health and Human Development (Bethesda,
USA), která se týká zejména společných postgraduálních programů v oblasti biomedicíny,
vznikla výběrová komise složená ze zástupců
lékařských fakult, PřF a FaF. V rámci EU spolupracuje fakulta na 48 tématech s univerzitami
ve 12 zemích. Většina mezinárodních kontaktů
však vyplývá z konkrétní spolupráce v oblasti
výuky a výzkumu mezi pracovišti a jednotlivci.
Kromě písemně stvrzených dohod nejrůznějších typů existují i neformální spolupráce vyplývající z dřívějších společných projektů nebo
osobních kontaktů.
V rámci uzavřeného Programu švýcarsko-české spolupráce byl v roce 2009 zahájen nový
stipendijní program SCIEX-NMS (Scientific Exchange Programme between the New Member
States of the EU and Switzerland) – Fond na
stipendia. Program vyhlašuje CRUS (Švýcarská konference rektorů) ve spolupráci s novými členskými státy EU. Program je určen pro
studenty doktorského studijního programu
nebo post-doktorandy, kteří chtějí realizovat
výzkumný pobyt ve Švýcarsku. Období trvání
programu je plánováno na léta 2009–16.
Přírodovědecká fakulta chce aktivně vystupovat na mezinárodním poli a na základě
výše uvedených údajů je možné konstatovat,
že se jí to daří.
V roce 2009 navštívilo Přírodovědeckou fakultu 217 zahraničních hostů. Každý rok přijíždí na fakultu ze
zahraničí kolem 50 studentů, kteří
absolvují přednášky v anglickém jazyce. Absolventi získávají kromě diplomu také celoevropsky uznávaný
Dodatek diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který jim
usnadňuje pozici na celoevropském
trhu práce.
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přípravu/testování tkáňových kultur a mnohé
další. Z plánovaných aktivit Globcentra půjde
mj. o výzkum a studia antropogenních vlivů
na klima, studium dynamiky klimatických
změn planety a identifikace vzájemných vazeb
mezi socioekonomickými a kulturními procesy
a dynamikou přírodního prostředí, problematiku klimatického modelování a konstrukce
scénářů dalšího možného vývoje, změny rozšíření organismů (včetně důležitých patogenů)
v návaznosti na změny klimatu, globální dynamiku biodiverzity a role invazních druhů,
dynamiku vegetace ve staré a moderní krajině
a šíření druhů, populační studie aj.

Architektonický návrh budovy Biocentra (uprostřed vlevo) a budovy Globcentra (uprostřed vpravo)
zasazený do prostoru Albertova. V popředí kostel Na slupi.
Přírodovědecká fakulta se chce rozvíjet
do podoby moderní vzdělávací a vědecké instituce, která je přátelská jak dovnitř ke svým
zaměstnancům a studentům, tak navenek
k široké veřejnosti, ať tím již myslíme potenciální uchazeče o studium či kariéru na fakultě nebo přímo spolupracující vzdělávací
a vědecké instituce v České republice a zahraničí. Fakulta se chce profilovat jako instituce, která svým významem překročí
hranice ČR. Splnit tento cíl nebude jednoduché, protože to předpokládá vytvoření
ucelené nabídky studia v anglickém jazyce.
V doktorských oborech již fakulta touto cestou jde a stoupající počet zájemců ze zahraničí o pobyty studentů doktorského a magisterského studia na fakultě v rámci programu
Erasmus a jiných programů svědčí o tom,
že se vydáváme správnou cestou.
Rozvoj fakulty nemůže nastat bez rozvoje materiálního a bez neustálého zlepšování podmínek pro výuku a vědu.
V    oblasti investičního rozvoje Univerzity  Karlovy v Praze proto Přírodovědecká fakulta spojila své síly s 1. lékařskou fakultou
a Matematicko-fyzikální fakultou v projektu dostavby kampusu Albertov, jako své
zásadní rozvojové priority. Předmětem projektu je vybudování společného vědecko-pedagogického centra, které Univerzitě Karlově v Praze zajistí konkurenceschopnost
v rámci vzdělávacího prostoru Evropské unie,
a to především v přírodovědných a biomedicínských oborech pěstovaných na zúčastněných
fakultách. Konkrétně půjde o výstavbu Biocen-

tra a Centra studia globálních změn (Globcentra). Obě plánovaná centra jsou koncipována
jako „centra excelence“ v oblasti přírodních
a lékařských věd; budou využívat vlastní základny přístrojově náročných technologií UK,
zajišťující nejnáročnější a nejprogresivnější
analytické techniky, které budou sloužit všem
výzkumným skupinám. Z plánovaných aktivit
v Biocentru můžeme jmenovat například genomiku, transkriptomiku, proteomiku, pokročilé
zobrazovací technologie spolu s oddělením studia struktury biomolekul, molekulární biologii,
biologii nádorové buňky, neurochemii, vývoj
nových funkcionalizovaných nanomateriálů,
vývoj nových analytických metod, zařízení pro

Foto archiv fakulty

Rozvoj Přírodovědecké fakulty

Další společnou aktivitou Přírodovědecké
fakulty a 1. lékařské fakulty UK je jejich zapojení do projektu Biocev pod jednotící hlavičkou Univerzity Karlovy. V projektu Biocev
spojily své síly Univerzita Karlova se šesti
předními ústavy Akademie věd ČR a společně
se ucházejí v operačním programu Výzkum a
věda pro inovace (VaVpI) o vybudování špičkově vybaveného Biotechnologického a biomedicínského centra ve Vestci u Prahy, které
bude znamenat skokovou změnu kvality pro
experimentální medicínu, molekulární genetiku, mikrobiologii, makromolekulární chemii,
fyziologii, biotechnologie aj. Projekt Biocev
v současné době soutěží o rozvojové prostředky z Evropské unie, aby mohl být nejpozději do
roku 2013 realizován.
Obě hlavní rozvojové aktivity fakulty poskytnou nejenom prostor pro všestranné zkvalitnění pracovních podmínek pro zaměstnance,
magisterské a především doktorské studenty
fakult, ale i základnu pro uplatnění našich vynikajících absolventů, kteří jsou na špičkových
zahraničních pracovištích a výhledově uvažují
o návratu a využití svého nabytého „knowhow“ na domácí půdě.

Výstavba nových
výzkumných center
v areálu Albertova
– Biocentra a Globcentra – nabídne
vedle moderního
výukového a konferenčního zázemí
i špičkově vybavené laboratoře
biomedicínských,
biochemických,
geovědních
a environmentálních oborů
(http://www.cuni.
cz/UK-3192.html).
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Biologie
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Sekce biologie

a biochemii organismů. Všechny tyto tři obory
mají navíc jedno společné: velkou flexibilitu
studijních plánů, která studentům umožňuje
vybírat si z nabídky přednášek a cvičení v maximální míře to, co je zajímá. Magisterské studium se otevírá ve 12 oborech pokrývajících
jak vědy o životě, tak ekologické obory. Těžištěm magisterského studia je diplomová práce
– je hodnocena 80 kredity z celkového počtu
120 kreditů, nezbytných pro absolutorium.
Projekty, řešené v rámci diplomových prací,
jsou k nahlédnutí na stránkách studijního informačního systému fakulty (https://is.cuni.cz/
studium/index.php). Na rozdíl od technických
škol se nejedná o pouhé „pokročilé měření“,
ale o unikátní vědecké projekty, které vstupují
do univerzitní grantové soutěže a často poskytují publikovatelné výsledky. Diplomová
práce, nositele ceny Česká hlava v kategorii
Gaudeamus v roce 2008, Mgr. Tomáše Soukupa, byla uveřejněna v časopise Nature.
Ve třetím, nejvyšším stupni studia, nabízeném
ve 14 programech, jsou doktorské projekty řešeny v rámci široké spolupráce ústavů AV ČR
a dalších fakult v rámci pražské aglomerace.
Někteří studenti opustí studium již jako bakaláři, jiní skončí s titulem Ph.D. – vesměs však
nacházejí vynikající uplatnění jak v rezortním
či základním výzkumu, tak ve zdravotnictví,
státní správě nebo ochraně přírody. Pracoviště
biologické sekce sídlí ve třech budovách na obvodu Botanické zahrady PřF UK. Historické
budovy ale skrývají nejen unikátní herbářové
položky z předminulého století, ale především
moderní vědu, která se dělá se zdarem, a v některých případech na špičkové světové úrovni.
Mezi vědecké úspěchy z nedávné doby je možné zařadit objev nového mechanismu vzniku
zubního základu, poznání historie mitochondrií, podíly na přečtení genomů důležitých organismů, poznání nových signálních molekul,
objev nových buněčných organel nebo objev
orientace živočichů v magnetickém poli.
„Histologie 2009“ – poster, který si z výsledků svých cytologických pozorování sestavili účastníci
praktika Histologie.
Biologické obory mají na Univerzitě Karlově
dlouhou tradici a představují i dnes silnou
stránku její Přírodovědecké fakulty. Sekce
biologie sdružuje 11 kateder, které svým zaměřením pokrývají široké spektrum biologických oborů – jsou to katedry antropologie a
genetiky člověka, botaniky, buněčné biologie,
ekologie, experimentální biologie rostlin, fyziologie živočichů, genetiky a mikrobiologie,
parazitologie a zoologie. Portfolio těchto pracovišť doplňují ještě katedra filozofie a dějin
přírodních věd a katedra učitelství a didaktiky
biologie. V rámci sekce funguje rovněž Středisko biologického vzdělávání, které zabezpečuje
aktivity spojené se studiem učitelství a stará se
o akce pro talentovanou středoškolskou mládež. Sekce v rámci společného centra řídí labo-

ratoře sekvenace DNA, elektronové mikroskopie, konfokální a fluorescenční mikroskopie,
genomickou a proteomickou laboratoř a laboratoř hmotnostní spektrometrie. Díky pozornosti, která se v posledních letech věnovala
rozvoji přístrojového zázemí, máme dnes na
biologii kvalitní konfokální i elektronové mikroskopy, cytometr, zařízení pro práci s mikročipy, funkční DNA-sekvenační servis, hmotnostní spektrometr vynikajících parametrů a další
přístroje.
Biologie se učí ve třech stupních studia. Velký zájem je o bakalářské studium, které sekce nabízí ve třech „odstínech“ – jako studium
biologie s širokým záběrem, jako ekologickou
a evoluční biologii a jako molekulární biologii

Autoři špičkové publikace o nových mechanismech vzniku zubního základu viz věda
na biologické sekci – zleva prof. Ivan Horáček, Mgr. Vladimír Soukup a Mgr. Robert Černý, Ph.D.
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Foto archiv biologické sekce

Nástěnka oddělení entomologie katedry zoologie v 1. patře, Viničná 7

Mikroskopické praktikum 108 připravené pro praktické cvičení
z vývojové biologie

Chodba budovy biologické sekce ve Viničné 7.
Biologie se učí ve třech stupních studia. Velká flexibilita studijních plánů studentům umožňuje vybírat si z nabídky přednášek
a cvičení v maximální míře to, co je zajímá.
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Katedra antropologie a genetiky člověka

Vyhodnocení svrchně paleolitických lebek
z Předmostí u Přerova metodami klasické
i geometrické morfometrie a rentgenkraniometrická analýza lebek lovců mamutů z Dolních Věstonic. Monografii o zpracování nálezů
z Předmostí vydává Academia.
3D technikami byl pro výstavu „Lovci mamutů“ v Národním muzeu znázorněn morfing
paleolitické lebky do recentní. 3D metody byly
použity při zhodnocení tvaru a zranění mozku
(výlitku mozkovny) W. A. Mozarta.
Analýza rozsáhlého staroslovanského kosterního souboru z Mikulčic (Velkomoravská říše)
ukázala variabilitu ve stavbě lebky v kontinuitě diachronních proměn a ve stavbě kostry
větší nespecifickou zátěž prostředí, potvrzenou
i výskytem abnormalit a patologií.

Detail rekonstrukce obličeje podle lebky
Katedra organizuje Celostátní výzkumy růstu
dětí a mládeže v 10letých intervalech (1951,
1961, 1971, 1981, 1991 a 2001) a je diagnostickým pracovištěm pro obor klinické
auxologie. V rámci modernizace oboru byly
vybudovány laboratoře molekulární genetiky
a proteomiky (1999), laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod a rentgenometrie
(2006) a laboratoř imunocytohistologie (2006),
připravováno je zřízení laboratoře teratologie.
V roce 2006 proběhla reinstalace nové expozice o evoluci člověka v Moravském zemském
muzeu (pavilon Anthropos) s publikací knížky
„Příběh lidského rodu“ tamtéž. V roce 2007
z pověření Evropské antropologické asociace
katedra zorganizovala 1. letní kreditovanou
školu antropologických studií pro zahraniční
studenty (17.–30. 6.) a vydala příslušné učebnice v nakladatelství Karolinum.
Vědecké zaměření
sledování postnatálního růstu a vývoje dětí
v normě a patologii
výzkum obezity a jejích důsledků
sledování růstu a vývoje obličejových struk-

tur u vrozených vad v závislosti na léčbě
analýza tělesných vlastností a zdravotního
stavu historických osob a prehistorických populací
zkoumání genetických profilů české populace
ve VNTR a STR lokusech
mutační analýza některých geneticky vázaných poruch člověka
příprava datových modelů a databází vybraných lidských patologií (kardiovaskulární
a muskuloskeletální soustava)
spolupráce ve vývoji bioaktivních molekul
pro cílenou chemoterapii lidských neoplazií
konstrukce a ověřování imunoenzymatické
a imunosenzorické diagnostiky cirkulujících
markerů člověka, kontaminantů potravin a životního prostředí
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Vydání růstových a hmotnostně-výškových
normativů a referenčních standardů rozměrů
hlavy české populace od narození do 18 let.
Využití v diagnostice růstových poruch a kraniosynostóz.

Stanovení populačních frekvencí ve vybraných genetických znacích zdravé české populace ukázalo frekvenční shodu v STR a VNTR
polymorfismech s dalšími testovanými soubory kavkazské populace. Využití ve forenzně‑
genetické praxi. Optimalizovány byly parametry izolace DNA z historického kosterního
materiálu.
Identifikována a prioritně zaregistrována
nová mutace pro troponin, kauzální příčinu
hypertrofických kardiomyopatií. V obhájených
disertacích nalezeny nové mutace u pacientů
s karcinomem štítné žlázy a cukrovkou.
Připraven vícevrstevný imunosenzor pro detekci 2-mikroglobulinu a dále IEA test a senzor pro detekci potravinových kontaminantů
(Campylobacter, Listeria).
Prokázána penetrace a následný efekt stabilizovaných senescentních rostlinných RNáz
na neoplastické buňky v in vitro a in vivo modelu.
Studentka PGS u otevřeného sarkofágu
v Egyptě

Vypracování standardů a otočného nomogramu pro hodnocení stupňů dětské obezity.
Vyhodnocení vlivu vybraných operačních
metod na vývoj čelistí a výsledky léčby u obličejových rozštěpů s cílem léčbu optimalizovat.
Vypracování metody predikce vývoje čelistí
u rozštěpů, umožňující včas zaměřit pozornost
na rizikové pacienty.

Účastníci letní školy antropologických studií ze
17 zemí

Prioritní 3D analýza tvaru a vývoje patra
po operaci u všech typů rozštěpů vymezila vliv
typu rozštěpu a operační metody na deformaci
a oploštění patra.
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Foto archiv katedry

Kurz 3D morfometrických a analytických metod – vytváření modelu lebky
za použití softwaru Pixform

Císař Karel IV. – rentgenogram lebky

Osobnosti historie
prof. MUDr. a RNDr.h.c. Jindřich Matiegka (1862–1941)
první profesor antropologie a zakladatel katedry na PřF UK,
druhý děkan PřF UK, rektor UK 1929/1930, zakladatel oboru
paleodemografie (ve světovém měřítku) a antropologie dítěte,
za pomoci darů dr. Hrdličky založil Hrdličkovo muzeum člověka
a časopis Antropologie, výzkum paleolitických nálezů (Předmostí) a ostatků historických osobností (Komenský, Valdštejn
aj.) zasáhl do mnoha oborů antropologie, dodnes jsou platné
Matiegkovy rovnice pro výpočet komponent lidského těla

3D model povrchu obličeje bez textury a s texturou

Výsledky rekonstrukce obličeje

prof. MUDr. Jiří Malý (1899–1950)
druhý profesor antropologie na PřF UK, spolu s dr. Hrdličkou
prováděl výzkum domorodých obyvatel na Aljašce, znovuobnovitel katedry a Hrdličkova muzea člověka UK po 2. světové
válce

prof. RNDr. Vojtěch Fetter, CSc. (1905–1971)
třetí profesor antropologie na PřF UK, zakladatel celostátních
výzkumů růstu dětí a mládeže (probíhají dodnes) a spoluautor metody diagnostiky kraniosynostóz
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Katedra botaniky

spolueditorství zásadní příručky věnované
pravidlům botanického názvosloví (International Code of Botanical Literature)
spolupráce na floristických kompendiích východního Středomoří (Flora Hellenica, Flora of
Turkey) a popularizačních publikacích věnovaných středomořské květeně (Endemic plants of
Greece)
první souhrnná publikace o průtokové cytometrii rostlin „Flow Cytometry with Plant
Cells“, vydaná v prestižním nakladatelství
Wiley
monografická zpracování vysokohorských
kostřav Jižní Ameriky (Smithsonian Institution
2007)
podíl na multidisciplinární monografii o evropském pískovcovém fenoménu „Sandstone
Landscapes“ (Academia 2007)
komplexní publikace věnovaná ekologické obnově krajiny „Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape“ (Academia
2005)
zásadní autorský podíl na publikaci o flóře
jihoamerických paramos: Flora Genérica de los
Páramos. Guía Illustrada de las Plantas Vasculares (New York Botanical Garden 2005)
Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), jeden z nejvzácnějších druhů naší květeny, jehož
ekologie i biologie je na katedře dlouhodobě studována (foto L. Hrouda)
Aktivity katedry
výuka a výzkum v oblasti biodiverzity, evoluce, ekologie a populační biologie bezcévných
(řasy, mechorosty, lišejníky) i cévnatých rostlin
a hub
komplexní studium vybraných přírodních
i antropogenních biotopů (rašeliniště, horské
louky, odkaliště)
podrobné studie vybraných rostlinných skupin (invazní druhy, ohrožené druhy, vč. českých endemitů)
výuka současných metodických přístupů
v biosystematice a ekologii rostlin (molekulární
a cytometrické techniky, ekologické modelování, vegetační mapování, paleoekologické přístupy, statistické postupy)
praktické terénní exkurze v rámci České republiky i Evropy
badatelské aktivity ve světových centrech
biodiverzity (Andy, vysokohory Afriky, Kapsko,
jihovýchodní Asie)
vydávání cizojazyčného časopisu „Novitates
Botanicae“ (18 ročníků)
zřízení molekulární a cytometrické laboratoře
Vědecké zaměření
biodiverzita, dynamika a interakce bezcévných rostlin na různých prostorových škálách
a v různých prostředích
monografická zpracování vybraných skupin
řasových a houbových organismů
diverzita cévnatých rostlin na různých hladinách organizace (molekulární, karyologická,
morfologická, reprodukční, geografická), její
příčiny a důsledky

evoluční procesy ovlivňující diverzitu na různých škálách, populační dynamika rostlin
rozšíření rostlinných druhů a jejich společenstev, vč. jejich dynamiky v prostoru i čase
vztahy mezi rostlinami a prostředím
interakce mezi rostlinami a dalšími trofickými úrovněmi
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
významný autorský a editorský podíl na nové
základní určovací botanické příručce „Klíč ke
květeně České republiky” (Academia 2002), významný podíl na mnohosvazkovém kompendiu „Květena ČR“ (od roku1988 dosud)
spolupráce na významných souhrnných publikacích zabývajících se květenou Slovenska
(Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska,
Prehľad počtov chromozómov papraďorastov
a semenných rastlín Slovenska, Klúč ke kvetene Slovenska)

První příručka průtokové rostlinné
cytometrie na světě
Budova katedry
botaniky při pohledu z Botanické
zahrady PřFUK;
nároží s pamětní
deskou
s reliéfem botanika a politika prof.
dr. Vladimíra
Krajiny (foto
L. Hrouda)
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Genofond endemitů vyskytujících se výhradně
na území České republiky je považován za národní kulturní dědictví; proto je studiu těchto
druhů věnována mimořádná pozornost (foto
J. Suda).

Ekologická studia v terénu se nezastaví ani
v zimním období (foto J. Vojta).

rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium)

Výzkumné granty katedry jsou zaměřeny
i na studium vegetace tzv. „paramos“ v jihoamerických Andách (foto J. Suda).

jeřáb sudetský (Sorbus sudetica)

Sbírky řasových i houbových kmenů uchovávají
mnoho standardů pro algologický i mykologický výzkum; využívají je nejen naši, ale i mnoho
zahraničních badatelů.

Průtokový cytometr v cytometrické laboratoři
byl prvním přístrojem tohoto druhu na fakultě;
v zavádění této mimořádně rychlé a úspěšné
metody pro studium rostlinného jádra a genomu je katedra průkopníkem (foto J. Suda).
hvozdík moravský (Dianthus moravicus)

Nejvýznamnější osobnosti historie
Ladislav Čelakovský (1834–1903): význačný znalec české
květeny, morfolog, autor souhrnného kompendia Prodromus
květeny české
Josef Velenovský (1858–1949): mykolog, fytopaleontolog a
srovnávací morfolog

zvonek jemný (Campanula gentilis)

Foto archiv katedry

Karel Domin

Jaromír Klika (1858–1957): geobotanik, autor významných
studií o xerotermní vegetaci
Karel Domin (1882–1953): geobotanik, taxonom, morfolog,
rektor Univerzity Karlovy (1933–34)
František Schustler (1893–1925): zakladatel geobotaniky
na UK
Adolf Pascher (1881–1945): významný evropský algolog
a protistolog; editor monografické řady Süsswasserﬂora von
Mitteleuropa
František A. Novák (1892 –1964): taxonom cévnatých rostlin, autor kompendia Vyšší rostliny
Vladimír Krajina (1905–1993): významný geobotanik, jinak
též politik a vůdčí osobnost odboje ve 2. světové válce
Josef Dostál (1903–1999): přední český taxonom, člen užšího editorského kolektivu mezinárodního díla Flora Europaea,
autor Klíče k úplné květeně ČSR a Nové květeny ČSSR
Bohuslav Fott (1908–1976): světoznámý taxonom sladkovodních řas, autor vynikající učebnice přeložené i do světových
jazyků
Vladimír Skalický (1930–1993): mnohostranný znalec taxonomie parazitických hub a vyšších rostlin, fytogeograf, ﬂorista,
velký popularizátor

jitrocel sudetský (Plantago sudetica)
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Katedra buněčné biologie

Molekulární a buněčné mechanismy invazivity
nádorových buněk
(Jan Brábek, Daniel Rösel)
Studujeme invazivitu nádorových buněk s důrazem na molekulární a buněčné mechanismy
pohybu nádorových buněk v 3D prostředí.
Na buněčném modelu metastatické progrese
jsme prokázali, že i buňky mezenchymálního
původu mohou využívat nově objevený améboidní typ invazivity, který byl do té doby popsán pouze u karcinomových buněk. Rovněž
jsme jako první potvrdili předpoklad závislosti
améboidní invazivity na zvýšené schopnosti
buněk generovat trakční síly. Dále se zabýváme cytoskeletálními strukturami důležitými pro invazivitu (invadopodia, podozomy),
úlohou integrinové signalizace pro invazivitu
nádorových buněk a regulací Src kináz v nádorové transformaci. Spolupracujeme s dr. M.
Dvořákem (ÚMG AV ČR), prof. B. Fabrym (Universität Erlangen) a prof. S. K. Hanksem (Vanderbilt University).

Buňky linie CV-1 se zeleně značenými pozdními enzozomy a červeně značenými lyzozomy
Katedra školí v navazujícím magisterském studiu v oborech buněčná a vývojová biologie a
imunologie. Podílí se klíčovými přednáškami,
např. biologie buňky, histologie, biochemie,
vývojová biologie nebo imunologie, na výuce
v bakalářském stupni studia. Zajišťuje studium v doktorských studijních programech
Vývojová a buněčná biologie a Imunologie.
Výuka probíhá ve spolupráci se špičkovými
kapacitami oborů na ústavech AV ČR, jakými
jsou například profesoři Václav Hořejší, Blanka
Říhová či Jaroslav Motlík. Členové katedry se
aktivně podílejí na získávání středoškolských
talentů pro vysokoškolské studium, na zajišťování olympiád nebo na programech celoživotního vzdělávání pro učitele.
Vědecké zaměření
Dynamika vezikulárních struktur s důrazem
na prezentaci antigenů
(Jan Černý)
Na modelu MHCII-EGFP knock-in myši a imunologicky relevantních buněčných kultur
s vnesenými geny, jejichž produkty fluorescenčně značíme, studujeme organely endozomálního původu a enlargeozomy. Dalším
objektem zájmu skupiny buněčné imunologie
jsou membránové mikrodomény, kde přispíváme k charakterizaci jejich struktury a nových,
dosud neznámých komponent. Spolupracuje-

me zejména s laboratořemi MBÚ a ÚMG AV
ČR, kde se studují profesionální antigen-prezentující buňky a relevantní molekuly během
imunitní odpovědi a funkce molekul regulujících produkci oxidu dusnatého, jedné z klíčových molekul produkované během zánětu
hlavně makrofágy. Spolupracujeme s celou
řadou klinických pracovišť, která nám pomáhají v zavádění výsledků do praxe. Nově jsme
navázali spolupráci s virologickou skupinou
doc. J. Forstové na výzkumu imunogenicity
variant polyomaviru.

Hela buňky s vneseným genem Rab7-EGFP
inkubované s fluorescenčně značeným transferinem

Sarkomové buňky linie K4 migrující skrz bezbuněčnou dermis (buňky kolorovány)
Imunoregulace se zaměřením na transplantace kmenových buněk
(Vladimír Holáň)
Na experimentálním modelu transplantace
oční rohovky jsme popsali roli cytokinů a dalších imunomodulačních molekul při odhojování transplantátů. Recentně jsme se zaměřili
na studium role a mechanismů působení regulačních T lymfocytů v imunitní odpovědi a
na objasňování funkce oxidu dusnatého jako
jedné z klíčových molekul produkovaných
aktivovanými makrofágy. Výzkum jsme rozšířili o studium limbálních a mezenchymálních
kmenových buněk a o jejich využití v regenerativní medicíně. K přenosům kmenových buněk využíváme nejnovější produkty z oblasti
nanotechnologií. Spolupracujeme s klinickými
pracovišti, která nám pomáhají v zavádění výsledků do praxe.
Embryologie a cytogenetika na modelech Xenopus laevis a Xenopus tropicalis
(Vladimír Krylov, Jaroslav Mácha)
Ve spolupráci s americkým Joint Genome Institute (JGI) a University of Huston v Texasu se
zabýváme lokalizací cytogenetických markerů
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Přiřazení vazebných skupin (LG1–LG10)
k chromozomům X. tropicalis pomocí fyzického mapování cDNA markerů

Důkaz přítomnosti alkalické fosfatázy v kolonii
zárodečných kmenových buněk X. tropicalis
Molekulární genetika vývoje
(Marie Šilhánková, Lenka Libusová)
V naší nově vzniklé laboratoři se zabýváme
otázkami spojenými s buněčným transportem
a jeho významem pro přenos signálů, konkrétně jeho uplatnění v signální dráze proteinu
Wnt. Rovněž nás zajímá úloha cytoskeletu
v těchto procesech. Wnt signální dráha hraje
nezastupitelnou úlohu ve vývoji mnohobu-

Detekce exprese kandidátního genu pomocí GFP reportéru v larvách C. elegans
něčných organismů a její narušení je častou
příčinou nádorového bujení. Hledáme proteiny, které se buď podílejí na exportu samotného Wnt proteinu z produkující buňky, nebo
ovlivňují přenos signálu v přijímající buňce.
Ve velké míře využíváme modelového organismu hlístice Caenorhabditis elegans, který
nám umožňuje systematicky testovat úlohu
jednotlivých genů metodou RNA interference.
Pro podrobnější analýzu funkce kandidátních
genů pak využíváme kombinaci genetiky,
biochemie, buněčné a molekulární biologie.
Význam poznatků získaných v C. elegans dále
ověřujeme v savčích tkáňových kulturách. Náš
výzkum v budoucnu může přispět k lepšímu
zacílení protirakovinných léčiv.
Strukturní bioinformatika
(Marian Novotný)
Zabýváme se především analýzou a srovnáváním 3D proteinových struktur a homologním
modelováním. Tuto expertizu využívá celá
řada pracovišť doma i v zahraničí. Podíleli jsme
se na studii, která je zásadním příspěvkem
k objasnění evoluce eukaryotické buňky nebo
na práci, která poprvé popisuje překvapivou
podobnost mezi imunitními systémy raka a
člověka.
Mechanismy regulace genové exprese na modelech nižších eukaryot
(Petr Folk, František Půta)
Studujeme faktory, které buňkám umožňují
koordinovat iniciaci transkripce s dalšími fázemi genové exprese. Náš zájem je soustředěn
na proteiny rodiny SNW1/SKIP/Prp45, které
se účastní fungování preiniciačních komplexů, elongující RNA polymerázy i spliceozomů.
Charakterizovali jsme funkční partnery těchto
proteinů, které poukazují na nové souvislosti,
například mezi sestřihem a cyklofiliny. Prokázali jsme, že Prp45 Saccharomyces cerevisiae
se podílí na regulaci helikázy Prp22, která hraje klíčovou roli v druhém kroku sestřihu a při
uvolnění mRNA ze spliceozomu. V paralelním
projektu zkoumáme funkci homologů CBF1,
člena signální dráhy Notch, v Schizosaccharomyces pombe. Zjistili jsme, že kvasinkové
transkripční faktory CBF11 a CBF12 regulují
adhezivitu a invazivitu kolonií. Naším cílem
je popsat ancestrální signální kaskádu, které
se tyto proteiny účastní a přispět tak i k po-

znání evoluce důležitého typu transkripčních
faktorů. Spolupracujeme s prof. W. Nellenem,
Kassel Universität a prof. H. Saumweberem,
Humboldt Universität Berlin.
Mechanismus kardioprotekce po adaptaci
na chronickou hypoxii
(Olga Nováková)
Analyzujeme molekulární mechanismus, který
je zodpovědný za zvýšenou odolnost chronicky
hypoxických srdcí k akutnímu ischemicko-reperfuznímu poškození. Experimenty provádíme na potkanech a myších adaptovaných na
kontinuální a intermitentní hypobarickou hypoxii, odolnost srdce je hodnocena na základě
rozsahu experimentálně vyvolaného infarktu
myokardu. Studujeme úlohu oxidačního stresu v indukci této formy kardioprotekce a s tím
spojené signální dráhy, které zahrnují lipidové
signální molekuly, proteinkinázu C, mitochondriální K(ATP) kanály, antioxidační enzymy
a fosfolipázy. Nové poznatky o mechanismu
dlouhodobé ochrany srdečního svalu před ischemicko-reperfuzním poškozením by se daly
potenciálně využít při vývoji nových farmakoterapeutických přístupů pro klinickou praxi.
Spolupracujeme s prof. F. Kolářem z oddělení
vývojové kardiologie AV ČR, doc. F. Novákem
z katedry biochemie PřF UK a dr. R. J. P. Mustersem z Laboratory for Physiology, Free University of Amsterdam.

Foto archiv katedry

(cDNA) v genomu X. tropicalis pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a hromadné
lokalizace na laserově disektovaných chromozomech. Výsledkem je konstrukce rozsáhlé
vazebné a fyzické mapy. Centromerické pozice
jednotlivých vazebných skupin jsou identifikovány na základě gynogenetického křížení
a fyzického mapování příslušných cDNA markerů. Dlouhodobě se také zabýváme syntenií
lidského chromozomu X a chromozomy evolučně nižších obratlovců (ptáci, obojživelníci
a ryby). V neposlední řadě se nám podařilo izolovat kmenové buňky z tkáňové kultury varlat
juvenilních žab, což představuje do budoucna
možnost přípravy knock-out jedinců a studium diferenciačních procesů.

Historie a osobnosti
Katedra vznikla v roce 2007 rozdělením katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie na dva celky.
prof. Václav Kubišta – zakladatel fyziologie buňky na fakultě,
spoluobjevitel glycerofosfátového metabolismu
doc. Jiří Čerkasov – průkopník biochemie buněčných organel, spoluobjevitel hydrogenozomů parazitických prvoků
prof. Alexej Romanovský – zakladatel imunologie na fakultě, již v 80. letech vybudoval na svou dobu špičkovou laboratoř
schopnou připravovat monoklonální protilátky
prof. František Sládeček – zakladatel vývojové biologie na
fakultě
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Katedra ekologie

příspěvek k objasnění evoluce fenoménu
konstantního počtu potomků ve snůšce
formulace biogeografického modelu předpovídajícího rozložení druhového bohatství ptáků na povrchu Země
potvrzení významu tropických hor jako oblastí generujících a uchovávajících druhové
bohatství různých živočišných skupin (ptáků,
perlooček)
objasnění některých klíčových vztahů mezi
produktivitou prostředí, velikostí populací
a diverzitou ptáků
zjištění, že většinu obecných makroekologických jevů lze vysvětlit jednoduchým geometrickým modelem předpokládajícím hierarchickou strukturu habitatu
analýza výskytu a dopadu patogenu račího
moru, ohrožujícího původní druhy evropských
raků
odhalení ekologických procesů, které umožňují vznik hybridních zón u zooplanktonních
organismů

Přehradní nádrž Římov, jedna z lokalit, kde studujeme ekologické a mikroevoluční důsledky mezidruhové hybridizace perlooček (data © GEFOS 2004, České Budějovice, zpracovatel RNDr. Jiří
Žaloudík, CSc. – Biologické centrum AV ČR – Hydrobiologický ústav)
Činnost katedry
výuka základních ekologických předmětů
v bakalářském studiu biologických oborů
zajištění výuky navazujícího magisterského
oboru ekologie včetně školení diplomantů
výchova studentů v doktorském programu
ekologie
vědecko-výzkumná činnost zaměřená jak
na funkční a evoluční ekologii modelových
organismů různých taxonomických a ekologických skupin (perloočky, ptáci, gekoni, halančíci, kryofilní řasy, invazní cévnaté rostliny,
škůdci kulturních rostlin aj.), tak na studium
biogeografických a ekologických podmínek
druhové pestrosti organismů
rozsáhlá mezinárodní vědecká spolupráce,
především s pracovišti v EU a USA
Vědecké zaměření
vztah dravec-kořist a jeho aplikace v biologické regulaci škůdců
monitorování výskytu škůdců na základě je-

jich teplotních požadavků
analýza úspěšnosti invazních druhů a jejich
vlivu na stávající společenstva
evoluce tělesné velikosti a životních strategií
živočichů
diverzita a adaptace kryofilních (sněžných)
řas
ekologie, evoluce a fylogeografie zooplanktonu, zejména kryptických druhů perlooček
faktory ovlivňující diverzitu planktonu malých a dočasných vodních ploch
analýza produkčních vlastností ekosystémů
velkých měřítek a jejich vlivu na globální distribuci druhové pestrosti ptáků
výzkum zotavování horských jezer po období
acidifikace způsobené kyselými dešti
ekologické i evoluční důsledky mezidruhové
hybridizace u živočichů (na modelových druzích perlooček a ptáků)

Perloočka rodu Daphnia s nezvyklou antipredační strukturou na hlavě (foto Josef Reischig)

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
odhalení agregační odpovědi predátorů jako
klíčové charakteristiky úspěšných biologických
regulátorů skleníkových škůdců
zjednodušení laboratorní metody předpovídání výskytu škůdců odhalením rychlostní
izomorfie jednotlivých vývojových stádií
zjištění, že přírodní rezervace brání invazím
zavlečených rostlinných druhů
Vlevo: Samec halančíka Nothobranchius rachovii z Mozambiku, modelový druh pro výzkum
evoluce pohlavního dimorfismu u této skupiny
(foto Ondřej Sedláček)

Na gradientu produktivity prostředí v Africe
studujeme druhové bohatství ptačích společenstev – na snímku pštros dvouprstý v NP Kgalagadi, JAR (foto Ondřej Sedláček)
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Bolševník velkolepý, jedna z nejvýraznějších invazních rostlin u nás (foto Petr Pyšek)

Procesy ovlivňující biodiverzitu analyzujeme
ve velkých měřítcích i na jednotlivých ohrožených druzích.
Vpravo: Změny diverzity much pestřenek
ve Velké Británii v 2. polovině 20. století, nahoře můra Calamia tridens citlivě reagující na
změny prostředí v urbanizované krajině (mapa
Petr Keil, foto Tomáš Kadlec)

Společně s katedrou zoologie organizujeme
pravidelné exkurze věnované fauně Středozemního moře (medúza Rhizostoma pulmo)
(foto Adam Petrusek)

Výzkum ultrastruktury planktonních živočichů na elektronovém mikroskopu
(foto Petr Jan Juračka)
Historie a osobnosti
Katedra ekologie vznikla roku 2004 spolu s katedrou parazitologie. Navázala na činnost hydrobiologického oddělení katedry
parazitologie a hydrobiologie, po vzniku nové katedry se však
její působnost rozšířila na nejrůznější aspekty ekologického výzkumu v suchozemských i vodních ekosystémech.
doc. Jaroslav Hrbáček (*1921) je zakladatelem moderní hydrobiologie u nás a doposud se aktivně účastní některých hydrobiologických seminářů, v 60. letech 20. století vznikly jeho
celosvětově citované publikace o klíčovém vlivu rybí predace
na fungování ekosystémů stojatých vod
prof. Jan Lellák (1926–1993) se věnoval studiu fauny dna
– bentosu

Drobný pěvec linduška lesní je vhodným modelem pro výzkum geografické variability zpěvu
u pěvců se středně velkým repertoárem (foto
Martina Petrů, spektrogram Tereza Petrusková)

Invazní rak signální je přenašečem
račího moru, jehož
patogen lze nejspolehlivěji detekovat
pomocí molekulárních metod (foto
Jiří Maté a Petr Jan
Juračka)

prof. Jan Lellák

emer. prof. Vladimír Kořínek (*1934) se dlouhodobě věnoval výzkumu ekologie zooplanktonu, v současnosti se zabývá
zejména taxonomií perlooček.
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Katedra filozofie a dějin přírodních věd

Po znovuobnovení Univerzity Karlovy v roce
1945 došlo k opětovné výuce i v oblasti filozofie a dějin přírodních věd. V čele pracoviště
stanul opět profesor Matoušek, který v této
funkci zůstal až do roku 1950, kdy byla katedra zrušena. Nikoli místo ní, ale zcela nově
byl zřízen Ústav marxismu-leninismu s celofakultní působností. Tento stav trval s jistými výjimkami až do podzimu roku 1989.
Nové pracoviště, katedra filozofie a dějin přírodních věd, pak bylo oficiálně založeno k 1.
říjnu 1990. Jeho obrysy vznikaly během jara
a léta 1990 podle návrhu profesora Zdeňka
Neubauera. Dalo by se tedy říci, že po téměř
čtyřiceti letech bylo toto pracoviště nejen znovu založeno, ale do značné míry také znovu
obnoveno, protože svou orientací bezprostředně navazuje na pracoviště předválečné, stejně
jako se snaží zohlednit současné zaměření
a potřeby stávající přírodovědecké fakulty.
Katedra filozofie a dějin přírodních věd poskytuje hlavně výuku veškerých povinných i nepovinných filozofických předmětů magisterského studia přírodovědných oborů; součástí
studijních programů katedry jsou:
magisteský studijní obor
Evoluční a teoretická biologie

Studium věd o životě, respektive filozofie a dějin přírodních věd, se uskutečňovalo na Karlově univerzitě v Praze po celá staletí především
v rámci jednotlivých oborů na filozofické a lékařské fakultě. Ke zřízení vlastní přírodovědecké fakulty došlo teprve po první světové válce
roku 1920. Její vznik coby celkem páté fakulty
přitom odrážel jak změněné politické a společenské poměry v samostatném Československu, tak zároveň reagoval i na růst významu
přírodovědeckých, zejména biologických oborů
a jejich postupující profesionalizaci.
Již od přelomu 19. a 20. století se o filozofické
a historické otázky související s biologickým
výzkumem velmi intenzivně na filozofické fakultě tehdejší české Karlo-Ferdinandovy univerzity zabýval původním vzděláním zoolog
a posléze především filozof a historik vědy, profesor Emanuel Rádl (1873–1942). Ten v letech
1905 a 1909 publikoval jednu z průkopnických
syntetických prací týkajících se filozofie a dějin
přírodních věd, konkrétně biologie. Jednalo se
o Dějiny biologických teorií, které původně vyšly pod německým názvem Geschichte der biologischen Theorien. Roku 1919 byl Rádl jmenován řádným profesorem Karlovy univerzity
pro nový obor tzv. přírodní filozofie. Rádlova
profesura platila pro přírodovědeckou fakultu,
kde byl pod jeho vedením po počátečním vymezování a získávání potřebného zázemí počátkem 20. let zřízen samostatný seminář pro metodologii a dějiny věd přírodních a exaktních.

V jeho rámci byla na přírodovědecké fakultě
poskytována výuka filozofie a dějin přírodních
a exaktních věd po celé meziválečné období.
Vedle samotného Rádla byli dalšími přednášejícími především profesor filozofie přírodních
věd Karel Vorovka (1879–1929), profesor dějin
matematiky Quido Vetter (1881–1960), profesorka filozofie Albína Dratvová (1892–1969)
a konečně pozdější Rádlův nástupce, profesor
metodiky a dějin přírodních věd Otakar Matoušek (1899–1994). Tímto seminářem, zpravidla
coby Rádlovi žáci, ve své době rovněž prošla
celá řada později známých osobností, např.
Bohuslav Brouk (1912–1978), Igor Hrušovský (1907–1978), Bohumil Sekla (1901–1987)
nebo Vladimír Tardy (1906–1987).
Po uzavření českých vysokých škol na podzim 1939 nebyla další akademická činnost
v rámci semináře umožněna a jeho tehdejší
vedoucí (Matoušek) odevzdal na jaře 1940
veškerý inventář příslušnému německému
komisaři pro uzavřenou přírodovědeckou
fakultu Karlovy univerzity (Viktor Denk).
Na přírodovědecké fakultě Německé Karlovy
univerzity (Deutsche Karls-Universität), která se v letech 1939–45 stala jedinou oficiální
nástupkyní nejstaršího pražského vysokého
učení, samostatné pracoviště pro studium
filozofie a dějin přírodních věd zřízeno nebylo, pomineme-li pokus profesora zoologie Josefa Gickelhorna (1891–1957) z roku 1944.

doktorandské studijní obory
Filozofie a dějiny přírodních věd
Evoluční a teoretická biologie

Foto archiv katedry

Studium (sebe)utváření bakteriálních kolonií

Ukázka z knižních publikací katedry
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Plagionotus

Studium (sebe)utváření bakteriálních kolonií

Ukázka z knižních publikací katedry
Osobnosti
prof. Emanuel Rádl (1873–1942)
český biolog a filozof, po vzniku ČSR zakladatel
katedry

prof. Zdeněk Neubauer (*1942)
v r. 1990 katedru obnovil
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Katedra experimentální biologie rostlin

morfologických a biochemických změn u transgenního rostlinného materiálu s vneseným
kvasinkovým mitotickým aktivátorem.
Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie
rostlin (tým prof. Opatrného, dr. Schwarzerové
a dr. Fischera): Studium tuberizace bramboru, umlčování transgenů. Studium role mikrotubulárního a aktinového cytoskeletu při
embryogenezi. Studium úlohy mikrotubulů
v kontrole buněčného cyklu, v tvorbě buněčné
stěny, v odolnosti rostlin vůči těžkým kovům.
Studium mechanismů a regulačních faktorů
procesů programované buněčné smrti, uplatňujících se v reakci rostlin na podněty prostředí a v regulaci morfogeneze i funkčnosti
a stability genetické výbavy.
Laboratoř molekulární fyziologie stresu (tým
dr. Zelenkové): Studium molekulárních a biochemických základů odolnosti rostlin ke stresovým podmínkám prostředí, vývoj markerů
rezistence využitelných ve šlechtění zemědělských plodin.
Laboratoř fyziologické anatomie (tým
dr. Votrubové a dr. Soukupa): Studium struktury a funkce kořenového systému a jeho
ovlivnění faktory prostředí. Studium projevů
programované buněčné smrti a význam fytohormonů v regulaci vývoje.

Hydroponická kultivace kukuřice
Činnost katedry
výuka a výzkum experimentální biologie
rostlin s překryvy do dalších oborů – od ekologie po biomedicínu
výchova špičkových experimentálních biologů rostlin a učitelů biologie rostlin
rozvíjení četných mezinárodních kontaktů
s významnými světovými vědeckými institucemi z EU, USA, Mexika, Austrálie, Kanady aj.
ve výzkumu i výuce
zapojování se do aktivit v rámci mezinárodních programů (např. COST, ERASMUS, celosvětový program pro ekologickou výchovu
GLOBE, dlouhodobá spolupráce s Fulbrightovou komisí a FAO)
popularizace a expertní činnost zaměřená na
geneticky modifikované plodiny
popularizace oboru, např. pořádání kurzů anatomie a fyziologie rostlin pro seniory
v rámci Univerzity třetího věku. Katedra poskytuje zázemí pro činnost České společnosti
experimentální biologie rostlin, členské společnosti FESPB.

Laboratoř studia regulačních faktorů morfogeneze rostlin (tým dr. Lipavské): Studium
cukerného metabolismu rostlin v souvislosti
s vývojem a působícím stresem. Studium

Laboratoř ekofyziologické a vývojové anatomie (tým doc. Albrechtové): Ekofyziologické
studie lesních dřevin ve vztahu ke koloběhu
uhlíku, vztahů mezi složením a strukturou

Vědecké zaměření
řešení témat z oborů fyziologie, anatomie a buněčné a molekulární biologie rostlin
Laboratoř buněčné morfogeneze (tým
dr. Žárského a doc. Cvrčkové): Studium molekulárních mechanismů buněčné morfogeneze
u rostlin, zejména signálních proteinů a proteinových komplexů účastnících se polárního
růstu buňky.
Somatická embrya smrku ztepilého v kultuře in vitro (autor dr. Hana Konrádová)

46

prfukcz.indd 46

10.5.2010 23:00:14

listu a jeho optickými vlastnostmi s návazností na výzkum dálkového průzkumu. Studium
vlivu mykorhizních houbových symbiontů
na rostliny.
S katedrou úzce spolupracují tyto laboratoře
Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.:
Laboratoř biologie pylu (tým dr. Honyse):
Studium regulačních mechanismů zajišťujících správný průběh vývoje a zrání samčího
gametofytu, pylu a pylových láček. Studium
dvou hlavních hladin regulace (transkripce a
translace) genové exprese u vývoje pylu a pylových láček.
Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
(tým doc. Zažímalové): Studium metabolické
regulace hladin rostlinných hormonů, zejména
auxinů a cytokininů, mechanismů regulujících
příjem a exkreci těchto fytohormonů rostlinnými buňkami.

Rozhraní kořene a hypokotylu Arabidopsis
thaliana (autor Mgr. Edita Drdová)

Foto archiv katedry

Pokožka listu transgenní Arabidopsis thaliana – aktinový cytoskelet označený zeleně
fluoreskujícím proteinem (GFP-mTalin; autor
doc. Fatima Cvrčková)

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Řada impaktovaných publikací nad mediánem svých oborů ve významných časopisech
– v poslední době jsou mezi nimi i prestižní
články v Nature či Science, na kterých se podíleli současní pracovníci katedry dr. Jan Petrášek, doc. Eva Zažímalová (Petrášek a kol.,
Science 2006, Paciorek et al., Nature, 2005),
a na publikaci Moravec a kol. (Nature 2009)
se účastnila i dr. Kateřina Schwarzerová a
dr. Viktor Žárský (Carol et al., Nature, 2005).

Příčný řez jehlicí smrku ztepilého – autofluorescence chlorofylu v plastidech (červeně) a ferulických kyselin v buněčné stěně (zeleně) (autor
dr. Zuzana Lhotáková)
Historie a osobnosti
Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK – dříve pod
názvem katedra fyziologie rostlin – má nejdelší tradici ve výzkumu a vzdělávání v tomto oboru na území České republiky
a Slovenské republiky.
profesor Bohumil Němec (1873–1966), zakladatel Ústavu
pro anatomii a fyziologii rostlin, rektor Univerzity Karlovy, jeden
z nejvýznamnějších českých biologů, který se velmi zasloužil
i o vznik samotné PřF UK
prof. Silvestr Prát (1895–1990)
prof. Ľudovít Pastýrik (1911–2007)
prof. Jaroslav Pazourek (1923–1998)
prof. Karel Hrubý (1910–1962)

Histochemická detekce sacharidů ma příčném řezu kořene rákosu (autor RNDr. Aleš Soukup)
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Katedra fyziologie živočichů

Obecně se různé fyziologické procesy zkoumají
nejen na buněčné úrovni, ale velká pozornost
se věnuje také snaze postihnout komplexnost
mechanismů řídících fyziologické funkce celého organismu.
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Během ontogenetického vývoje vybraných
částí mozku potkana byly nalezeny pozoruhodné změny v expresi podjednotek G-proteinů a některých izoforem adenylylcyklázy
a také v aktivitě tohoto enzymu. Bylo zjištěno,
že integrita buněčné membrány má klíčovou
důležitost nejen pro účinný přenos signálů prostřednictvím receptorů spřažených s G-proteiny,
ale také pro normální průběh desenzitizace
hormonální odpovědi.
Studie zaměřené na zkoumání významu
membránových mikrodomén v transmembránové signalizaci potvrdily předpokládanou
roli těchto struktur – ukázalo se, že spřažení
opioidních receptorů s příslušnými Gi-proteiny
je zde výrazně efektivnější než ve většinové
membránové frakci.
Oblíbený experimentální model – laboratorní potkan (Rattus norvegiens kmene Wistar)
Činnost katedry
akreditované pracoviště pro zajišťování výuky fyziologických předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK
školí studenty postgraduálního doktorského
studia v biomedicíně (předseda oborové rady
fyziologie živočichů je členem katedry)
Kromě pedagogicko-vzdělávacích aktivit se
pracovníci katedry zabývají vědeckou činností
ve vybraných oblastech tradičního i moderního fyziologického výzkumu. Řešení výzkumných projektů často probíhá v úzké spolupráci
s některými významnými pracovišti našeho
základního i resortního výzkumu, jako je např.
Fyziologický ústav AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Endokrinologický ústav a Státní
zdravotní ústav.

Metodami molekulární farmakologie, elektrofyziologie a biochemie se studují membránové
receptory pro nervové přenašeče, iontové kanály a další signální či regulační molekuly (např.
trimerní G-proteiny a regulátory jejich funkce,
adenylylcyklázy a fosfodiesterázy). Tyto experimenty se provádějí na vybraných geneticky
upravených buněčných liniích i na přirozených
izolovaných orgánech nebo tkáních.

V kosterním svalu byl zaznamenán vysoký
podíl přednostní dodávky ATP od kreatinkinázového systému k myozinové ATPáze a bylo
zjištěno, že přirozené substráty kreatinkinázy
mají kromě energetického významu také roli
strukturální.
Nález zvýšené exprese rozpřahujícího proteinu UCP2 v bílé tukové tkáni a zvýšený počet
-receptorů na lymfocytech otužilců potvrdil
významný podíl chladem indukované adrenergní netřesové termogeneze u takto adaptovaných dospělých lidí.

Měření tělesné teploty pomocí infračervené termografie

Vědecké zaměření
studium řízení metabolismu (energetické
homeostázy) na úrovni celého organismu
i na úrovni jedné buňky
studium vlivu abiotických faktorů vnějšího
prostředí na fyziologické funkce (termoregulace, adaptace)
studium energetiky svalové buňky pod vlivem vnitřních podnětů
studium významu interakcí molekuly kreatinkinázy se subcelulárními strukturami při
řízení enzymatické aktivity tohoto enzymu
a analýza bílkovin vázajících vápenaté ionty
v různých typech svalových vláken
studium problematiky buněčných a molekulárních mechanismů receptorové signalizace
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Foto archiv katedry

Mikroskopické fotografie znázorňují změny
v prostorové distribuci thyroliberinového receptoru v buňkách exprimujících tento receptor
(označen zeleně fluoreskující barvou). V levé
části obrázku je skupina buněk v klidovém
stavu, v pravé části obrázku je stejná skupina
buněk po působení hormonu thyroliberinu.

Zobrazení svalového vlákna konfokálním mikroskopem, kde jsou fluorescenčně označena tenká aktinová filamenta (červeně) tvořící I-pruhy
a mezi nimi navázaný v M-zóně důležitý enzym
kreatinkináza (zeleně), který se podílí na přímé
dodávce energie pro svalovou kontrakci.
Studenti při praktiku ze základů operační
techniky

Historie a osobnosti
Katedra fyziologie živočichů PřF UK
založena 1945.

Zakladatel katedry prof. Wenig při vyhodnocování výsledků experimentu pomocí dobové
výpočetní techniky

prof. Karel Wenig (1906–1970), zakladatel
prof. František Sládeček (1916–1997), problematika vývojové biologie
doc. Karel Šilink (1908–1973), zakladatel Endokrinologického ústavu v Praze
prof. Václav Kubišta (*1925), energetický metabolismus
svalu
prof. Ladislav Janský (1931–2007), energetický metabolismus savců v souvislosti s termoregulací
prof. Helena Illnerová (*1937), zakladatelka chronobiologie
u nás
prof. František Vyskočil (*1941), problematika nervosvalového přenosu

Aparatura pro elektrofyziologické studium
modelové synapse (nervosvalového spojení).
Dvě elektrody (stimulační a registrační) jsou
zavedeny do jednoho vlákna svaloviny bránice pro měření akčních potenciálů a ploténkových proudů vznikajících při výlevu neuropřenašeče.
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Katedra genetiky a mikrobiologie

Exprese polyomavirového T antigenu (zeleně)
v jádrech myších buněk

Činnost katedry
bakalářská, magisterská (celkem sedm magisterských zaměření) i postgraduální doktorská výchova studentů oborů mikrobiologie,
molekulární biologie, genetika a virologie
garance participace v nově akreditovaném
bakalářském oboru molekulární biologie a biochemie organismů (programu speciální chemicko-biologické obory)

biochemie RNA převážně na modelu kvasinkových buněk, studium iniciace translace
u eukaryont a jejich virů

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Uznána nová odrůda rajčete (Lehečkovo pomerančové), vyšlechtěná pracovníky genetické
zahrady. Studium mechanismů uplatňujících
se v dědičnosti různých znaků u hospodářských rostlin.

studium myšího polyomaviru – interakce
viru a jeho genových produktů s buněčnými
strukturami hostitelské buňky a jejich funkční
důsledky, využití virových struktur v imunoterapii

Formulace hypotézy o vzniku neobvyklého
systému pohlavních chromozomů X1X20,
který je typický pro pavouky. Objev inaktivace
pohlavních chromozomů v tkáni homogametického pohlaví u pavouků.

Učitelé katedry spolu s externisty vedou 40
přednášek a cvičení. Každoročně přichází kolem 25 nových diplomantů.

sledování adaptace složení a fyzikální struktury bakteriální membrány při stresu u Bacillus subtilis, účinek bakteriálních RTX toxinů
na membránu živočišné buňky

Zjištěno, že amoniak hraje významnou signální roli při vývoji kvasinkových kolonií, kde
je důležitý pro zapnutí adaptačních mechanismů, které umožní únik ze stresu a dlouhodobé

Pod katedru spadají dvě oborové rady s více
než 200 postgraduálními studenty (včetně podílu na koordinaci programů v biomedicíně).

Strukturované kolonie přírodních kmenů kvasinek Saccharomyces cerevisiae

Kolekce barevných mutant Salvia splendens vyšlechtěná v Brožkově genetické zahradě PřF UK

Vědecké zaměření
studium příčin vnitrodruhové variability
u hospodářsky významných rostlin, vystavených působení abiotických stresorů a vlivu
rostlinných hormonů brassinosteroidů na různé genotypy kukuřice
studium vzniku a evoluce pohlavních chromozomů, achiazmatické meiózy, polyploidizace genomu a modifikace karyotypu u pavoukovců
výzkum molekulárních aspektů vývoje
a signalizace u kolonií kvasinek jako modelu mnohobuněčné organizované struktury
– rozdílné mechanismy tvorby kolonií v přírodních a laboratorních podmínkách; mechanismy působení signální molekuly amoniaku
a dlouhodobé přežívání kolonií
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Foto archiv katedry

Produkce
Mep3p-LacZ proteinu v koloniích
kvasinek Saccharomyces cerevisiae
rostoucích na minimálním médiu
s prolinem

přežití populace kolonie. Uplatňuje se také při
nastartování diferenciace buněk kolonie vedoucí k lokalizovanému – podobnému apoptóze – odumírání části populace, což poskytne
živiny pro buňky v „perspektivních“ oblastech
kolonie.

Získány nové poznatky o endocytických drahách v buňce a pohybu polyomavirů (PyV)
od membrány k buněčnému jádru. Vytvořeny
návrhy chimérických struktur odvozených od
PyV kapsid pro vnášení terapeutických proteinů a genů do buněk.

Prioritní výsledky při výzkumu interního vazebného místa mRNA pro ribozom (IRES) viru
hepatitidy C. Tvorba databáze IRESite, která
významně přispěla ke katalogizaci a poznání
virových i buněčných sekvencí IRES a jejich
funkcí.

Zjištěna korelace biofyzikálních a biochemických vlastností při chladové adaptaci u B.
subtilis, získány důležité výsledky při studiu
RTX toxinem indukovaného vstupu vápníku
do buňky.

Historie
Katedra genetiky a mikrobiologie vznikla r. 1959 a s výjimkou
období let 1967–87, kdy zahrnovala i oddělení biofyziky, nese
stejný název, i když v současnosti významně přispívá také k výuce molekulární biologie a její součástí je i velká virologická
skupina.
Významné osobnosti
mikrobiolog profesor RNDr. Jiří Stárka, CSc., autor první
moderní české učebnice mikrobiologie, který se zasloužil
i o novou koncepci biologického studia na fakultě, profesor
na univerzitě v Marseille

mikrobioložka profesorka RNDr. PhMr. Olga Bendová,
DrSc., iniciovala založení skupiny zabývající se výzkumem
kvasinek

Předpokládaná
konformace eIF4E
translačního iniciačního faktoru

Myší fibroblast 3T6 s poškozeným cytoskeletem slouží jako model pro studium pohybu
malých DNA virů v buňce.

virolog Ing. Vojtěch Závada, CSc., se významně zasloužil o moderní koncepci výuky molekulární biologie
na fakultě
Součástí katedry je i Brožkova genetická zahrada, založená
roku 1947 profesorem Karlem Hrubým, prvním vedoucím
katedry.

docent RNDr. Jan Nečásek, CSc., vynikající mykolog, autor
rozsáhlé učebnice Obecná genetika, která dodnes slouží při
výuce
stejně jako 4dílná skripta a učebnice Fyziologie bakterií mikrobiologa docenta RNDr. Františka Kaprálka, CSc.
profesor RNDr. Jaroslav Drobník, CSc. vedoucí oddělení
biofyziky, které zajišťovalo nové studijní zaměření a zřídilo
radioizotopovou laboratoř fakulty
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Katedra parazitologie

zapojení železa do buněčných dějů u parazitických prvoků
proteomika buněčných organel (hydrogenozomů a mitochondrií), jejich původ a biogeneze
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
podíl na dešifrování genomu bičenky Trichomonas vaginalis
nález fragmentu mitochondriálního dýchacího řetězce T. vaginalis a analýza membránových translokáz v hydrogenozomu, podpora
teorie společného předka mitochondrie a hydrogenozomu
podíl na objevu mitochondrii podobné organely, mitozomu, u prvoků Giardia a mikrosporidií; objasnění funkce mitozomu a hydrogenozomu anaerobních prvoků v syntéze
železo-sirných center jako kofaktorů mnoha
pro život nepostradatelných proteinů
objev nové neurotropní ptačí schistozomy
Trichobilharzia regenti, objasnění jejího unikátního životního cyklu a potvrzení druhu
jako původce lidské cerkáriové dermatitidy
Larva motolice rodu Diplostomum
Činnost katedry
výuka dvou parazitologických předmětů
v bakalářském studiu, zajištění výuky studijního oboru parazitologie v rámci navazujícího
magisterského studia
výchova studentů v doktorském programu
parazitologie

Trichobilharzia spp., Fascioloides magna)
interakce imunitního systému obratlovců i
bezobratlých s parazity
struktura, buněčné funkce a evoluce jednobuněčných eukaryot, metabolismus anaerobních
prvoků (Trichomonas, Giardia, Entamoeba),

popis imunitní odpovědi při dermatitidě,
charakterizace peptidáz larev T. regenti a jejich
funkce při penetraci do hostitele, potvrzení významných odlišností od lidských schistozom
objev nového rodu a druhu ptačí schistozomy
(Allobilharzia visceralis) z labutí, nového druhu a rodu prvoků (Sergeia podlipaevi) z tiplíků
rodu Culicoides

vědecko-výzkumná činnost na modelech parazitických organismů (helminti, hmyz, prvoci)
s důrazem na interakce parazit-hostitel, mezinárodní vědecká spolupráce, především v EU,
USA, Austrálii, Izraeli, Turecku a Islandu
parazitologické konzultace pro instituce i veřejnost
Vědecké zaměření
faunistika, ekologie a molekulární taxonomie parazitických organismů, plžů jako mezihostitelů motolic a krevsajícího hmyzu jako
přenašečů infekčních onemocnění
histolytické enzymy umožňující průnik parazita do hostitele; lektiny a sacharidové substance zapojené do interakcí parazit-vektor
u modelů motolice-plž a Leishmania-flebotomus
epidemiologie a epizootologie vybraných
parazitárních agens (prvoci Leishmania spp.,
Trypanosoma spp., mikrosporidie, motolice

Kurz terénní parazitologie
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Sající samice flebotoma
Řez špičkou sosáku flebotoma
rozdělení flebotomů do dvou skupin podle
vnímavosti vůči různým druhům leishmanií,
charakterizace molekulárních faktorů, které
jsou za tyto rozdíly zodpovědné
charakterizace antigenů ze slin flebotomů a
zjištění, že pobodaní hostitelé tvoří protilátky,
které lze v endemických oblastech využít jako
indikátor rizika přenosu leishmanióz

Proteinové
profily slin
flebotomů

Prvoci Giardia
značení protilátkami
proti různým buněčným strukturám

objev nového typu ohnisek Leishmania tropica v Izraeli s unikátním zoonotickým cyklem:
rezervoárem jsou damani rodu Procavia, přenašečem Phlebotomus sergenti a P. arabicus
Historie a osobnosti
Katedra vznikla v r. 2004. Je pokračovatelem pracoviště založeného po 2. světové válce profesorem Jírovcem, nejprve jako
součást Zoologického ústavu UK, později jako katedra ekologické zoologie a katedra parazitologie a hydrobiologie.

Otto Jírovec

Foto archiv katedry

prof. Otto Jírovec (1907–1972)
zakladatel moderní české parazitologie, vynikající badatel
světového významu, proslavil se zejména odhalením původce
pneumocystové pneumonie, který je po něm pojmenován. Pod
jeho vedením se rozvíjely všechny tři základní parazitologické
směry: protozoologie, helmintologie a lékařská entomologie.

Kurz terénní parazitologie

Během druhé poloviny 20. století se ve vedení katedry postupně vystřídali entomolog prof. RNDr. Jaroslav Kramář, DrSc.
(1910–1990), helmintolog prof. RNDr. Bohumil Ryšavý,
DrSc. (1921–2002) a protozoologové prof. RNDr. Jiří Vávra,
DrSc. (*1933) a prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc. (*1934).

53

prfukcz.indd 53

10.5.2010 23:00:24

Katedra učitelství a didaktiky biologie

Katedra spolupracuje s fakultními školami
při realizaci pedagogických praxí po celé České
republice a navázala také kontakty se zahraničními středními školami. Jako příklad lze
uvést Střední a vyšší odbornou školu ochrany
životního prostředí v rakouském Ysperthalu,
s níž již 10 let spolupracujeme při přípravě
a realizaci mezinárodní soutěže studentů
středních odborných škol s názvem ÖkoExpert Projekt (projekt EU). Další partnerské střední školy jsou z Polska, Maďarska
a Slovenska. Sledování trendů ve vzdělávání
v rámci zemí EU se promítá i do inovace studijních plánů v bakalářském i magisterském
stupni studia.
V rámci celoživotního vzdělávání učitelů
z praxe spolupracuje katedra s krajskými centry vzdělávání a se středisky ekologické výchovy. Navázána je i spolupráce s obdobnými
organizacemi ve Švýcarsku.
Vědecké zaměření
efektivita implementace aktivizujících metod
a forem práce v biologickém vzdělávání (školní projekty, problémová výuka, teorie a praxe
komplexních exkurzí)
Spolupráce se Správou Pražského hradu, odd. parků a zahrad
Činnost katedry
V souvislosti s probíhající modernizací výuky
přírodopisu a biologie se katedra podílí na výběru, strukturaci a transformaci biologického
učiva do vzdělávacích programů základních
škol, gymnázií i středních odborných škol. Ke
změně kurikula se váže i tvorba učebnic moderního typu, tedy nejenom tištěných, ale také
interaktivních elektronických. Členové katedry spolupracují s vydavateli učebnic i dalších
školních pomůcek, včetně multimediálních
výukových programů.
Ověřování a hodnocení výsledků biologického vzdělávání (tvorba testů, učebních úloh,
školních projektů a systému materiálních didaktických prostředků). S tím velmi úzce souvisí stanovení evaluačních kritérií na základní
škole i na gymnáziu. Evaluace přírodovědného
vzdělávání se také stala předmětem spolupráce katedry při řešení mezinárodních projektů
TIMSS a PISA.
V oblasti environmentální výchovy a vzdělávání posluchačů učitelství biologie je věnována
pozornost problematice udržitelného rozvoje
ve výuce na různých stupních a typech škol.
V současné době je katedra jako spoluřešitel zapojena v rámci mezifakultní spolupráce
pracovišť Univerzity Karlovy v Praze do řešení
výzkumného záměru „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“ (MSM
0021620862), kde je řešena příprava učitelů
komplexně, tedy z pohledu učitelské profese.

Pozorování a pokus ve výuce biologie na téma exotické rostliny
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Foto archiv katedry

projektování kurikula, tvorba moderních
učebních textů a jejich akční výzkum
výzkum vlivu strukturovaného studia na kvalitu přípravy budoucích učitelů
možnosti využívání kombinované formy studia v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
hodnocení výsledků v biologickém vzdělávání.
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
projektové vyučování v podmínkách škol
a jeho efektivita
aktivizující metody a formy práce a jejich
uplatnění na základních a středních školách
vliv strukturovaného studia na připravenost
budoucích učitelů pro kurikulární reformu
v sekundárním vzdělávání
efektivita kombinovaného vzdělávání v přípravě učitelů
Zpracovává koncepce dalších soutěží, jako je
Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)
nebo novější soutěž studentů středních škol
Ekologická olympiáda. Byla vytvořena funkční spolupráce katedry s mnohými středními
školami, z nichž některým byl v roce 2003
přidělen statut „Fakultní škola Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze“.

Pozorování a pokus ve výuce biologie na téma exotické rostliny
Dále se výsledky práce katedry promítly do zavádění systému ekologické výchovy do učebních plánů základních a středních škol a do

přípravy nové maturitní zkoušky. Pracovníci
katedry jsou autory učebnic a dalších výukových materiálů.

Historie
Katedra má ve svém vývoji dlouholetou tradici. Zajišťovala
i v minulosti didaktickou složku přípravy budoucích učitelů
především středních škol. Podílela se na položení základů
některých soutěží, jakou je např. Biologická olympiáda, která
je dnes již tradičně pořádána na několika úrovních včetně té
mezinárodní.
V letech 1999–2004 koordinovala v rámci fakulty výzkumný
záměr s názvem „Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů ve vzdělávání učitelů“.
Byla pořadatelem nebo spolupořadatelem několika národních
i mezinárodních konferencí zaměřených na problematiku didaktické přípravy učitelů přírodovědných oborů.
Výsledkem dlouhodobé činnosti bylo řešení či spoluřešení
dalších 18 projektů, z toho jednoho projektu realizovaného
v rámci grantového schématu ESF zaměřeného na přírodovědné vzdělávání.

Výuka první pomoci zážitkovou metodou
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Vývojová morfologie a evolučně-vývojová
biologie – několik pracovních skupin se zabývá vývojem struktur, orgánů či buněčných populací (jako jsou hlava, čelisti, zuby, pletence
horních a dolních končetin atp.) v nejširším
organismálním kontextu. Výsledky srovnávacích analýz (recentního i fosilního materiálu)
se pak využívají pro rekonstrukci fylogeneze
a identifikaci klíčových vývojových změn odpovědných za vznik morfologických odlišností,
novinek a evolučních změn.

Foto archiv katedry

Katedra zoologie

Evoluční genetika – s pomocí vhodných ptačích a savčích modelových druhů pracovníci
katedry a jejich studenti studují genetickou
strukturu populací a roli různých částí genomu při vzniku nových druhů.

Myš domácí (Mus musculus musculus) je oblíbeným modelovým organismem pro různé genetické
i etologické studie. Podobně jako u mnoha dalších živočichů je komunikace mezi jedinci založena
především na rozmanitých pachových signálech a výzkum tohoto druhu tak může přispět k pochopení mechanismu chemické komunikace savců.
Katedra zoologie PřF UK představuje jedno
z hlavních pracovišť oboru v ČR. Na katedře
působí 4 profesoři a 5 docentů. Pracovníci katedry jsou zapojeni do řady vědeckých funkcí
a organizačních pozic zajišťujících obor zoologie. Katedra je začleněna do struktury společného pracoviště s Ústavem živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR v. v. i. a Ústavem biologie obratlovců AV ČR v. v. i., velmi úzké vztahy má
rovněž s Národním muzeem v Praze a dalšími
vědecko-výzkumnými institucemi.
Katedra zoologie zajišťuje základní i specializované kurzy v bakalářském stupni, v navazujícím magisterském studijním oboru zoologie
a v postgraduálním oboru zoologie. Současná
katedrová struktura vědy a výuky kopíruje
hlavní trendy v zoologii a je na katedře reprezentována 5 neformálními odděleními (vědeckými skupinami a souvisejícími magisterskými
zaměřeními): etologie a ekologie, laboratoř pro
výzkum biodiverzity, entomologie, zoologie
bezobratlých a zoologie obratlovců. Členové
katedry ve svém výzkumu s úspěchem využívají široké spektrum metod moderní biologie a
identifikují tak znaky a mechanismy na molekulárně biologické, biochemické, mikroskopické i makroskopické úrovni.
Vědecké zaměření
Molekulární taxonomie – s použitím molekulárních znaků se pracovníkům katedry úspěšně daří rozšifrovat taxonomické a evoluční
souvislosti u nejrůznějších skupin organismů
(Vespertilionidae, Muridae, Insecta, Ostraco-

da atd.). V kombinaci s klasickými morfometrickými a paleontologickými přístupy je nyní
možné mnohem lépe odhadnout data divergencí a významných selekčních tlaků v rámci
jednotlivých skupin.
Ochrana biodiverzity – katedra zoologie se
zapojila do výzkumu biodiverzity s podporou
Ministerstva životního prostředí ČR (VaV –
věda a výzkum) a významně tím přispívá k pochopení role globálního oteplování na změny
biodiverzity, vlivu vypouštění nepůvodních živočichů do naší přírody a podílí se i na ochraně
přísně chráněných druhů (např. sysel obecný).
I při řešení těchto témat se využívají přístupy
moderní biologie (např. studium genetické proměnlivosti, introgrese genů příbuzných druhů
atd.).
Ekologie a genetika chování – pomocí moderních metod studia chování se na katedře
několik pracovních skupin zabývá evolucí
antipredačního chování, sociálního chování
včetně výzkumu molekulární podstaty komunikace a vybírání partnerů. Každý z projektů
odhaluje řadu nečekaných souvislostí. Např.
s využitím analýzy paternity (pomocí variabilních mikrosatelitů) se na mnoha případech
živočichů (hlodavci, pěvci) ukázalo, že monogamie je vzácným a nestabilním jevem. Obdobně se ukazuje, že pachová komunikace je
složitý princip, na kterém se podílí několik set
bílkovin, které přenášejí feromony a prodlužují
jejich dobu působení.

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
V nejprestižnějším vědeckém časopise Nature
vyšla spolu s úvodním nezávislým komentářem, zdůrazňujícím význam objevu, studie
pracovníků katedry zoologie, která vrhla nové
světlo na vznik a vývoj zubů (Dual epithelial
origin of oral vertebrate teeth. Nature Vol 455:
795-799). Tato problematika je důležitá nejen
pro své medicínské souvislosti, ale především
proto, že zuby – jakožto jeden z hlavních zdrojů vývojových úspěchů obratlovců – představují důležitý modelový objekt pro studium vývojových regulací v nejobecnějších souvislostech.
Kolektiv autorů pod vedením Roberta Černého
(Vladimír Soukup, Hans-Henning Epperlein
a Ivan Horáček) prostřednictvím důmyslných
experimentů poprvé dokázal, že na vzniku
a vývoji zubů se alternativně i společně mohou podílet nejen buňky vnějšího zárodečného
listu (ektodermu), ale i buňky vnitřního listu
(entodermu), přičemž rozdílný původ vnější
vrstvy zubního zárodku neovlivňuje žádné
z vlastností výsledného zubu. Určujícím činitelem vývoje je proto vnitřní část zubu (mezenchymatická pulpa) odvozená z buněk neurální
lišty. Neurální lišta – populace volně se pohybujících buněk odštěpovaná z nervové trubice,
představuje nejdůležitější vývojovou novinku
obratlovců a je zdrojem velkého množství specializovaných buněčných a tkáňových typů,
které jsou pro obratlovce charakteristické (mj.
chrupavka, kost, krevní buňky atd.). Pomocí těchto vývojových dat, která jsou naprosto
unikátní i v kontextu ostatních modelových
druhů, lze zásadním způsobem přehodnotit
stávající evoluční teorie o samotném vzniku
zubů obratlovců. O důležitosti tohoto objevu
svědčí i fakt, že tento článek byl navíc vybrán
do rozhlasové edice časopisu Nature (Nature
Podcast), kde byl podrobně komentován spolu se zařazením rozhovoru s autory. Zvláštní
pozornost přitom zasluhuje fakt, že náročné
experimenty vypracoval a provedl první autor,
Vladimír Soukup, v rámci své diplomové práce a výše zmíněná studie je jádrovou součástí
jeho diplomové práce.
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Jedno z tradičně řešených témat
na katedře zoologie je reprodukce živočichů. Spermie většiny
hlodavců jsou unikátní svým
ojedinělým zobáčkovitým tvarem
hlavičky, kterému se říká odborně falciformní. Spermie křečka
zlatého (A) a myšice křovinné
(B) se řadí právě do této kategorie. Zelené fluorescenční značení
na obr. A patří vláknitému cytoskeletálnímu proteinu atinu, který
je dynamickou strukturou a účastní se aktivně procesu oplození.
Na obr. B je naopak zeleně označen s aktinem asociující protein
spektrin, jehož lokalizace je patrná v akrozomální části hlavičky i
v bičíku; červeně je barveno jádro.
Distribucí cytoskeletálních proteinů ve spermiích vybraných savců
se zabývá publikace Dvorakova
et al (2005) Reproduction, Vol.
130, 61-69. Oproti hlodavcům
jsou spermie člověka (C) nebo
prasete (D) svým tvarem hlavičky oválné a co do délky bičíku
podstatně kratší. Zelená čepička
sedící na hlavičce lidské spermie
(C) je tvořena proteinem CD46,
který chrání buňky před napadením komplementem a u spermií se podílí i na zachování integrity akrozomu. Detailní rolí tohoto proteinu u spermií hlodavců
se zabývají práce: Johnson et al
(2007) Reproduction, Vol. 134,
739-747 a Clift et al (2009) RBI,
7:29. Kančí spermie (D) následně shrnuje rozložení základních
součástí samčí pohlavní buňky,
a to akrozom (zeleně, PNA lectin),
jádro (modře, DAPI) a mitochondriální středovou část bičíku (červeně, mitotracker).

Historie a osobnosti
První zmínky o výuce zoologie na českých vysokých školách pocházejí z počátku 19. století. Tehdy se zoologie vyučovala v praktických a lékařských souvislostech v rámci výuky medicíny. Naopak přírodopis a přesahová organismální témata se přednášela
na filozofické fakultě. Jedním z prvních významných a světově
uznávaných vědců, kteří se zasloužili o rozvoj zoologie na pražské univerzitě, byl Jan Evangelista Purkyně (1787–1869).
Další vedení zoologie na univerzitě už v nové budově
na Karlově (dnes sídlo Matematicko-fyzikální fakulty), převzal po něm jeho a Fričův žák Alois Mrázek, všestranný
zoolog a řádný profesor zoologie od roku 1918, který vedl
zoologický ústav už na nově ustavené Přírodovědecké fakultě
od roku 1919 až do své předčasné smrti v roce 1923. Tento

ústav byl vzhledem k profesi svého přednosty zaměřen spíše
na obecnou a experimentální zoologii a později se transformoval především na pracoviště fyziologické a vývojové biologie,
které vedli postupně profesoři J. Wenig, V. Janda, V. Breindl,
K. Wenig a další.
Klasické obory zoologie, zejména systematika a ekologie, se
pak rozvíjely odděleně po založení 2. zoologického ústavu
(1925), jehož vedení se ujal organizačně i vědecky velmi schopný profesor mladší generace Julius Komárek (1892–1955).
Je třeba zdůraznit, že vývoj katedry zoologie vždy probíhal v součinnosti a ve spolupráci s ostatními zoologickými
pracovišti fakulty a zejména jejich výzkumná práce se často
a ku prospěchu prolínala a doplňovala. Vždy tu byla úzká spo-

lupráce s mimofakultními institucemi zaměřenými na zoologii,
zejména s Národním muzeem, pracovišti AV ČR a ostatními
vysokými školami v ČR a na Slovensku, jejichž představitelé
byli zejména v historii ve značné míře absolventy PřF UK. Úzká
a plodná byla také spolupráce katedry s vědeckými společnostmi z oboru biologie, z nichž Čs. zoologická společnost
vznikla z iniciativy pracovníků katedry a jejíž centrum bylo vždy
v budovách katedry. Také funkci redaktorů našeho zoologického periodika, Věstníku čs. zool. společnosti, zastávali vesměs
pracovníci katedry (Mrázek, Štorkán, Kramář, Kunst, Hůrka atd.).
Podrobnější přehled historie a dalších aktivit z publikace
doc. V. Hanáka je uveden na www.zoology.cz
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p. 62
Laboratory of Electron Microscopy

Foto Petr Jan Juračka

Laboratoř elektronové mikroskopie

Perloočka rodu Daphnia při pohledu ze spodní strany. Tento rod dostal své české jméno hrotnatka podle ostnu na konci těla, tzv. spiny, který je
na snímku velmi patrný. Zvětšeno 450x.

Laboratoř poskytuje servisní služby v oboru
biologické elektronové mikroskopie pracovištím biologické sekce PřF UK a spolupracujícím
výzkumným institucím. Služby zahrnují konzultace týkající se metodiky zpracování biologických preparátů a materiálovou a technickou
pomoc při jejich přípravě a práci s elektronovými mikroskopy.
Je vybavena špičkovými přístroji pro přípravu
biologických preparátů: automatickou kryosubstituční jednotkou Leica EM AFS 2, automatickým mikrovlnným tkáňovým procesorem
pro světelnou a elektronovou mikroskopii
Leica EM AMW, aparaturou pro sušení vzorků
metodou kritického bodu Bal-Tec CPD 030, naprašovacím zařízením Bal-Tec SCD 050 s rotačním stolkem, napařovací aparaturou JEOL JEE
420, ultramikrotomy Reichert-Jung Ultracut E,
diamantovými noži Diatome včetně oscilačního, knife makery LKB 7801A a Reichert-Jung
a elektronovými mikroskopy, transmisním
elektronovým mikroskopem JEOL JEM-1011
vybaveným CCD kamerou Veleta s akvizičním

softwarem Olympus Soft Imaging Solution
GmbH a skenovacím elektronovým mikroskopem JEOL JSM-6380 LV.
Spektrum biologických preparátů zkoumaných
studenty a vědeckými pracovníky v laboratoři sahá od biomolekul, přes viry a nejrůzněj-

Skenovací elektronový mikroskop
JEOL JSM-6380 LV

ší mikroorganismy (volně žijící i parazitické),
organely, buněčné struktury, pletiva a tkáně
rostlin a živočichů, orgány a struktury, až
po celé makroorganismy a jejich paleontologické ekvivalenty.

Transmisní elektronový mikroskop
JEOL JEM-1011
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Naprašovací zařízení Bal-Tec SCD 050

Aparatura pro sušení vzorků metodou
kritického bodu Bal-Tec CPD 030

Zatím nepopsaný druh perloočky rodu Daphnia, který byl nedávno
objeven v tůni na Kokořínsku. Tento drobný, jen asi 1,5 mm velký
korýš si díky specifickému tvaru těla vysloužil přezdívku „hrbáč
od Bezdězu“. Jeho příslušnost k novému druhu byla potvrzena metodami molekulární biologie. Zvětšeno 300x.

Foto Petr Jan Juračka

Automatická kryosubstituční jednotka Leica
EM AFS 2

Ultramikrotom Reichert-Jung Ultracut E
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Laboratoř fluorescenční mikroskopie

Jana Bulantová
Tělo cerkarie se svalovými vlákny zobrazenými pomocí fluorescenčně obarveného faloidinu (oranžová) a autofluorescencí penetračních žláz (modře).
Laboratoř je vybavena špičkovým invertovaným konfokálním mikroskopem Leica s AOBS
(Acousto-Optical Beam Splitter), systémem,
zajištujícím vysoký stupeň citlivosti a kombinovatelnosti až čtyř barev fluorescenčních
markerů. Mikroskop umožňuje analýzu struktur jak fixovaných, tak živých buněk. Pro analýzu živých buněk je přístroj vybaven vyhřívací
komůrkou s možností přívodu CO2. Zařízení
dovoluje jak multibarevnou analýzu, tak fyziologický záznam buněk, 3D rekonstrukci, FRAP
(Fluorescence Recovery After Photobleaching)
a FRET (Fluorescence Resonance Energy
Transfer) analýzu. V laboratoři je k dispozici
také vynikající systém Olympus Cell^R, který je vybaven stabilizovaným zdrojem světla,
vysoce citlivou kamerou Hamamatsu, motorizovaným ostřením a softwarovou dekonvolucí
obrazu. I tento systém je optimalizován pro
pozorování živých buněk. Mikroskopy jsou
umístěny na antivibračním stole a v místnosti
je klimatizace nutná pro optimální provoz přístrojů. Laboratoř využívají pracovníci z mnoha oblastí výzkumu a významně přispívá
k výsledkům, které jsou publikovány v renomovaných vědeckých časopisech.
Fluorescenční mikroskopie
V moderní době se ke zvýraznění buněčných
struktur používají barevně svítící látky, které
se nazývají fluorofory. Fluorescence spočívá ve
schopnosti fluoroforu pohltit světlo určité vlnové délky a následně vyzářit (emitovat) světlo
o vyšší vlnové délce.

V současné době známe obrovské množství
fluoroforů, které lze použít pro fluorescenční
mikroskopii. Některé z nich dokážou specificky
vázat buněčné struktury, například DNA v jádře, mitochondrie, endoplazmatické retikulum,
lysozomy či membrány, nebo chemicky reagovat s vnitrobuněčnými ionty (např. vápníkem)
nebo s volnými kyslíkovými radikály. Některé
mohou měnit svou fluorescenci se změnami
prostředí, např. pH. Obecně hovoříme o fluorescenčních sondách. Jejich obrovskou výhodou je možnost značení živých preparátů.

Přesnou lokalizaci jednotlivých proteinů v buňce dovoluje technika značení pomocí různých
protilátek. Primárně aplikovaná protilátka se
díky své vysoké afinitě naváže ve fixovaných
buňkách na protein, který má být označen.
Sekundárně aplikovaná protilátka, která nese
pevně navázaný fluorofor, se specifickým způsobem naváže na primární protilátku a označí
v buňkách přesně místo, kde se protein vyskytuje.

Ondřej Šebesta
Reflexní mód konfokálního mikroskopu umožňuje
snímat světlo odražené od povrchu
pevných materiálů. Obraz je složen
z reflexního kanálu a několika spektrálních kanálů.
Jde o druhohorní
usazeninu z vrstev bohatých na
zkamenělé úlomky
schránek měkkýšů
v okolí Nové Lhoty.
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Přelomem ve fluorescenční mikroskopii byl
objev zeleného fluorescenčního proteinu,
GFP (Green Fluorescence Protein). Gen tohoto
proteinu, který po osvícení modrým světlem
emituje zelené záření, byl izolován z mořské
medúzky Aequoria victorina. Díky genovému
inženýrství může být přivěšen ke genu, jehož
produkt chceme pozorovat, a celý tento genový
konstrukt lze vložit do buněk. Uvedený postup
otevřel dveře výzkumu vlastností a chování
proteinů na úrovni živých buněk, tkání i celých organismů.

Konfokální mikroskopie
Každý objektiv má určitou hloubku ostrosti.
Při pozorování větších objektů je jen jedna
rovina ostrá, zbytek objektu se jeví neostře.
Konfokální mikroskop umí pomocí úzké štěrbiny v optické dráze mezi objektivem a okulárem odstranit většinu signálu z neostrých
rovin. Projde pouze světlo z roviny zaostření.
Vzniká tak úzká rovina ostrosti, jakýsi optický
řez, který se postupně prokládá preparátem.
Ze série takových optických řezů lze získat nejen čistý ostrý obraz, ale dá se provést i 3-D

Kateřina Schwarzerová
Dělení buňky tabáku. Značené struktury rostlinné buňky jsou červeně membrána, zeleně endoplazmatické retikulum, modře mitochondrie.
Výrazná struktura uprostřed se nazývá fragmoplast. Ten se tvoří v místě nově vznikající
buněčné stěny v závěru buněčného dělení.

Mariana Stančíková
Myší epiteliální buňky. Aktinový cytoskelet
červeně, lamin v jaderném obalu zeleně, jádra
buněk modře.

Zvláštní kapitolu tvoří takzvaná autofluorescence. Prakticky vše má jistou míru autofluorescence. Ta je při pozorování většinou
na obtíž, ale někdy ji lze s úspěchem využít
pro zobrazení určitých struktur. Mezi mnoha příklady stojí za zmínku autofluorescence
chloroplastů a buněčných stěn živých rostlin,
kutikula drobných členovců nebo redukované
formy přenašečů elektronů v dýchacím řetězci.
Technologie fluorescenční mikroskopie umožňuje oddělit od sebe excitační a emitované
záření. Budící světlo se pouští na preparát objektivem mikroskopu a cestou prochází excitačním filtrem, který propustí pouze požadovanou
vlnovou délku. Emitované světlo se sbírá zpět
do objektivu. Emisní filtr zajistí, že na černém
pozadí je vidět pouze emitovaná fluorescence
konkrétní vlnové délky. Vhodnou kombinací
sady fluoroforů a filtrů lze pozorovat několik
struktur najednou. K buzení fluorescence se ve
fluorescenční mikroskopii používá vysoce svítivá rtuťová výbojka.

Jan Černý
Mitochondrie značené fluorescenční sondou MitoTracker v lidských tkáňových fibroblastech.

rekonstrukce pozorovaného objektu. V konfokální mikroskopii se pro excitaci používají lasery
a obraz vzniká skenováním zorného pole řádek
po řádku. Maximální zvětšení je stejně jako
u světelné mikroskopie omezeno vlnovou délkou světla. U nejkvalitnějších objektivů lze od
sebe rozlišit struktury o velikosti kolem 200
nanometrů (1nm = 0,000001 mm, tzn. dvacetitisícina milimetru).

Jakub Žárský
Autofluorescence chloroplastu Cylindrocystis
brebissonii (Zygnematales). Jde o zelenou řasu
obývající ledovce a tající sněhová pole. Vzorek
pochází z ledovce na
hoře Iliniza (Ekvádor)
ve výšce přibližně 4 900
m n.m.
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Významné projekty

v mezenchymální invazivitě nádorových buněk. V neposlední řadě se zabýváme výzkumem morfologie invadopodií – invazivních
struktur mezenchymálně invadujících buněk
v komplexním prostředí.
Laboratoř buněčné morfogeneze
(Fatima Cvrčková a Viktor Žárský)
Rozhodující děje buněčné morfogeneze (tvarového rozrůznění) jsou řízeny evolučně konzervovanými komplexy složenými z mnoha proteinů, dosud podrobně studovanými zejména
u kvasinek. U rostlin, vzhledem k přítomnosti
buněčné stěny, hraje zvláště významnou úlohu
lokalizovaná exocytóza, tedy fúze intracelulárních váčků s plazmatickou membránou. Lze ji
s výhodou studovat na modelových buněčných
typech, které vykazují intenzivní polarizovaný,
zejména vrcholový růst, jako jsou pylové láčky
a kořenové vlášení.

Améboidní invazivita nádorových buněk v komplexním prostředí.
Sarkomová buňka linie A3 na povrchu bezbuněčné kůže. Buňky linie A3 používají tzv. améboidní
způsob invazivity, při kterém pohyb skrz extracelulární matrix není závislý na aktivitě extracelulárních proteáz. Z obrázku je patrné, že buňka linie A3 (barevně zvýrazněna) nadzvihuje vrstvu
kolagenových vláken a zanořuje se pod ni (foto Ondřej Tolde).
Laboratoř mechanismů invazivity nádorových
buněk
(Jan Brábek)
U většiny nádorových onemocnění je nejnebezpečnějším aspektem schopnost nádorových
buněk vytvářet sekundární ložiska, tzv. metastáze. Ačkoli pro úspěšné metastazování musejí buňky obvykle absolvovat mnoho procesů,
za kritický bývá obecně považován průnik
(invaze) buněk z původního nádoru do okolní
tkáně. V současné době jsou známy dva hlavní způsoby buněčné invazivity. Déle známým
a lépe popsaným způsobem je mezenchymální
invazivita. Tento způsob invazivity je charakterizován závislostí na aktivitě extracelulárních proteáz, enzymů, schopných odbourávat
mezibuněčnou hmotu. Druhý způsob invazivity je nezávislý na aktivitě extracelulárních
proteáz, ale vyžaduje aktivitu jiného enzymu
– malé GTPázy Rho. Tento typ invazivity se
podle morfologie buněk v 3D prostředí extracelulární matrix nazývá améboidní invazivita.
GTPáza Rho aktivuje kinázu ROCK, což následně vede ke zvýšené fosforylaci lehkého řetězce
myozinu a zesílení kontraktility aktomyozinu.
Předpokládá se, že zvýšená aktivita aktomyozinu dává buňkám schopnost silou se protlačit
denzním prostředím extracelulární matrix.
Laboratoř mechanismů invazivity nádorových
buněk byla založena v roce 2006 na katedře
buněčné biologie a zabývá se molekulárními procesy a morfologickými změnami, které

dávají transformované buňce schopnost efektivně invadovat do okolní tkáně. Pro výzkum
využíváme například buněčný model metastatické progrese, který jsme získali v rámci
spolupráce s MUDr. P. Veselým (ÚMG, Praha).
Model se skládá ze 4 sarkomových linií, parentální a tří odvozených linií s postupně se
zvyšující schopností metastazovat. Podařilo se
nám ukázat, že i buňky mezenchymálního původu, jako jsou právě sarkomové buňky modelu, mohou využívat améboidní typ invazivity,
který byl do té doby popsán pouze u karcinomových buněk. Ve spolupráci s laboratoří prof.
B. Fabryho (Univerzita v Erlangenu, Norimberk, Německo) jsme dále ukázali, že buňky
silně metastazující linie jsou výrazně silnější
než buňky parentální linie a tím jsme potvrdili předpoklad závislosti améboidní invazivity
na zvýšené schopnosti buněk generovat trakční síly.
Skupina se rovněž zabývá úlohou dynamiky
cytoskeletu v invazivitě primárních buněk karcinomu prsu. Výzkum probíhá ve spolupráci
s již zmíněnou laboratoří prof. B. Fabryho
a dále ve spolupráci s doc. Chmelíkem na VUT
Brno – zde se jedná o využití digitální holografické mikroskopie při analýze dynamiky cytoskeletu nádorových buněk.
Ve spolupráci s laboratoří prof. S. K. Hankse
na Vanderbilt University Medical Center, TN,
USA, studujeme úlohu proteinů Src a CAS

Jedním z centrálních regulátorů buněčné morfogeneze eukaryot jsou malé GTPázy příbuzné
protoonkogenu Ras. Podrobné evolučně-fylogenetické analýze těchto proteinů se v laboratoři
vedené dr. Viktorem Žárským a doc. Fatimou
Cvrčkovou (katedra experimentální biologie
rostlin) věnoval zejména Marek Eliáš, který
ve výzkumu příbuzné tematiky pokračuje dále
se svou skupinou studentů na katedře botaniky. Výzkum rostlinných malých GTPáz a jejich regulátorů a efektorů, prováděný ve velmi
těsné spolupráci s laboratoří buněčné biologie
Ústavu experimentální botaniky AV ČR, vedl
mimo jiné k hlubšímu pochopení funkce Rho
GDP disociačního inhibitoru, který je dosud
často považován za pouhý negativní regulátor
GTPáz, přitom má klíčovou roli v jejich polarizaci (ve spolupráci s laboratoří prof. Liama
Dolana, nyní Univerzita v Oxfordu).

Klíčovým příspěvkem laboratoře pro rozvoj
buněčné a vývojové biologie rostlin je zejména
objev a další charakterizace rostlinného komplexu exocyst, který určuje, kam v rámci buněčných povrchů budou „přistávat“ a vylévat
svůj obsah membránové sekretorické váčky,
což zásadním způsobem ovlivňuje polaritu
a tvar buňky. Původně byl komplex exocyst popsán pouze v buňkách kvasinek a živočichů,
a jeho nález v rostlinných buňkách otvírá cestu k pochopení některých obecných zákonitostí
buněčné morfogeneze, sdílených přinejmenším
většinou eukaryotních organismů. Výzkum
v této oblasti byl mj. součástí evropského RTN
projektu TIPNET zaměřeného na studium buněčné polarity u rostlin a projektu ve spolupráci s kolegy z USA (laboratoř prof. Johna
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Fowlera na Oregonské státní univerzitě), podporovaného NSF a programem MŠMT ČR KONTAKT. Nyní je tým zapojen do právě začínajícího ITN projektu PLANTORIGINS věnovaného
interdisciplinárnímu (paleobotanika, buněčná
a vývojová biologie rostlin) studiu evolučních
počátků suchozemských rostlin.
Buněčná polarita a morfogeneze jsou projevem integrovaného souboru procesů, řízených
řadou signálních drah, které nejsou omezeny
pouze na funkce zprostředkované malými
GTP-ázami a jejich efektory. Významnou roli
zde hraje zejména cytoskelet. Další témata
výzkumu laboratoře buněčné morfogeneze
rostlin proto zahrnují také studium forminů
– rozsáhlé genové rodiny proteinů podílejících
se na organizaci cytoskeletu, zejména F-aktinu (ve spolupráci se skupinou prof. Patricka
Husseyho, Univerzita v Durhamu). Skupina se
zabývá také studiem role metabolismu vybraných membránových fosfolipidů (především
funkce fosfolipázy D a fosfatidové kyseliny; u
rostlin jsme jako první prokázali její podíl na
regulaci buněčné polarity) a NADPH oxidázy
lokalizované v plazmalemě ve vztahu k buněčné polaritě a morfogenezi rostlin.

Laboratoř virologie
(Jitka Forstová)
Laboratoř virologie, působící na katedře genetiky a mikrobiologie, se pod vedením doc.
Jitky Forstové zabývá studiem molekulárních
mechanismů infekce malými viry ze skupiny
polyomavirů, které napadají nejrůznější obratlovce včetně člověka. Polyomaviry jsou navíc
schopné vyvolat nádorovou tranformaci některých buněčných typů. Výzkumná skupina
je složena převážně ze studentů magisterského a doktorského stupně studia, kteří studují polyomaviry z různých pohledů. Jednak se
snaží detailně poznat jednotlivé kroky virové
infekce, identifikovat interakce virových a buněčných struktur a poznat jejich funkční význam. Podařilo se jim například zjistit, jak se
virové částice dostávají do buněk přes buněčnou membránu a jakým způsobem zneužívají buněčné struktury k tomu, aby dopravily
svoji genovou informaci do buněčného jádra.
Proto využívají pokročilé metody molekulární
biologie a mikroskopické přístupy na hranici
fyzikálních možností, pravidelně publikují
v renomovaném virologickém časopise Journal

of Virology.

Viry pomnožující
se v buněčném
jádru

Plnění virových kapsid genovou informací
Tento výzkum je velmi důležitý jak pro racionální návrh účinných antivirotik, tak paradoxně i proto, že umožňuje využít unikátních
vlastností virů pro terapii lidských patologií.
Virové částice byly evolucí selektovány k tomu,
aby vnášely do buněk genovou informaci, případně další molekuly. Tým okolo doc. Jitky
Forstové se snaží využít této vlastnosti virů
a konstruuje umělé, různě upravené virové
schránky (kapsidy) k přenosu genů a jiných
terapeutických látek do buněk, využitelné pro
genovou a protinádorovou terapii. V této oblasti členové týmu publikovali řadu vědeckých
prací uveřejněných v např. v časopisech Human Gene Therapy a Vaccine a získali patent
na využití polyomavirů k těmto účelům.

Viriony polyomaviru elektronovém mikroskopu

Studium pohybu
viru v buňce
s narušeným
cytoskeletem

Evoluční protistologie
(Vladimír Hampl)
Mladý tým zabývající se evolucí jednobuněčných eukaryot – protist (prvoků), který si klade následující otázky:
Jak často dochází u jednobuněčných eukaryot k horizontálnímu přenosu genů a jaké selekční tlaky přitom působí?
Jak funguje homolog mitochondrie u některých anaerobů?
Jak vypadá eukaryotický strom života a kde
je jeho kořen?
Jaké jsou příbuzenské vztahy oxymonád
z různých hostitelů?
Jak vypadá fylogenetický strom parabasalidů
a kde je jeho kořen?
Dosud největším úspěchem Laboratoře evoluční protistologie je příspěvek k rozluštění příbuzenských vztahů mezi eukaryoty. Klasické
členění eukaryot do čtyř říší (živočichové, rostliny, houby a prvoci) navržené Whittakerem se
koncem 20. století ukázalo jako neudržitelné.
Bylo jasné, že prvoci netvoří jednu přirozenou
skupinu – nejsou potomky jednoho předka,
který by nebyl předkem žádné neprvočí skupiny. Zároveň se nedařilo všechny prvoky a
ani některá další eukaryota (např. hnědé řasy,
hlenky) jednoznačně roztřídit mezi živočichy,
rostliny a houby.
Na přelomu tisíciletí tak vykrystalizovala nová
klasifikace eukaryot, která rozlišuje 6 velkých
říší, anglicky „supergroups“ (viz různé barvy
na obrázku). Vyznačuje se např. tím, že sdružila živočichy a houby do jedné říše (Opisthokonta) a naopak zástupce prvoků najdeme ve
všech říších, přičemž ve třech naprosto dominují.

Viry vstupující do buňky se pohybují po cytoskeletárních vláknech k jádru

Klíčovou roli při tvorbě nové klasifikace sehrála molekulární fylogenetika, která vyvinula postupy, jak srovnáváním sekvencí DNA
nebo proteinů různých organismů odhadovat
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jejich příbuzenské vztahy. Až s příchodem genomické éry a analyzováním sekvencí sto a
více genů/proteinů bylo možné nově navrhovanou klasifikaci testovat. Ukázalo se ovšem,
že ani velké množství vstupních dat nedokáže
samo o sobě překonat některé metodické potíže, jako je určení pozice některých parazitů
nebo anaerobních prvoků, např. diplomonád
nebo trichomonád, které vytvářejí na stromech
nadměrně dlouhé větve.Ve spolupráci s kolegy
z Kanady, USA a Velké Británie se nám podařilo

získat poměrně velké množství dat od zástupce skupiny oxymonád a rodu Trimastix, kteří
jsou příbuzní právě problematickým diplomonádám a trichomonádám, avšak jejich větve
nejsou tak dlouhé. Zahrnutí těchto nových
druhů do analýzy společně s pečlivou analýzou 143 proteinů přineslo dosud nejsilnější
důkaz pro existenci říše Excavata. Zároveň se
nám podařilo s poměrně velkou jistotou určit
příbuzenské vztahy mezi říšemi (viz obrázek).

Nedořešenými místy eukaryotického stromu zůstávají říše Chromalveolata, několik nezařazených
linií (Incertae sedis) a především poloha kořene, tedy místa, kde evoluce eukaryot začala

Laboratoř biologie kvasinkových kolonií
(Zdena Palková)
Z historických důvodů stále bývá zvykem rozdělovat organismy na jednobuněčné a mnohobuněčné. Během posledních let se však dochází k závěru, že pomyslné hranice rozdělující
tyto dvě skupiny nejsou tak striktní, jak by
se mohlo zdát. Ukazuje se, že většina jednobuněčných organismů je schopna za určitých
podmínek tvořit organizované mnohobuněčné struktury – povlaky, biofilmy a kolonie.
V přírodních podmínkách takové struktury
představují převládající formu výskytu mikroorganismů a umožňují jim lépe přežívat
nepříznivé vlivy. Řada procesů, které nemají
význam pro jednotlivé buňky (např. diferenciace) a které byly proto dříve přisuzované pouze „pravým“ mnohobuněčným organismům
(metazoím), začíná být objevována i u mno-

hobuněčných mikrobiálních struktur. Znalosti molekulárních a buněčných mechanismů
uplatňujících se při tvorbě a vývoji populací
mikroorganismů mohou pomoci například
v boji proti mikrobiálním biofilmům, které jsou
závažným problémem v medicíně. Mohou ale
také přispět k poznání některých zákonitostí,
důležitých pro tvorbu a vývoj tkání vyšších živočichů včetně člověka, podobně jako kvasinkový model pomohl pochopit buněčný cyklus,
jeden ze základních buněčných procesů eukaryotické buňky (Nobelova cena 2001).
Laboratoř biologie kvasinkových kolonií
(www.natur.cuni.cz/~zdenap) se pod vedením prof. Zdeny Palkové dlouhodobě zabývá
projektem „Mnohobuněčné kvasinkové populace – signalizace, diferenciace a dlouhodobé
přežívání“, který je podporován řadou českých

(GA ČR, centra základního výzkumu) a zahraničních grantů (EMBO-YIP, HHMI). Projekt
je řešen v těsné spolupráci s laboratoří buněčné biologie dr. Libuše Váchové (MBÚ,
AV ČR) a je členěn do 3 základních směrů:
1. Výzkum molekulárních mechanismů uplatňujících se při dlouhodobém vývoji, adaptaci
a přežívání populace kolonie
Jednou z charakteristických vlastností mnohobuněčných organismů je schopnost vysílat
a přijímat signály na velké vzdálenosti. Kvasinkové kolonie využívají pro komunikaci
jednoduchou plynnou látku, amoniak, který
kolonie produkují v pulzech. Díky amoniaku
mohou sousední kolonie vnímat svoji přítomnost a synchronizovat svůj vývoj. Vývoj kolonií kvasinky Candida mogii je navíc provázen
výraznými změnami morfologie jednotlivých
buněk i vlastních kolonií (obr. 1). Amoniakový
signál indukuje výrazné změny metabolismu
buněk kolonií; buňky zapínají adaptační metabolismus a snižují hladinu stresu. Plynný
amoniak tak funguje jako jakýsi „alarmový“
signál, který indukuje změny důležité pro
dlouhodobé přežití kvasinkové populace.
2. Diferenciace populace buněk kolonie Saccharomyces cerevisiae
Další vlastností mnohobuněčných organismů
je diferenciace a specializace buněk jejich tkání.
Nedávné výzkumy prokazují, že totéž (i když
v primitivnější formě) platí i pro organizované
mnohobuněčné mikrobiální populace. Buňky
kvasinkových kolonií mají odlišný metabolismus a odlišné funkce v závislosti na umístění
v kolonii. Tato diverzifikace je horizontální i
vertikální, takže buňky kolonie v průběhu vývoje vybudují její specifickou trojrozměrnou
architekturu (obr. 2). Některé parametry této
diferenciace souvisejí s přežíváním respektive
s programovanou buněčnou smrtí buněk ve
specifických oblastech.
3. Kolonie laboratorních a přírodních kmenů
kvasinek se liší
Na rozdíl od hladkých kolonií tvořených laboratorními kmeny kvasinky S. cerevisiae vytvářejí kmeny téhož druhu, izolované z přírody,
kolonie s výrazně strukturovanou morfologii,
ve kterých jsou buňky propojeny extracelulární matrix vytvářející kanálky a prostory
pro tok živin a odpadních látek. Tyto kolonie
stavbou blízce připomínají přírodní biofilmy.
V laboratorních podmínkách divoké kvasinky
rychle mění životní styl a začnou tvořit hladké kolonie nerozeznatelné od kolonií běžných
laboratorních kmenů. Tato „domestikace“ je
provázena změnami v expresi genů, vedoucími
ke změně metabolismu a zastavení produkce
extracelulární hmoty. Pro tvorbu strukturovaných kolonií je nezbytná přítomnost povrchového adhezinu proteinu Flo11p (obr. 3).
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Obr. 1:
(A) Amoniak indukuje kolonii C.mogii,
která je v acidické vývojové fázi (žlutá
barva pH indikátoru v agaru), do fáze
její vlastní produkce amoniaku (fialové
zbarvení pH indikátoru). (B) Indukce je
provázena změnami morfologie kolonie
C.mogii.

Obr. 2:
Lokalizace proteinu Ato1p-GFP v trojrozměrné struktuře kolonie zjištěná dvojfotonovým konfokálním mikroskopem. (A)
Pohled na kolonii z boku. (B) Pohled
na kolonii zespodu.

Foto archiv autorů

Obr. 3:
Strukturovaná kolonie divokého kmene S. cerevisiae produkující povrchový
adhezin Flo11p značený GFP. (A) Celá kolonie, pohled fluorescenčním makroskopem. (B) Detail buněk tvořících radiální shluky.

Laboratoř biochemie RNA
Laboratoř byla založena Martinem Pospíškem
v rámci katedry genetiky a mikrobiologie,
PřF UK v Praze. Zabývá se zejména studiem
syntézy bílkovin u eukaryont a jejich virů.
Bezchybné řízení syntézy bílkovin je klíčové pro správnou funkci každé živé buňky.
Bílkoviny tvoří hlavní strukturní i výkonný
aparát buňky a na jejich tvorbu se spotřebuje
nemalé množství energie. Ovlivnění buněčné
proteosyntézy je i obvyklým cílem virů, které
často mění buňku v „otroka“ sloužícího především syntéze virových bílkovin a replikaci
jejich genomů. Eukaryontní buňka se však
umí virovému útoku účinně bránit. Jednou
z jejích zbraní je např. snížení celkové úrovně
syntézy bílkovin. Z výše zmíněného je zřejmé
to, že syntéza bílkovin je složitě regulovaným
buněčným procesem, ale že je i válčištěm, na
kterém se buňky a vnitrobuněční parazité navzájem nemilosrdně střetávají.
Tým pracovníků a studentů laboratoře biochemie RNA zkoumá základní principy, jakými jsou
bílkoviny v eukaryontní buňce syntetizovány.
Dále se snaží na vybraných modelech odhalit
pravidla hry mezi viry a buněčnou protivirovou obranou, nebo použít získané poznatky
základního výzkumu pro pochopení vzniku
některých, zejména nádorových onemocnění.
Hlavními modely, které laboratoř využívá, jsou
různé lidské buněčné linie, varianty viru žloutenky typu C a v neposlední řadě jednobuněčný
modelový eukaryontní organismus – pekařská
kvasinka Saccharomyces cerevisiae.
V posledních letech členové týmu dr. Pospíška
pracovali například na katalogizaci eukaryontních translačních signálů zvaných IRES a
podíleli se na objevu jaderné funkce prozánětlivého interleukinu-1 nebo na popisu genů
translačního aparátu v genomu dřevokazné
houby Postia placenta, která se stala první
houbou tzv. hnědé hniloby s detailně charakterizovaným genomem a jejíž výzkum má velký
význam pro pochopení rozpadu dřevní hmoty
a opadu v lesních ekosystémech.
Tým laboratoře je aktivní i v organizaci vědeckého života. Pracovníci laboratoře v roce
2003 založili tradici každoročních RNA klubů,
z nichž řadu přímo organizovali. Martin Pospíšek je dlouholetým voleným členem hlavního
výboru Československé společnosti mikrobiologické a pomáhal také založit Československou
společnost pro forenzní genetiku. Řada členů
týmu v posledních letech posbírala i různá
ocenění, mezi jinými cenu předsedy Grantové
agentury ČR za rok 2008. Další informace lze
najít na internetové adrese laboratoře http://
natur.cuni.cz/~pospisek.

Tým laboratoře biochemie RNA
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Laboratoř molekulární a biochemické parazitologie
Laboratoř se pod vedením prof. Jana Tachezyho zabývá studiem struktury, funkce a evoluce
jednobuněčných eukaryotických organismů,
s důrazem na ty, které žijí v prostředí chudém
na kyslík. Vzhledem k tomu, že uvnitř savčího
těla se nachází hned několik takových prostředí, není překvapivé, že objekty zájmu laboratoře je hned několik významných lidských parazitů – např. Trichomonas vaginalis, Giardia
intestinalis a Entamoeba histolytica. Tyto systematicky velice vzdálené organismy mají něco
společného – mezi své organely v průběhu
evoluce zařadily neobvyklé váčky (hydrogenozomy nebo mitozomy), které jsou zřejmě evolučně odvozeny od mitochondrií. Srovnávací
analýza hydrogenozomů a mitozomů může
přinést nové důležité informace nezbytné pro
lepší pochopení evoluce eukaryotní buňky,
a v neposlední řadě může pomoci najít cílové
molekulární struktury pro zacílení nové generace chemoterapeutik efektivně likvidujících
parazitární nákazy, překonávajících vzniklé
rezistence – např. proti metronidazolu.
Hydrogenozomy

Mitozomy

Analýza genomu anaerobních prvoků, analýza
proteomu hydrogenozomů a mitozomů

Mitozomy jsou organely mitochondriálního
původu přítomné v některých amitochondriálních eukaryotech. Původně byl popsán
u Entamoeba histolytica a později mikrosporidie Trachipleistophora hominid. Přítomnost
mitozomů stejně jako genů mitochondriálního
původu v jaderném genomu napovídá, že tyto
organismy bez detekovatelných mitochondrií
tyto organely kdysi obsahovaly. Nejedná se
tedy o ancestrální prvoky vzniklé a přeživší
z doby před endosymbiotickou událostí, díky
níž eukaryotické buňky obohatily svůj arzenál
specializovaných kompartmentů o mitochondrie. Nedávno byly mitozomy nalezeny dokonce
i u Giardia intestinalis, která byla považována
za typického primárně amitochondriálního prvoka. Mitochondriální původ mitozomů podporuje mj. dvojvrstevná obalová membrána,
lokalizace enzymů zodpovědných za skládání
klastrů železa síry (IscU, IscS, ferredoxinu) nebo
i zacilování proteinů pomocí podobných sekvencí, jako je tomu u mitochondrií. Všechny
tyto pro-mitochondriální argumenty původu
mitozomů byly získány v laboratoři molekulární a biochemické parazitologie.
Rezistence k metronidazolu

Hydrogenozomy jsou neobvyklé organely
přítomné v některých jednobuněčných anaerobních eukaryotech (např. trichomonády, obrvení prvoci, amoeboflagelata, houby). Objeveny byly před téměř čtyřiceti lety
nezávisle na Rockefeller University v New
Yorku (Lindmark and Muller, J. Biol. Chem.,
248:7724-7728, 1973) a na naší fakultě
(Cerkasovova, A., Lukasova, G., Cerkasov
J., and Kulda, J., J. Protozool., 20:537, 1973).
Téma původu těchto organel je stále otevřené. Na otázky typu – vznikly hydrogenozomy z mitochondrií, nebo se
vyvinuly nezávisle z anaerobních bakterií, pocházejí snad z peroxizomů nebo dokonce mají
s mitochondriemi společného předka – dosud nemáme uspokojivou odpověď. Nedávné
výsledky týmu prof. Tachezyho (objev komponent skládání tzv. FeS klastrů nebo objev
NADH dehydrogenázového modulu podobného mitochondriálnímu komplexu I) nahrávají
poslední ze zmíněných možností.

mi publikacemi k pochopení mechanismu metronidazolové rezistence včetně predikce jejího
překonání jinými typy chemoterapeutik.

Metrodinazol je jedním z léčiv využívaných
pro léčbu infekcí trichomonádami, popř. dalšími anaerobními patogeny. Za jeho selektivní
toxicitu pro anaeroby je zodpovědná chemická
aktivace elektronovými přenašeči pracujícími
za nízkého redoxpotenciálu – např. ferredoxinem. V T. vaginalis je léčivo aktivováno v hydrogenozomech, kde terminálním akceptorem
elektronů je hydrogenáza produkující molekulární vodík (v anaerobech je to kyslík a vzniká
voda). Metronidazol kompetuje o elektrony, je
redukován a následně se rozkládá za vzniku
cytotoxických nitroradikálů. Bohužel, jako
u jiných léčiv ani použití metronidazolu se nevyvarovalo vzniku rezistence – a to hned dvou
typů – anaerobního a aerobního. Laboratoř
prof. Tachezyho dlouhodobě přispívá zásadní-

Rychlý pokrok separačních a sekvenčních přístupů umožňuje studovat strukturu a funkce
buněk mnohem komplexněji, než jsme si dokázali ještě nedávno představit. Jedním z projektů řešeným v laboratoři molekulární a biochemické parazitologie je inventarizace a funkční
charakterizace všech proteinů, které jsou specificky lokalizovány ve výše popsaných organelách – hydrogenozomech a mitozomech. Tak
rozsáhlý projekt není možné realizovat jen
v jedné laboratoři – na proteomické studii hydrogenozomů tým prof. Tachezyho spolupracuje
např. s proteomickými skupinami na University of Birmingham (Alabama, USA) a na Jacques
Monod Institute (Francie). Kromě proteomického přístupu laboratoř velice aktivně vystupuje
jako důležitý partner v sekvenčních projektech
důležitých lidských patogenů, včetně jejich následné evaluace a editování.
Objev nového mechanismu vzniku zubního základu
V roce 2008 byla v časopise Nature publikována práce: Vladimír Soukup, Hans-Henning Epperlein, Ivan Horáček & Robert Cerny (2008):
Dual epithelial origin of vertebrate oral teeth.
Nature, 455 (7214): 795-798 (+ Supplementa).
Objev týmu z katedry zoologie PřF UK mění
podstatným způsobem naše představy
o ontogenetickém a evolučním vzniku zubů.
Pozornost zasluhuje nejen proto, že zuby patří k nejdůležitějším znakům nás, obratlovců, a jsou jedním ze základních zdrojů jejich
evolučního úspěchu, ale i proto, že vývojové
mechanismy vzniku zubu jsou vnímány jako
obecný model vývoje celé řady dalších orgánových systémů.
Pomocí série složitých embryonálních transplantací využívajících transgenní embrya mloka axolotla mexického (A. mexicanum) obsahující fluorescentní protein GFP (srv. Nobelova
cena 2008) náš tým jednoznačně prokázal,
že v ústní dutině obratlovců mohou zuby
vznikat z buněk vnější zárodečné vrstvy (ek-
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todermu), z vrstvy vnitřní (entodermu), ale dokonce i ze směsi buněk ekto-entodermálních.
Skutečnost, že zuby pocházející z odlišných
zárodečných vrstev se nijak neliší, ukazuje,
že základní zárodečné listy zde roli určujícího
faktoru nehrají a že činitelem orgánové diferenciace zubů (a tedy velmi pravděpodobně
i jiných struktur) jsou buňky pocházející z tzv.
neurální lišty, embryonálního orgánu, jímž se
obratlovci odlišují od všech ostatních živočichů. Tato zjištění velmi podstatně prohlubují
představy o dynamice orgánového vývoje obratlovců a zásadně mění náš náhled na evoluční historii vzniku zubů.

rádiovém vysílání časopisu Nature (Nature
Podcast). Publikace byla rovněž komentována
v řadě tuzemských médií (mj. iDNES; Lidovky.cz; Česká televize-pořad Port; Český rozhlas
Leonardo). Vladimír Soukup za svůj příspěvek získal studentskou cenu Česká hlava –
Gaudeamus, jejíž předávání přenášela Česká
televize. Nezanedbatelným momentem je

skutečnost, že náročné experimenty provedl
v rámci své diplomové práce, a článek tedy vychází z diplomové práce. Náš tým získal mj.
i Cenu rektora UK za tvůrčí činnost v r. 2009.
Článek ve formátu pdf, rozhovor pro Nature
Podcast a další na webu R. Černého: http://
www.natur.cuni.cz/zoologie/vertebrata/staff/
Cerny.

Význam objevu potvrzuje fakt, že publikace
v časopise Nature byla uvedena nezávislým
úvodním komentářem („News and views“),
tradičně vyhrazeným pro nejvýznamnější
příspěvky čísla, a hlavní autor (RČ) byl požádán o inteview v prestižním internetovém
Laboratoř smyslové biologie
(Pavel Němec)
Laboratoř se pod vedením RNDr. Pavla Němce
dlouhodobě zabývá dvěma tématy: mechanismy magnetického smyslu obratlovců a smyslovými adaptacemi savců žijících v extrémních
podmínkách.Tyto projekty jsou řešeny ve spolupráci s několika německými a českými laboratořemi a jsou financovány jak z českých (GA
ČR), tak ze zahraničních zdrojů (DFG).
1) Výzkum mechanismů magnetické orientace
Různí obratlovci i bezobratlí živočichové
jsou schopni používat magnetické pole Země
jako vodítko pro svou orientaci. Fyziologické
mechanismy tohoto smyslu však zůstávají
z velké části nevysvětleny. Magnetoreceptor
dosud nebyl spolehlivě identifikován, velmi
málo víme o primárních transdukčních dějích
a o neurálním substrátu zabezpečujícím magnetickou orientaci. Díky zavedení indukovatelných transkripčních faktorů coby markerů
neuronální aktivace do výzkumu magnetorecepce se podařilo prokázat, že u hlodavců je
magnetická informace procesována v colliculus superior (obr. 1). Podobně enigmatický je
i evoluční původ magnetorecepce. Pro jeho posouzení je nutné zpřesnit nejen naše znalosti
o taxonomické distribuci tohoto smyslu. Nedávné výzkumy vedly k demonstraci magnetického smyslu u netopýrů a kopytníků.
2) Smyslové adaptace striktně podzemních savců
Téměř 300 druhů savců se přizpůsobilo životu v trvalé tmě. Podzemní biotop klade velmi
specifické nároky na svou smyslovou výbavu.
Recentní studie výrazně zpochybnily degenerativní charakter redukce zrakového aparátu
u těchto savců. Jak na úrovni fotoreceptorů,
tak na úrovni centrálních zrakových center dochází k řadě druhově-specifických přestaveb,
které mají velmi pravděpodobně adaptivní význam (obr. 2).

Obr. 1
Pokud rypoš druhu Fukomys anselli (Bathyergidae, Rodentia) prozkoumává neznámé prostředí za
různých magnetických podmínek, dochází v colliculus superior (střecha středního mozku) k různým vzorům aktivace. Magneto-responzivní neurony jsou soustředěny v konkrétní vrstvě (InGi).

Obr. 2
Různí podzemní hlodavci mají různé fotoreceptory. (A) Rypoš druhu Fukomys anselli má v sítnici
téměř výhradně čípky citlivé v modré/UV části spektra (červeně značen čípkový transducin – marker všech čípků; zeleně S-opsin). (B) Kururo, Spalacopus cyasnus (Octodontidae) má většinu čípků
maximálně citlivých ve žluté, menšinu v modré/UV části spektra (červeně značen L-opsin, zeleně
S-opsin). (C) Laboratorní potkan má obecně velmi podobnou výbavu fotoreceptorů jako podzemní
kururo, ale podstatně nižší hustotu čípků.
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a býložravci), působí v součinnosti. Rychle rostoucí rostliny adaptované na vlhká a dusíkatými živinami bohatá stanoviště, tedy prostředí
s vysokými hladinami zdrojů, jsou náchylnější
k houbovým a virovým chorobám, při invazi
do nového areálu však o řadu patogenů přicházejí. Rostlinné invaze jsou nejnebezpečnější
v prostředí bohatém na živiny a další zdroje,
které je nejčastěji vytvářeno lidskou činností.
Právě tam jsou ve výhodě rychle rostoucí druhy
z narušovaných stanovišť, které navíc mohou
mít největší užitek z probíhajících globálních
změn, přinášejících s sebou zvyšování obsahu
CO2 a eutrofizaci půd. Invazní druhy tak získávají oproti původním druhům dvojitou výhodu – pomalu rostoucí původní rostliny jsou
omezeny svým růstem, rychle rostoucí pak působením svých přirozených nepřátel. Výsledky
naznačují, že současné globální změny budou
i nadále doprovázeny masivními invazemi
rostlinných druhů v různých částech světa
(Blumenthal et al., Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of
America 106: 7899-7904, 2009).

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), jedna z nejvýraznějších invazních rostlin na
evropském kontinentu, měla jedno z ohnisek šíření v západních Čechách.
Biologické invaze
(Petr Pyšek, Vojtěch Jarošík, Adam Petrusek)
Biologické invaze, tj. masivní šíření nepůvodních druhů do nových areálů, způsobují
v současnosti rozsáhlé ekonomické škody, mají
dopady na původní společenstva a ekosystémy
a jsou považovány za jednu z nevýznamnějších hrozeb pro biodiverzitu.
Skupina zabývající se výzkumem biologických
invazí na katedře ekologie se v rámci projektu
6. rámcového programu EU DAISIE (Delivering
Alien Invasive Species Inventories in Europe)
podílela na vytvoření databáze zavlečených
druhů rostlin, živočichů a hub Evropy v suchozemském, sladkovodním i mořském prostředí,
která shrnula údaje o téměř 11 000 taxonech
a jejich výskytu v 71 regionech Evropy. Analýza srovnávající intenzitu výzkumu invazních
druhů ukázala, že Evropa je spolu se Severní
Amerikou kontinentem, na němž probíhá nejintenzivnější výzkum (Pyšek et al., Trends in
Ecology and Evolution 23: 237–244, 2008).
Díky databázi DAISIE, veřejně dostupné na internetových stránkách projektu (www.europealiens.org), se navíc Evropa stala kontinentem
s nejúplnějšími informacemi o zavlečených
organismech, což umožnilo analyzovat časové trendy v kontinentálním měřítku. Výsledky
jsou varující: ve všech skupinách se rychlost
zavlékání i zdomácňování nepůvodních druhů v Evropě zvyšuje (obr. 1). To vedlo skupinu
vedoucích pracovníků projektu k návrhu zřídit evropské koordinační centrum, které by se
zabývalo managementem invazních druhů –

na boj s nimi se podle nejnovějších odhadů
vynakládá v Evropě přes 12 miliard eur ročně
– a sjednotilo agendu dosud roztříštěnou mezi
několik institucí (Hulme et al., Science 324:
40–41 2009).
Další oblastí výzkumu jsou mechanismy podmiňující dramatické invaze některých rostlinných druhů. Studium houbových a virových
onemocnění 243 rostlinných druhů evropského
původu invazních v USA ukázalo, že dva mechanismy obecně považované za hlavní příčiny
invazí nepůvodních rostlin, tedy vysoká hladina zdrojů a únik před nepřáteli (chorobami

Výzkum biologických invazí na katedře ekologie se však neomezuje na analýzy velkého množství shromážděných údajů, ale
i na ekologii konkrétních invazních druhů, jejich dopad na původní společenstva a případné možnosti, jak jim čelit. Příkladem druhů,
na kterých probíhá intenzivní výzkum, je jedna z nejvýraznějších invazních bylin v naší
krajině, bolševník velkolepý, nebo severoamerický rak pruhovaný, přenášející patogen račího moru. Využití molekulárních metod pro detekci patogenu umožnilo prokázat výskyt této
nebezpečné nemoci způsobující masové úhyny
původních chráněných druhů raků na území
ČR a analyzovat faktory, které se podílejí na
promořenosti jednotlivých populací přenašečů
(Kozubíková et al. 2009, Conservation Biology).

Rak pruhovaný
(Orconectes
limosus), invazní
severoamerický
druh přenášející
račí mor, s připevněnou vysílačkou
pro studium jeho
migrační aktivity
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Bioinformatika
(Marek Eliáš, Marian Novotný)
Díky pokroku technik molekulární genetiky
jsme v polovině sedmdesátých let minulého
století dostali do rukou metodu sekvenování
DNA (určování pořadí nukleotidů v molekule
DNA), která se o dvacet let později ukázala být
s to zdolat i tak dříve nepředstavitelný úkol, jakým bylo přečtení sekvence celého organismálního genomu. Počínaje rokem 1996, kdy byla
publikována první taková sekvence (patogenní
bakterie Haemophilus influenzae), jsme svědky
explozivního nárůstu počtu kompletních genomových sekvencí, a to nejen malých genomů
prokaryot, ale i velkých eukaryotických genomů ze zástupců čím dál tím exotičtějších evolučních skupin. Prudce se rozrůstající databáze
genomových sekvencí představuje obrovskou
zásobárnu surových dat vyzývající ke zcela
novým a dobrodružným výpravám za poznáním. Pomocí počítačů a rychle se rozvíjejících
metod pro analýzy genomových sekvencí (tzv.
bioinformatiky) je možné se dobrat stále hlubších a často překvapivých vhledů do fungování
i evoluce živých organismů.
Analýza sekvenčních dat, z nichž většina je
k dispozici volně na internetu, je záležitostí
mezinárodní a pro spoustu experimentálních
pracovníků PřF UK se stala v posledních letech
samozřejmostí. Jedním z těch, kteří se „čtením“
v genomových sekvencích zabývá systematičtěji, je Marek Eliáš z katedry botaniky, který si
základy pro tuto práci osvojil během studia na
katedře fyziologie rostlin pod vedením Fatimy
Cvrčkové a Viktora Žárského. Ve spolupráci se
svými školiteli a dalšími kolegy se zprvu soustředil na prohledávání rostlinných genomů
s cílem objasnit důležité aspekty fungování
tzv. endomembránového systému rostlinné
buňky.

tak možné podstatně zpřesnit naši představu
o příbuzenských vztazích mezi organismy.
V této souvislosti je zajímavé uvést další příklad výsledků práce Marka Eliáše, který hledáním v genomových sekvencích zjistil, že protein Sec2, jenž se podílí na regulaci exocytózy,
se vyskytuje jen u živočichů, jim příbuzných
prvoků (choanoflagelát) a hub. Sec2 tedy pravděpodobně představuje „vynález“ (evoluční
novinku) předka těchto skupin a podporuje
tak hypotézu o jejich společném evolučním
původu. Velkou část aktivit Marka Eliáše zabírá jeho účast na několika rozsáhlých mezinárodních projektech zaměřených na detailní
analýzu genomů konkrétních druhů s cílem
dozvědět se nové poznatky o jejich biologii.
Z těchto projektů se do podoby publikace dostaly již dva, jmenovitě analýza genomu modelové zelené řasy Chlamydomonas reinhardtii
a spájivé patogenní houby Rhizopus oryzae
(kropidlovec).
Spíše strukturami (hlavně proteinovými) než
sekvencemi makromolekul se zabývá Marian
Novotný. Jeho práce spočívá v predikci trojrozměrného uspořádání proteinů na základě
tzv. homologního modelování, analýze proteinových struktur a vývoji nových nástrojů
k odhalení funkce proteinů na základě jejich
3D uspořádání. Jedním z příspěvků Mariana
Novotného je nalezení levotočivých helixů
v proteinových strukturách. O levotočivých helixech se dlouho předpokládalo, že jde pouze
o teoretické struktury, protože jsou energe-

ticky méně výhodné než pravotočivé helixy.
Systematické hledání v databázi proteinových
struktur však odhalilo, že se levotočivé helixy
v proteinech nejenom vyskytují, ale často tvoří jejich velmi významnou část (aktivní místo,
vazebné místo pro substrát apod.). Marian Novotný připravil řadu modelů proteinů pro skupiny nejenom z PřF UK, ale i skupiny švédské
či německé.
Marka Eliáše a Mariana Novotného je možné
považovat za „čisté“ bioinformatiky. K nim je
možné zařadit ještě Martina Mokrejše z Laboratoře biochemie RNA, který se zabývá bioinformatickou analýzou sekvencí regulujících
zahájení translace. Většina ostatních kombinuje laboratorní práci s počítačovou analýzou
proteinových a nukleotidových sekvencí „in
silico“. Významný podíl bioinformatických
metodik je součástí práce celé řady systematických a evolučních botaniků (např. algolog
Jiří Neustupa), zoologů (Pavel Stopka, Pavel
Munclinger, Radka Storchová), mikrobiologů
(Irena Lichá), parazitologů (např. Jan Tachezy,
Pavel Doležal), protistologů (Ivan Čepička, Vladimír Hampl), rostlinných buněčných biologů
(Fatima Cvrčková, Viktor Žárský). Samostatnou kapitolou jsou genomické a sekvenační
projekty modelových obratlovců – žáby Xenopus tropicalis a ryby bichira Polypterus senegalus (Vladimír Krylov, Jaroslav Mácha, Robert
Černý).

V současné době rozvíjí nabyté zkušenosti a dovednosti ve vlastních projektech i ve spolupráci
s domácími a zahraničními spolupracovníky. Z
domácích spoluprací rozhodně stojí za zmínku
ta s Marianem Novotným z katedry buněčné
biologie PřF UK, v jejímž rámci se podařilo definovat novou proteinovou doménu nazvanou
cpRAS. Proteinové domény jsou jakýmisi základními strukturními a funkčními jednotkami, které se mohou v jednotlivých proteinech
rozmanitě kombinovat. Katalogizace proteinových domén není nepodobná objevování a popisu jednotlivých druhů organismů, jedná se
vlastně o jistý druh molekulární „taxonomie“.
Popis nové proteinové domény tak představuje
trvalý příspěvek k poznání strukturní diverzity
proteinů. Nová proteinová doména byla navíc
strukturně charakterizována za pomoci tzv.
homologního modelování (viz obr.).
Genomové sekvence v sobě samozřejmě nesou podstatnou část evoluční historie jednotlivých evolučních linií a analýzou genomů je

Pomoci homologního modelování nově definovaná proteinová doménu cpRAS
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Sekce chemie

likace v renomovaných odborných časopisech,
patenty a přednášky na prestižních konferencích. V rámci zahraničních spoluprací probíhá
i výměna vědeckých a pedagogických pracovníků a studentů mezi zúčastněnými pracovišti.
Detailní informace o dílčích směrech výzkumu
a konkrétních formách spolupráce jsou uvedeny na stránkách jednotlivých kateder.

Chemická knihovna

Reagencie pro tenkovrstvou chromatografii
Struktura chemické sekce prošla od doby založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v roce 1920 mnoha změnami, které reflektovaly celkový rozmach a růst významu exaktních
přírodovědných oborů od počátku 20. století.
Charakter chemické sekce byl vždy formován
významnými vědeckými a pedagogickými
osobnostmi. Ze starších jmenujme Bohuslava
Braunera, význačného anorganického chemika, přítele D. I. Mendělejeva, a Josefa V. Koštíře,
českého biochemika, který v roce 1953 inicioval vytvoření samostatné katedry biochemie
a stal se jejím prvním vedoucím. Nejvyššího mezinárodního ocenění – Nobelovy ceny
za chemii – se dostalo v roce 1959 profesoru fyzikální chemie Jaroslavu Heyrovskému
za studium elektrolýzy na rtuťové kapkové
elektrodě a konstrukci polarografu v roce
1922. Výsledky jeho výzkumu daly vzniknout
světoznámé analytické metodě a znamenaly
obrovský přínos pro rozvoj fyzikální chemie
a elektrochemie. I v současnosti ovlivňuje
dění v chemické sekci spolupráce se světově
uznávanými vědeckými osobnostmi, některé

Chemická sekce je od počátku spjata s budovou původních Chemických ústavů, která
byla dokončena jako jedna z prvních staveb
v lokalitě Albertova v roce 1904. Za dobu
své existence prošla tato budova mnoha
úpravami. Za nejzásadnější můžeme považovat tu poslední, celkovou rekonstrukci
a vnitřní modernizaci, která proběhla v letech 2002–07. Díky ní dnes poskytuje studentům i zaměstnancům kvalitní zázemí
a vybavení, odpovídající standardům světových univerzitních pracovišť s chemickým zaměřením.

z nich jsou zároveň absolventy studia chemie
na Přírodovědecké fakultě. Namátkou můžeme jmenovat Antonína Holého (syntéza nových virostatik a kancerostatik), Josefa Michla
(molekulární elektronika) a Františka Turečka
(hmotnostní spektrometrie biomolekul).
Vědecká činnost pracovníků a studentů chemie je motivována současnými potřebami společnosti, k jejichž řešení může chemie přispět.
Mezi prioritní, dlouhodobě sledovaná témata
patří například příprava nových biologicky aktivních látek, příprava nových funkčních materiálů pro elektroniku, fotoniku a lékařství,
studium a popis biosystémů na molekulární
úrovni, návrh metod vhodných pro monitorování stavu životního prostředí a vývoj postupů
pro likvidace ekologických havárií. Je typické,
že práce výzkumných týmů zcela běžně přesahuje rámec jednotlivých kateder, sekce, fakulty
a dokonce i státu. Chemická sekce aktivně spolupracuje s více než dvěma desítkami zahraničních univerzitních a vědecko-výzkumných
pracovišť, výsledkem této spolupráce jsou pub-

Přístroj pro kvazielastický rozptyl světla
(QELS)
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Krystalová struktura RGS domény proteinu označovaného regulátor G-proteinové signalizace 3 (RGS3). Průběh hlavního
řetězce je znázorněn pomocí tzv. stužkové reprezentace. Vazebné místo pro interakci RGS3 s Gα podjednotkou G-proteinu je
tvořeno ohybem mezi helixy α 3 a α 4, ohybem mezi helixy α 5
a α 6 a aminokyselinovými zbytky z konce helixu α 7 a začátku
helixu α 8.

Model komplexu proteinu 14-3-3 (hnědá molekula) s DNA-vazebnou doménou transkripčního faktoru FOXO4 (modrá molekula).
Červeně je znázorněn fosforylovaný motiv proteinu FOXO4, na
který se naváže protein 14-3-3. Struktura molekul proteinů je
znázorněna pomocí „stužky“, která reprezentuje průběh hlavního řetězce. Dále je znázorněn molekulární povrch obou proteinů.
Model byl vytvořen na základě experimentálních dat získaných
pomocí tzv. Försterova rezonančního přenosu energie. Autor
doc. Tomáš Obšil.

Velká chemická posluchárna

Foto archiv sekce chemie

Krystalová struktura brassinosteroidu s izopropylovou skupinou v postranním
řetězci (atomy fluoru jsou označeny zelenou barvou). Autor prof. Martin Kotora.
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Katedra analytické chemie

State University (USA); Faculty of Pharmacy,
Ankara University (Turecko); Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská
technická universita (Slovenská republika);
Agilent Technologies (Německo).
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
miniaturizace separačních metod od kapilární techniky k čipovému formátu
vyvinutí duálního spektrofotometrického
a bezkontaktního vodivostního detektoru pro
elektromigrační a jiné separační metody
vývoj netradičních typů elektrod a jejich využití ve stopové analýze
vývoj miniaturních průtokových cel pro elektrochemické generování těkavých sloučenin
s detekcí atomovou absorpční spektrometrií
pro potřeby ultrastopové analýzy vybraných
metaloidů

Atomová absorpční spektrometrie je vysoce citlivá technika pro stanovení zejména kovů ve vzorku,
které dokáže stanovit ve zředění 1:100 000 000 až 1:100 000 000 000!
Výuka
přednášky ze všech oborů analytické chemie
a toxikologie a praktická laboratorní cvičení
z analytické chemie pro bakalářské, navazující
magisterské a doktorské studium oborů chemie, ale i geochemie, ochrany životního prostředí a učitelských oborů

vývoj moderních spektrometrických metod,
zejména atomové absorpční spektrometrie
a fluorescenční spektrometrie

realizace bakalářských, diplomových, rigorózních a doktorských disertačních prací
z analytické chemie

Vědecko-výzkumná pracoviště
UNESCO laboratoř elektrochemie životního
prostředí – společné pracoviště s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Věda a výzkum
vývoj nových analytických metod a instrumentace a modelování analytických procesů
analýzy biologicky a farmaceuticky významných sloučenin
analytická chemie životního prostředí
rozvoj separačních analytických metod, zejména plynové a kapalinové chromatografie
a elektromigračních metod
vývoj a aplikace moderních elektrochemických analytických metod: aplikace na environmentální polutanty, korelace mezi strukturou
a elektrochemickými vlastnostmi látek, rozvoj
moderních elektrodových materiálů, bezkontaktní vodivostní detektory aj.

rozvoj moderních průtokových metod analýzy s citlivými spektroskopickými detekčními
technikami

UNESCO satelitní centrum stopových prvků
– společné pracoviště s 1. lékařskou fakultou
UK
Výzkumné centrum molekulárních metod pro
monitorování difuzního znečištění životního
prostředí – společné pracoviště s Ústavem molekulární genetiky AV ČR
Výzkumné centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy – společné pracoviště s Biofyzikálním ústavem AV ČR

Elektrochemický detektor založený na meniskem modifikované stříbrné tuhé amalgamové
elektrodě

Katedra analytické chemie spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť, např. The Biodesign Intitute, Arisona State University (USA);
Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública
(Brazílie); Department of Chemistry, Michigan
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Foto archiv katedry

Miniaturizovaná průtoková cela pro elektrochemické generování těkavých sloučenin s detekcí
atomovou absorpční spektrometrií pro potřeby
ultrastopové analýzy vybraných metaloidů

Duální spektrofotometrický a bezkontaktní vodivostní detektor pro elektromigrační a jiné separační metody
Průtoková analýza je
moderní analytickou
metodou pro automatické stanovení složky
ve vzorku, např. farmaceutickém přípravku (v tomto konkrétním případě heparinu
v injekčním roztoku).
Při kapilární zónové elektroforéze jsou jednotlivé složky vzorku oddělovány (separovány)
na základě rozdílné pohyblivosti v elektrickém
poli. Touto technikou jsou analyzovány zejména biologické vzorky (např. proteiny).

prof. dr.
Josef Redtenbacher
(1810–1870)
zavedl první
přednášky
a praktická cvičení
z analytické chemie.

Historie a osobnosti
Historie výuky analytické chemie na Univerzitě Karlově sahá až
do roku 1842, kdy ji (tehdy ještě na Filozofické fakultě) začal
přednášet prof. dr. Josef Redtenbacher. Z mnoha jeho nástupců připomínáme zejména prof. dr. Vojtěcha Šafaříka a
prof. dr. Bohuslava Braunera. Samostatný Ústav pro chemii
analytickou vznikl již v rámci Přírodovědecké fakulty roku 1925.
Jeho prvním ředitelem byl prof. dr. Josef Švéda, zabývající se
analýzou plynů a soudní analýzou. V roce 1929 se ředitelem
ústavu stal prof. dr. Oldřich Tomíček, věnující se farmaceutické analýze, soudní chemii a odměrné analýze. Roku 1952
byl ústav přeměněn na katedru analytické chemie, na níž působili mj. prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Zýka, DrSc., prof.
RNDr. PhMr. Václav Suk, CSc., prof. RNDr. Eva Smolková, DrSc., prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc. a řada jiných.

prof. dr. Oldřich Tomíček
(1891–1953)
autor řady knih o analytické
chemii, zejména farmaceutické analýze. Podílel se mj.
i na vyšetřování smrti Jana
Masaryka.
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Katedra anorganické chemie

Na biomedicínu se orientuje také studium
porfyrinoidních senzitizérů a jejich kovových
a supramolekulárních komplexů. Slouží především k produkci vysoce oxidativního, cytotoxického singletového kyslíku. V současné
době se podařilo enkapsulovat senzitizéry
do polymerních nanovláken a získat tak nové
autodezinfikující, sterilní materiály. Výzkum
katedry v této oblasti ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a firmou Elmarco,
s.r.o., vedl v posledních letech k podání národního a celosvětového patentu a k více než 20
článkům v renomovaných časopisech.

Praktická výuka RTG
strukturní analýzy

Činnost katedry
výuka základní anorganické chemie studentů všech bakalářských chemických oborů
garant magisterského studia anorganické
chemie v zaměření koordinační a bioanorganická chemie a chemie anorganických látek
a materiálů
garant doktorandského studia oboru anorganická chemie (v současné době asi 30 studentů)
řešitelské pracoviště více než deseti současných projektů grantových agentur (COST,
GA ČR, GA UK, GA AV ČR apod.)
Vědecké zaměření a hlavní výsledky současného
výzkumu
Jedním ze zaměření katedry je studium komplexů makrocyklických ligandů, které jsou
vhodné pro využití v medicíně (tomografie
magnetické rezonance MRI, nukleární medicína). Tri- nebo tetraazacykly jsou modifikovány na atomech dusíku dalšími koordinujícími
skupinami (nejčastěji skupinami obsahujícími
fosfor), čímž se mění vlastnosti ligandů a jejich komplexů. Jsou zkoumány komplexy jak
s ionty přechodných kovů (především Cu(II);
využití izotopu 64-Cu pro PET), tak iontů lanthanoidů (Gd(III) pro kontrastní látky v MRI
nebo v nukleární medicíně, např. izotopy 90-Y,
153-Sm, 166-Ho nebo 177-Lu). Při výzkumu
se využívá celá řada moderních technik včetně
multijaderné NMR, RTG analýzy a mikroskopických technik.

Skupina spolupracuje s mnoha laboratořemi
doma i v zahraničí (medicínská pracoviště
IKEM, Ústav experimentální medicíny AV ČR,
Ústav jaderné fyziky AV ČR – pracoviště radiofarmak, začlenění do 7. a 6. rámcového programu EU – „Network of Excellence“ EMIL a DiMI
– a do mezinárodních programů COST D18 a
D38). Od roku 2000 publikovala skupina více
než 50 prací v renomovaných časopisech.

Schéma vzniku singletového kyslíku na nanotkanině s enkapsulovanými senzitizéry
Při studiu chemie pevných látek směřuje hlavní pozornost do oblasti přípravy
a charakterizace nových optických materiálů
s klíčovou úlohou vodíkových vazeb. Potenciální nelineární optické materiály se hledají ve
skupině solí vybraných dusíkatých kationtů
s vícesytnými anorganickými oxokyselinami
a také chirálními karboxylovými kyselinami.
Detailní charakterizace připravených materiálů byla zaměřena na krystalové struktury,
interpretaci vibračních projevů, studium případných fázových přechodů a v neposlední
řadě na definování jejich účinnosti při generování druhé harmonické frekvence. V oblasti
chemie pevných látek je důležité také studium
magnetických nanokompozitů připravovaných
metodou sol-gel. Nově se pracoviště věnuje i
přípravě oxidických materiálů pro uplatnění v detekci ionizujícího záření (spolupráce
s průmyslem – firma Crytur, s.r.o.). Výsledky
katedry v této oblasti byly od roku 2000 publikovány ve více než 40 odborných studiích
převážně v zahraničí.

PET (Positron Emission Tomography) zobrazení krysy,
které byla podán komplex 177Lu-BPAMD připravený
na naší katedře; jako kontrastní látka se selektivně
váže na kostní tkáň.
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ganoprvkové chemie v letech 2000–08.
Velmi důležitou roli ve vědecké práci katedry má Centrum molekulových a krystalových
struktur, které svou působností překračuje
hranice Přírodovědecké fakulty i Univerzity
Karlovy a patří ke špičkovým pracovištím ČR
v oblasti RTG strukturní analýzy. O výsledky získané tímto pracovištěm se opírá velké
množství publikačních výstupů především

z chemické sekce fakulty. Každoročně centrum
změří a vyřeší kolem 400 krystalových struktur sloučenin, které svou povahou pokrývají
rozsáhlou oblast od mineralogie po makromolekulární chemii a které pocházejí jak z fakultních, tak z mimofakultních pracovišť.

Foto archiv katedry

Významné místo mezi výzkumnými směry
katedry anorganické chemie zaujímá chemie
organoprvkových sloučenin, přesněji design
a příprava nových ferrocenových ligandů a jejich následné využití v koordinační chemii
a katalýze organických reakcí. Výzkum v této
oblasti přináší nejen slibné výsledky, ale také
odhaluje další perspektivní oblasti pro rozvoj
studované problematiky. Dokládá to i přes 80
odborných článků publikovaných skupinou or-

Nanokompozit
ε -Fe2O3/SiO2

Molekula
ferrocenu

Pohled na krystalovou strukturu nového materiálu pro nelineární optiku –
dihydrogenfosforečnanu 2,4,6-triaminopyrimidinia (1+)
V roce 1925 se ústav rozštěpil. Vznikl Ústav pro chemii anorganickou a soudní, vedený prof. Jindřichem Křepelkou
(navázal na problematiku stanovení atomových vah a rozvíjel
chemii telluru a jodu), a Ústav pro chemii farmaceutickou (vedoucí prof. J. S. Štěrba Böhm – pokračovatel ve výzkumu
vzácných zemin).
V roce 1952 poprvé vznikla samostatná katedra anorganické chemie, kterou vedl prof. Stanislav Škramovský, žák
a spolupracovník profesora Štěrby Böhma (vědecky se zaměřil
především na stathmografii, předchůdce dnešní termografie,
v níž ve 30. letech patřil ke světové špičce a na chemii koordinačních sloučenin; aplikoval též poznatky o struktuře organických sloučenin do chemie anorganické).
prof. Bohuslav Brauner
Historie a osobnosti
Předchůdcem katedry byl Ústav pro chemii obecnou, anorganickou a analytickou, vedený prof. Bohuslavem Braunerem
(stanovení atomových vah a chemie vzácných zemin – což
souviselo s jeho osobním přátelstvím a vědeckou spoluprací
s D. I. Mendělejevem).

V roce 1969 se stal vedoucím katedry prof. Miroslav Ebert,
který zachoval strukturu výzkumu i výuky na katedře, zavedenou
v 60. letech s přirozeným rozvojem aplikace výpočetní techniky.
Od devadesátých let za vedení doc. Zdeňka Mičky a prof.
Ivana Lukeše se postupně na katedře začala prosazovat orientace i na bioanorganickou a organokovovou chemii a část
pracoviště se zaměřila na chemii pevných látek včetně nanomateriálů.

prof. Stanislav Škramovský

77

prfukcz.indd 77

10.5.2010 23:00:51

Katedra biochemie

Katedra zajišťuje všechny stupně výuky
biochemie, v rámci chemické sekce fakulty
i v samostatném studijním programu biochemie, realizovaném v bakalářské, magisterské
i doktorské formě. Studijní programy jsou
koncipovány multidisciplinárně a   začleňují
chemické, biologické, matematické, fyzikální
a biomedicínské disciplíny.
Unikátní je výuka interdisciplinárních předmětů, jako je biochemie jako teoretický základ
biomedicíny, aplikovaná biochemie se zaměřením na konstrukci léčiv nebo management
biochemie.
Doktorský program je zaměřen na badatelskou činnost studentů v laboratořích
katedry i spolupracujících institucí v ČR
i zahraničí (např. MBÚ a ÚOCHB AV ČR,
Karl-Ruprechts-Universität v Heidelbergu,
Univerzita Luise Pasteura ve Štrasburku).
Vědecké zaměření
Činnost katedry je realizována ve strategických
výzkumných směrech zaměřených na biochemii a inženýrství proteinů, glykoproteinů
a glykolipidů, na molekulární modelování,
molekulární působení protinádorových léčiv,
enzymologii hemových enzymů (cytochromů
P450 a peroxidáz) v metabolismu léčiv, toxikantů a karcinogenů, na studium proteáz lidských patogenů.
V několika směrech je výzkum zaměřen
na použití v medicíně (problematika výzkumu rakoviny a její terapie [imunoterapie,
chemoterapie – konstrukce nových typů
protinádorových léčiv], problematika AIDS
[vývoj nových anti-HIV léčiv], výzkum a vývoj biomateriálů pro endoprotézy, prevence
a léčení infarktu myokardu) nebo na ochranu
životního prostředí (fotosyntéza).
Stěžejní badatelská činnost je realizována
ve třech vědeckých skupinách:
Laboratoř architektury proteinů
(prof. Bezouška)
Laboratoř molekulární karcinogeneze a vývoje léčiv (prof. Stiborová)
Laboratoř proteáz lidských patogenů
(doc. Konvalinka).
Dalšími výzkumnými směry jsou:
Biochemické aspekty oxidu dusnatého
a funkce jeho syntézy (prof. Entlicher)
Obr. 1. Aristolochová kyselina (AAI) je v lidském organismu metabolicky aktivována NAD(P)H:
chinon oxidoreduktázou. Po vazbě AAI do aktivního centra enzymu (A, B) je AAI redukována na
cyklický acylnitreniový ion, který tvorbou aduktu s adenosinem v genu tumorového supresoru p53
vyvolává unikátní mutaci, perzistentní AT-TA transverzi, iniciující nádorové procesy (C, části A-E
ilustrující A-T transverzi v genu p53 živočišných modelů a lidského organismu vyvolanou AAI).
BEN, Balkánská endemická nefropatie. Publikováno Arlt V. M. et al. (2007) Carcinogenesis; 28,
2253-2261, Stiborová M. et al. (2008) Kidney Int, 73, 1209-1211.

Biochemie fertilizace
(prof. Tichá, dr. Liberda)
Membránové lipidy a buněčná signalizace
(doc. Novák)
Enzymologie (doc. Ryšlavá).
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Obr. 3. Krystaly
proteinu CD69,
rozpustné formy
časného aktivačního antigenu
lymfocytů. Publikováno Vaněk
O. et al. (2008)
FEBS J, 275,
5589-5606.

Poznání nových funkcí sacharidových složek glykoproteinů a jejich využití v přípravě
biomimetik pro protinádorovou imunoterapii
(obr. 2). Unikátní výsledky tkví i ve vyřešení
krystalových struktur proteinů participujících
na imunitních a enzymových reakcích (obr. 3
a 4).

Foto archiv katedry

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Odhalení rostlinných produktů, aristolochových kyselin, jako příčiny intesticiálních nefropatií a nádorových onemocnění močových cest
(nefropatie vyvolána čínskými bylinami, balkánská endemická nefropatie) a molekulárního mechanismu vývoje těchto chorob (obr. 1).

Obr. 4. Krystaly B-N-acetylhexosaminidázy
z plísně Aspergillus oryzae CCM1066. Publikováno Plíhal O. et al. (2007) Biochemistry, 46,
2719-2734.
Obr. 2. Hřebenový dendrimer používaný k aktivaci zabíječských buněk při nádorových imunoterapiích. Publikováno Vepřek P. et al. (2006)
J Med Chem, 49, 6400-6407.

Poznání mechanismu působení protinádorového léčiva ellipticinu využitelného v přípravě
chemoterapeutik nové generace na bázi genové terapie, založené na modulaci exprese enzymů metabolické aktivace léčiva v nádorové
tkáni (obr. 5).

Historie a osobnosti
Katedra biochemie byla založena v r. 1953 jako historicky první
samostatná katedra biochemie v Československu prof. RNDr.
Josefem Koštířem (1907–2000), podílela se na vývoji a použití
penicilinu na našem území.
Mezi absolventy katedry biochemie patří význačné vědecké osobnosti, např.
prof. RNDr. H. Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně AV ČR
prof. RNDr. V. Pačes, DrSc., bývalý předseda AV ČR
prof. RNDr. V. Hořejší, CSc., laureát ceny prezidenta republiky

Obr. 5. Protinádorové léčivo ellipticin je aktivováno cytochromy P450 (CYP) a peroxidázami na
karbeniové ionty tvořené z metabolitů 13-hydroxy- a 12-hydroxyellipticinu, které generují
kovalentní adukty s deoxyguanosinem v DNA
(A) lidských nádorů prsu, buněk leukemických,
neuroblastomových (B) a glioblastomových, a
vyvolávají remisi jejich vývoje a růstu. Publikováno Stiborová M. et al. (2004) Cancer Res,
64, 8374-8380; (2007) Int J Cancer, 120, 243251; Poljaková et al. (2009) Biochem Pharmacol, 77, 1466-1479.

prof. RNDr. Josef Koštíř
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Katedra fyzikální a makromolekulární chemie

fyzikálněchemický výzkum a matematická
analýza separačních a elektromigračních procesů
spektroskopický výzkum interakcí v systémech obsahujících nanočástice
kvantověchemické studie struktury a interakcí molekul a molekulárních systémů
příprava a vlastnosti foto- a elektroresponzivních polymerních systémů

Kvazielastický rozptyl světla (QELS) umožňuje studium chování makromolekul v roztocích.

Výzkumné týmy katedry spolupracují s řadou renomovaných zahraničních vědeckých
institucí, např. Technische Universität Wien
(Rakousko), Ethnico Idryma Ereunon (National Hellenistic Research Foundation, Řecko),
Wageningen Universiteit (Nizozemsko), Kemijski institut Ljubljana (Slovinsko), École
Supérieure de Physique et Chimie Industrielles
de ville de Paris (Francie), Université de Pau et
des Pays de´Ardour (Francie), Université Pierre
et Marie Curie – Paris 6 (Francie), Universität
Bayreuth (Německo), Universität Göttingen
(Německo), Technische Universität Berlin (Německo), National Institutes of Health (MD,
USA), A&M University (TX, USA), University
of California at Santa Barbara (CA, USA), University of Toronto (Kanada) atd. Na základě
těchto spoluprací jsou realizovány zahraniční
pobyty nejen pracovníků katedry, ale i studentů magisterských a doktorských studijních
programů.

Katedra zajišťuje
pět magisterských studijních programů (fyzikální chemie, makromolekulární chemie,
biofyzikální chemie, chemie životního prostředí a modelování chemických vlastností nanostruktur a biostruktur)
tři doktorské studijní programy (fyzikální
chemie, makromolekulární chemie a modelování chemických vlastností nanostruktur
a biostruktur)
Ve spolupráci s výzkumnými ústavy Akademie věd ČR (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Ústav makromolekulární
chemie, Ústav organické chemie a biochemie
atd.) nabízí množství témat diplomových prací v oborech kvantová chemie, spektroskopie,
statistická termodynamika, počítačové simulace, elektrochemie, reakční kinetika a katalýza,
biofyzikální a koloidní chemie, biomakromolekulární chemie a chemie a fyzika polymerních
materiálů.
Vědeckovýzkumná činnost
Na katedře pracuje několik výzkumných týmů,
které se věnují následujícím tématům:
studium asociujících polymerů a elektroaktivních polymerních materiálů moderními
experimentálními, teoretickými a výpočetními
metodami
výzkum vztahů struktury a funkce biopolymerů pomocí fyzikálněchemických a výpočetních metod

Komplexní eigenmobility v elektromigračních oscilačních systémech. Na vodorovné
ose je koncentrace kyseliny fosforečné, na svislé ose je koncentrace cezia.
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Snímky bezbarvých krystalů bílkovin v polarizovaném světle, v němž se jasně
odliší krystalické a amorfní domény.

Micely blokového kopolymeru deponované
na povrchu slídy
– záznam z AFM
mikroskopu
Krystalová struktura komplexu DNA-vazebné domény lidského
transkripčního faktoru FOXO4 s DNA. Transkripční faktor FOXO4
je bílkovina, která aktivuje transkripci genů důležitých např. pro
ochranu buněk před oxidativním stresem, kontrolu buněčného dělení nebo řízenou buněčnou smrt (apoptózu).

Nové fluorescenční konjugované oligomerní prekurzory pro přípravu foto- a elektroresponzivních organokovových polymerů

Konformace roubovaného polyelektrolytu ve vodném prostředí získaná pomocí počítačového modelování metodou molekulové dynamiky
(silně hydrofobní páteř – modré monomerní jednotky, slabě hydrofobní
postranní řetězce – šedé neutrální a červené elektricky nabité jednotky,
malé protionty – žluté)

Snímky (AFM mikroskop) povrchů kompozitu děrově vodivého polyacetylenového polymeru a elektronově vodivého derivátu perylenu před a po expozici parám toluenu.
Rekrystalizací perylenového derivátu vzniká elektronově
vodivá vrstva na povrchu děrově vodivého polymeru.
Historie
Katedru založil v r. 1921 prof. Jaroslav Heyrovský (nositel Nobelovy ceny
za chemii v roce 1959), který v roce 1922 objevil polarografii.
V r. 1992 proběhla transformace na katedru fyzikální a makromolekulární chemie.

Snímky (elektronový mikroskop) kompozitů plazmonických zlatých nanočástic (temné objekty) a polovodivého polymeru typu
polyfenylenvinylenu připravených různými metodami
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Katedra organické a jaderné chemie

Syntéza v plynné fázi nového kationtu obsahující argon (hot article):
Gas-phase synthesis of the rare-gas carbene
cation ArCH2+ using doubly ionised bromomethane as a superelectrophilic reagent.
Chem. Commun., 2008, 4055-4057
Daniela Ascenzi, Paolo Tosi, Jana Roithová
and Detlef Schröder
Nová metoda přípravy ferocenových derivátů
(titulní strana):
Mo-catalyzed cross-metathesis reaction of propynylferrocene.
Eur. J. Inorg. Chem. 2008, 3911-3920.
T. Bobula, J. Hudlický, P. Novák, R. Gyepes,
I. Císařová, P. Štěpnička, M. Kotora
Syntéza nového typu molekulárních vodičů
(titulní strana):
Oligomers of “Extended Viologen”, p-Phenylenebis-4,4-(1-aryl-2,6-diphenylpyridinium), as
Candidates for Electron-Dopable Molecular
Wires
J. Org. Chem. 2005, 70, 405-412.
Michal Valášek, Jaroslav Pecka, Jindřich
Jindřich, Gérard Calleja, Peter R. Craig, and
Josef Michl.

Organická syntéza
Katedra se podílí na výuce ve třech typech studijních programů, ve formě prezenční i kombinované. Tyto programy zahrnují základní
bakalářský a navazující magisterský program.
Pomyslným vrcholem je pak zajištění doktorského studijního programu, jehož cílem je výchova vědců na světové úrovni.
Vědecké zaměření
Vědecko-výzkumná činnost na katedře organické a jaderné chemie zahrnuje témata sahající od klasické organické chemie až po využití
radioaktivních prvků v souladu s vývojovými
trendy.
studium sacharidů a terpenoidních sloučenin, zejména s ohledem na jejich potenciální
biomedicínské využití
vývoj nových reakcí zprostředkovaných sloučeninami přechodných kovů, asymetrické reakce a jejich využití v organické syntéze
supramolekulární chemie a její využití pro
přípravu chemických senzorů a molekulární
elektroniku
fytoremediace a syntéza značených sloučenin pro diagnostické účely
projekty zabývající se moderními analytickými metodami, které jsou v současnosti nezbytné; sem patří například nukleární magnetická

rezonance (NMR), hmotnostní spektrometrie
(MS) nebo infračervená spektroskopie (IR)
fundamentální výzkum v oblasti enantioselektivní syntézy a enantioselektivní příprava
biologicky aktivních latek pomocí organických
katalyzátorů (organokatalýza) – spolupráce
s univerzitami v Barceloně a Stockholmu
Dosažené výsledky jsou publikovány v prestižních zahraničních periodikách. Finanční
podpora pro řešení vědeckých projektů pochází z grantů získaných od grantových agentur
nebo ze speciálních programů pro rozvoj vědy
od jednotlivých ministerstev.
Šířka záběru výzkumné činnosti se odráží
i na kontaktech a spolupráci se zahraničními
pracovišti zabývajícími se podobnou problematikou. V rámci programu pro reciproční mezinárodní výměnu studentů ERASMUS mohou
studenti organické chemie část svých diplomových prací vypracovávat i na zahraničních
pracovištích, a tak získat cenné zkušenosti pro
další kariéru.
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Z řady publikací ve vědeckých recenzovaných časopisech z poslední doby, na kterých
se podíleli pracovníci katedry, se několik objevilo i na titulních stranách vědeckých časopisů, nebo byly označeny jako „hot article“:

Modelový experiment fytoextrakce ibuprofenu
jako farmaka kontaminujícího povrchové vody
v důsledku jeho širokého využití jako analgetika-antipyretika. Látka a její metabolity jsou
z organismu vylučovány močí a v čistírnách
odpadních vod nejsou odstraněny s dostatečnou účinností.

Mezi organické sloučeniny patří většina běžně
používaných léků. Jejich účinné složky však
po průchodu organismem mohou kontaminovat
odpadní a povrchové vody. Studium rostlinných
biotechnologií pro odstranění těchto kontaminantů představuje i využití kultur řas, jejichž
nedílnou součástí jsou experimenty zahrnující
záchyt a biotransformace ekopolutantů.
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Syntéza v plynné fázi nového kationtu obsahujícího argon

Nová metoda přípravy ferrocenových derivátů

Syntéza nového typu organických molekulárních vodičů

Historie a osobnosti
Katedra byla založena v r. 1905.
profesor Bohumil Raýman, první vedoucí (studoval u Adolfa
Wurtze a Charlese Friedela), zabýval se výzkumem sacharidů
profesor František Šorm, ředitel Ústavu organické chemie
a biochemie
profesor Jaroslav Staněk
profesor Alois Vystrčil
profesor Miloslav Černý
profesor Josef Pacák

Profesor Jaroslav Staněk v laboratoři

Všichni se věnovali studiu přírodních látek, jako jsou terpenoidní sloučeniny či sacharidy. Zejména činnost na poli sacharidů
byla velice plodná a vedla k světově uznávaným výsledkům.
Důkazem jsou dnes již klasické monografie monosacharidů
a oligosacharidů, které ve své době sloužily jako základní úvod
do této problematiky po celém světe. Mezi významné objevy
patří první syntéza 2-deoxy-2-fluorribózy, která se dnes masově
využívá v pozitronové emisní tomografii (PET).

Profesoři Josef Pacák a Miloslav Černý –
„škola v přírodě“
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Katedra učitelství a didaktiky chemie
portal.natur.cuni.cz/chemie/didaktika
ce látek z přírodních materiálů).
Členové katedry jsou zastoupeni ve významných mezinárodních organizacích – IUPAC,
IOSTE (International Organization for Science
and Technology Education), ESERA (European
Science Education Research Association), Division of Chemical Education EuCheMS.
Vědecké zaměření
V oblasti chemického vzdělávání:
kurikulární analýza vzdělávacích systémů
v rámci zemí EU
koncepce a příprava studijních a metodických
materiálů a jejich ověřování v praxi
tvorba, koncepce a ověřování nových laboratorních úloh s využitím moderních přístrojů
(dataloggery, modulární spektrofotometr)
aktivizační a kooperativní metody, projektové vyučování
statistické vyhodnocování a analýza výsledků přijímacích zkoušek z chemie na PřF UK
využití ICT v chemickém vzdělávání, tvorba
a ověřování multimediálních prostředků, digitalizace chemických experimentů, flexibilní
učebnice
tvorba on-line vzdělávacích kurzů v prostředí
MOODLE
učební úlohy ve výuce chemie
dotazníková šetření zaměřená na problematiku středoškolského vzdělávání

Učení chemie je hra!
Činnost katedry
příprava budoucích učitelů chemie v bakalářském, magisterském a doktorském studiu
garant bakalářských studijních oborů chemie
se zaměřením na vzdělávání (jednooborové
a dvouoborové), navazujících magisterských
studijních oborů učitelství chemie pro střední
školy (jednooborové a dvouoborové) a doktorského studijního programu vzdělávání v chemii
organizace a realizace doplňujícího pedagogického studia chemie pro absolventy chemických oborů, Univerzity třetího věku v oboru
chemie a přípravných kurzů z chemie pro studenty a absolventy středních škol se zájmem
o studium na PřF UK
příprava a realizace systému kurzů k aktuálním otázkám výuky chemie v rámci celoživotního vzdělávání učitelů chemie na středních
školách
organizace laboratorních cvičení s instrumentální technikou pro žáky středních škol
a vzdělávání talentovaných studentů středních
škol distanční formou
podíl na výzkumné práci v oblasti chemického vzdělávání v rámci České republiky
i ve spolupráci se zahraničím
řešení řady grantů a projektů podporovaných
z prostředků ESF, spolupráce se zahraničními
univerzitami a mezinárodními organizacemi
3D stereo projekční technika umožňuje využívání prostorové vizualizace 3D molekul a

simulací chemických dějů ve výuce chemie
Někteří pracovníci katedry jsou zapojeni
do výzkumu na neučitelských katedrách v oblasti biochemie (xenobiochemie, počítačové modelování biomolekul), fyzikální chemie (spektroskopie, studium systémů Ag nanočástic)
a organické chemie (NMR spektroskopie, izola-

V oblasti chemického výzkumu:
xenobiochemie
počítačové modelování biomolekul
izolace látek z přírodních materiálů,
NMR spektroskopie
SE(R)RS spektroskopie
studium přípravy a vlastností systémů Ag
nanonočástic
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu

Aktivní vyučování chemie nacvičujeme „na vlastní kůži“.
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v programu Adobe Flash
multimediální vzdělávací programy ve formě
off-line webu určené studentům a učitelům
středních škol
distanční kurzy a podpory pro on-line výuku
určené středoškolským učitelům, studentům
učitelských oborů a žákům středních škol
V oblasti chemického výzkumu:
zmapování metabolismu karcinogenního
azobarviva Sudanu I u člověka
potvrzení exprese CYP1A1 v lidské jaterní
tkáni
návrh realizace vícestupňové přípravy Ag
stabilních nanočásticových koloidů
vytipování vhodných molekul fungujících
jako spacer a zabraňujících denaturaci porfyrinových molekul při adsorpci na Ag povrch
měření „single molecules“ SE(R)RS spekter

Chemický pokus s názvem „ faraonovi hadi“
V oblasti chemického vzdělávání:
články v časopisech a recenzovaných sbornících národních a mezinárodních konferencí
publikace určené učitelům středních škol,
které vznikly na základě řešení projektů podporovaných z prostředků ESF
soubory nových úloh pro laboratorní cvičení

s využitím instrumentálních technik, ověření
možností využití dataloggerů a moderních měřicích přístrojů ve výuce na SŠ
studijní texty a soubory učebních úloh pro
různé úrovně chemického vzdělávání, včetně
celoživotního vzdělávání
chemické vzdělávací programy vytvořené

Chemická laboratoř katedry

Celoživotní vzdělávání učitelů chemie v praxi

Osobnosti historie
prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc. (*1927 ve Slaném),
emeritní profesor organické chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Významně se podílel na vývoji pozitronové
emisní tomografie (PET) první syntézou fluorglukózy. Zabývá
se problematikou výuky chemie. V letech 1962–63 přednášel na Universidad de Oriente v Santiagu de Cuba, kde byl
jmenován čestným profesorem. V roce 2004 byl vyznamenán
kolumbijským řádem „Al Merito“. 1965–67 vedoucí katedry
chemie na Pedagogické fakultě UK v Praze,1991–94 vedoucí

katedry učitelství a didaktiky chemie na Přírodovědecké fakultě
UK v Praze, 1990–94 prorektor Univerzity Karlovy v Praze. Je
autorem nebo spoluautorem 13 knižních publikací a byl odměněn cenou Českého literárního fondu.

Výsledky netradičních laboratorních
experimentů pro školní laboratoř

Na katedře dále působili RNDr. Josef Halbych, CSc., doc.
RNDr. Jan Sejbal, CSc. a RNDr. František Zemánek, kteří
kromě své odbornosti řadu let aktivně pracovali v Chemické
olympiádě na celostátní i mezinárodní úrovni.

prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc.
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Dějiny alchymie jako oblast výzkumu

12. století do latinské Evropy. Tato nauka se
odehrávala v laboratoriích, ale současně ji
provázely mystické směry zaměřené nikoli na
zušlechtění kovů, ale na zdokonalení člověka.
Bylo to široké spektrum zájmů, které způsobilo, že dodnes není všeobecně jednoznačná
definice alchymie. S vědomím tohoto faktu
naznačíme některé výzkumy dějin alchymie,
jak byly provedeny na Přírodovědecké fakultě
UK, přičemž uvedeme jen ty, jejichž výsledky
byly publikovány v mezinárodních odborných
časopisech.

Hermes Trismegistos, legendární zakladatel alchymie, jak ho zobrazuje kniha Viridarium chymicum (1624).
Toto dílo je proslulou sbírkou vynikajících rytin opatřených komentářem ve formě epigramu.

O alchymii soudí někteří odborníci, že to byl
skoro dvě tisíciletí jediný základní výzkum
v přírodních vědách, a přece se tato nauka nikdy nestala oborem vyučovaným na univerzitě. Nemalou roli přitom sehrály její nejčastěji
uváděné cíle – transmutace obecných kovů
ve zlato chemickou nebo metalurgickou cestou
a prodloužení života, přičemž žádného z nich
nedosáhla. Když ji koncem 18. století nahradila chemie, byla alchymie považována spíš
za pochybné počínání nehodné vědy. Přispěli
k tomu výrazně podvodníci, kteří se vydávali
za alchymisty. V českých zemích je příkladem
alchymisty mezinárodního měřítka Edward
Kelly (vl. jménem Talbot, 1555 – asi 1595/97),
který se stal vděčným námětem krásné literatury.

Jednou ze základních otázek týkajících se
praktikující alchymie je sama podstata údajné
transmutace kovů. Není pochyb o tom, že není
možná tak, jak ji alchymisté chtěli provádět.
Výsledkem těchto studií byl návrh základního
třídění používaných postupů, přičemž kritériem je produkt reakce, například čisté zlato vyredukované ze svých sloučenin, nebo naopak
slitina zlata s jinými kovy, kdy drahého kovu
zdánlivě přibylo. Existovaly také techniky, při
nichž byl obecný kov jen povrchově zbarven.
Další studie, která na tento výzkum navazovala, se věnovala výhradně produktům vydávaným za zlato, které ho však vůbec neobsahují.
Ve světových muzejních sbírkách je jen velmi
málo položek, které by byly označeny jako
alchymický drahý kov. Jedinou výjimkou jsou
mince a příležitostné medaile vyražené právě
z takového údajného kovu, kdy cílem bylo vy-

Hermes měl
zanechat svou
moudrost mimo
jiné v podobě
krátkého textu
vyrytého údajně
do smaragdu.
Pod názvem
Smaragdová
deska (Tabula
smaragdina) se
tajuplné formulace tradovaly
po staletí a také
doznaly symbolického vyjádření,
v tomto případě
v knize Viridarium chymicum.

Od druhé poloviny minulého století však historikové prokázali, že alchymie byla vědou,
která samozřejmě vycházela z dobových znalostí, ale vedly se v ní učené polemiky a rodily
se teorie. V poslední době se začíná rýsovat,
mimo jiné, linie vedoucí od středověkých primitivních korpuskulárních představ alchymistů až po atomovou teorii moderní doby, jak ji
zformuloval John Dalton (1766–1844).
Alchymie se objevila na třech kontinentech,
zprvu na přelomu letopočtu v Číně a nezávisle
také v helénistickém Egyptě, odkud prostřednictvím islámského světa přešla v polovině
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Alchymie se na našem území objevila přibližně na přelomu 14. a 15. století, přičemž její
nejstarší díla psaná latinsky byla zkoumána
již dříve. Výzkum na fakultě se zaměřil na nejstarší česky psaný alchymický rukopis známý
dnes jako „Cesta spravedlivá“ z roku 1457,
jehož autorem je pravděpodobně Jan z Lazu.
Na to později navázala analýza dvou alchymických návodů pocházejících z majetku Hynka
z Poděbrad (1452–1492), syna krále Jiřího. Po
staletí se tradoval Hynkův zájem o alchymii,
ale nebyly pro to doklady. Až koncem minulého století byly nalezeny opisy dvou návodů
z jeho majetku. Jejich prozkoumání z hlediska
popisovaných laboratorních technik naznačilo, že mohou být skutečně z 15. století.

Foto archiv autora

robit památku na zázrak transmutace. Po řadě
studií bylo v rámci dalšího výzkumu provedeno poprvé roztřídění všech dosud známých
mincí a medailí, jichž je přibližně sedmdesát
(některé ve více kusech), na ty, jejichž kov
vznikl opravdu v laboratoriu ať již jakkoli, zatímco u zbývajících šlo o dodatečně vytvořené legendy. Dosavadní pokusy o třídění byly
pouze chronologické. Jedna z těchto medailí,
bohužel dnes ztracená, byla vyražena ze zlata, které bylo údajně vyrobeno alchymickou
cestou na Pražském hradě dne 15. ledna 1648
v přítomnosti císaře Ferdinanda III. Vznik této
medaile je opředen řadou legend.

Představy o složení hmoty vycházely původně ze čtyř elementů řecké přírodní filozofie, vody, ohně, země a vzduchu. Tuto čtveřici zobrazuje rytina z knihy Viridarium chymicum, přičemž v ohni, vlevo nahoře, žije salamandr,
vzduch je vpravo nahoře, a země, zde realisticky zobrazená, stojí ve vodě. Kojenec v jejím náručí je záhadný
kámen mudrců alchymistů, který měl být podle některých názorů rovněž složen z těchto elementů.

Úplné dílo filozofie,
příprava kamene
mudrců, je znázorněno
na patrně nejslavnější
rytině z knihy Viridarium chymicum. Je to
další ukázka složité
symboliky alchymie.

Dalším českým alchymistou, jehož dílu byla
věnována pozornost, je Daniel Stolcius
(1597/99–po 1640), rodák z Kutné Hory, který
však svou nejslavnější knihu, „Viridarium chymicum“ (1624), napsal v cizině, kam odešel
po bitvě na Bílé hoře. V jeho osobě doznívá
ohlas nejslavnějšího období alchymie v českých zemích, totiž doby rudolfinské. Současný výzkum se zaměřuje na Michaela Maiera
(1569–1622), jednoho z lékařů císaře Rudolfa
II. Cílem je detailní analýza Maierova spisu „De
medicina regia“ vydaného v Praze roku 1609,
který se zachoval v cizině v jediném exempláři.
Toto dílo je směsí dobové alchymie a medicíny
a současně obsahuje životopisná data autora.
Na to by měly navazovat další studie alchymie
rudolfinské doby.
Některé výzkumy se věnovaly také závěrečné fázi alchymie a přechodu mezi alchymií a
chemií, takže bylo zkoumání podrobeno také
dílo posledního pražského alchymisty, Kryštofa Bergnera (1721–1793). V jeho době již
nastupovala chemie se svými objevy prvků,
jak skutečnými, tak mylnými. Práce shrnující
mylně objevené prvky, jichž je více než skutečných objevů, v určitém slova smyslu navázala
na dějiny alchymie.
Vladimír Karpenko
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na vhodně zvolenou biologicky aktivní molekulu. Ta by dopravila gadolinitý komplex k cílovým buňkám a takto by se zviditelnily např.
patologické tkáně. Dalším cílem je vývoj kontrastních látek měnících relaxivitu v závislosti na biochemických pochodech v organismu
nebo v závislosti na pH, teplotě, koncentraci
různých iontů či metabolických produktů.
Pro nás jako chemiky je nejdůležitější část,
která se týká návrhu struktur komplexujících
ligandů a jejich syntéza, příprava komplexů,
studium jejich struktury a vlastností v roztoku
s ohledem na jejich potenciální využití.
Struktura jednoho ze studovaných komplexů
je znázorněna na obr. 2 a jeho konjugát s dendrimerem (dendrimery jsou sférické, dobře
definované polymery) je znázorněn na obr. 3.
Závislosti relaxivit komerčně používané kontrastní látky, jednoduchého komplexu („monomeru“, obr. 2) a uvedeného konjugátu na
magnetickém poli jsou znázorněny na obr. 4.
Z uvedených grafů je zřejmý nárůst relaxivity
při klinicky používaných polích v případě makromolekulárních látek.
Obr. 1. Jeden z nejmodernějších tomografů instalovaný na spolupracujícím pracovišti IKEM
Výzkum nových kontrastních látek pro nukleární
magnetickou rezonanci
Skupina „Koordinační a bioanorganické chemie“ (prof. Ivan Lukeš, doc. Petr Hermann,
doc. Jan Kotek a dr. Vojtěch Kubíček z katedry
anorganické chemie)
Tomografie magnetické rezonance je v současné době velice rozšířená zobrazovací metoda
používaná především v klinické praxi. Fotografie jednoho z nejmodernějších tomografů
instalovaného na spolupracujícím pracovišti
IKEM je uvedena na obr. 1. Princip této metody
vychází z chování jader atomů vodíku v magnetickém poli. Na intenzitě magnetického pole
závisí i rozlišovací schopnost tomografů, která
je u těch nejběžnějších (pracujících s magnetickým polem 1,5 až 3,0 tesly) okolo 1 mm3.
Počet vyšetření touto metodou v celém světě
se odhaduje na 100 milionů ročně. Při více než
35 % těchto vyšetření se používají kontrastní
látky, které ještě dále zvýrazňují rozlišení tkání. Většina aplikovaných kontrastních látek
(asi 95 %) je založena na komplexech iontu
gadolinitého. Tento ion má sedm nepárových
elektronů a tedy mimořádně výhodné magnetické vlastnosti. Účinnost kontrastních látek se
hodnotí pomocí veličiny zvané relaxivita. Protože účinnost schválených kontrastních látek
je poměrně malá, na jedno vyšetření se podává
poměrně velká dávka (cca 5 g) kontrastní látky. Teoretické výpočty ukazují, že relaxivita by
mohla být až 20krát větší. Uvedenou tematikou se zabývá řada vědeckých týmů v Evropě
i jinde ve světě, a to jak na univerzitách, tak

v laboratořích farmaceutických firem. Tento vědecký zájem je orientován do několika
oblastí, jako jsou stabilita komplexů in vivo
a s ní související toxicita, zmíněná účinnost
kontrastních látek a dále oblast biomedicínského výzkumu. V této oblasti se pokusné
tomografy mohou dostat téměř až na buněčné rozlišení (cca 1 μm3). Velký zájem je o cílené kontrastní látky, které by byly navázány

Na uvedeném projektu spolupracujeme s řadou
pracovišť u nás (IKEM, Ústav experimentální
medicíny AV ČR) i v zahraničí (projekty COST
a projekty v 6. rámcovém programu EU, např.
Diagnostic Molecular Imaging [DiMI] nebo
European Molecular Imaging Laboratories
[EMIL]). Na řešení projektu se podílí celá řada
doktorandů a studentů magisterského stupně (obr. 5). Více informací je uvedeno na naší
webové stránce http://www.natur.cuni.cz/
anorchem/19/index.htm

Obr. 2
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Obr. 3
Konjugát jednoho ze studovaných komplexů
s jeho dendrimerem (dendrimery jsou sferické,
dobře definované polymery).

Foto archiv autorů

Obr. 4
Závislosti relaxivit komerčně používané kontrastní látky, jednoduchého komplexu („monomeru“, obr. 2) a uvedeného konjugátu na
magnetickém poli. Z uvedených grafů je zřejmý nárůst relaxivity při klinicky používaných
polích v případě makromolekulárních látek.

Obr. 5.
Na řešení projektu se podílí celá
řada doktorandů a studentů magisterského stupně.
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Obr. 2. Luminiscence porézního křemíku
po ozáření UV světlem

Obr. 1. Boční řez vrstvy porézního křemíku v elektronovém mikroskopu

nanostrukturním materiálem, u něhož byl
potvrzen vliv kvantového rozměrového jevu
na vznik fotoluminiscence ve viditelné oblasti. Tato interpretace, která stimulovala mimořádný zájem o další nanostrukturní materiály,
byla v krátké době doplněna řadou dalších
možných mechanismů vysvětlujících chování
a vlastnosti nanostruktur. V případě porézního
křemíku bylo důležité potvrzení vlivu povrchových stavů, zejména těch, které podmiňují vysokou chemickou reaktivitu tohoto materiálu.

Moderní materiály pro analytickou chemii
Ivan Jelínek, Jindřich Jindřich, Daniel Nižňanský, Juraj Dian

Příkladem úspěšně realizovaného výzkumu (GA ČR 203/06/0786, MSM 0021620835
a MSM 0021620857) je příprava, charakterizace a studium senzorických vlastností porézního křemíku. Luminiscence materiálů na bázi
křemíku má velký význam zejména z hlediska
možnosti dosažení přímé materiálové kompatibility mikroelektronických a optoelektronických prvků. Tato kombinace by umožnila
výrazné zvýšení operační rychlosti elektronických zařízení bez nutnosti dalšího navyšování
hustoty integrace. Porézní křemík byl prvním

Foto archiv autorů

Jedním z perspektivních směrů rozvoje analytické chemie je příprava nových materiálů, které lze uplatnit při konstrukci detektorů a senzorů biologicky aktivních látek, především
léčiv, biomarkerů závažných onemocnění,
látek toxických pro lidskou populaci a životní
prostředí včetně vojensky zneužitelných bojových prostředků chemických a biologických.
V této oblasti výzkumu se významně prosazují
moderní fyzikální a chemické směry, umožňující připravit materiály se zcela novými vlastnostmi – v současnosti především nanostrukturní materiály.

Obr. 3. Luminiscenční aparatura pro studium senzorové odezvy
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Obr. 4. Časový průběh intenzity fotoluminiscenční senzorové odezvy porézního křemíku
na různé koncentrace metanolu v plynné fázi

Nepatrné rozměry jednotlivých krystalů, velký vnitřní povrch (obr. 1) a vysoká reaktivita
s kyslíkem jsou základními příčinami posuvu
fotoluminiscence do viditelné oblasti.
V současné době lze považovat za prokázané,
že k absorpci budícího záření dochází v křemíkových nanokrystalech a k viditelné fotoluminiscenci při pokojových teplotách dochází
z povrchových stavů nanokrystalů. Výsledkem
je intenzivní emise červeného světla po osvitu
ultrafialovým zářením (obr. 2). Závislost fyzikálních vlastností porézního křemíku na aktuálním chemickém složení okolí při povrchu,
která v současnosti představuje hlavní překážku pro optoelektronické aplikace, je zásadní
pro jeho využití jako senzoru chemických látek. Fotoluminiscenční aparatura pro studium
senzorové odezvy je zobrazena na obr. 3. Změna intenzity luminiscence porézního křemíku
závisí na typu i skupenství detegovaných látek. Bylo prokázáno, že při detekci v kapalné
fázi je koncentrace sledovaných látek v porézní matrici určena jejich aktuální koncentrací
v roztoku. Při detekci v plynné fázi je primárním dějem, zvyšujícím mimo jiné i citlivost
odezvy, kapilární kondenzace analytu v porézní matrici. Příklad úspěšné aplikace křemíkového senzoru pro detekci par metanolu, běžně
používaného toxického rozpouštědla a aditiva
automobilových paliv, je uveden na obr. 4.

Obr. 5. Mechanismus modifikované senzorové odezvy porézního křemíku derivatizovaného cyklodextrinem
bíhá v současné době, je sol-gelová matrice na
bázi oxidu křemičitého, modifikovaná deriváty
cyklodextrinu s navázaným fluoroforem. Tento
typ materiálu pro detekci opět využívá vysoké
sorpční kapacity vlastní matrice, schopnosti
derivátů cyklodextrinů vázat selektivně různé
typy nízkomolekulárních organických látek
a dále jeho schopnosti modifikovat fluorescenční odezvu navázaných molekul.

Skupina, zabývající se vývojem materiálů perspektivních pro analytickou chemii, je interdisciplinární a sdružuje pracovníky základních
chemických a fyzikálních oborů – anorganickou a organickou chemii při přípravě a derivatizaci nových materiálů, chemickou fyziku
a analytickou chemii při strukturní charakterizaci, teoretickém popisu vlastností a testování senzorových vlastností připravených
materiálů.

Chemickou derivatizací povrchu porézního křemíku lze zvýšit jeho operační stabilitu a také
zvýšit selektivitu odezvy. Např. při modifikaci
povrchu deriváty cyklodextrinu (obr. 5, 6) byla
zjištěna zvýšená selektivita a citlivost vůči
aromatickým sloučeninám, které z toxikologického hlediska patří mezi velmi nebezpečné
průmyslové polutanty.
Dalším typem materiálu s perspektivními senzorovými vlastnostmi, jehož příprava, charakterizace a studium analytických vlastností pro-

Obr. 6. Fotochemická derivatizace porézního křemíku
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Enantioselektivní adice allyltrichorsilanu na benzaldehyd probíhají s 96% enantiomerním přebytkem
Centrum základního výzkumu – LC 06070
Struktura a syntetické aplikace komplexů přechodných kovů
Skupina „Katalýza v organické syntéze“ (prof.
Martin Kotora z katedry organické a jaderné
chemie) a skupina „Organoprvkové chemie a
katalýzy“ (doc. Petr Štěpnička z katedry anorganické chemie)
Katalýza, ať již zprostředkovaná komplexy přechodných kovů či některými druhy organických
sloučenin, hraje v dnešní době rozhodující roli
v organické syntéze směřované k základnímu
výzkumu i v průmyslovém měřítku. Činnost
v této oblasti má dva vzájemně související cíle:
a) vývoj nových reakcí, kterými by bylo možné
provádět požadované syntetické transformace
sloučenin s vysokou selektivitou a za mírných
podmínek; a b) vývoj enantioselektivních reakcí, které umožní přípravu opticky čistých
látek. Tento druhý cíl má zásadní význam pro
syntézu enantiomerně čistých léčiv ve farmaceutickém průmyslu. Nedílnou součástí těchto
aktivit je strukturní charakterizace nových katalyzátorů a studium reakčních mechanismů,
které jsou podstatné pro pochopení a úspěšné
provádění výše zmíněných reakcí.

Pracoviště na PřF UK spolu úzce spolupracují
a vzájemně se doplňují v několika oblastech
zahrnujících především přípravu nových organokovových sloučenin a komplexů a studium
vlastních reakcí katalyzovaných sloučeninami přechodných kovů, zejména pak Zr, Mo,
Fe, Ru, Co, Rh, Ni, a Pd. Další oblastí, která
spadá tematicky jak do katalýzy, tak do studia strukturních vlastností katalyzátorů, je
vývoj asymetrických reakcí zprostředkovaných
N-oxidy pyridinů (GA ČR 203/08/0350) a syntéza kruhově pnutých sloučenin (Dewarových
benzenů) obsahujících ferrocenový skelet (IAA
401110805).
Pracoviště na katedře organické a jaderné chemie (skupina prof. Kotory) se zabývá studiem
především v následujících oblastech: Za prvé,
přípravou nových heterocyklických sloučenin
heterocyklotrimerizací alkynů s nitrily s cílem

získat nové chirální sloučeniny přímo využitelné v enantioselektivní katalýze v organické
chemii a její aplikací v syntéze přírodních sloučenin. Za druhé, katalytickou cykloizomerizací
α, ω -dienů vedoucí k cyklickým sloučeninám
a dále ke štěpení neaktivovaných C-C vazeb a
s tím spojenými molekulárními přesmyky uhlíkatých řetězců. Tato oblast je zajímavá z hlediska základního výzkumu týkajícího se reaktivity a aktivace jednoduchých vazeb uhlík-uhlík.
Za třetí, přeměnou a funcionalizací násobných
vazeb s užším zaměřením na metatetické reakce, jejichž cílem je syntéza funkcionalizovaných alkenů a alkynů. Do této oblasti spadá,
například, syntéza modifikovaných biologicky aktivních sloučenin nesoucí perfluorované řetězce, které zlepšují jejich metabolické
a transportní vlastnosti, nebo vývoj nové obecné metody pro přípravu alkynylmetallocenů.
Za čtvrté, přípravou a studiem vlastností různých ferrocenových konjugátů. Jako příklad
zde poslouží syntéza pnutých [2.2.0]bicyklických systémů (Dewarovy benzeny) z alkynů
a studium jejich chemických a fyzikálních
vlastností a aplikací v organické syntéze.
Výzkumný tým doc. Štěpničky z katedry anorganické chemie se zaměřil především na design a syntézu nových ferrocenových ligandů
a na následné studium jejich koordinačních
a katalytických vlastností. Připraveny byly kupříkladu různé fosfinoferrocenové amidy, které
byly následně studovány jako ligandy pro koordinační sloučeniny vybraných přechodných
kovů a dále pro vybrané palladiem katalyzované reakce (Suzukiho-Miyaurova spojovací
reakce pro achirální ligandy a enantioselektivní allylová substituce pro ligandy chirální).

Důvodem založení centra (MSM LC 06070), které se zabývá uvedenou tematikou, byla snaha
spojit úsilí pracovišť s podobnou specializací
a s cílem shromáždit nové poznatky základního
výzkumu v rychle se rozvíjející oblasti chemie
přechodných kovů zaměřené na katalytické
reakce. Zakládajícími členy výzkumného centra jsou pracoviště v následujících institucích:
i) katedra organické a jaderné chemie (prof.
RNDr. Martin Kotora) a katedra anorganické
chemie (doc. RNDr. Petr Štěpnička) Přírodovědecké fakulty UK v Praze, ii) Ústav organické
chemie VŠCHT v Praze (prof. Ing. Dalimil Dvořák), iii) Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (RNDr. Michal Horáček) a iv) Ústav chemických procesů
AV ČR (doc. Ing. Jan Čermák).
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Příklady krystalových struktur dvou palladnatých komplexů s homologickými, pyridylem-substituovanými amidofosfiny

Kromě sloučenin s donorovými skupinami
v amidové části byly připraveny také ligandy
nesoucí polární skupiny na amidovém dusíku
(např. hydroxyalkylové a aminokyselinové).
Jejich přítomnost zvyšuje rozpustnost ligandů
a katalyzátorů z nich připravených v polárních
prostředích, a umožňuje tak přesunout katalýzu do ekologicky šetrných vodných prostředí.
Skupina se dále zaměřuje na design katalyzátorů pro synteticky významné reakce, při nichž
vznikají C-C vazby. Při přípravě katalyzátorů se
využívá depozice palladia na mezoporézní molekulová síta nesoucí donorové skupiny vhodné pro stabilizaci katalyticky aktivní kovové
složky (spolupráce s ÚFCH JH AV ČR, projekt
GA ČR 104/09/0561).
Spolupráce týmů z PřF UK již vedla k publikaci
mnoha článků, z nichž některé byly vybrány
na titulní strany prestižních mezinárodních
odborných časopisů.

Vlevo titulní strana European Journal of Inorganic Chemistry s námětem metateze alkynylferrocenů a alkynů,
vpravo titulní strana Dalton Transactions poukazující na koordinační proměnlivost izomerních ferrocenových
fosfinoamidových ligandů
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Významné projekty

proteinové povahy (obr. 2), při jejichž výzkumu dosahuje naše skupina mezinárodně uznávaných výsledků. Hledáme zejména chemické
látky aktivující zabíječské buňky prostřednictvím těchto receptorů, které se potom mohou
stát účinnými látkami v protinádorových terapiích. Jde zejména o sacharidové dendrime-

Na uvedených výzkumných projektech spolupracujeme s řadou pracovišť u nás (Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.) i v zahraničí
(univerzity v Hamburku, Kielu, Udine, Německé centrum pro výzkum rakoviny v Heidelbergu). Náš výzkum je podporovaný výzkumným
záměrem MŠMT ČR, výzkumným centrem
„Centrum cílených terapeutik“ MŠMT ČR a evropskými projekty (EU Spine 2 Complexes).
Více informací je uvedeno na webových stránkách katedry biochemie https://www.natur.
cuni.cz/chemie/biochem.

Obr. 1
Výzkum nových přirozených látek s protinádorovými účinky, šetrných k organismu pacienta

Obr. 2
Obr. 3

Skupina „Molekulárních interakcí a biotransformací léčiv“ (prof. Karel Bezouška, prof. Marie
Stiborová, prof. Jiří Hudeček, doc. Petr Hodek
z katedry biochemie)
Nádorová onemocnění představují společně s kardiovaskulárními chorobami největší
ohrožení pro populace ve většině ekonomicky
vyspělých zemí. Přestože jsou na jejich léčení
každoročně vynakládány nemalé finanční prostředky, je celkový pokrok v léčbě těchto závažných chorob velmi pomalý. Je to dáno zejména
tím, že klasické přístupy k léčbě nádorů jsou
takřka vždy velmi málo šetrné vůči přirozené
obraně člověka a jeho vlastnímu imunitnímu
systému. Ten necitlivým způsobem narušují,
a tak dále snižují možnosti pacientů vznik nádoru potlačit a nakonec nádorové buňky zcela
eliminovat.
V poslední době je proto patrná snaha modifikovat léčebné postupy při nádorových onemocněních tak, abychom látkami aplikovanými pacientům pouze pomohli aktivovat jejich
vlastní systém přirozené obrany a pacient se
mohl s nádorem vyrovnat vlastními silami,
bez nezbytnosti použití jedovatých látek nebo
nebezpečného záření. Klíčovými buňkami
účastnícími se těchto přirozených obranných
procesů každého z nás jsou přirozené zabíječské buňky, jejichž unikátní schopnost napadat
a zabíjet buňky nádorové je pro naši obranu
naprosto nezbytná (obr. 1). Tyto přirozené zabíječské buňky bývají velmi aktivní u mladších
jedinců, které chrání také před virovými a bakteriálními infekcemi a slouží k regeneraci tkání a odstranění odumřelých buněk. U starších
jedinců a jedinců žijících stresujícím životním
stylem může být ovšem aktivita těchto buněk
snížena. Pro znovuobnovení aktivit těchto
buněk jsou klíčové jejich povrchové receptory

ry, v nichž jsou molekuly sacharidů vázány
na bohatě větvených syntetických kostrách
(obr. 3). Skupina se dále detailně zabývá
molekulárními mechanismy chemických přeměn protinádorových léčiv v organismu s cílem najít takové látky, které zůstávají aktivní
i v cílových nádorových tkáních.

Polymerní nanostruktury reagující na vnější
podněty
Výzkumný tým vedený prof. K. Procházkou (doc.
Z. Limpouchová, dr. F. Uhlík, dr. J. Kuldová, dr.
M. Štěpánek, dr. P. Matějíček spolu se studenty bakalářského, magisterského a doktorského
studia) z laboratoře speciálních polymerů katedry fyzikální a makromolekulární chemie se
dlouhodobě zabývá studiem spontánní asociace
amfifilních kopolymerů a výzkumem vlastností
vzniklých asociátů (nanočástic), které mohou
najít uplatnění buď jako funkční komponenty
v moderních nanotechnologiích, nebo jako nosiče léčiv při jejich cíleném transportu v živých
organismech. Výzkumná skupina získala řadu
národních (cca 25) i mezinárodních (5) grantů, včetně prestižního grantu EU (Marie Curie
RTN „POLYAMPHI“) a publikovala cca 100 původních studií v renomovaných mezinárodních
časopisech.
V současné době provádí tým fyzikálněchemický výzkum několika typů funkčních poly-

merních materiálů. Syntetické polymerní látky
sehrávají dnes důležitou úlohu ve všech oblastech lidské činnosti, nicméně jejich význam
je daleko obecnější, protože k biopolymerům
náleží také řada biologicky významných sloučenin (DNA, proteiny, polysacharidy atd.). Polymery obsahují ve svých obřích molekulách
(makromolekulách) dlouhé (obvykle flexibilní,
tj. ohebné a celkem pohyblivé) lineární řetězce
tvořené jedním nebo několika typy mnohonásobně se opakujících stavebních (monomerních) jednotek. Polymerní řetězce mohou být
lineární, rozvětvené nebo prokřížené (prostorově propojené). Polymery obsahující pouze
jeden typ jednotek nazýváme homopolymery, řetězce tvořené dvěma a více jednotkami
označujeme jako kopolymery, přičemž různé
jednotky se mohou opakovat v řetězci pravidelně nebo nahodile (alternující nebo nahodilé
kopolymery), nebo mohou být uspořádány do
delších opakujících se úseků (bloků). Flexibilita a konektivita (spojitost) řetězců, která je důsledkem propojení mnoha stavebních jednotek
jednoduchými kovalentními vazbami umožňu-
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jícími rotaci částí řetězce, vede k astronomicky
vysokému počtu možných konformací a propůjčuje polymerům unikátní vlastnosti, kterými se odlišují od nízkomolekulárních látek.
V naší laboratoři se intenzivně zabýváme studiem chování amfifilních blokových a roubovaných kopolymerů ve vodných roztocích jak
experimentálně, tak teoreticky a zejména pak
pomocí počítačových simulací. Námi studované lineární blokové kopolymery obsahují
menší počet (obvykle dva až tři) dlouhých lineárních úseků (bloků) tvořených stejným typem stavebních jednotek, např. jeden polykaprolaktonový (PCL) a jeden poly(oxyetylenový)
blok (POE). Oba bloky se liší hydrofobicitou
– PCL je hydrofobní a není rozpustný ve vodě,
zatímco POE je hydrofilní, ve vodě rozpustný
polymer. Roubované kopolymery obsahují základní řetězec čili páteř tvořenou jedním typem
jednotek a několik postranních řetězců (roubů)
druhého typu a vykazují vlastnosti podobné
blokovým kopolymerům. Studované blokové
kopolymery se obvykle ve vodě nerozpouštějí, nicméně různými poměrně jednoduchými
postupy (dialýzou, titrací apod.) lze připravit
sférické polymerní asociály (např. micely) obsahující desítky až stovky polymerních řetězců. Polymerní micely jsou podobné micelám
mýdel a surfaktantů, jsou však mnohem větší.
Obsahují kompaktní jádro tvořené nerozpustnými PS bloky a rozpustnou POE slupku, která zajišťuje jejich rozpustnost ve vodě. Jsou-li
oba bloky biokompatibilní a biodegradabilní
(tj. netoxické a v organismu odbouratelné),
jak je tomu v případě PCL a POE, lze do hydrofobního PCL jádra solubilizovat (rozpustit)
hydrofobní léčiva (např. doxorubicin používaný k léčbě zhoubných nádorů), která jsou ve
vodném prostředí nerozpustná, a využít micely
k jejich dopravě v krevním řečišti.
V naší laboratoři zkoumáme také interakce
polymerů, kopolymerů a jejich nanočástic
s nízkomolekulárními látkami. Jako prakticky
důležitý příklad lze uvést studium interakce
metallakarboranů s blokovými kopolymery
obsahujícími POE blok. Karborany jsou sloučeniny boru, uhlíku a vodíku, vytvářející velice
rigidní klece unikátních chemických vlastností. Zajímavé je, že vodíkové atomy vázané na
atomy boru nesou částečný záporný náboj.
Metallakarborany obsahují navíc vícemocné
kovové kationy. Jeden z nejvíce používaných,
tzv. COSAN, je tvořen dvěma karboranovými
klecemi obklopujícími kation Co3+ (obr. 1).
Karborany se používají při léčbě nádorových
onemocnění a nedávno byly identifikovány
jako velice účinné inhibitory HIV proteázy.
Bylo zjištěno, že několik molekul metallakarboranů spolehlivě zablokuje její aktivní centrum. V naší laboratoři jsme objevili, že karborany vytvářejí nerozpustný komplex s POE.
Prostým smícháním roztoku COSANu a NaCl
s blokovým ve vodě rozpustným kopolymerem

polyoxyetylen-b-poly(metakrylová kyselina),
POE-PMA, se nám podařilo připravit stabilní
nanočástice vhodné velikosti, obsahující nerozpustné jádro tvořené komplexem COSANu a
POE a rozpustnou PMA slupkou, které by mohly být v budoucnu využity při léčbě AIDS.

Obr.1. Chemická struktura anionu metallakarboranu
COSANu. Kation kobaltu je označen modře, borové
atomy jsou označeny oranžově, uhlíkové černě, vodíkové atomy nejsou pro lepší přehlednost uvedeny. Metallakarboran má záporný jednotkový náboj, protože
každá karboranová klec nese 2 záporné náboje a centrální kation kobaltu má 3 kladné náboje. Ve vodných
roztocích je COSAN úplně disociován.

Příkladem kombinace experimentálního studia a počítačového modelování je studium
zajímavého konformačního chování polyelektrolytů (PE) ve vodných roztocích. Polyelektrolyty jsou velice významné vysokomolekulární
sloučeniny, které ve svých řetězcích obsahují
určité množství buď permanentně nabitých
(–SO3, -N(CH3)3+), nebo ionizovatelných skupin (-COOH, -NH2). Vlastní polymerní řetězec by
obvykle byl bez jejich přítomnosti značně hydrofobní a proto ve vodě nerozpustný (v případě
poly(metakrylové kyseliny) se bez přítomnosti
karboxylové skupiny jedná o nepolární řetězec alkanového typu). Voda tedy obecně není
příliš dobrým rozpouštědlem polyelektrolytů
a výsledkem kompromisu mezi hydrofobním
charakterem polymerního řetězce a hydrofilním charakterem nabitých skupin je zajímavé
konformační chování v závislosti na obsahu
nabitých skupin, teplotě a dalších faktorech
(v případě slabých PE, obsahujících např. skupiny –COOH, závisí konformace silně na pH
a iontové síle, protože ty určují stupeň ionizace). Konformační chování PE lze stručně
charakterizovat takto: Vysoce nabité PE řetězce jsou silně natažené v důsledku elektrostatického odpuzování souhlasně nabitých
skupin, přestože je odpuzování částečně
kompenzováno (stíněno) přítomností malých
protiontů, které se pohybují v roztoku v blízkosti polymerního řetězce (dochází přitom
k jejich částečné kondenzaci na řetězci). Veli-

ce málo nabité řetězce jsou silně sbalené (kolabované) a může dojít i k jejich „vysrážení“
z roztoku. Velice zajímavé chování nastává
při středních stupních ionizace. Vytváří se tzv.
struktura perlového náhrdelníku, kdy v rámci
jednoho řetězce se vytvoří několik silně sbalených globulárních útvarů, které jsou propojeny
kratšími nataženými částmi řetězce a výsledná
struktura připomíná šňůru perel navlečených
na niti. Jednotlivé typy uvedených struktur si
lze celkem snadno představit. Proto jako ilustrativní příklad použití simulací uvádíme na
obr. 2 výsledky zajímavějšího studia složitějších roubovaných kopolymerů obsahujících
hydrofobní polymerní páteř a hydrofilní postranní řetězce (rouby). Jedná se o tzv. momentky získané pomocí počítačových simulací (metodou molekulární dynamiky). Vidíme
konformace připomínající vzájemně propojené
intramolekulární micely vznikající v rámci jedné makromolekuly. Podobné struktury existují
jak v případě neutrálních ve vodě rozpustných
roubů (např. POE), tak PE roubů (např. PMA).
Chování kopolymerů obsahujících PE je však
mnohem bohatší než chování neutrálních polymerů. Konformace PE řetězců a na nich závislé vlastnosti PE systémů jsou velice citlivé
na vnější stimuly (změny pH, iontové síly, teploty, ozáření apod.); toho lze využít k různým
funkcím polymerních systémů obsahujících
polyelektrolyty v oblasti moderních nanotechnologií.
Detailní studium chování polyelektrolytů – jak
experimentální (pomocí rozptylových, spektroskopických, elektrochemických a separačních
metod, mikroskopie atomárních sil apod.),
tak pomocí počítačových simulací (Monte Carlo, molekulová dynamika atd.) –, kterému se
věnujeme v naší laboratoři, patří k prioritním
trendům celosvětového výzkumu a poskytuje
cenné poznatky pro poměrně širokou oblast
daleko přesahující polymerní vědu, protože
většina významných biopolymerů (DNA, řada
proteinů atd.) obsahuje nabité skupiny, a jsou
to tedy polyelektrolyty.

Obr. 2. Zajímavé konformace roubovaných kopolymerů obsahujících hydrofobní páteř a hydrofilní rouby v závislosti na rozpouštěcí schopnosti použitého
rozpouštědla (kterou označujeme termínem kvalita
rozpouštědla). Obrázky jsou výsledky počítačového
modelování (tzv. momentky zachycené v průběhu molekulárně dynamické simulace).
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Sekce geografie

vod, či změny krajinného rázu, dále sociální
a ekonomické transformace, územní plánování a urbanismus, evropská integrace nebo
demografická reprodukce. Nedílnou součástí
výzkumů na geogafické sekci je využití dat
dálkového průzkumu Země a aplikace geografických informačních systémů. Geografie je
schopna pojmout širokou škálu současné problematiky ve sféře přírodní i sociální. Interakce
mezi jednotlivými geografickými disciplínami
umožňuje oboru vyjadřovat se k aktuálním
problémovým otázkám vědy (podrobněji viz
jednotlivé katedry).

Česká republika na družicovém snímku
Geografie byla na Přírodovědecké fakultě UK
tvořena původně dvěma katedrami, a to katedrou ekonomické a regionální geografie a katedrou fyzické geografie a kartografie. Dnes se sekce
skládá ze čtyř kateder, z geografické knihovny
a mapové sbírky. Pod svojí správou má i katedru tělesné výchovy, která má celofakultní
statut.

Studovány jsou mimo jiné dopady klimatických změn, kvalita a znečištění povrchových

V tomto komplexním oboru se na svoji profesní dráhu připravují budoucí vědci a učitelé.
Geografové nacházejí uplatnění v rezortních
institucích i v komerční sféře; za všechny lze
jmenovat Český hydrometeorologický ústav,
Český statistický úřad, agenturu CZECHINVEST, Centrum regionálního rozvoje a kartografická nakladatelství. S ohledem na podporu
mezioborového výzkumu se naši absolventi
uplatňují i v ústavech akademie věd jiných
vědních oborů. Geografové pracují i v různých
oblastech společenského života, včetně politické scény na nejvyšších úrovních.

Studentská exkurze

Od počátku devadesátých let minulého století
prodělala geografie poměrně významný rozvoj.
V roce 1990 končilo svá studia 40 studentů ve
třech magisterských oborech a výuku zajišťovalo 22 pedagogů. V současné době nabízí
geografie 10 studijních oborů v bakalářském
stupni studia, do nichž přijímá na 200 studentů; v navazujícím dvouletém magisterském programu nabízí devět studijních oborů.
V doktorském studiu se nabídka rozšířila na
šest oborů. Na čtyřech katedrách je celkem 98
zaměstnanců (nepočítaje externí pracovníky),
z toho je 66 pedagogů.
Mezi priority sekce patří rozvoj vědy a výzkumu, včetně pěstování mezioborové spolupráce.
Ve výuce se klade důraz především na doktorské studium. Nezbytným předpokladem pro
další rozvoj všech sekčních pracovišť je kvalitní personální zajištění, materiální základna
pro výzkum a postupné stavební rekonstrukce
pracovišť.
Vědecké týmy geografů participují při řešení
celé řady environmentálních a společenských
problémů, a to jak v Česku a Evropské unii, tak
v jiných částech světa (např. v Peru, Kyrgyzstánu, Himálaji). Zabývají se rizikovými procesy ve sféře přírodní (např. sesuvy, povodně)
i sociální (např. migrace, populační prognózy).
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Foto archiv sekce geografie

Výuka GIS v počítačové učebně
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Katedra aplikované geoinformatiky
a kartografie
interaktivní kartografické produkty, kartografické výstupy na internetu
distribuce prostorových dat s využitím webových služeb
aplikace výpočetní geometrie v kartografii
digitální fotogrammetrie
vývoj softwaru pro automatizovanou kartografickou generalizaci
vývoj softwarových řešení pro zpracování digitálního obrazu
metodika mapování a tvorby map velkého
měřítka, geodetické výpočty a měření
globální navigační satelitní systémy (Galileo,
GPS, Glonass)

Terénní cvičení z kartografie, Staré Město pod Sněžníkem
Činnost katedry
Katedra se podílí na výuce bakalářského studijního programu Geografie a kartografie,
zajišťuje výuku navazujícího magisterského
studia v oboru Kartografie a geoinformatika a
doktorského studijního programu Kartografie,
geoinformatika a dálkový průzkum Země.
Výuka se soustřeďuje zejména na oblast geoinformačních systémů, dálkového průzkumu
Země, kartografie, geodatabázových systémů
a moderních metod prezentace a distribuce
geografické informace.
Mezi významné aktivity katedry patří budování infrastruktury prostorových dat (Spatial
Data Infrastructure, SDI) geografické sekce.
Jedná se o návrh metodických postupů zaměřených na organizaci a archivaci geografických
prostorových dat heterogenního charakteru
do ucelené a uživatelsky snadno přístupné infrastruktury. Katedra se také zabývá vývojem
vlastních softwarových řešení z oblastí GIS,
dálkového průzkumu Země a digitální kartografie.
Důležitým projektem katedry je zřízení a provoz dvou vlastních stanic pro příjem družicových dat. Stanice MSG přijímá data z družic
Meteosat druhé generace (MSG) poskytovaná
společností EUMETSAT. Stanice MERIS umožňuje příjem dat z družice ENVISAT, která je pro-

vozována Evropskou kosmickou agenturou.
Od roku 2008 katedra zahájila užší spolupráci
s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), a to
jak v oblasti vzdělávání, tak výzkumu. Prvními
výsledky byly dva týdenní semináře v oblasti
dálkového průzkumu, kterých se zúčastnili odborníci a studenti z téměř celé Evropy.
V oblasti výuky katedra také rozvíjí mezinárodní spolupráci s partnerskými univerzitami
v rámci projektu Sokrates/Erasmus. Již několik
let má uzavřeny bilaterální smlouvy s katedrou kartografie Polytechnické univerzity ve
Valencii a také s katedrou plánování a rozvoje
Univerzity v Aalborgu.
Vědecké zaměření
V základním a aplikovaném výzkumu se pracoviště věnuje různorodým tématům, jako je
např.:
pořizování dat metodami dálkového průzkumu Země, jejich zpracování a analýza s využitím geoinformačních systémů
aplikace geoinformačních nástrojů při monitorování krajiny a změn využití krajiny
tematická, historická, digitální a matematická kartografie, státní mapové dílo
2D a 3D vizualizace prostorových informací,
vytváření prostorových modelů
prostorové databáze a jejich aplikace, např.
SDI
tvorba a hodnocení kartografických produktů

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
příprava metod pro získávání a distribuci aktuálních údajů o území v krizových situacích
(projekt TANGO, EC FP6)
výzkum dlouhodobých změn využití krajiny
(LAND USE/LAND COVER CHANGE)
vytvoření Informačního systému Botanické
zahrady PřF UK v Praze
spolupráce na tvorbě Atlasu krajiny ČR
podíl na výzkumu suburbanizace a „urban
sprawl“ v České republice
simulační modely rozvoje území
mapování sněhové pokrývky z družicových
dat (projekt FLOREO, ESA)
modelování funkce říční nivy pomocí geoinformačních technologií
kartometrické studie starých map Českých
zemí (grant GA ČR)
uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie (grant GA UK)
podpora a rozvoj aktivit v oblasti budování
kapacit v dálkovém průzkumu Země (projekt
GEONETCAB, EC Fp7)
členství v EARSeL (Evropská asociace laboratoří DPZ)

Ukázka studentské práce:
3D model kapličky
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Foto archiv katedry

Kartometrická
analýza Vogtovy
mapy Čech (1712):
Izočáry měřítka
délek generované
s krokem 0.05 ilustrující polohovou
přesnost Vogtovy
mapy
Ukázka studentské práce: 3D model obce
Horažďovice

Stanice pro příjem
družicových dat provozovaná katedrou
.

Ukázka studentské práce: Změny land cover katastrálního území Zličín
(Praha) v letech 1998–2007

Prof. Bedřich Šalamon

Historie a osobnosti
Prof. Bedřich Šalamon (1880–1967)
Již jako profesor matematiky a deskriptivní geometrie na
střední škole se věnoval kartografii a matematickému zeměpisu. V roce 1925 jmenován mimořádným a v roce 1931
řádným profesorem Přírodovědecké fakulty UK. Až do roku
1956 působil jako ředitel kartografického oddělení Geografického ústavu PřF UK.

Data z družice METEOSAT získaná
vlastní přijímací stanicí,
© EUMETCast

Prof. Karel Kuchař

Prof. Karel Kuchař (1906–1975)
Kartograf a geograf, vynikající pedagog, jehož práce byla téměř
půl století spjata s PřF UK.
Přednášel kartografii a fyzickou geografii, v poválečných letech se specializoval na kartografii, zejména historickou. Od
r. 1956 vedoucí katedry kartografie a fyz. geografie po prof.
Šalamonovi.

Doc. RNDr.
Ludvík Mucha, CSc.

Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. (nar. 1927)
Žák prof. Kuchaře, na katedře kartografie a fyzické geografie
PřF UK v Praze působil od roku 1952 do roku 1992. Přednášel kartografii a matematický zeměpis. Zakládající člen Čs.
národního kartografického komitétu ČSTVS, aktivní účast
v komisi ICA pro historii kartografie a kartografických konferencí. Čestný člen České geografické společnosti.
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Katedra demografie a geodemografie

zpracovávají zadaná témata, včetně výběru
dat a interpretace získaných výsledků. Při výuce se klade důraz na aktivní přístup studentů.
Bakalářské práce jsou zaměřeny na analýzu
změn demografického chování, a to zejména
porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, potratovosti a migrací na národní i regionální úrovni.

Studenti získávají informace také z nástěnek
katedry.

Do Lexisova diagramu se zakreslují čáry života s vyznačením důležitých událostí.
Činnost katedry demografie a geodemografie,
která byla založena v roce 1990, je zaměřena
především na výuku a výzkum.

nou formou. Cílem výuky demografie je výchova odborníků se znalostmi procesu reprodukce
obyvatelstva a jeho širších podmíněností.

Výuka
Studium demografie v českém jazyce je tříleté
bakalářské v kombinaci se sociální geografií,
sociologií nebo ekonomií a dvouleté pro navazující magisterské studium jednooborové
demografie. Po úspěšném absolvování magisterského studia lze pokračovat v doktorském
studiu demografie prezenční nebo kombinova-

Bakalářské studium
Mimo osvojení principů demografické metodologie a populačního prognózování je pozornost
zaměřena na populační vývoj České republiky,
Evropy a světa. Součástí výuky jsou i doplňující disciplíny: matematika, statistika, informační technologie a aplikace GIS. V rámci odborných seminářů a cvičení studenti samostatně

Navazující magisterské studium
Studium zahrnuje výuku pokročilých metod a principů demografické analýzy, včetně
zkoumání podmíněností trendů a faktorů demografického chování zejména se zaměřením
na procesy úmrtnosti, plodnosti, sňatečnosti,
rozvodovosti a na analýzu změn populačních
struktur. Dále je výuka prohloubena o specifické předměty: populační politika, populační
teorie, historická demografie, aplikovaná a
regionální demografie, základy ekonometrie,
demografie v životním pojištění, metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření. Své
nezastupitelné místo mají demografické aplikace řešené pomocí pokročilých softwarových
systémů SAS a ArcGIS. Magisterské práce jsou
komplexnějšího charakteru a věnují se problematice demografického stárnutí, zdravotního
stavu obyvatelstva, proměnám rodinného chování apod.

Věkové pyramidy České republiky dokládají demografické stárnutí v čase.
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Hlavním objektem demografického studia jsou
dnes rodiny a domácnosti.
Výuka v cizím jazyce
Od akademického roku 2007/08 probíhá pro
zahraniční studenty v navazujícím magisterském studiu také výuka v anglickém jazyce.
Pro tyto studenty katedra zajišťuje rovněž vědeckou přípravu v rámci doktorského programu demografie.

Výzkum
Výzkum se orientuje zejména na současné
změny populačního vývoje. Výsledky ve sféře
aplikační i teoretické jsou publikovány doma
i v zahraničí. Členové katedry spolupracují
s tuzemskými i zahraničními vědecko-výzkumnými institucemi a také zpracovávají analýzy
pro decizní sféru i státní správu. Zvýšenou
pozornost vyžadují projekty, které souvisejí
s postavením České republiky v rámci Evropské unie.
Vědecké zaměření
analýzy populačního vývoje České republiky,
vyspělých zemí a světa
demografické stárnutí
demografie rodin a domácností
zdravotní stav obyvatelstva
dějiny obyvatelstva
problematika migrací
populační politika, populační klima
populační prognózy a další
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Populační vývoj České republiky v letech
2000–06 s důrazem na nové trendy demografického chování a jeho dopady na budoucí
vývoj.
Realizace a analýza mezinárodního panelového šetření Generations and Gender Survey zaměřeného na mezigenerační solidaritu
a partnerské vztahy.
Šetření populačního klimatu na základě
druhé vlny mezinárodního šetření Population
Policy Acceptance.
   Mezinárodní projekt „European Health and
Life Expectancy Information System“ zabývající se monitorováním a analýzou zdravotního
stavu obyvatel Evropy.
Vývoj obyvatelstva v Praze v 18. století.
Zpracování prognóz populačního vývoje

a koncept náhradové migrace.
Prognóza rodin a domácností se zvláštním
zřetelem na vytváření neúplných rodin a domácností jednotlivců.
Starší senioři v komplexním pohledu podle
rodinného stavu, ekonomické situace a zdraví,
včetně odhadu budoucích nároků na zdravotní
a sociální péči (projekt Future Elderly Living
Conditions In Europe).
  Výzkumný projekt „Atlas sčítání 2001“
s mapovou prezentací a deskriptivní analýzou
prostorové dimenze demografických cenzálních dat.

Foto archiv katedry

Doktorské studium
Studium zahrnuje hlubší zkoumání populační
problematiky v interakci s faktory, které ovlivňují demografické procesy, a také v návaznosti
na další vědní disciplíny, a to jak v současnosti, tak v minulosti. Pozornost je zejména věnována populačnímu vývoji České republiky
v souvislosti s jejím začleňováním do struktur
Evropské unie a Evropy, přičemž se vyžaduje znalost nových komplexnějších postupů a
osvojení vícerozměrných metod statistického
modelování. Studenti doktorského studia spolupracují na řešení konkrétních úkolů praxe
jak u nás, tak v zahraničí.

Mezinárodní spolupráce
Katedra demografie a geodemografie PřF UK
spolupracuje s celou řadou zahraničních institucí a univerzit.
Univerzity:
Belgie: Institut de Démographie de l‘Université Catholique de Louvain-la-Neuve
Francie: Université Louis Pasteur, Štrasburk
Nizozemsko: University of Amsterdam
Dánsko: University of Copenhagen
Německo: Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Spojené království: London School of Economics
Vědecké ústavy:
Francie: Institut National d‘Etudes Démographiques, Paříž
Nizozemsko: The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute; Netherlands Institute for Advanced Study
Německo: Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock

Historie
Katedra demografie a geodemografie vznikla v roce 1990
v rámci geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a od školního roku 1990/91 vychovává studenty
v oboru demografie, a to v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Je to jediné pracoviště v České republice, které
má akreditovány studijní programy v oboru demografie. Jedná
se také o pracoviště, kde je soustředěn největší objem výzkumu
v oblasti populační problematiky, a je sídlem České demografické společnosti.
Nejvýznamnější osobnosti
Demografie se začala přednášet na Univerzitě Karlově již
v roce 1899, nejprve v rámci Filozofické fakulty, kde založil
Jindřich Matiegka (1862–1941) Ústav pro antropologii
a demografii. Později byla demografie přenesena na Přírodovědeckou fakultu, zde se jako první docent demografie habilitoval
František Jaroslav Netušil (1890–1927). Největší význam
pro rozvoj československé demografie měl její faktický zakladatel Antonín Boháč (1882–1950), který byl docentem demografie na Přírodovědecké fakultě a místopředsedou Státního
úřadu statistického. Z dalších odborníků zabývajících se demografií jmenujme: Jaromír Korčák,Václav Sekera, František
Fajfr a Zdeněk Pavlík.

Antonín Boháč
(1882–1950)
faktický zakladatel československé demografie,
demografie na Přírodovědecké fakultě a místopředseda
Státního úřadu statistického.

František Fajfr (1892–1969)
významný představitel
československé demografie
a předseda Státního úřadu
statistického.

Zdeněk Pavlík (*1931)
profesor demografie, zakladatel
katedry demografie
a geodemografie v roce 1990
na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze;
mezinárodně uznávaný
vědecký pracovník.
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Katedra fyzické geografie a geoekologie

Vývoj přírodního prostředí a dynamika interakcí jeho fyzikálně geografických složek.
Fyzickogeografická hodnocení a syntéza výsledků zjišťování, sledování a měření recentních přírodních procesů a jevů.
Přírodní ohrožení a fyzickogeografické aspekty jejich rizik pro společnost.
Antropogenní procesy a jevy v komplexu fyzické geografie a geoekologie modelových lokalit a regionů.
Výzkumy a další expertní práce těchto zaměření přispívají k poznání dynamiky globálních a regionálních změn přírodních systémů
a k predikci katastrofických událostí a jevů.

Ledovcové jezero Laguna Bohemia (5 150 m n. m.), z něhož vyvěrá Carhuasanta, nejdelší pramenný tok Amazonky. V pozadí nejvyšší vrchol pramenné oblasti Nevado Mismi (5 628 m n. m). Na
mapce znázorněna pramenná oblast Amazonky se čtyřmi hlavními pramennými toky – Carhuasanta, Sillanque, Apacheta a Ccaccansa.
Činnost katedry
výuka a vzdělávání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia
vědecká činnost v rámci základního i aplikovaného výzkumu
spolupráce s domácími vysokými školami
a dalšími vědeckými a státními organizacemi
spolupráce s mezinárodními organizacemi
a jejich složkami jako UNESCO, IGU (International Geographical Union), IAG (International
Association of Geomorphologist), IAHS (International Association of Hydrological Sciences),
ICL (International Consortium on Landslides),
IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), IALE (International Association of
Landscape Ecology)
spolupráce s partnerskými evropskými univerzitami zapojenými do programu ERASMUS.

Vědecké zaměření
Studium teoretických aspektů fyzické geografie
a rozvoj základního a aplikovaného výzkumu
se zaměřením na tyto tematické okruhy:

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Určení intenzity denudace a zdvihu alpinotypních pohoří na příkladu Himálaje.
Poprvé na světě určeny hlavní prameny
Amazonky a zmapována její pramenná oblast
na jihu Peru.
Stanovení míry rizik protržení přirozených
hrází ledovcových jezer v pohořích Tchien-šan
(Kyrgyzstán) a Cordillera Huyahuash (Peru).
Determinace ohrožení Machu Picchu svahovými geomorfologickými procesy.
Udělení statutu „World Centre of Excellence
on landslide risk reduction 2008–2011“ (uděleno od ISDR a ICL).
Geomorfologické výzkumy v pohoří Cordillera Blanca (Peru) – neotektonika, svahové procesy, důsledky ústupu zalednění.
Vytvoření metodiky mapování následků
povodní v poříčních ekosystémech údolních
niv.
Vytvoření typologie kulturní krajiny ČR.
Datování ústupu pleistocenních ledovců Krkonoš.

Georadarové profilování

V rámci vědecké a pedagogické spolupráce
jsou nejintenzivnější kontakty s geografickými pracovišti na níže uvedených univerzitách:
Oxford Brookes University, Freie Universität
Berlin, Universität Bern, Université Louis Pasteur Strasbourg, University of Sheffield, Johannes Gutenberg Universität Mainz, RuprechtKarls-Universität Heidelberg, Uniwersytet
Wrocławski, Università degli Studi di Camerino, Universidad Sevilla.
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Foto archiv katedry

Stanovení genetické typologie českých jezer
a zpracování monografie Jezera ČR.
Vymezení a klasifikace periglaciálních tvarů
ve Vysokých Sudetech a stanovení zákonitostí
jejich prostorového rozmístění.
Zjištění změn ve vývoji látkového odnosu
v experimentálních povodích pomocí aplikace
erozních modelů.
Vytvoření modelu vzniku a vývoje koluvizemí.
Vytvoření metodiky ekomorfologického hodnocení vodních toků.

Huascarán, nejvyšší vrchol pohoří Cordillera
Blanca a Peru (6 768 m n.m.). Geomorfologické
výzkumy probíhají jak v oblasti vysokých pohoří Jižní Ameriky a Asie (viz Výzkumné projekty),
tak v Evropě (např. Český masiv, Vogézy).

Foto archiv Geografické knihovny na Přf UK v Praze

Ukázka vztahu srážek a svahových pohybů z oblasti Machu Picchu. Denní srážkové úhrny (světle modrá); kumulativní 6denní úhrny (tmavě modrá); sesuvy a bahnotoky (červená) (zdroj SENAMHI Cuzco, upravil J. Klimeš)

Historie a osobnosti
Fyzická geografie se na Univerzitě Karlově přednáší již od roku 1784. Katedra kartografie a fyzické
geografie byla založena v roce 1953. Samostatná
katedra fyzické geografie a geoekologie na Přf UK
v Praze vznikla v roce 1991.

prof. PhDr.
Václav Švambera
(1866–1939)
fyzický geograf, vybudoval
Zeměpisný ústav s obsáhlou knihovnou, sbírkou map
a přístroji, založil série publikací Zeměpisná knihovna,
České zeměpisné práce a Monumenta Cartographica Bohemiae.

prof. PhDr.
Jiří Viktor Daneš
(1880–1928)
fyzický geograf, geomorfoprof. PhDr.
log, krasový badatel, antroVáclav Dědina, DrSc.
pogeograf, výzkumný cesto(1870–1956)
geomorfolog, zabýval se fy- vatel.
zickou geografií a geomorfologií Československa.

prof. PhDr.
Josef Kunský, DrSc.
(1903–1977)
fyzický geograf a geomorfolog (Kras a jeskyně, Československo fyzickyzeměpisně).
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Foto Leoš Jeleček

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Terénní cvičení v zázemí Prahy
Činnost katedry
Těžištěm činnosti katedry je rozvoj tří hlavních oborů: sociální geografie a regionálního rozvoje, regionální a politické geografie
a vzdělávání v geografii, a to ať v oblasti výuky akreditovaných studijních programů (bakalářských, magisterských i doktorských), tak
ve vědecko-výzkumné sféře včetně aplikovaného výzkumu a v neposlední řadě pak i v organizačních činnostech.

struktura, rozmístění a vývoj obyvatelstva
struktura osídlení
sociální geografické systémy
Další hlavní řešená témata:
vývoj a perspektivy využití země v Česku
mezinárodní a vnitřní migrace
suburbanizace a restrukturalizace měst
venkov a zemědělství

druhé bydlení a cestovní ruch
periferní a pohraniční území
evropská integrace a globalizace
  regionální aspekty zdravotního stavu obyvatelstva
politika životního prostředí v Česku
regionální identita
   historická geografie a environmentální
dějiny
proces transformace české společnosti
a ekonomiky
transformace veřejné správy
vývoj dopravních systémů
regionální politika Česka a Evropské unie
reforma geografického vzdělávání v Česku
a tvorba učebních pomůcek
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
   metodická pomoc při přípravě programových
dokumentů pro čerpání strukturálních fondů
Evropské unie
analýza vývoje přírodních a sociálních složek NP Šumava za posledních 15 let – podklad
pro řízení národního parku
  participace na tvorbě Atlasu krajiny ČR
výzkum nelegálních ekonomických aktivit
cizinců – podklady a doporučení pro českou
migrační politiku a praxi
   výzkum přeshraniční spolupráce – podklady
a doporučení nástrojů regionálního rozvoje
příhraničních obcí a regionů
  suburbanizace a její dopady na rozvoj krajinné a společenské sféry – podklady pro územní
a regionální plánování
výzkum segregace vybraných skupin obyvatelstva Česka – podklady a doporučení pro
sociální politiku státu
výzkum rizik územních polarizací na různých měřítkových úrovních – podklady a doporučení pro regionální politiku v kontextu EU

Od roku 1994 zajišťuje katedra výuku tzv.
Amerického
semestru
pro
studenty
Dartmouth College (New Hampshire, USA), zaměřenou na problematiku transformace Česka,
střední a východní Evropy a začlenění do evropských struktur.
Od roku 1995 pořádá katedra kurzy dalšího
vzdělávání učitelů (Geoatest). Pracoviště je
koordinátorem dlouhodobých mezinárodních
programů.
Vedle řešení řady grantových úkolů (GA ČR, GA
UK, VaV apod.) se katedra významně podílí na
řešení výzkumného záměru Ministerstva školství „Geografické systémy a rizikové procesy
v kontextu globálních změn a evropské integrace“ a rovněž se zapojuje do projektů financovaných z fondů Evropské unie.
Vědecké zaměření
Tradiční témata výzkumu:
teorie geografické organizace společnosti
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Zaměstnaní obyvatelé suburbií a jejich časoprostorový snímek (všední den 2004)
(J. Novák)

Foto archiv katedry

Ukázka studentské práce – Podnikatelské subjekty v regionu ORP Sedlčany

Exkurze do elektrárny Chvaletice

Historie a osobnosti
Geografie se na UK přednáší česky od roku 1856. Po roce 1990
vyčleněním samostatného demografického pracoviště vznikla
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v dnešní
podobě.
Prof. JUDr. PhDr. Viktor Dvorský (1882–1960), politický
a kulturní geograf, zakladatel české sociální geografie (tehdy
antropogeografie). Pracoval jako expert československé delegace na mírových jednáních v Paříži po 1. světové válce.
Doc. PhDr. Julie Moschelesová (1892–1956), zabývala se
fyzickou, ekonomickou, politickou i regionální geografií. V letech 1939–46 z rasových důvodů opustila Československo a
působila v Austrálii.
Prof. RNDr. Jaromír Korčák (1895–1989), sociální, ekonomický a regionální geograf. Zakladatel a první vedoucí katedry.
Zejména se zabýval geografií obyvatelstva a demografií, věnoval se i geopolitice a statistickým metodám v geografii.
Doc. RNDr. Karel Kühnl, CSc. (1936–1996), sociální
a ekonomický geograf. Věnoval se geografii obyvatelstva
a osídlení, geografickou regionalizací Česka, rozvíjel využití
kvantitativních metod v geografii.

prof. JUDr. PhDr.
Viktor Dvorský

doc. PhDr.
Julie Moschelesová

prof. RNDr.
Jaromír Korčák

doc. RNDr.
Karel Kühnl, CSc.
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Významné projekty

Monitoring vysokohorských ledovcových jezer
a ochrana obyvatelstva před katastrofálními následky povodní vzniklých průtržemi morénových
hrází
Projekt rozvojové spolupráce vlády ČR: období
2004–06
Analýza rizik omezení důsledků protržení hrází
vysokohorských jezer
Projekt rozvojové spolupráce vlády ČR: období
2007–10
Řešitel: GEOMIN družstvo, Jihlava, vedoucí
projektu: RNDr. Michal Černý
Hlavní odborný partner: katedra fyzické geografie a geoekologie, Přf UK, Praha
Kolektiv řešitelů: doc. RNDr. Bohumír Janský,
CSc. (vedoucí), RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.,
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D., Mgr. Julius Česák,
Mgr. Jan Kocum, Mgr. Tomáš Hrdinka
V horských oblastech Kyrgyzstánu se v současnosti nachází kolem 1 500 jezer s plochou
větší než 0,01 km2. Hráze některých jezer
jsou vlivem dynamických geomorfologických
a hydrologických procesů rozrušovány. Hlav-

ním faktorem těchto změn se jeví změny klimatu ve velehorách, podmiňující zrychlené
tání ledovců. Následné průvaly jezer jsou doprovázeny dalšími přírodními katastrofickými
procesy – kamennými proudy (sely), bahnotoky
a povodněmi. Tyto procesy přímo ohrožují
obyvatelstvo v níže položených horských údolích. K ohroženým patří i hlavní město státu
Biškek.
V rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce byla nejprve provedena genetická klasifikace jezer a poté posouzen stupeň jejich
nebezpečnosti. Na základě tříletého terénního
průzkumu a za využití dřívějších dat a literatury bylo na území Kyrgyzstánu vytipováno 302
nebezpečných jezer. Z hlediska možnosti protržení hrází jsou jezera členěna na tři skupiny:
Nejnebezpečnější jezera jsou ve stadiu aktuální hrozby protržení, přičemž tato událost bude
mít dalekosáhlé následky na majetek i obyvatelstvo (15 jezer). Nebezpečná jezera se v konkrétním stadiu vývoje přibližují k jezerům hrozícím protržením (30 jezer). Třetí skupinu tvoří
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Jedním z nejnebezpečnějších je jezero Petrova
v jižním Tchien-šanu, napájené stejnojmenným ledovcem o délce 23 km. Od roku 1911,
kdy dosahovalo plochy kolem 20 ha, se neustále zvětšuje až do dnešních 380 ha. V posledních 10 letech vzrůstá jeho plocha o více
než 10 ha ročně, jezero se neustále prohlubuje
(max. hloubka 21 m v r. 1995, 70 m v r. 2007)

a zvyšuje se hydrostatický tlak na morénovou
hráz, která je ze 70 % tvořena pohřbeným ledovcem. Riziko jejího protržení posoudil český
výzkumný tým jako vysoce pravděpodobné.

Foto archiv autorů

jezera, která se někdy v minulosti protrhla, ale
v současnosti je riziko protržení minimální
(257 jezer).

V takovém případě by mohlo dojít k vyplavení úložiště vysoce toxických odpadů na území
dolu na zlato Kumtor, který provozuje kanadská privátní firma. Kyanidy a těžké kovy by
při následné povodni zamořily rozsáhlé území
v údolí řeky Naryn, včetně dvou velkých přehradních nádrží.

Prezentace výsledků:
Projekt reprezentoval v roce 2008 Českou republiku na konferenci zemí EU o rozvojové
spolupráci v Lisabonu.
V rámci cyklu České televize „Planeta Věda“
byl o výzkumném týmu natočen film „Nebezpečná jezera Kyrgyzstánu“ (20 minut, redaktor: V. Kořen)
Publikace:
Janský, B., Šobr, M., Yerokhin, S.A. (2006): Typology of high mountain lakes of Kyrgyzstan
with regard to the risk of their rupture. Limnological Review, Vol. 6. Polnish Limnological
Society, Poznaň, s. 135-140.
Janský, B., Engel, Z., Šobr, M., Yerokhin, S.,
Beneš, V., Špaček, K. (2008): The Evolution of
Petrov Lake and Moraine Dam Rupture Risk
(Tien-Shan, Kyrgyzstan). Natural Hazards. Elsevier (IF).

V oblasti pohoří Cordillera Blanca
probíhá od roku 1996 výzkum zaměřený
na geomorfologické projevy neotektonických
pohybů, svahové pohyby a následky protržení
morénových hrází jezer. Přírodní ohrožení a rizika jsou limitujícím faktorem rozvoje osídlení
v dané oblasti a v období klimatických změn
a ústupu zalednění nabývají na stále větším
významu. Výzkum byl financován z domácích
i zahraničních projektů. Hlavním řešitelem je
doc. RNDr. Vít Vilímek.
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Významné projekty:

Výzkum sesuvů na Machu Picchu

Výzkum sesuvů na Machu Picchu započal
v roce 2000, kdy byly zveřejněny alarmující
zprávy o bezprostředním přímém ohrožení památky chráněné UNESCO. V následujícím roce
jsme instalovali monitorovací síť uvnitř archeologické památky a zahájili jsme extenzometrická měření napříč hlavním náměstím, tedy
přes předpokládanou odlučnou plochu blokové
skalní deformace. Současně jsme založili četná
dilatometrická měření za účelem ověření současných pohybů na rozevřených skalních trhlinách přímo pod inckými stavbami.
Detailní analýza leteckých snímků a geomorfologický průzkum širšího okolí prokázaly
existenci rozsáhlé prehistorické svahové deformace, uvnitř které bylo později Machu Picchu
vybudováno. Klíčovým úkolem tedy bylo ověřit současnou míru aktivity svahových pohybů. Za tímto účelem byly, kromě pokračujícího
monitoringu, identifikovány různé typy svahových pohybů o různém stáří. K poznání současných reliéfotvorných procesů bylo využito širší

okolí Machu Picchu, kde během posledních
8 let došlo k několika svahovým pohybům
v důsledku extrémních srážek. Postupující výzkum si vyžádal vytvoření komplexně zaměřeného výzkumného týmu, kdy byly geomorfologické a inženýrsko-geologické práce rozšířeny
např. o hydrogeologický průzkum.
Význam archeologické památky pro světové
kulturní dědictví umožnil zařadit výzkumy
na Machu Picchu do programu činnosti Mezinárodního konsorcia pro výzkum sesuvů (ICL
– International Consortium on Landslides). Na
této bázi proběhla mezinárodní kooperace výzkumů mezi Peru, Japonskem, Kanadou, Itálií,
Slovenskem a Českem.
Výsledky výzkumů potvrdily přítomnost staré,
rozsáhlé deformace, která je dočasně stabilizovaná. V posledním období jsou v závislosti
na intenzitě srážek aktivovány pouze mělce
založené deformace či mobilizovány usazeniny na dnech údolí formou bahnotoků. Lokál-
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Výběr publikací:
Vilímek V., Zvelebil J., Klimeš J., Patzelt Z., Astete F., Kachlík V., Hartvich F. (2007): Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru. - Geomorphology
89, 241-257.
Viles H., Vilímek V., Přikryl R., Zvelebil J.
(2007): Intensity of weathering as a relative
exposure age indicator of mass movements
at Machu Picchu. In: Kalvoda J., Goudie A.S.
(eds.). Geomorphological variations. PřF UK,
IAG, Prague, 127-141.

Klimeš J., Vilímek V., Vlčko J. (2007): Debris
Flows in the Vicinity of the Machu Picchu Village, Peru. In: Sassa K., Fukuoka H., Wang F.,
Wang G. (eds.). Progress in Landslide Science,
Chapter 24, 313-318, Springer.
Vilímek V., Klimeš J., Vlčko V., Carreño R, (2006):
Catastrophic debris flows near Machu Picchu
village (Aguas Calientes), Peru. Environmental
Geology, 50, 7, 1041-1052, Springer.
Vilímek V., Zvelebil J., Klimeš J. Vlčko J., Astete
F. (2005): Geomorphological Investigations at
Machu Picchu, Peru. In: Sassa, K., Fukuoka,
H., Wang, F., Wang, G. eds. (2005): Landslides.
Risk Analyses and Sustainable Disaster Management. Springer, 49-56.

Foto Vít Vilímek

rénových jezer a rovněž se zabýváme katastrofickými skalními říceními a sesuvy (např.
z Huascaránu).

ně dochází v okolí Machu Picchu ke skalním
řícením. Výsledky monitoringu ukázaly, že
pokud oblast Machu Picchu nepostihne silnější zemětřesení, jsou v současné době v bezprostředním ohrožení spíše místní obyvatelé
v lokálních sídlech než vlastní archeologická
památka. Katastroficky probíhající bahnotoky
přicházejí v období dešťů, tedy mimo hlavní
turistickou sezonu, a v posledních letech zde
při přírodních katastrofách zahynulo několik
místních obyvatel. Z dlouhodobého hlediska,
z pohledu morfologického vývoje oblasti, leží
ovšem Machu Picchu na nestabilním území.
Naše výzkumy se v budoucnu orientují, kromě udržování monitorovací sítě, na hodnocení přírodních ohrožení právě v oblasti sídel
v okolí Machu Picchu.
Výzkumy na Machu Picchu byly prvotně podpořeny grantem UK, poté z UNESCO a ICL.
V současné době jsou součástí výzkumného
záměru geografické sekce. Do výzkumů byli
zapojeni interní doktorandi katedry fyzické
geografie a geoekologie i pracovníci geologických pracovišť v Česku. Pro datování klíčových
reliéfotvorných procesů probíhá v současné době spolupráce s Univerzitou v Oxfordu
(School of Geography) a nadále pokračuje spolupráce v rámci ICL. Výsledky naší práce byly
na peruánské straně oceněny cenou od ministerstva kultury.
Výzkum svahových deformací v oblasti archeologické památky Machu Picchu je součástí
širšího výzkumu, který realizuje tým doc. Vilímka v Peru od roku 1996. Nejprve probíhal
výzkum neotektonických pohybů v pohoří Cordillera Blanca (včetně přímého monitoringu),
později byla hlavní pozornost zaměřena právě
na Machu Picchu, a v současné době je těžiště prací směrováno opět do pohoří Cordillera
Blanca. Zde probíhá výzkum recentních změn
reliéfu v souvislosti s protrháváním hrází mo-
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Významné projekty:

Vývoj povrchových tvarů Himálaje a Karákóram
Jan Kalvoda, katedra fyzické geografie a geoekologie

Velehorský reliéf s výraznými morfostrukturními rysy vyvinutý ve styčné zóně Velkého Karakóram s horským masivem Malubiting (7 458 m) v severozápadním Himaláji. V pozadí vlevo vystupuje Yengutz Har Peak (7 027 m), tvořený pískovci, vápenci a kvarcity. Hřebeny alpinského typu nad údolím
Hispar vznikly na svrchně paleozoických rulách, svorech a mramorech (všechna fota Jan Kalvoda).
Himálaj a Karákóram jsou pokládány za nejlépe vyvinutý kolizní orogén s výraznými projevy tektonické aktivity litosférických desek. Výzkum geologické stavby a povrchových tvarů
Himálaje a Karákóram prokázal extrémní intenzitu geodynamických procesů, které vytvořily současnou podobu těchto horstev zejména
během kvartéru. Geomorfologická analýza
souboru povrchových tvarů oblasti Makalu –
Barun v nepálském Himálaji a v Hispar Hustagh Karákóram svědčí o jejich vzniku integrací
působení morfotektonických a klimato-morfogenetických procesů.
Velehorský reliéf Himálaje a Karákóram je výsledkem činnosti jak morfotektonických proce-

sů, tak efektivity denudace a eroze v různých
paleogeografických podmínkách mladšího
kenozoika. Výzkumy struktury povrchových
tvarů a rozmanitých typů reliéfu těchto pohoří
potvrzují vysoké hodnoty denudace, transportu sedimentů a jejich akumulace. Recentní klimaticky řízené morfogenetické procesy v členitém reliéfu s výškovým rozdílem přes 7 000 m
jsou velmi aktivní jak v extraglaciální a periglaciální zóně, tak v sezonně chladné/teplé humidní resp. semiaridní zóně. Geomorfologická
pozorování v měřítku desítek let potvrzují, že
četnost a rozsah recentních změn povrchových
tvarů roste od velmi chladné a aridní extraglaciální zóny přes zvětšující se periglaciální oblast až k subtropické zóně s humidním

klimatem.
Geomorfologická analýza reliéfu Himálaje
a Karákóram svědčí o významných zpětných
vazbách mezi rozsahem tektonické exhumace krystalinických hornin a intenzitou klimato-morfogenetických procesů. Například termochronologicky zkoumaná historie hornin
potvrdila rychlý korový výzdvih a hlubokou
erozi oblasti Makalu – Barun v mladším kenozoiku. Intenzivní glacigenní a periglaciální
modelace horských masivů, svahové pohyby
a erozivní prohlubování kaňonovitých údolí,
spojené s velmi efektivním transportem zvětralého materiálu do Indoganžské nížiny, stimulují také izostatickou kompenzaci přípovr-
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Dolní část Hisopar (západní Karákóram)
v sezónně chladné/teplé semiaridní zóně je vyplněna komplexem mladopleistocénních až recentních glacigenních, fluviálních a svahových
sedimentů s mocností přes 200 m. Svahové pohyby v systému terasových zemědělských polí u
osady Nagar vznikaly na velmi strmém denudačním svahu (30 – 40 °) tvořeném křídovými
vápenci, mramory a fylity.
chové části zemské kůry. Tento geodynamický
proces je jedním z faktorů, které řídí výzdvih
Makalu, Mount Everestu, K2 a dalších velmi
vysokých horských masivů Himálaje a Karákóram v kvartéru.
Rychlá exhumace původně hluboko v zemské
kůře umístěných krystalinických hornin je pro-

Extrémně chladná a silně zaledněná glaciální zóna Hispar Mustagh Karákóram mezi horským
masivem Distaghil Shar (7 886 m) a oblastí Nagar. Rozsáhlá destrukce reliéfu alpinského typu
působením klimato-morfogenetických procesů byla stimulována intenzivní orogenetickou aktivitou v mladším kenozoiku.
jevem jak aktivních morfotektonických procesů v průběhu kolizní orogeneze, tak četných
paleogeografických změn v rozšíření hlavních
klimato-morfogenetických zón Himálaje a Karákóram v mladším kenozoiku. V současné
době určují změny podnebí v glaciálních a
periglaciálních oblastech těchto pohoří rychlý
morfologický vývoj krajiny. Efektivita zvětrá-

vání hornin a transportu jeho produktů (obr. 8)
významně roste s četností změn intenzity glaciálních, periglaciálních a fluviálních procesů.
Dynamický vývoj povrchových tvarů Himaláje
a Karákóram je také velmi podstatným svědectvím o rozsahu závažných přírodních ohrožení
a rizik.

Současné jezero, vzniklé u čelní části ledovce
Dolní Barun v posledních třiceti letech, je hrazeno nízkými ústupovými morénami a recentními sesuvy.

Horský masiv Lupar Shar (7 220 m), na východ od údolí Hunzy se skupinami visutých ledovců zásobujících údolní ledovec Lupar Shar,
je tvořen světlými granodiority a černými pararulami Velkého Karákóram. Extrémně členitý
skalní reliéf vznikal integrací působení orogenních zdvihů a intenzivních klimato-morfogenetických procesů v období mladšího kenozoika.
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Významné projekty:

Foto Pavel Chromý

Role lidského a sociálního kapitálu v procesu integrace periferií
do regionálních struktur Česka v kontextu nové Evropy

Doba řešení: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Projektový tým: Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Hlavní řešitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitelé: Tomáš Havlíček, Pavel Chromý, Silvie
Kučerová (roz. Kuldová), Miroslav Marada
Projekt podpořen z prostředků Grantové agentury České republiky (403/07/0743).
V souvislosti s průběhem postkomunistické transformace, která byla důsledkem pádu
komunistického režimu v Československu
na přelomu 80. a 90. let 20. století, se zahájením a prohloubením integračních procesů
a postupným zintenzivněním procesů globalizačních během 90. let došlo na území Česka
k prohloubení nejen vertikálních (společenských), ale i horizontálních (regionálních) rozdílů. Před geografy, kteří se dlouhodobě zabývají vývojem sídelních systémů či regionálním
rozvojem, vyvstaly nové výzkumné otázky. Ty
se týkají zejména identifikace klíčových problémů a mechanismů, které přispívají k růstu
rozdílů mezi regiony. A to jak v jejich různých
řádovostních úrovních, tak z hlediska struktury podmínek. Jde zejména o hledání klíčových

aspektů diferenciace (jevů a procesů socioekonomické, sociokulturní i fyzickogeografické povahy), interpretaci jejich proměn v čase
i intenzitě jejich působení (odlišení obecných
a specifických – zákonitých a nahodilých procesů, kvalitativně nových procesů).

Foto Pavel Chromý

Moravské Kopanice

Výzkumný projekt navazuje na dosavadní
výzkumy vývoje systému osídlení, polarizace
prostoru (periferií) a geografických aspektů
transformace společnosti, které se realizovaly
na katedře sociální geografie a regionálního
rozvoje PřF UK. Stěžejní výzvou pro řešení
projektu bylo zjištění, že z hlediska úspěšnosti
rozvoje regionů je vedle polohy regionu v regionálním systému a míry koncentrace obyvatelstva či funkcí klíčová zejména aktivita subjektů, tedy obecně: kvalita lidského a sociálního
kapitálu v území. Výzkumný projekt zaměřený
na výzkum role lidského a sociálního kapitálu v rozvoji a integraci periferních oblastí
do regionálních struktur Česka i EU navazuje
na dřívější rozsáhlý výzkum polarizace prostoru a pohraničí provedený řešitelským kolektivem v letech 1998–2005 (tři projekty podporované GA ČR).
Všesokolský slet v Praze
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Foto Pavel Chromý

Výuka v terénu
Hodnocení lidského a sociálního kapitálu
provádíme v periferních oblastech Česka, a to
s důrazem na: a) analýzu míry vzdělanosti populace (dosažená úroveň vzdělání, jazyková
způsobilost); b) analýzu podnikavosti, akceschopnosti, schopnosti vytvářet sítě a kooperační vazby obyvatel v území (včetně sledování
kvality občanské společnosti, spolkové činnosti apod.); c) analýzu sociokulturních vzorců
chování (s cílem odhalit potenciál a psychologické bariéry lokálního/regionálního rozvoje);
d) analýzu aktérů regionálního rozvoje (klíčové osobnosti).

Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 6-24.
JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2006): Research on peripheral regions
in Czechia: Theoretical and methodological
remarks and basic results. Acta Geographica
Universitatis Comenianae, No. 48, s. 89-99.
MARADA, M., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T. (2006): Space polarisation and peripheral regions in Czechia. In: Komornicki, T.,
Czapiewski, K.Ł. (eds.): Regional periphery in
Central and Eastern Europe. Europa XXI, 15,
Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszcycki Institute of Geography and Spatial Organization, Centre for European Studies, Polish
Geographical Society, Warszawa, s. 29-34.
Foto Pavel Chromý

Řešitelé projektu se zapojují do mezinárodních
badatelských sítí, spolupracují zejména s pracovní skupinou Mezinárodní geografické unie
(IGU): „Marginalization, Globalization, and
Regional and Local Response“ a aktivně se
účastní mezinárodních i domácích konferencí.

Výběr publikací:
Havlíček, T., Chromý, P., Jančák, V., Marada,
M. (2008): Innere und äußere Peripherie am
Beispiel Tschechiens. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,
roč. 150, s. 299-316.
Jančák, V., Havlíček, T., Chromý, P., Marada, M.
(2008): Regional Differentiation of Selected
Conditions for the Development of Human and
Social Capital in Czechia. Geografie–Sborník
ČGS, 113, č. 3, s. 269-284.
Havlíček, T., Chromý, P., Jančák, V., Marada, M.
(2005): Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy
periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze,

Vietnamské tržiště v pohraničí
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Geologie
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Foto František Holub
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Sekce geologie

Sfalerit, ZnS; Picos de Europa, Santander, Španělsko; šířka pole 4 cm

přístrojového vybavení sekce. Jsou akreditovaným pracovištěm, zabezpečujícím především
chemické analýzy a výbrusový materiál pro
vědeckou práci zaměstnanců a studentů sekce, ale také pro potřeby externích organizací. K
sekci patří také geologická knihovna a dvě další účelová zařízení – Mineralogické muzeum,
které v klasické podobě uchovává mineralogickou sbírku fakulty, a nově zřízené Chlupáčovo
muzeum historie Země s moderní expozicí vývoje života a jeho prostředí v průběhu existence naší planety.
Současným požadavkům výzkumu i praxe odpovídá také skladba studijních oborů,
garantovaných geologickou sekcí. V bakalářském stupni to jsou obory geologie, hospodaření s přírodními zdroji, praktická geobiologie, geotechnologie a geologie se zaměřením
na vzdělávání (učitelské studium jednooborové či v kombinaci s biologií nebo chemií).
Magisterské studium nabízí obory geologie
a aplikovaná geologie, které se dělí na různá
zaměření, a učitelství geologie (jednooborové či
v kombinaci s biologií nebo chemií). Výuku
zajišťují zkušení akademičtí pracovníci z řad
sekce a přední odborníci z praxe. Důležitou
součástí studia je výuka v terénu, vykonávaná
především formou terénních kurzů a exkurzí.

Nedílnou součástí sekce jsou laboratoře geologických ústavů, které soustřeďují velkou část

Železo meteoritické, Fe ; Przelazy, Polsko; šířka vzorku 5,5 cm

Foto archiv sekce geologie

Stejně jako většina ostatních přírodních věd
byly i geologické obory (mineralogie, petrografie a geologie) v rámci Univerzity Karlovy
zprvu začleněny pod Filozofickou fakultu a
k jejich osamostatnění došlo až v roce 1920
založením Přírodovědecké fakulty. V souladu
s dobovými tendencemi se rozvíjely zejména
klasické obory na ústavech mineralogickém,
petrografickém a geologicko-paleontologickém. Po překonání válečných a poválečných
let prošla fakulta v roce 1952 reformou,
která v podstatě založila dnešní strukturu
geologických oborů a zřídila místo ústavů katedry, které se věnovaly rozvoji těchto oborů.
V r. 1994 byly katedry sloučeny do nově koncipovaných ústavů; tato reorganizace vedla ke
snížení počtu organizačních jednotek na sekci
a zároveň reagovala na rostoucí význam některých disciplín a vznik nových interdisciplinárních oborů. V současné době se geologická
sekce skládá ze čtyř základních pracovišť, kterými jsou:
Ústav geologie a paleontologie
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných
zdrojů
Ústav petrologie a strukturní geologie
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie
a užité geofyziky
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V oblasti výzkumu představuje geologická
sekce špičkové pracoviště s vědeckými týmy,
jejichž činnost zasahuje do řady oblastí základního i aplikovaného výzkumu. Vedle zaměstnanců se na práci těchto týmů podílejí
především studenti doktorského a magisterského studia. Sekce disponuje moderním přístrojovým vybavením, které je průběžně obměňováno a doplňováno.
Geologická sekce spolupracuje s řadou našich
i zahraničních pracovišť zabývajících se základním i aplikovaným výzkumem v oblasti
geologických a environmentálních oborů. Blízkými partnery jsou zvláště Geologická služba
a geovědní ústavy Akademie věd ČR. Důležitá
je i spolupráce s firmami vykonávajícími geologickou a environmentální praxi. Pracovníci
těchto institucí se také podílejí na projektech
řešených v geologické sekci a spolupracují při
vedení doktorských, magisterských a bakalářských prací.
Velkou pozornost věnuje geologická sekce
spolupráci se středními a základními školami
i s dalšími institucemi, které působí v oblasti
geologického a environmentálního vzdělávání.
Zajišťuje také kurzy celoživotního vzdělávání
a přednášky v rámci Univerzity třetího věku.
Propaguje geologické a environmentální vědy
před širokou veřejností.

Sekce geologie

Nález pánve sauropodního dinosaura v poušti Gobi, Mongolsko

Aragonit – železný květ, CaCO3 ; Eisenerz, Štýrsko, Rakousko; šířka pole 8 cm

Expedice do solného krasu v Íránu
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Ústav geochemie, mineralogie
a nerostných zdrojů

Odběr půd v acidifikovaném lesním ekosystému v Krušných horách (foto: Ondřej Šebek)
Činnost ústavu
Výuka, základní a aplikovaný výzkum v oborech geochemie, mineralogie, ložisková geologie a environmentální geologie.
Celoživotní vzdělávání, zejména učitelů základních a středních škol a seniorů v rámci
Univerzity třetího věku.
Vědecké zaměření
termodynamické podmínky vzniku vysokoteplotních a vysokotlakých minerálních paragenezí v ultrabazických horninách
akcesorické minerály v granitech moldanubického batolitu
studium přirozené radioaktivity – výzkum
radioaktivních minerálů a jejich paragenezí
a radioaktivity vod
metody geochemického studia fosilních fluid
aplikace geochemie stabilních izotopů kyslíku a vodíku v endogenní geologii
procesy hydrotermální silicifikace a proželeznění v klastických formacích
metalogeneze ložisek zlata Českého masivu
ložiska průmyslových nerostů a hornin (důraz na stavební suroviny, netradiční suroviny
aj., použití strukturních, fyzikálních a technologických metod výzkumu)
obrazová analýza jako nástroj mikrostrukturního výzkumu materiálů
výzkum mechanických vlastností hornin

(experimentální mechanika hornin)
stavební, dekorační a sochařské kameny –
identifikace zdrojových oblastí, vlastnosti,
zvětrávání, využití pro restaurování uměleckých děl aj.
alkalická reakce kameniva jako příčina

poruch betonových staveb
strukturní výzkum přírodních uhlíkatých látek
historický záznam depozice vybraných prvků
v letokruzích a rašelinách
faktory ovlivňující prvkové a izotopické složení českých vín
využití izotopů olova při sledování zdrojů
znečištění prostředí
aplikace loužicích experimentů pro určování
forem a rychlosti procesů uvolňování kontaminantů v přírodním prostředí
migrace prvků v oxidační zóně ložisek a jejich vliv na životní prostředí
akumulace vybraných prvků vyššími houbami
chování platinových prvků v exogenním prostředí
zvětrávání fází obsahujících arzen a antimon
na vybraných ložiscích a v půdách kontaminovaných arzenem a možnosti jejich uvolňování
do prostředí
geochemie organických sloučenin zvětrávacích procesů na skládkách
geochemie a mineralogie pevných atmosférických spadů
geochemické interakce na úložištích vysoce
aktivního odpadu
výzkum vlastností přírodních materiálů pro
inženýrské bariéry v hlubinných úložištích radioaktivního odpadu
studium transformačních procesů v bentonitech
tepelné úpravy vybraných drahých kamenů,
studium inkluzí v raritních drahých kamenech
  studium původních technologií výroby tmelů
využitelných při restaurování
problematika didaktiky geologických věd,
začleňování geologického učiva do školních
vzdělávacích programů

Částice popílku z metalurgie olova (snímek
z transmisního elektronového mikroskopu,
autoři: Vojtěch Ettler
a Mariana Klementová)
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Foto archiv ústavu

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Objasnění stavby a vývoje subkontinentálního litosférického pláště v oblasti střední Evropy od variské orogeneze po období mladších
třetihor.
Model vývoje fluid spjatých se vznikem ložisek zlata ve středočeské oblasti včetně datování mineralizace (350–340 mil. let) a identifikace reliktů magmatických fluid v raných
stadiích vývoje.
Biogeochemický model chování arzenu v systému půda – sediment – voda na ložisku zlata
Mokrsko (význam pro posuzování možnosti
kontaminace životního prostředí na ložiscích
zlata obsahujících fáze arzenu).
Identifikace alkalické reakce kameniva v betonu a nalezení jejích příčin (význam pro výstavbu a opravy mostů, dálnic apod.).
Komplexní studie primární a sekundární
mineralizace Jánské žíly (březohorský polymetalický revír, Příbram; první geochronologická
data, studium přerozdělení radioaktivních
prvků do sekundárních minerálů, stanoveno
široké rozmezí vzniku sekundárních fází (199–
6 000 let), včetně recentních (stáří 124–69 let)
vznikajících již na stěnách důlních chodeb).
Stanovení izotopové bilance radioaktivních
prvků karlovarské termy (příspěvek k objasnění léčebných účinků karlovarských minerálních pramenů).
Objasnění mechanismu uvolňování olova
z popílků a strusek vznikajících při metalurgii
olova do složek přírodního prostředí.
Rekonstrukce historické depozice olova
v blízkosti jeho emisního zdroje pomocí studia

Krystaly novotvořeného cerusitu (PbCO3 ) na povrchu olověné metalurgické strusky (snímek z řádkovacího elektronového mikroskopu, autor: Vojtěch Ettler)
rašelinného profilu a dřevních letokruhů.
Výběr a začlenění geologického učiva do rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

prof. František Slavík

Historie a osobnosti
Ústav vznikl v roce 1994 spojením katedry mineralogie,
geochemie a krystalografie a větší části katedry ložiskové
geologie.
Prof. František Slavík (1876–1957), profesor mineralogie na
Mineralogickém ústavu univerzity (předchůdce katedry mineralogie, geochemie a krystalografie), vedoucí ústavu (1916–47),
děkan PřF UK (1924–25), rektor UK (1937–38). Obnovil ústav
po 2. světové válce. Autor více než 500 původních publikací,
především významných prací z oblasti systematické a regionální mineralogie.
Prof. Jaromír Koutek (1902–1983), zakladatel a první vedoucí katedry nerostných surovin (později ložiskové geologie)
UK. Autor četných prací z ložiskové geologie, prozkoumal zejména ložiska na Českomoravské vrchovině a v oblasti Kutné
Hory. Přispěl k modernímu pohledu na stavbu Západních Karpat. Zasáhl také do oblasti hydrogeologie a balneologie.

Distribuce arzenu (As) v alterační zóně olověné strusky
(snímek z elektronové mikrosondy, autor: Vojtěch Ettler)

Prof. Vladimír Bouška (1933–2001), založil samostatný
studijní obor geochemie (od r. 1974/75). Pracoval především
v oblastech geochemie uhlí, systematické a regionální mineralogie a významně přispěl k poznání přírodních skel, zejména
vltavínů. Zasloužil se o popularizaci mineralogie.
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Ústav geologie a paleontologie

Diacalymene
Činnost ústavu
Pracovníci ÚGP se významně podílejí na postupném vytváření nových nebo významném
zpřesňování stávajících stratigrafických stupnic v několika útvarech, které jsou standardem
pro geologické mapování (např. v kambriu,
ordoviku, při hranici karbon-perm ve středočeských a sudetských pánvích apod.).

opěrných profilů ve spodním paleozoiku v barrandienu

stratigrafické korelace pomocí magnetické
susceptibility a gama spektrometrie
paleoklimatologie jezerních sedimentů permokarbonu a terciéru
mikropaleontologický výzkum prekambria
a spodního paleozoika
taxonomie, fylogeneze a paleoekologie vybraných skupin i společenstev jednobuněčných
organismů (např. dírkovců, vápnitého nanoplanktonu), rostlin, bezobratlých a obratlovců
permokarbonu, mesozoika a kenozoika
výzkum flóry druhohor a třetihor
palynologie křídy, třetihor a čtvrtohor
biostratigrafie a chronostratigrafie spodního
paleozoika, svrchní křídy a kenozoika
ekostratigrafie, eventostratigrafie a paleoekologie paleozoika, svrchní křídy a třetihor
výzkum biodiverzity
rekonstrukce vývoje krystalinických jednotek Českého masivu
studium mechanismu vmístění vybraných
variských plutonitů a jejich vnitřní stavby
studium tektonických procesů v orogenních
pásmech a na aktivních kontinentálních okrajích
výzkum erozní historie tektonicky aktivních
oblastí metodou štěpných stop apatitu
dálkový průzkum Země – spektrální analýza
družicových snímků, litologické a strukturní
mapování vybraných oblastí v Evropě, Asii
a Africe

Probíhá výzkum výjimečně zachovalých fosilií
rostlin i živočichů v tufech, studium výjimečných společenstev žijících v okolí mořských vývěrů hydrotermálních vod především z paleozoika, včetně nejstaršího společenstva žijícího
kolem černých kuřáků.
Paleontologický a paleoekologický výzkum
svrchnokřídových uloženin na území ČR s sebou nese detailní studium hranice jury a křídy
v tethydní a boreální oblasti.

Vědecké zaměření
základní geologický výzkum
faciální výzkum jednotek Českého masivu
pánevní analýza a sedimentologický výzkum
paleozoických, mezozoických a kenozoických
pánví
litostratigrafický výzkum se zaměřením
na paleozoikum, křídu, terciér a krystalinické
oblasti
komplexní sedimentologicko-stratigrafický
výzkum mezinárodních stratotypů a dalších

Acer

Foto archiv Ústavu

Probíhá paleoklimatický výzkum jezerních
sedimentů permokarbonu v Českém masivu
a v terciéru Západní pouště v Egyptě.
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Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Pracovníci ÚGP zkoumali a popsali prvního
české dinosaura, podíleli se na výzkumu dinosauřích lokalit v Gobi v Mongolsku.
ÚGP organizoval výzkum nejstarší české fauny
(spodní kambrium z oblasti Brd).
Podíl na studiu „českých Pompejí“ – nejstaršího tropického pralesa pohřbeného in situ erupcí sopky v okolí Radnic.
Spolupodíl na stanovení hranice jury a křídy
v celosvětovém měřítku.
Rekonstrukce rozšíření a prostředí nejmladšího moře na území České republiky – Paratethydy.
Popis a pojmenování řady nových taxonů fosilních organismů.

Phareodus
Vytvoření nového modelu vývoje pražské
pánve jako součásti systému riftových pánví na okraji Gondwany, vázaných na vývoj
Rheického oceánu.
Vytvoření nového modelu vývoje tepelsko-barrandienské oblasti.
Doložení přítomnosti kambria v ostrovní zóně
na základě U-Pb datování vulkanitů.
Interpretace vnitřních staveb a mechanismů
vmístění vybraných těles magmatických hornin ve vztahu k regionálnímu tektonometamorfnímu vývoji středoevropských variscid.

Pinus

Historie a osobnosti
Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931–2002), významný
představitel poválečné generace geologů, jeden z nejvýznamnější českých paleontologů 20. stol., světově významný
stratigraf, navrhovatel vůbec prvního mezinárodního stratotypu, významný popularizátor geologie a paleontologie (např.
geologické vycházky, relace v rádiu). Je po něm pojmenováno
paleontologické muzeum Univerzity Karlovy.
Prof. PhDr. Odolen Kodym, DrSc. (1898–1963), významný
český geolog a mapér, autor první moderní regionálně geologické syntézy Českého masivu.
Prof. RNDr. František Němejc, DrSc. (1901–1976), člen
korespondent ČSAV, významný světový paleobotanik, zakladatel české moderní paleobotaniky. Autor čtyřsvazkové učebnice
paleobotaniky, jedné z nejrozsáhlejších na světě.
Prof. PhDr. et RNDr. h.c. Jaroslav Perner (1869–1947),
jeden z nejvýznamnějších světových paleontologů konce 19.

Rekonstrukce magmatických procesů, intruzivních mechanismů a tektonické deformace
svrchnokřídového magmatického oblouku
(Sierra Nevada, Kalifornie).

Cyrtograptus

stol., známější více v cizině než doma, zakladatel klasické české
paleontologické školy.
Akademik Vladimír Pokorný (1922–1989), významný světový mikropaleontolog, autor první moderní učebnice mikropaleontologie na světě přeložené do několika jazyků, dlouhodobý
místopředseda Československé akademie věd.
Prof. RNDr. Zdeněk Vlastimil Špinar, DrSc. (1916–1995),
významný světový vertebrátní paleontolog. Autor moderních
učebnic paleontologie bezobratlých i obratlovců, dodnes používaných.
Prof. RNDr. Josef Vachtl, DrSc. (1907–1984), člen korespondent ČSAV, významná osobnost české nerudní ložiskové
geologie a strukturní geologie, autor četných učebnic i populárních knih.
Mezi další významné osobnosti patří akademik Radim Kettner a Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc.

Discoscaphites
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Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie
a užité geofyziky
Vývoj matematických modelů pro analýzu chování geotechnických konstrukcí (tunely, základy staveb, násypy komunikací, zemní hráze)
a jejich okolí.
Vymezení geologických charakteristik významných pro chování technických konstrukcí a rozvoj experimentálních metod jejich stanovení.
Studium procesu porušování hornin v laboratoři a in situ pomocí geofyzikálních metod.
Rozvoj metodiky stanovení radonového rizika
a radioaktivity stavebních materiálů.
Řešení environmentálních problémů (skládky
a navážky, kontaminace podzemních vod, průzkum archeologických lokalit a poddolovaných
území).
Aplikace geofyzikálních metod při průzkumu
ložisek nerostných surovin, geologickém mapování a při strukturním a regionálním geologickém výzkumu.
Exkurze studentů do podzemí v Praze
Činnost ústavu
výzkum severočeské křídové termální struktury, využití a ochrana termálních vod
aplikovaný výzkum hydrogeologické funkce
tektoniky v oblasti postižené těžbou uranu
v okolí Stráže pod Ralskem, expertizy v Kazachstánu a v Gruzii, hydrogeologie v krasových oblastech
analýza geologických rizik ve stavebnictví –
vývoj matematických modelů mechanického
chování hornin a jejich spolupůsobení s konstrukcemi
rozvoj experimentálních metod stanovení
mechanických vlastností horninového prostředí v polních i laboratorních podmínkách
geodynamický model oblasti západních Čech,
jakožto unikátní přírodní laboratoře s relativně vysokou seizmickou aktivitou a existencí
množství term, na kterých stojí světově proslulé lázně. Výzkum se zabývá stanovením
hloubky a tvaru granitových intruzí na základě interpretace gravimetrických a seizmických
dat, řešena je hydromechanika slapových jevů
v podzemní vodě.
Vědecké zaměření
Regionální hydrogeologický výzkum zaměřený
na optimalizaci využívání a ochranu podzemních vod.

Izotopová hydrologie a datování podzemních
vod, kvartérních sedimentů a archeologických
vzorků, výzkum termálních a minerálních
vod.

Jeskyně Bílá pěna, solný peň Džahání; Írán (foto: M. Filippi, L. Palatinus, Š. Mikeš)

Foto archiv ústavu

Hydromechanika podzemní vody, vývoj matematických modelů a matematické modelování
proudění podzemní vody a transportu látek.
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zón vznikajících v okolí podpovrchových dutin
v zeminách pomocí syntézy geotechnického
a gravimetrického modelování. Navržený
přístup je významným nástrojem zpřesnění
gravimetrického průzkumu v poddolovaných
územích.
V ústavu bylo vytvořeno rozsáhlé dílo Hydrogeologie polické křídové pánve se zřetelem na
optimalizaci využívání a ochranu podzemních
vod (pod vedením doc. Krásného).
V rámci tříletého mezinárodního projektu EU
LOWRGREP byl v pěti evropských horských
regionech sestaven návrh optimalizace využívání podzemních vod.
V rámci mezinárodní spolupráce se oddělení
hydrogeologie podílelo na stanovení využitelného množství minerálních vod Borjomi
v Gruzii na analýze rizik horního toku Irtyše
v Kazachstánu.

Provádění vsakovacích zkoušek na povrchu solného pně Namakdan na ostrově Kešm v Perském
zálivu; Írán (foto: M. Filippi)
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Dr. Bruthans se za Přírodovědeckou fakultu
zúčastnil expedice NAMAK, která objevila nejdelší jeskyni v solném krasu na světě (Irán,
jeskyně Tří naháčů). V rámci geologického
výzkumu odebral množství vzorků pro účely
geologického datování ke zpřesnění znalostí
o geologickém vývoji solného krasu a solných
pňů.
Monografie Hydrogeologická syntéza ČR (autor doc. Krásný). Zásadní dílo české hydrogeologie, které se objevuje po téměř 50 letech
od první syntetické monografie Oty Hynie.

Zcela novým způsobem shrnuje dosavadní
poznatky o hydrogeologii na území našeho
státu.
Nová formulace hypoplastického konstitučního modelu pro jemnozrnné zeminy, vystihující zvláštní aspekty mechanického chování
partikulárních látek (nelinearita přetváření,
vliv cementačních vazeb mezi zrny, vliv kapilárního sání při částečném nasycení, vliv dvojí
pórovitosti). Model je založen na parametrech
s jasným fyzikálním významem.
Stanovení gravitačního účinku deformačních

Historie a osobnosti
Prof. Dr. Mont. Ing. Ota Hynie, DrSc. (1899–1968), zakladatel české hydrogeologie a výuky hydrogeologie na Univerzitě
Karlově. V roce 1952 založil obor hydrogeologie na tehdejší
Geologicko-geografické fakultě.

Studenti při odběru vzorku vody
a odečítání dat z terénní sondy

prof. Dr. Mont. Ing.
Ota Hynie, DrSc.

Prof. Ing. Dr. Mont. Rudolf Běhounek (1902–1974), první
profesor a zakladatel oboru užitá geofyzika v Československu.
V roce 1952 založil a vybudoval katedru užité geofyziky na tehdejší Geologicko-geografické fakultě.
V roce 1952 byla na Přírodovědecké fakultě UK založena katedra hydrogeologie a inženýrské geologie a katedra užité geofyziky. V roce 1994 jejich spojením vznikl Ústav hydrogeologie,
inženýrské geologie a užité geofyziky.

prof. Ing. Dr. Mont.
Rudolf Běhounek

Pískovcový lom u Peňalén
(exkurze studentů do Španělska)
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Ústav petrologie a strukturní geologie

do-západoevropské variscidy včetně Českého
masivu, alpsko-karpatský orogén, panafrický
orogén)

Vyrostlice olivínu s projevy magmatické koroze v alkalickém bazaltu z ostrova James Ross v oblasti Antarktického poloostrova. Mikrofotografie v polarizovaném světle se zkříženými nikoly (foto
F. Holub)
Činnost ústavu
Ústav pokrývá výuku v oblastech magmatické a metamorfní petrologie, mikroskopických
metod studia minerálů a hornin, strukturní
geologie a geotektoniky, pořádá terénní cvičení
a exkurze a každý druhý rok také terénní kurz
geologického mapování. Kromě pravidelných
přednášek a cvičení probíhají semináře Ústavu petrologie a strukturní geologie, v jejichž
rámci během každého semestru vystoupí několik zahraničních badatelů. Podařilo se také
zorganizovat několik mezinárodních letních
škol, zaměřených hlavně na petrogenetické
a tektonické procesy, moderní výzkumné metody apod.
Výzkumné práce probíhají v různých částech
České republiky i v zahraničních terénech
(Slovensko, Rakousko, Francie, Afghánistán,
Mongolsko, Namibie, USA, Nikaragua, Antarktida, ...).
Při výzkumu se osvědčila úzká spolupráce
s Českou geologickou službou, Geofyzikálním
a Geologickým ústavem Akademie věd České
republiky (řešení společných grantových projektů, společné publikace, externí přednášející).
Rozsáhlá je rovněž vědecká spolupráce s badateli z řady zahraničních univerzit (Štrasburk,
Štýrský Hradec, Vídeň, Bochum, Mohuč, Bergen
a další).
Ředitel ústavu je vždy předsedou komise pro
udílení medaile Emanuela Bořického a ÚPSG

vede agendu k této prestižní medaili Univerzity Karlovy.
ÚPSG zajišťuje provoz laboratoře elektronové
difrakce a mikroanalýzy.
Ústav opatruje rozsáhlé sbírky horninových
vzorků a petrografických mikroskopických preparátů (výbrusů).
Vědecké zaměření
výzkum magmatických a metamorfovaných
hornin z hlediska jejich minerálního a chemického složení, složení jednotlivých součástek,
mikrostruktur atd. s cílem objasnit procesy
vzniku hornin (tzn. oblast petrologie)
zkoumání deformací, vnitřní stavby a vzájemných vztahů horninových těles a komplexů
všech typů včetně sedimentárních jako záznamu geologického vývoje v čase (oblast strukturní geologie)
Hlavní dílčí témata:
petrologie a geochemie magmatických hornin
vnitřní stavba a mechanismy vmístění magmatických těles v závislosti na tektonickém
režimu
petrologie metamorfovaných hornin orogenních pásem, zejména metamorfitů subdukčních zón a barrowienského typu
termodynamika petrogenetických procesů
záznam deformace v metamorfovaných komplexech, příkrovová tektonika a exhumace kořenů orogenních zón
tektonický vývoj orogenních pásem (stře-

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
V posledních letech výzkumná práce ÚPSG
významně přispěla k pochopení komplikovaného geologického vývoje orogenních pásem
v kontextu deskové tektoniky, v rámci procesově orientovaných studií také k identifikaci
zdrojů magmatismu, podmínek metamorfních
procesů a roli lokálních rovnováh v metamorfovaných horninách. Mezi významné výsledky
v těchto směrech patří např.:
identifikace středočeského plutonického
komplexu jako hluboce denudovaného magmatického oblouku
rozpoznání významné role míšení magmat
kontrastního složení při vzniku některých plutonických komplexů Českého masivu
zjištění role hluboké subdukce kontinentální
kůry při vývoji plášťových zdrojů ultradraselných magmat
souhrnné petrologické zpracování hornin
a podíl na sestavení geologické mapy podzemního zásobníku plynu Háje u Příbrami v hloubce téměř 1 km (spolupráce se s. p. Diamo)
určení podmínek vzniku a vývoje některých
vysokotlakých a vysokoteplotních hornin Českého masivu s implikacemi pro tektonický vývoj
významný pokrok v chápání procesů vedoucích k exhumaci metamorfovaných hornin nejen v oblasti Českého masivu, ale i v západních
Karpatech, Východních Alpách a Vogézách
identifikace několika hlavních tektonických
fází vývoje Českého masivu, především na hranici kambria a ordoviku, ve svrchním devonu
a spodním karbonu
lokalizace variského subdukčního rozhraní
na západním okraji Českého masivu
interpretace vzniku střižných zón velkého měřítka a pochopení tektonického vývoje
v částech panafrického orogénu na Madagaskaru a v Namibii

Bez znalosti práce s polarizačním mikroskopem
se v petrologii ani strukturní geologii nelze obejít. Moderně vybavená výuková laboratoř petrografické mikroskopie na ÚPSG (foto V. Tolar).
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Foto archiv Ústavu

Kompoziční mapy odhalují dvě generace granátu s odlišným složením a dokazují etapu starší
vysokotlaké (eklogitové) metamorfózy, která předcházela mladší střednětlaké (amfibolitové) metamorfóze v kutnohorském krystaliniku (foto S. W. Faryad).
Terénní expedice v Afghánistánu
v roce 2006 (foto S. W. Faryad)

Na jedné z lokalit terénního cvičení z petrologie se studenty
1. ročníku oborů geologie a
hospodaření s přírodnímizdroji
v roce 2008 (foto F. Holub)

ÚPSG se podílí na geologickém výzkumu v oblasti Antarktického poloostrova, který vede Česká geologická služba. Jeden z terénních táborů
na severním pobřeží ostrova James Ross (foto
F. Holub).

prof. Emanuel Bořický

Krystaly glaukofanu v modré břidlici jako typickém produktu vysokotlaké metamorfózy.
Mikrofotografie v polarizovaném světle (foto
F. Holub)

Petrologie a strukturní geologie dešifrují záznamy petrogenetických a deformačních procesů, kterými horniny prošly během svého vzniku
a vývoje. Drobná střižná zóna v provrásněném
páskovaném migmatitu na Pohledecké skále
u Nového Města na Moravě (foto F. Holub)

akademik
Josef Kratochvíl

Historie a osobnosti
1928 – vznik samostatného Petrografického ústavu v rámci
Přírodovědecké fakulty; do té doby petrografie v rámci Mineralogického ústavu
od r. 1952 – katedra petrografie
od 1977 – katedra petrologie
od r. 1994 – Ústav petrologie a strukturní geologie; ze zaměření pracoviště odtržena petrologie sedimentárních hornin,
připojena strukturní geologie
Prof. Emanuel Bořický (1840–1881), profesor mineralogie
na pražské univerzitě v dobách, kdy se přírodní vědy pěstovaly
ještě v rámci Filozofické fakulty. Zakladatel české petrografie
a badatel světového formátu, který monograficky zpracoval
několik skupin magmatických hornin z Čech a objevil mikrochemické metody určování horninotvorných minerálů. Na jeho
počest uděluje Univerzita Karlova medaili E. Bořického významným badatelům v oblasti petrologie, mineralogie a geochemie
(předsedou komise pro udílení medaile je vždy ředitel Ústavu
petrologie a strukturní geologie).

prof. Alexandr Orlov

prof. RNDr.
Bohuslav Hejtman

Akademik Josef Kratochvíl (1878–1958), mineralog
a petrograf; autor rozsáhlého několikasvazkového díla Topografická mineralogie Čech I-–VII. Zabýval se také petrografií
bazických hornin a historií českého hornictví. První řádný profesor petrografie a přednosta Petrografického ústavu od r. 1928
do r. 1950.
Prof. Alexandr Orlov (1899–1948), významný badatel zejména v petrologii magmatických hornin. Zabýval se i horninami metamorfovanými a jako jeden z prvních také petrologií
hornin sedimentárních.
Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (1911–2000), badatel
a velmi významný pedagog, zabýval se petrografií magmatických a metamorfovaných hornin. Autor několika na svou
dobu vynikajících vysokoškolských učebnic a kompendií, které
znamenaly zásadní předěl v rozvoji české petrologie. Vedoucí
katedry petrografie (1950–75).
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Laboratoře geologických ústavů

studium distribuce platinových kovů (PGE)
v přírodních geochemických archivech
vývoj a validace metod dekompozice geomateriálů
formy zlata na rudních ložiscích
geochemický obraz hranice jura/křída
geochemická analýza karbonátových hornin pomocí ICP-MS (hmotnostní spektrometrie
s indukčně vázanou plazmou)
vývoj metod přípravy leštěných výbrusů
a nábrusů
zavádění nových analytických postupů pro
rozvoj vědecké a pedagogické činnosti pracovníků geologické sekce (vývoj nových metodik stanovení hlavních i stopových prvků
v netradičních geomateriálech metodou FAAS
a ICP MS, zavedení metod a jejich validace pro
stanovení forem uhlíku v geomateriálech – TC,
TIC, TOC, zavedení metody stanovení celkové
síry v geomateriálech, zavedení metody stanovení Hg na analyzátoru AMA 254)

Laboratoř AAS
Laboratoře geologických ústavů se zabývají
laboratorním servisem, výzkumem a vývojem
chemicko-analytických postupů při analýze
přírodních materiálů.
Svými výsledky zajišťují podporu vědecko pedagogickým aktivitám geologické sekce PřF
UK.
Školí v oborech a zaměřeních:
analytická chemie geologických materiálů
moderní trendy v analýze přírodních materiálů
příprava a zpracování vzorků pro chemickou
i bodovou mikroanalýzu
aplikace instrumentálních metod v geologii
a životním prostředí
Vědecké zaměření
chemická analýza a rozvoj metod a nových
analytických postupů v chemické analýze geomateriálů
nové instrumentace v chemické analýze geomateriálů
validace nových horninových referenčních
materiálů pro analýzu v geologii

128

prfukcz.indd 128

11.5.2010 0:14:43

Foto archiv LGÚ

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
Vývoj a validace detailní separační metodiky
pro PGE s následným stanovením pomocí ICPMS. Využití a aplikace ostatními pracovníky
nejenom geologické sekce PřF UK. Studium
distribuce platinových kovů v přírodních geochemických archivech – otázka možného antropogenního ovlivnění v posledních cca 150
letech.
Analýza forem zlata na rudních ložiscích
a jeho vazba v arzenopyritu. Studium problematiky tzv. „visible and invisible gold“.
Geochemická analýza vertikálního profilu přes
klíčovou hranici útvarů jura/křída ze sedimentárního komplexu Sibiře, studium distribuce
platinových kovů podél profilu a možné ovlivnění sedimentárního záznamu extraterestrickým tělesem (spolupráce s ÚGP).
Chemické a izotopové charakteristiky půd
a biomasy ve vazbě na studium geochemických archivů.

Laboratoř ICP MS

Popis kontaminace prostředí v blízkosti průmyslových objektů, studium mobility a formy
vazeb kovů v životním prostředí (spolupráce
s ÚGMNZ).
Chemická a mineralogická charakteristika průmyslových odpadů.
Geochemická analýza a distribuce stopových
prvků ve fosilních korálových útvarech a jejich
růstových rytmech – implikace pro indikaci rotace Země v geologické minulosti (spolupráce
s GÚ AV ČR).
Brusírna

Historie
Laboratoře vznikly v r. 1914, v r. 1965 se páteří pracoviště ÚGV
(Ústav geologických věd) stala chemická laboratoř, zaměřená
převážně na zpracování hornin hlavně pro silikátové analýzy.

Laboratoř C+S a Hg analýzy

Křemen – achát, SiO2 ; Sasko, Německo;
šířka vzorku 8 cm

Pracoviště ÚGV zaniklo při reorganizaci v r. 1994 a vznikly LGÚ
spojením chemické laboratoře ÚGV, laboratoře elektronové
mikroanalýzy a brusíren katedry petrologie a katedry geologie
s následným připojením chemické laboratoře Ústavu petrologie
a strukturní petrologie.
Tím se vytvořilo pracoviště, které se přizpůsobilo novým požadavkům na tvorbu dat, která se využívají v geologických
vědách. To znamená, že hlavní důraz se neklade již pouze na
silikátové analýzy, ale využívají se nové metody studia hornin
pomocí elektronového mikroanalyzátoru a velký význam začíná
mít prvková a stopová analýza pomocí AAS a později pomocí
ICP-MS pro potřeby studia migrace látek v zemských sférách.

129

prfukcz.indd 129

11.5.2010 0:14:45

Významné projekty

Variscan Terrestrial Biotas and Palaeoenvironments
Stanislav Opluštil, Ústav geologie a paleontologie

Rekonstrukce tropického karbonského uhlotvorného pralesa z území dnešních Čech
Projekt, řešený v rámci Mezinárodních geologických korelačních programů (IGCP) zřízených při UNESCO na podporu komplexních projektů v geologických vědách, byl
zaměřen na studium účinků klimatických změn
a geologických procesů na terestrické ekosystémy v období svrchního karbonu (tzv. pennsylvanu) před 315–300 mil. let. Toto období
nebylo vybráno náhodou. Podobně jako v nedávné geologické historii poznamenané střídáním dob ledových a meziledových docházelo
i v průběhu svrchního karbonu ke klimatickým
výkyvům doprovázeným výraznými změnami
objemu kontinentálního ledovce a k eustatickým oscilacím mořské hladiny v rozpětí i více
než 100 m. Klimatické změny v karbonu probíhaly souběžně s variskou orogenezí vedoucí
ke vzniku pásemných pohoří v místě kolizí litosférických desek. Uvedené procesy tak měly
značný dopad na stabilitu, rozšíření a složení
jednotlivých ekosystémů. Studium interakce
mezi klimatem a biosférou v průběhu pennsylvanu nám proto může pomoci lépe porozumět
možným důsledkům těchto procesů pro člově-

ka a ekosystémy, jichž je součástí.
Do Projektu IGCP 469, probíhajícího v letech
2003–07, se zapojilo kolem 30 specialistů z
oboru paleontologie, sedimentologie a stratigrafie z výzkumných institucí v Kanadě, Velké
Británii, Nizozemsku, Belgii, Německu, Polsku,
České republice, Rumunsku a Bulharsku. Český tým zastupovalo šest stálých členů z pěti
institucí. Koordinátorem projektu pro střední
a východní Evropu byl S. Opluštil z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Projekt mapuje změny v rozloze a složení
tropických deštných pralesů pokrývajících
ve svrchním karbonu nížiny o rozloze až několika milionů čtverečních kilometrů v rovníkových oblastech superkontinentu Pangea.
Tyto pralesy osídlily rozsáhlé přímořské nížiny
vzniklé ústupem moře v důsledku globálního
ochlazení a zalednění jižní části Pangey (tzv.
Gondwana) počátkem svrchního karbonu.
V průběhu projektu shromažďoval tým řešitelů existující i nová data o druhovém složení

karbonské vegetace a vybraných skupin terestrické fauny, jejich změnách v čase, o vývoji paleoprostředí a paleoklimatu zapsaném
v horninovém záznamu sedimentárních pánví v zemích, kde působily národní výzkumné
týmy. Data z jednotlivých pánví se pak třídila,
přehodnocovala a zpracovávala tak, aby bylo
možné mezi sebou ekosystémy jednotlivých oblastí lépe porovnat z hlediska druhového složení a diverzity. Rovněž se sledovalo, zda změny
probíhaly po celém území nebo jen v jeho části
a zda k nim docházelo všude najednou nebo
postupně a jak se při nich měnilo prostředí
a podnebí. Dvakrát ročně pak řešitelské týmy
nebo jejich zástupci diskutovali o svých výsledcích na pracovních setkáních (workshopech),
při kterých postupně navštívili i jednotlivé oblasti zahrnuté v projektu. Dílčí výsledky byly
prezentovány na mezinárodních konferencích
a publikovány v odborných časopisech, buď
samostatně, nebo ve čtyřech speciálních svazcích.
Výsledky Projektu IGCP 469 naznačují, že kli-
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matická změna koncem středního pennsylvanu
nebyla patrně hlavní příčinou zániku ekosystému uhlotvorných tropických pralesů. Naopak jejich zánik byl do značné míry výsledkem
změn vyvolaných tektonickými procesy, které
změnily rozlohu a členění území osídleného
tropickými pralesy, a vytvořily tak podmínky
nevhodné pro dominantní složku ekosystému
– stromovité plavuně. K ověření této hypotézy
je však zapotřebí rozšířit existující data o informace i z ostatních částí karbonského deštného
tropického pralesa, zejména o území dnešní
východní Evropy a západní Asie. Proto výzkumný tým Projektu IGCP 469 předložil koncem roku 2008 navazující projekt rozšířený
o specialisty z Rakouska, Itálie, Slovenska,
Slovinska, Maďarska, Chorvatska, Srbska,
Řecka, Turecka, Ukrajiny a Gruzie.

Svrchní (A) a spodní (B) kutikula listu nahosemenné rostliny rodu Cordaites. Tato nahosemenná rostlina tvořila významnou složku
deštných karbonských pralesů, kde osídlovala
jak mokřady, tak především výše položené sušší biotopy. Pro druhové zařazení těchto rostlin
je studium kutikul, poskytujících informace
o buněčné stavbě epidermis a pozici a hustotě
průduchů, nepostradatelné (foto Z. Šimůnek).

Paleogeografická mapa z období svrchního karbonu
(pennsylvanu) s vyznačením přibližné pozice České
republiky a rozlohy deštných tropických
uhlotvorných pralesů
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Výskyt fullerenu C60 v pevných bitumenech v horninách západočeského
neoproterozoika
J. Jehlička, A. Svatoš, O. Frank, F. Uhlík

Idealizovaná představa neoproterozoického podmořského vulkanického komplexu v oblasti dnešního Mítova

Bazalty neoproterozoického stáří západočeské
oblasti u Mítova uzavírají vzácné akumulace
biogenních pevných bitumenů. Černé, křehké
a pevné bitumeny jsou negrafitické a izotopické složení uhlíku dokládá jejich biogenicitu.
Strukturně jsou značně podobné syntetickému skelnému uhlíku. V těchto pevných bitumenech byl opakovaně detekován fulleren
C60. Nízké koncentrace cca 0,2 – 0,3 ppm byly

stanoveny kapalinovou chromatografií a potvrzeny hmotnostní spektrometrií. Doložený
nález patří k přibližně pěti ověřeným nálezům
této exotické fáze uhlíku na světě. Jeho vznik
je vázán na proces opakované pyrolýzy výjimečného organického prekurzoru. Probíhající
projekty se dále zaměřují na lepší poznání distribuce fullerenů v přírodních materiálech a na
možnost jejich jednoznačné detekce.

Mezinárodní korelační program IGCP 469:
„Variscan Terrestrial Biotas and Palaeoenvironments“
Cílem projektu je studium paleoekologických
změn na hranici období westphalu a stephanu
(svrchní karbon) v předpolí i uvnitř variského
orogenu. Pro toto období je charakteristické
vymírání řady rostlinných skupin, především
stromovitých plavuní, které tvořily základ uhlotvorných deštných tropických pralesů Severní Ameriky, Evropy a Číny, jejichž rozloha je
srovnatelná s rozlohou dnešních tropických
pralesů. Ve svrchní části karbonu pokrývaly
tyto pralesy asi 1000 km široké pásmo táhnoucí se podél rovníku napříč celým superkontinentem Pangea a po dobu asi 10 mil.
let. Koncem westphalu se však celý tento unikátní ekosystém hroutí a z původní rozlohy
odhadované na 8 mil. km2 zbyly v průběhu
geologicky velmi krátkého období jen nepatrné
relikty. Příčiny kolapsu jsou dosud nejasné a
bývají připisovány jak tektonickým procesům
spjatým s variskou orogenezí tak s globálními
klimatickými změnami.
Výsledky projektu byly průběžně publikovány
v mezinárodních časopisech a do konce roku
2008 bude do tisku předložena i společná monografie na jejímž vzniku se výraznou měrou
podíleli rovněž čeští specialisté včetně doc. S.
Opluštila z Univerzity Karlovy, Přírodovědecké
fakulty.

Van Krevelenův diagram znázorňující vývoj chemického složení organické hmoty hornin s vyznačením složení skelného uhlíku z Mítova

Mikrotextura několika typů uhlíkaté hmoty
z Mítova (mikrofotografie získaná transmisní
elektronovou mikroskopií)
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Model molekuly fullerenu C60

Odraz postupu přírodní grafitizace uhlíkaté hmoty
neoproterozoika západočeské oblasi v Ramanovských
spektrech

Strukturní uspořádání molekul fullerenu
C60 v referenčním pevném fulleritu (mikrofotografie získaná transmisní elektronovou mikroskopií)
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Ústav pro životní prostředí
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Foto Luboš Hrouda
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Ústav pro životní prostředí

turistiky na přírodu ve velkoplošných chráněných územích.
Expertní činnost
Mimo naše akademické povinnosti se zabýváme i praktickými aplikacemi nebo poradenstvím
a expertní činností. Zpracováváme projekty pro
vnější subjekty. To se týká zejména expertních
činností v rámci zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, analýzy kontaminovaných vzorků, zpracováváme grafické a numerické podklady pro rozhodování o nejrůznějších investičních záměrech a podobně.
S médii spolupracujeme zejména při diskusích
nad kontroverzními tématy. Jde kupříkladu
o následky velkoplošných zásahů do krajiny,
vliv nových staveb nebo technologií na kvalitu
ovzduší, vody nebo na organismy.
Knihovna
Součástí ústavu je specializovaná oborová
knihovna, která soustřeďuje české i zahraniční
učebnice, skripta, monografie a vědecké časopisy zaměřené na ochranu životního prostředí.
Je vybavena moderními vyhledávacími nástroji, poskytuje studentům i pracovníkům on-line
přístup k elektronickým databázím a publikacím environmentálního zaměření.
Specializovaná pracoviště
Výzkum a výuka je realizována také v několika
specializovaných laboratořích:

Měření chemických vlastností vody
Ústav pro životní prostředí je celofakultním interdisciplinárním pracovištěm Přírodovědecké
fakulty UK, které uskutečňuje výuku a výzkum
v oblasti ochrany životního prostředí.
Výuka
Ústav poskytuje vysokoškolské vzdělávání
na bakalářské, magisterské a doktorandské
úrovni. Stejnojmenný bakalářský a magisterský obor „Ochrana životního prostředí“ je akreditován v rámci programu „Ekologie a ochrana
prostředí“. Doktorské studium je akreditováno
pro program „Environmentální vědy“.

fikace horských jezer postižených desítkami let
kyselé atmosférické depozice, studujeme znečištění ovzduší, zejména „horké problémy“,
jako jsou aerosoly nebo ozon. Zkoumáme, jak
různé organismy reagují na změny hospodaření v krajině. Náš výzkum zahrnuje i některé
hraniční obory. Dlouhodobě posuzujeme vliv

Laboratoř pro studium kvality ovzduší disponuje analyzátory plynných složek atmosféry
a moderními zařízeními pro fyzikální a chemickou analýzu kvality ovzduší. Součástí vybavení je experimentální větrný tunel
s uzavřenou cirkulací vzduchu.

Výuka a výzkum probíhají v mnoha oblastech
ochrany životního prostředí, zejména ovzduší, vody, ochrany přírody, odpadů a aplikace
GIS. Ústav spolupracuje s řadou univerzitních
pracovišť, ústavů Akademie věd ČR i se zahraničními institucemi, zejména prostřednictvím
společných projektů a v rámci diplomových
a disertačních témat.
Výzkum
Zabýváme se především přírodovědnými aspekty environmentální problematiky, tedy
studiem stavu, principů a mechanismů, které
souvisejí s narušením, kontaminací nebo degradací prostředí: vody, půdy a horninového
prostředí, ovzduší a organismů. Konkrétně se
věnujeme nejen znečištění vody, ale i studiu
procesů čištění a úpravy vod, zajímá nás acidi-

Smog ze spalování pevných paliv
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Foto archiv ÚŽP

Hydrochemická laboratoř pro studium kvality
a kontaminace vod je vybavena zařízením pro
analýzu vod, kalů a sedimentů i dalšími přístroji k hydrochemickým stanovením in situ
(v terénu) i v laboratoři.
Laboratoř GIS (geografických informačních
systémů) se zaměřuje na zpracování a grafické zobrazování prostorových údajů o životním
prostředí (modelování dějů v prostředí, šíření
kontaminace, „land use“ apod.).
Stopová chemická laboratoř G. B. Marshalla
využívá mnoha zařízení a metod pro stanovení kontaminace složek prostředí (půdy, vody,
vzorků tkání rostlin a živočichů).
Terénní limnologická stanice ÚŽP Velký Pálenec (u Blatné) je určena pro terénní a experimentální studie vlivu znečištěného prostředí
(zejména acidifikace) na druhy a společenstva
vod. Stanice má detašovaná měřicí stanoviště na několika lokalitách v ČR. Informace též
na http://www.mountain-lakes.org.

Měření aerosolu

Laboratoř GIS

Exkurze do čistírny odpadních vod

Historie a osobnosti
Prof. RNDr. Jaroslav Číhalík, CSc. (1924–2005) z katedry
analytické chemie Přírodovědecké fakulty koncipoval a později
založil na konci 70. let 20. stol. nové studium zaměřené na
ochranu životního prostředí s názvem „Ochrana přírodního prostředí“. Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství jako
první pětiletý vzdělávací program týkající se životního prostředí
v tehdejším Československu.
prof. RNDr.
Jaroslav Číhalík, CSc.

Výzkum horských jezer v Tatrách

V roce 1981 vznikla jako garance nového studijního oboru katedra ochrany přírody a krajinné ekologie. Vedoucím katedry
se stal prof. ing. Jan Čabart, DrSc., který vedl katedru do
roku 1988. První absolventi nového studijního oboru ukončili
studia v roce 1982. V roce 1985 byla katedra akreditována pro
vzdělávání postgraduálních studentů v oboru ekologie. V roce
1987 bylo zahájeno vydávání tematické řady „Acta Universitatis Carolinae – Environmentalica“.
V roce 1990 došlo ke změně jména a struktury katedry. Vznikl
Ústav pro životní prostředí.
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Muzea, sbírky, knihovny
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Foto Jitka Arazimová
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Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
několik desítek kriticky ohrožených druhů naší
květeny, sbíraných na přirozených stanovištích
před počátkem rapidního úbytku jejich lokalit.
  Zahrada má čilé domácí i zahraniční styky: je
zakládajícím členem Unie botanických zahrad
ČR a pravidelně se aktivně účastní mezinárodních konferencí a dalších oborových setkání.
V rámci mezinárodní výměny semen Index seminum spolupracuje s více než 300 botanickými zahradami celého světa.
Od roku 1997 je jmenována záchranným
centrem pro zadržené rostliny chráněné úmluvou CITES.
V roce 2009 byla zahrada registrována jako
vědecká instituce, která smí přemísťovat
exempláře planě rostoucích rostlin chráněných
úmluvou CITES.
Struktura zahrady a expozic
V prostorách zahrady se pěstuje přes 5 000
botanických druhů rostlin, uspořádaných v expozicích nebo rostoucích volně v parkové části.
Expozice jsou rozděleny na skleníkové a venkovní (exteriérové).

Botanická zahrada je součástí Přírodovědecké
fakulty od jejího založení v roce 1920. Má ve
své náplni několik hlavních funkcí: výukovou,
vědeckou a kulturně propagační; v neposlední
řadě je jak v areálu fakulty, tak v rámci vnitřní
Prahy významnou součástí pražské volně přístupně zeleně. Díky své multidisciplinární koncepci patří k „výkladním skříním“ fakulty.
Z výukového hlediska slouží především praktické výuce studentů Přírodovědecké fakulty
(ročně poskytne pro přednášky a praktická cvičení několik tisíc vzorků). Svým ekologickým a
současně systematickým uspořádáním expozic
je vhodná pro výuku různorodě pojatých biologických oborů. V rámci odborných exkurzí
však zahradu navštěvují i studenti dalších
pražských (např. ČZU) nebo mimopražských
(např. JU České Budějovice) vysokých škol. Zejména v jarním období je pak zahrada pravidelnou součástí praktické výuky mnoha pražských středních i základních škol. Inspirativní
je prostor zahrady i pro školy uměleckého zaměření; poskytuje jim ideální možnost výuky
kresby v plenéru.
Spolupráce se zahradnickými fakultami českých vysokých škol probíhá zejména v rámci
prázdninových praxí studentů těchto oborů.
Zahrada se podílí i na vědecké činnosti fakulty. V neveřejných prostorech se pěstuje
řada vzorků pro diplomové a doktorské práce
katedry botaniky. Na území zahrady se řešila
řada biotických i abiotických projektů Ústavu
životního prostředí, sbírky zahrady byly téma-

tem několika diplomových prací učitelského
zaměření. V současnosti se rozbíhají projekty
na vědecké zhodnocení některých mimořádných zahradních sbírek (např. některých skupin sukulentů).
Sbírky zahrady jsou zásadní také z hlediska
ochrany přírody. Dlouhodobě se zde pěstuje

Kvetoucí subtropická Acca sellowiana

Foto archiv Botanické zahrady

Vstupní expozice pěnišníků a azalek

Skleníkové expozice
tropický skleník: částečně rozdělen do tří
prostor, vstupní je věnován cykasovitým rostlinám a palmám, ve zbylých dvou je expozice
krytosemenných dřevin a bylin; zvláštní oddělení náležejí tropickým kapradinám, bromeliovitým rostlinám a vodním tropickým rostlinám
v jezírku (včetně každoročně vysazované Victoria cruziana)
sbírku subtropických kaktusů a ostatních
sukulentů shromažďuje unikátní, v roce 2008
zrekonstruovaná expozice
subtropická expozice je věnována zejména
dřevinám z různých čeledí naho- a krytosemen-
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ných ze všech kontinentů; v létě je umístěna
ve venkovním prostoru, který umožňuje geografické uspořádání sbírky
skleníky mají ještě neveřejné pěstební a zásobní prostory
Venkovní expozice
vstupní areál s expozicí pěnišníků a dřevin;
nejcennějšími dřevinami jsou zde unikátní
zakrslý samčí exemplář jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), popsaný jako tzv. kultivar
Praga, pyramidální dub letní (Quercus robur)
z r. 1846 a největší lapina jasanolistá (Pterocarya fraxinifolia) v ČR
letní expozice subtropických rostlin (květen–
září)
středoevropská květena: druhově nejbohatší (kolem 1 000 druhů), nejcennější venkovní
část zahrady, založená v roce 1904, s dolní rovinnou částí věnovanou lesním rostlinám (tzv.
Háj) a svažitou skalnatou částí věnovanou
rostlinám bezlesí (tzv. Karlštejn)
sbírka jehličnanů mírného pásu
středozemská květena
květena rašelinišť a slatin
květena písčin
hadcová květena

Interiér tropického skleníku s expozicí kapradin
Historie pražské univerzitní botanické zahrady
Pražská univerzita usilovala o zřízení vlastní botanické zahrady po vzoru středozemských univerzit (první založena
v r. 1526 v Padově) zhruba od roku 1753, kdy zde působil
vůbec první profesor botaniky a lékařství Scota de Compostella. V roce 1775 byly univerzitě přiděleny pozemky po
někdejší Jezuitské zahradě na levém břehu Vltavy (v místě
dnešní ulice V botanice). Na ploše cca 3,5 ha bylo vybudováno
9 skleníků; v první polovině 19. století se v ní pěstovalo přes
13 000 rostlinných druhů a byla považována za nejlepší zahradu
severně od Alp. Zásluhu na tom měl zejména její dlouholetý ředitel
prof. V. F. Kosteletzky (v letech 1846–87).
Po povodni v roce 1890 hledala (tehdy již rozdělená KarloFerdinandova) univerzita pro jedno ze svých nejstarších pracovišť nové místo. Zakoupen byl pozemek tzv. Slupských strání

fylogenetický (vývojový) systém krytosemenných rostlin (obnoven 2007, ve výstavbě)
léčivé a užitkové rostliny
vodní a bažinné rostliny
velké alpinum
parková část s kolekcemi některých dřevin
(pěnišníky, růže apod.)
Zahrada a kulturní veřejnost
Od otevření skleníků pro veřejnost v roce
1992 se v prostorách zahrady konají různé
výstavy. V letních měsících se využívá volný
subtropický skleník (exotické rostliny a živočichové, ptactvo, sukulenty); v horním výstavním skleníku, který vznikl při rekonstrukci
v roce 1998, se pořádají umělecky zaměřené
výstavy (fotografie, obrazy, keramika) nebo
výstavy představující obory fakulty.
V roce 2003 byl zrekonstruován prostor přiléhající k zahradě, pronajatý od Městské části
Praha 2; jde o nejklidnější část zahrady, kde
se v létě konají koncerty a jiné akce. Jsou zde
umístěna torza chráněných plastik z Platznerovy dílny, datovaná před rokem 1780.
V plenéru zahrady se pořádají další výtvarné
výstavy soch či jiných uměleckých artefaktů.
Trvalou ozdobou je dílo sochaře Ivana Jilem-

Rašící tropická kapradina
Blechnum brasiliense
nického, pylon věnovaný všem českým botanikům.
O všech akcích informuje botanická zahrada
na svých webových stránkách; zejména pro
kulturní veřejnost byla zřízena samostatná
doména www.bz-uk.cz. Pro veřejnost je otevřena i botanická poradna, která zodpoví měsíčně (osobně, mailem či telefonicky) cca 300
dotazů.

Skleníky, v popředí jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba cv. Praga)
pod sv. Apolinářem, v jehož blízkosti již stála budova německé
univerzity (dnešní Viničná 7). Pozemek o obdobné rozloze cca
3,5 ha byl rozdělen na horní německou a dolní českou část
a oběma částem univerzity byly v zahradě vybudovány podle
identického plánu budovy přírodovědných (botanických) ústavů (dnešní Viničná 5 a Benátská 2); posléze byly vybudovány
i shodné tzv. zahradní domky (dnešní Na Slupi 16 a Benátská
4) pro ubytování zahradního personálu. Obě zahrady působily
souběžně do druhé světové války; česká část byla po uzavření
českých vysokých škol včleněna pod německou jako tzv. české
oddělení, a stala se tak paradoxně jedinou nepřetržitě fungující
součástí české univerzity.
Po druhé světové válce byly obě zahrady spojeny a nazvány
Botanická zahrada Univerzity Karlovy; skleníky, poškozené na
konci války byly v letech 1946–49 přestavěny. Organizačně
byla zahrada samostatnou součástí oborového botanického

ústavu, resp. později katedry botaniky pod vedením pověřeného asistenta. K oddělení těchto pracovišť došlo v osmdesátých
letech a tento status trvá dodnes.
Ačkoliv botanická zahrada nebyla primárně výzkumným pracovištěm, má své významné osobnosti, které se zasloužily o její
rozvoj. Z období první poloviny 20. století je nutné jmenovat
prof. dr. Karla Domina a jím pověřeného asistenta, později doc. Václava Jiráska, kteří jsou též autory podrobných
průvodců po zahradě. V šedesátých letech zde krátce aktivně
působil inspektor Pavel Smrž, po jeho odchodu však začala
zahrada upadat, skleníky byly uzavřeny a došlo ke zpřetrhání
vztahů mezi oborovou katedrou a zahradou. K obratu došlo až
po roce 1989; zásluhu na tom má ředitel Mgr. Václav Větvička, za jehož působení (1991–2007) byly otevřeny a posléze
zrekonstruovány skleníky a zahrada se stala dějištěm mnoha
akcí kulturního charakteru.
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Herbářové sbírky PřF UK

Skleněné válce s konzervační tekutinou jsou
jednou z možností, jak uchovávat mykologické
sběry (foto M. Hladík).
Vědecké a odborné zaměření
odborné zpracování a zpřístupňování dílčích
sbírek, zejména kolekcí nadnárodního badatelského významu, např. obsahujících nomenklatorické typy taxonů rostlin nebo hub
biodiverzita flóry ČR, Karpat a Balkánu; flóra
jihoamerické vysokohorské xerofytní vegetace
(páramos)
Detail typové položky z kolekce Tadeáše Haenkeho

vybrané taxonomické skupiny hub, mechorostů a cévnatých rostlin; péče o doklady

Činnost herbářových sbírek
podpora vědecko-výzkumné a pedagogické
činnosti nejen příslušných pracovišť Přírodovědecké fakulty UK, ale i řady dalších tuzemských a zahraničních institucí poskytováním
studijního materiálu a umožněním profesionálního trvalého uchovávání dokladů ke studiím uskutečňovaným na všech skupinách
rostlin a hub; zajišťování mezinárodní směny
rostlinného studijního materiálu a informací
v rámci celosvětové sítě herbářových sbírek
podíl na výuce vybraných botanických předmětů v rámci nabídky katedry botaniky, zejména pro magisterské a doktorské studium
vědecko-výzkumná činnost v oblasti biologie,
systematiky a fytogeografie vybraných skupin
rostlin, mezinárodní spolupráce s mnoha institucemi zejména z Evropy, Severní Ameriky,
Asie, Austrálie a Jižní a Střední Ameriky
výchova studentů a metodická pomoc při
vytváření a trvalém uchovávání dokladů k odborné botanické práci jako jednomu z nezastupitelných předpokladů reprodukovatelnosti
výsledků vědeckých studií
průběžná implementace moderních metod
preparace; uchovávání a zpřístupňování sbírkových předmětů botanického a mykologického charakteru
zpřístupňování sbírkových předmětů v obrazové (digitální) podobě odborné a laické
veřejnosti; botanické konzultace pro veřejnost
i instituce

Typová
položka
Machaerium
heterophyllum
(Fabaceae)
– jeden z druhů popsaných
K. B. Preslem
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Foto archiv Herbářových sbírek

k monografickým studiím
historické aspekty botanických oborů se zaměřením na období a osobnosti se vztahem
ke sbírkovým předmětům uchovávaným v Herbářových sbírkách PřF UK
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu
podíl na základních dílech o diverzitě flóry
České republiky (Květena ČR, Klíč ke květeně
ČR) a Slovenska (Flóra Slovenska)
identifikace, zpracování a digitalizace vybraných významných kolekcí sbíraných T. Haenkem, I. Tauschem, K. Preslem, J. Velenovským
a K. Dominem, obsahujících nomenklatorické
typové herbářové položky druhů Jižní a Střední
Ameriky, Pacifické oblasti, Středozemí, Balkánu aj.
podíl na taxonomicko-nomenklatorické revizi druhů cévnatých rostlin popsaných z území
ČR před rokem 1820
podíl na biosystematickém zpracování diverzity vybraných skupin cévnatých rostlin na
území Evropy a Asie

Způsob uchovávání herbářových fondů
(foto M. Hladík)

Mezi nejcennější a nejžádanější herbářové položky patří doklady Tentamen pteridographiae a další práce K. B. Presla o kapraďorostech.

Historie, současný stav a osobnosti
Herbářové sbírky Univerzity Karlovy (mezinárodní zkratka PRC)
se řadí mezi nejvýznamnější herbáře Evropy. Herbář byl založen
v roce 1775 a dnes obsahuje cca 2,2 milionů položek cévnatých rostlin, mechorostů, hub a řas. Nejcennější částí herbáře
jsou typové položky (v péči herbáře je přes 10 tisíc nomenklatorických typů jmen rostlin a hub). Z vědeckého, ale i historického
hlediska jsou mimořádně cenné např. typové položky bratří
Preslů z části tvořené rostlinným materiálem, který nasbíral
T. Haenke během Malaspinovy plavby kolem světa v letech
1789–94, dále typový materiál z Balkánu (J. Velenovský,
G. Beck, J. Rohlena, K. Vandas, F. A. Novák), ale i Karpat a
střední Evropy (I. F. Tausch, K. Domin aj.). Vedle klasických
herbářových položek cévnatých i bezcévných rostlin a hub obsahuje herbář i sbírku semen, tzv. kusovou sbírku (především
šišky), exponáty ve skleněných válcích a další dílčí kolekce.
Z dlouhé řady přírodovědců, jejichž významné kolekce jsou
uchovávány v Herbářových sbírkách UK a z nichž někteří zde
i dlouhodobě působili, zmiňme alespoň následující osobnosti:
Tadeáš Haenke (1761–1817), cestovatel, asistent profesora
Mikana; mimořádně vědecky cenné jsou jeho sběry ze Střední

a Jižní Ameriky a z Pacifiku (na jejich základě bratři Preslové
popsali řadu taxonů).
Bratři Preslové, Jan Svatopluk (1791–1849) a Karel Bořivoj
Presl (1794–1852), autoři prvního úplného díla o české květeně – Flora Čechica (1819); Jan Svatopluk je autorem českého odborného názvosloví rostlin (ale také českého názvosloví
zoologického či mineralogického a chemického); Karel Bořivoj
je znám jako autor významných vědeckých botanických prací – např. Flora Sicula (1826), ve své době převratné studie
o systematice kapradin (1836 atd.).
Ignaz Friedrich Tausch (1793–1848), znamenitý pražský botanik, lektor botaniky v kurzech zaštítěných hrabětem Canalem,
sekretář Zahradnické společnosti.
Günther Beck von Mannagetta (1856–1931), profesor botaniky na německé univerzitě; autor řady taxonomických monografií a publikací vztahujících se k flóře Balkánu (především
Bosny a Hercegoviny).
Josef Velenovský (1858–1949), profesor botaniky, muž širokých vědeckých zájmů (botanika, mykologie, paleobotanika);
významný znalec balkánské flóry (Flora Bulgarica). V Herbářových sbírkách UK jsou uloženy doklady k jeho pracím o flóře

Bulharska a část dokladů mykologických.
Josef Rohlena (1874–1944), význačný znalec flóry Balkánu,
především Černé Hory, velmi ceněné dílo Conspectus Florae
Montenegrinae (1942) patří dodnes mezi základní publikace
o flóře Černé Hory; jeden z iniciátorů intenzivního floristického
průzkumu Čech mezi světovými válkami a v průběhu druhé
světové války.
Karel Domin (1882–1953), profesor botaniky, rektor Univerzity Karlovy (1933–34), mimořádně plodný autor prací ze
systematické botaniky a fytogeografie. S výjimkou dokladů
k pracím o australské květeně je v Herbářových sbírkách UK
uložen celý jeho rozsáhlý herbář.
František A. Novák (1892–1964), profesor botaniky, znalec
flóry Balkánu. Jeho bohaté sběry z území bývalé Jugoslávie
tvoří rozsáhlý herbář.
Karel Cejp (1900–1979), profesor botaniky, mykolog a fytopatolog, znalec mikroskopických hub.
Zdeněk Černohorský (1910–2001), profesor botaniky, lichenolog a rostlinný morfolog. Jeho bohatý lichenologický herbář
je v současné době zpracováván a postupně zpřístupňován
badatelům.
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Mapová sbírka

Původní interiér mapové sbírky
o staré mapy a řada dotazů směřuje do oblasti
lokalizace nejrůznějších objektů a jevů. Kartografické archiválie bývají součástí výstavních
expozic a vděčným podkladem pro různé prezentace.
Sbírkový fond se úměrně rozrůstá o soudobé produkty. Jen tak může být zachována
jeho kontinuita pro další generace. Kromě
akviziční činnosti se pozornost soustředí na
digitalizaci kartografických předloh a tvorbu elektronického katalogu. Pracoviště je
nápomocno širokému spektru uživatelů
s důrazem na magisterské a doktorandské
studium, výzkumné a odborné úkoly, jakož
i prezentaci celé fakulty a Univerzity Karlovy.
Prohlídka atlasů ve sbírce

Georg Matthäus Seutter (1678–1757),
Praha v roce 1740

Ve sbírkových fondech jsou obsaženy originály a faksimile kartografických výtvorů od
8. stol. po dnešek. Snad nejhezčí kartografické
výtvory představují mapy atlasů ze 16., 17. a
18. století se jmény kartografických velikánů,
jako jsou Mercator, Ortelius, Blaeu, Delisle,
Homann, Seutter, ale také mapy zhotovené
představitelem kartografie na území našeho
státu – Müllerem. Mezi atraktivní exponáty patří glóbusy, zejména Cellův nafukovací
glóbus z roku 1831. Starým mapovým dílům
dominovaly umělecké prvky, jako jsou zdobná
rámování titulu či mapové legendy – kartuše,
alegorická znázornění Země, států, řemesel,
obchodu – parerga, perspektivní pohledy na
význačná místa, hlavně sídla – veduty. Poutavé jsou zejména krásné kolorované mědirytiny.
Mapový fond slouží jako pomůcka pro studium územních celků, pro srovnávání znázorněného území a různých objektů v časové
řadě. Využívají ho obory i mimo naši fakultu (archeologie, historie, ...). Častý je zájem

Foto archiv mapové sbírky

Svoji činnost uskutečňuje s přesahem
na jiné fakulty a univerzitní pracoviště. Patří
mezi několik nejvýznamnějších pracovišť svého druhu v České republice a v univerzitní sféře je nejvýznamnější.
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Cellův nafukovací glóbus z roku 1831

Historie
Nynější mapová sbírka byla zřízena Ministerstvem školství
a národní osvěty koncem roku 1920 jako Státní sbírka mapová Republiky československé.
Významný český kartograf prof. Václav Švambera usiloval
o vytvoření instituce, která by byla vnímána jako odborné a
kulturní centrum s významným kartografickým bohatstvím
(jeho popel byl uložen ve zdi sbírkového sálu).
prof. Bedřich Šalamon
prof. Karel Kuchař
Po vzniku Československé akademie věd v roce 1952 byla
mapová sbírka včleněna do Geografického ústavu ČSAV.
V roce 1993 se mapová sbírka vrátila do péče Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
V únoru 1994 vzniklo samostatné vědecké a studijní pracoviště s názvem Mapová sbírka Univerzity Karlovy.

Jan Loth (1816–1899),
Království české, r. 1848

Willem Janszoon Blaeu (1571–1638), Europa Recens Descripta, r. 1641
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Hrdličkovo muzeum člověka

Paleoantropologická sbírka

Muzeum má charakter univerzitní sbírky a je
rozděleno do dvou oddělení – na část muzejní
(přístupnou veřejnosti) a depozitář (určený pro
studijní a vědecké účely). V muzeu je umístěno
přes čtyři tisíce exponátů, z nichž řada je
unikátních, např. Hrdličkova sbírka odlitků
obličejových masek a hlav severoamerických
indiánů, Šebestova sbírka odlitků částí
těla Pygmejů, frenologická sbírka a sbírka
trepanovaných lebek (od 2. tisíciletí př. n. l.
do 6. století n. l.). Nachází se zde i jedinečná
sbírka věnovaná umělým deformacím u  bolivijských indiánů nebo sbírka posmrtných
masek předních českých osobností z oblasti
vědy, kultury a politiky. Významná je také část
věnovaná evoluci člověka, osteologická sbírka
srovnávací anatomie, sbírka kostních patologií
a oddíl věnovaný antropologii. Za zmínku
stojí rovněž Foitova sbírka, která přibližuje
život a kulturu afrických kmenů, a ukázky
mumifikace přirozené i umělé (několik tisíc let
staré mumie původem z Egypta).
  Muzeum je otevřeno odborné i laické veřej-

nosti a zejména v posledních letech zažívá velký
vzestup návštěvnosti, především ze strany
studentů středních a vysokých škol. V části
muzea byla v roce 2005 zřízena traseologická
laboratoř vybavená speciálním optickým mikroskopem, která se mimo jiné věnuje popisu

a určování dosud nezpracovaných bohatých
materiálů z depozitáře muzea. Na poli traseologie je velmi významná vědecká spolupráce pracovníků Přírodovědecké fakulty
s pracovníky Fakulty humanitních studií UK
v Praze. Z dalších činností muzea je nutné

Hrdličkova sbírka

Foto archiv Hrdličkova muzea

Hrdličkovo muzeum člověka je pojmenováno
po svém zakladateli, významném světovém
antropologovi dr. Aleši Hrdličkovi, z jehož
prostředků a daru republice a Karlově univerzitě bylo zřízeno. Slavnostně otevřeno bylo
22. října 1937 v prostorách Antropologického
ústavu Karlovy univerzity, a to za významné
podpory dalších významných antropologů,
prof. J. Matiegky a prof. L. Niederleho.

Kostry lidoopů
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Foitova sbírka

Muzejní sbírky
uvést především výuku pro studenty UK
v Praze, vedení postgraduálních studentů,
spolupráci s Národním muzeem, dalšími
muzei v ČR, s Kriminalistickým ústavem
Praha a s ústavy Akademie věd ČR, pořádání
nebo spolupořádání antropologických akcí,
včetně významných konferencí. Výsledky jsou
prezentovány na konferencích, medializovány
a publikovány v odborném tisku.

Šebestova sbírka

Hrdličkovo muzeum člověka (Viničná 7,
Praha 2) je unikátním pracovištěm, které má
co nabídnout i po více než 70 letech od svého
založení a které poskytuje studentům i laickým
zájemcům jasnou a názornou představu
o fylogenetickém a ontogenetickém vývoji
člověka. Viz: http://web.natur.cuni.cz/~hmc/

praxi nastoupil do ústavu v Mideltownu, kde se začal zabývat
antropometrií. Tato problematika ho natolik zaujala, že se ji
vypravil studovat do Francie k prof. Manouvrierovi.

Aleš Hrdlička
(* 29. 3. 1869 Humpolec, † 5. 9. 1943 Washington)
Velké nadání a inteligence budoucího významného českého
antropologa Aleše Hrdličky se projevovaly už v dětství. V roce
1882 se jeho rodina rozhodla k emigraci do Spojených států
amerických.

Po návratu do Ameriky se věnoval antropologii a podnikl
expedice do různých oblastí Ameriky. Po několika letech byl pověřen zřízením antropologického oddělení při národním muzeu
ve Washingtonu, stal se jeho kurátorem a pracoval zde až do
své smrti. Ve své výzkumné praxi se zabýval dvěma hlavními
tématy – řešením etnické otázky vztahů původního obyvatelstva Ameriky a problémem vývoje lidstva.
V oblasti výzkumu evoluce člověka dosáhl v roce 1926 vysokého ocenění. Byla mu udělena Huxley memorial Medal of the
Royal Anthropological Institute za teorii O jednotném původu
lidstva. Hlavní myšlenky byly formulovány ve spise „The Neanderthal Phase of the Man“, a sehrály velkou roli v boji proti
vznikajícím rasistickým teoriím.
Věnoval se studiu indiánských kmenů, ale i různých národů ve
východní Asii, Mongolsku, Tibetu, Sibiři a Aljašce. Na základě
svých pozorování vyslovil teorii o příchodu původního obyvatelstva z asijského kontinentu.

Finanční situace rodiny vyžadovala pracovní nasazení všech
jejích členů včetně Aleše Hrdličky. Při těžké práci v továrně navštěvoval večerní školu a poté, co vážně onemocněl, se rozhodl pro studium medicíny. Po ukončení studií a krátké lékařské

Hrdlička se také výrazně zasloužil o rozvoj české vědy a české antropologie zřízením fondů určených k finanční podpoře
vědecké práce při Královské české společnosti nauk. Dal rovněž podnět k založení časopisu Antropologie a jeho existenci

hmotně zajistil.
Během svého života vydal více než 300 vědeckých článků, založil a řídil vědecký časopis a společnost fyzických antropologů
v USA, byl členem Americké akademie věd a mnoha dalších
vědeckých společností, získal čestné doktoráty Karlovy a Masarykovy univerzity.
Za 40 let působení ve washingtonském Smithsonian Institute
nashromáždil bohaté antropologické sbírky.
Dr. Aleš Hrdlička se rovněž aktivně účastnil politického dění,
sledoval události ve své vlasti i v celé Evropě. Po vypuknutí 1.
světové války se veřejně postavil do boje za českou samostatnost. Stejně aktivní byl i po obsazení Rakouska nacistickým Německem, kdy se schylovalo k 2. světové válce. Vyzýval k řešení
české otázky a podal prezidentu Benešovi řadu návrhů na další
postup. Usiloval rovněž o prohlášení amerických Čechoslováků,
že neuznávají mnichovský diktát a požadují odškodnění křivd,
spáchaných na československém obyvatelstvu. Byl rozhořčen
okupací Čech a Moravy, uzavřením českých vysokých škol
a postupem německé armády. Přál si, aby Amerika pomohla
Evropě vojensky. Zkoušel zburcovat veřejné mínění USA dopisy
americkému prezidentovi. Nabídl také přednášky pro důstojníky o rasových problémech v Evropě. Ve svých publikacích se
snažil dokázat z vědeckého hlediska nesmyslnost nadřazenosti
jakékoli rasy a spojení pojmu plemeno s národem.
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Foto archiv Chlupáčova muzea

Chlupáčovo muzeum historie Země

Carnotaurus sastrei z Jižní Ameriky měří 8 m

Model největší karbonské „vážky“ rodu Meganeura s rozpětím křídel 75 cm

Homotherium, známé i z Moravského krasu

Muzeum tvoří sbírka fosilií a výuková expozice. Sbírka je určena odborníkům
a plní funkci vědeckého a dokumentačního
centra. Výuková expozice slouží především vysokoškolským studentům, je ale koncipována
tak, aby byla srozumitelná i studentům středních škol a zájemcům z řad veřejnosti.

modelů vyhynulých organismů a fosilií. Diorámata sledují epizody z vývoje života na území
Česka a ukazují části společenstev organismů
v obdobích kambria, siluru/devonu, karbonu,
křídy, paleogénu a neogénu. Součástí expozice

jsou i moderní vědecké rekonstrukce ve formě
obrazů. Počítá se také s příležitostnými výstavami rekonstrukcí Zdeňka Buriana.
Dominantou expozice je osmimetrová kostra
dinosaura rodu Carnotaurus ze svrchní křídy
Argentiny.

Ve sbírce jsou dokumentovány hlavní skupiny fosilií především z oblasti střední Evropy
a je zde uložen dokumentační materiál z mnohých významných lokalit. Jednou z nejcennějších součástí je sbírka typů a vyobrazených
jedinců, které jsou standardy a dokumentací
vědeckých jmen fosilních organismů.
Mezi skutečné unikáty v evropském a možná
i světovém měřítku patří kolekce fosilií z období vzniku mnohobuněčných (ediakarská fauna), kambrické „exploze života“ (chengjiangská a burgesská fauna), břidlice s výjimečně
zachovalou faunou spodního devonu lokality
Hunsrück (Německo), karbonské konkrece
z Mazon Creeku (USA), triasové ryby a plazi
lokality Hallain (Rakousko), spodnojurské posidoniové břidlice z lokality Holzmaden (Německo), včetně kompletních koster mořských
plazů – ichtyosaurů, svrchnojurské litografické vápence ze Solnhofenu s unikátní mořskou
i terestrickou faunou nebo křídové ryby z Libanonu.
Expozici doplňují i diorámata s kombinací
Expozice triasu s mořskou i terestrickou faunou a flórou
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Kambrický predátor Anomalocaris

Fosilní šiška borovice ze starosedelského
souvrtsví

Ukázka siluro-devonského útesu s typickou faunou

Historie a osobnosti
Muzeum prof. Ivo Chlupáče (oficiálně Chlupáčovo muzeum
historie Země) je velmi mladou součástí Ústavu geologie a paleontologie. Jeho statut byl přijat teprve v roce 2004 a prostory
muzea byly rekonstruovány v průběhu let 2006–08. V roce
2008 byly nastěhovány sbírky a na podzim dokončena expoziční část. Muzeum vzniklo v prostorách sbírek Ústavu geologie
a paleontologie, které na ústav přešly transformací společných
sbírek katedry geologie a katedry paleontologie. Založení sbírek
se datuje do konce 19. stol., kdy byly řádně spravovány. Během
2. světové války utrpěly zavřením vysokých škol a využitím budovy k jiným účelům. Přesto se zachovaly a po válce se dokonce významně rozrostly, např. o paleontologické sbírky německé
techniky. Tehdy však začaly nešetrné zásahy do sbírkových fondů a řada vzácných exemplářů byla zcela ztracena. Časem také
přestalo být obsazováno místo kurátora a o sbírky se vlastně
nikdo nestaral. Zásluhou prof. R. Kettnera, prof. J. Augusty
a několika mladých asistentů byla koncem padesátých a začátkem šedesátých let ze sbírkových fondů vytvořena výuková
expozice, která, již zcela zchátralá, vydržela až do rekonstrukce.
Od r. 1968 (Mezinárodní geologický kongres v Praze) sbírky
ztrácely svůj význam a nebyly dále evidovány. Při rekonstrukci
byla místnost v suterénu budovy Albertov 6 rozdělena na samostatnou místnost sbírek s moderním úložným systémem
a na expozici muzea. Expozice byla pojata jako ilustrace jednotlivých období v historii Země. Sbírky jsou bezpečně uloženy
a nyní probíhá časově náročné čištění, restaurování, dokumentace a inventarizace.

prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc.
(*6. 12. 1931 v Benešově, † 7. 11. 2002 v Praze)
Významný český geolog a paleontolog, ředitel Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
(1994–97). Hlavními obory jeho odborné činnosti byly geologie a paleontologie. Z jednotlivých disciplín se nejvíce věnoval
stratigrafické geologii, především starších prvohor. Největšího
uznání dosáhl jako odborník na devonský útvar. Aktivně se
také zabýval paleontologií a paleoekologií. Publikoval množství prací, v nichž systematicky zhodnotil členovce (např.
trilobity Moravského krasu), hlavonožce a další. Popsal a pojmenoval množství nových druhů. Naopak řada druhů a rodů
popsaných jinými autory nese ve svém odborném názvu na
počest jeho jméno. Prof. Ivo Chlupáč se rovněž intenzivně
zabýval otázkami ochrany životního prostředí a geologických
přírodních památek stejně jako popularizací geologických věd.
Je autorem více než 250 vědeckých publikací a zpráv. Výsledky
publikovaných prací měly a dosud mají značný ohlas v české
i zahraniční literatuře. Pronikly i do děl obecného rázu, učebnic,
naučných slovníků, encyklopedií apod. Výrazná byla také jeho
pedagogická činnost.

Silurský trilobit Miraspis mira
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Mineralogické muzeum

Hematit, Fe2 O3 ; Rio Marina, Elba, Itálie;
výška pole 2 cm
Cinabarit (rumělka), HgS; Venšančiang, Čína; šířka pole 3,5 cm
Vznik sbírky dnešního Mineralogického
muzea Přírodovědecké fakulty UK můžeme
datovat již rokem 1775, kdy byl při pražské
(tehdejší
Karlo-Ferdinandově)
univerzitě
z podnětu polního zbrojmistra Františka Josefa hraběte Kinského (1739–1805) a znalce
a sběratele nerostů Ignáce rytíře Borna
(1742–1791) založen c. k. kabinet přírodnin,
nazývaný Museum naturae Pragense. Jeho
základem byla sbírka nerostů věnovaná Kinským a následně i dalšími šlechtici, například
knížetem Karlem Egonem Fürstenbergem,
nejvyšším českým purkrabím. Na uspořádání
a rozšíření sbírky se podíleli i slavný český
přírodovědec Jan Svatopluk Presl (1791–1849)
a známý mineralog August Emanuel Reuss
(1811–1873).
Kabinet přírodnin byl od počátku umístěn
v přízemním sále budovy Klementina
pod univerzitní knihovnou, kde přetrval
celé století a byl dokonce přístupný i pro
veřejnost. V roce 1880 se tehdejší mineralogický ústav pod vedením prof. Victora
L. von Zepharoviche (1830–1890) i se sbírkami
přestěhoval do nové budovy ve Viničné 7 (dnes
sídlo biologické sekce fakulty). Po rozdělení
univerzity na českou a německou (r. 1882)
připadla celá sbírka ve Viničné německé

Pyromorfit, Pb5  (PO4 )3  Cl; Příbram, ČR; šířka pole 4,5 cm
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Foto archiv sekce geologie

Stříbro, Ag; Freiberg, Sasko, Německo; výška
vzorku 6 cm

Křemen – křišťál, SiO2 ; Dauphiné, Francie; výška pole 8 cm
univerzitě. Sbírku české univerzity začal
proto zcela od základů sestavovat prof. Karel
Vrba (1845–1922), na jehož práci navázal
prof. František Slavík (1876–1957). Sbírka
byla zpočátku umístěna v dnes již zbořeném
Kaulichově domě na Karlově náměstí, odkud
byla v r. 1914 přestěhována do tehdy nově
postavené budovy na Albertově, na své nynější
stanoviště. Po druhé světové válce k ní byla
opět připojena část sbírky zrušené německé
univerzity (část přešla do Národního muzea);
během války a těsně po ní však v důsledku
stěhování a nevhodného uložení byla řada
vzorků z obou sbírek poškozena nebo ztracena. O doplňování a evidenci spojené sbírky se
po prof. Slavíkovi starali především profesoři
Přírodovědecké fakulty Josef Kratochvíl (1878–
1958), Jiří Novák (1902–1971), Rudolf Rost
(1912–1999) a František Čech (1929–1995).
Velkou katalogizační práci odvedl dr. Karel
Tuček (1906–1990).

V současné době obsahuje sbírka více než
22 000 položek. Je umístěna ve dvou sálech v   prvním patře budovy Albertov 6,
označovaných jako Mineralogické muzeum.
Více než 2 000 ukázek je vystaveno ve vitrínách
a až na dílčí úpravy je expozice udržována
v původním, esteticky mimořádně vydařeném
uspořádání. Vedle vědeckých pracovníků a studentů geologických věd je muzeum oblíbeným
cílem exkurzí žáků a studentů základních
a středních škol, jejichž učitelé oceňují zejména přehlednost a přiměřené množství vystavených exponátů. Exkurzím a veřejnosti je
Mineralogické muzeum přístupné po předchozí
dohodě; kontakty a další podrobnosti jsou
uvedeny na stránkách muzea http://web.natur.
cuni.cz/ugmnz/muzeum/.

Fluorit, CaF2 ; Freiberg, Sasko, Německo;
výška pole 3 cm
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Knihovny a Středisko vědeckých informací
PřF UK v Praze

Přírodovědecká fakulta poskytuje svým studentům, pedagogům i zaměstnancům bohatou informační podporu. Každé oborové sekci
náleží knihovna řízená vedoucím. Fakultním
pracovištěm je Středisko vědeckých informací
(SVI). Sekce geologická, geografická, chemická
a Ústav pro životní prostředí mají jednu oborovou knihovnu. Biologická sekce zpřístupňuje
4 knihovny. Knihovny a SVI PřF jsou nedílnou
součástí 30 knihoven a informačních středisek
Univerzity Karlovy.

také ve většině knihoven pracovat se skenery
a kopírkou. Samozřejmý je přístup k WiFi síti.
Uživatelé měli v roce 2009 k dispozici 144
elektronických databází, z nichž 104 bylo dostupných on-line z počítačů fakulty s možností vzdáleného přístupu autorizovaných
uživatelů z domova apod., 30 databází mohli využívat lokálně z počítačů knihoven PřF.
K vědeckým a studijním účelům bylo k dispozici téměř 72 000 plnotextových on-line titulů
odborných periodik.

Činnosti knihoven a SVI:
oborová akvizice: nákupy, výměny, dary, profilace fondu
automatizovaná katalogizace: tvorba databáze on-line katalogu (od roku 1993), monografie, periodika, kartografické dokumenty,
elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce
distribuce, prodej a správa Acta Universitatis Carolinae: Environmentalica; Geographica
a Novitates botanicae Universitatis Carolinae
služby: výpůjční, meziknihovní výpůjční služby, mezinárodní MVS, referenční, konzultační, bibliografické, doplňkové
a další elektronické služby
školení: základní školení všech nastupujících
prvních ročníků o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké
fakultě UK, on-line vyhledávání v odborných
databázích, informační věda i OPAC UK, exkurze
výstavy, publikační činnost: SVI: Elektronické
informační zdroje na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, chemie: Výstava
odborných knih, geografie: Svět hor, Země
očima DPZ, Polární rok, Sesuvy na Machu Picchu, Druhé bydlení, Karel Kuchař, Galerie Otců
zakladatelů geografie, Čeští jezuité cestovatelé
a objevitelé, 150 let geografie na UK, výroční
zprávy atd.
tvorba a redakce vlastních oborových webových stránek (botanika, geografie, SVI):
http://botany.natur.cuni.cz/knihovna/knihovna.html
http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO – fakultní webové stránky s rozcestníkem na informace
o knihovnách a elektronických informačních
zdrojích.
revize knižních fondů

Knihovny PřF evidují přes 10 000 registrovaných uživatelů. Celkový počet dokumentů činí
více než 632 000 s ročním přírůstkem přes
7 000. Sbírky uchovávají téměř 22 000 rukopisů vysokoškolských kvalifikačních prací.
V knihovnách a SVI pracuje 22 zaměstnanců.
Roční náklady na akvizici fondů činily v roce
2008 zhruba 22 milionů Kč, z toho 18 milionů
bylo investováno do elektronických informačních zdrojů.

Technické vybavení knihoven je na vysoké
úrovni. Studovny jsou vybaveny PC pro čtenáře s přístupem k internetu. Uživatelé mohou

Foto archiv fakulty

Na PřF je k dispozici celouniverzitní Centrální knihovnicko-informační systém budovaný
v systému Aleph 500, ve kterém knihovny PřF
katalogizují (v databázi má PřF téměř 112 tisíc
záznamů), půjčují a vyhledávají dokumenty.
Uživatelé využívají on-line Centrální katalog
UK. V roce 2009 bylo realizováno téměř 56 000
absenčních výpůjček.

Geografická knihovna po zahájení školního roku
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sběr publikačních aktivit interních pracovníků
fakulty: Od roku 2009 je na UK k dispozici pro
centrální evidenci publikačních aktivit nová
sběrná aplikace OBD. PřF se jako jedna z prvních větších fakult na UK do OBD připojila
z důvodu lepší koordinace sběru napříč UK.
projekty:
SVI: spoluřešitelství na projektu INFOZ
VZ09011 „Multilicence přírodovědeckých a zemědělských informačních zdrojů pro konsorcia
akademické a vědecké sféry České republiky“
(2009–11), spoluřešitel: RNDr. Alena Volková
Balvínová
Geografická knihovna: DC08P02OUK001 MK
ČR: „Geografická bibliografie ČR on-line“
(2008–11), řešitel: PhDr. et Mgr. Eva Novotná
Vědecké zaměření a odborné činnosti:
spolupráce s Národní knihovnou ČR na tvorbě jmenných, věcných a geografických autorit
sdílená katalogizace v kooperační činnosti
knihoven
retrospektivní automatizovaná katalogizace
dokumentografické a faktografické rešerše
tvorba výukových materiálů pro informační
výchovu a posílení informační gramotnosti

odborná správa a ochrana fondů
koordinace akvizice elektronických informačních zdrojů v celé ČR
Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu:
automatizovaná katalogizace a průzkum starých tisků (1500–1800)
automatizovaná katalogizace vysokoškolských kvalifikačních prací (1896–2009)
CASLIN Souborný on-line katalog ČR: databází je pokryto přes 78 000 titulů monografií
a speciálních dokumentů PřF, z toho necelých
56 000 bibliografických záznamů vytvořily
knihovny PřF
CASLIN Souborný on-line katalog ČR – PERIODIKA: v databázi je přes 4 100 titulů PřF
včetně více než 1 200 současně odebíraných
titulů
databáze Geografická bibliografie ČR on-line:
http://www.geobibline.cz
spolupráce na Národní geovědní bibliografii
(projekt České geologické služby)
článková oborová bibliografie do mezinárodního periodika Bibliographie géographique
internationale (součást databáze FRANCIS)

Jedna ze třinácti částí vzácného starého tisku
z oboru entomologie (r. 1728)

Geologická knihovna

Biologická knihovna

Knihovna katedry antropologie

Oborová knihovna chemie
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všem středoškolákům se zájmem o chemii.
Nabízí zábavu, poučení a zajímavosti z nejrůznějších oblastí chemie. Každoročně vycházejí
čtyři série úloh, pořádají se společné výlety a ti
nejlepší se mohou zúčastnit závěrečného soustředění na Přírodovědecké fakultě. Talentovaní zájemci o chemii se díky studentům vyšších
ročníků mohou seznámit nejen se zajímavými
odbornými problémy, ale také s univerzitním
prostředím. Podrobnější informace jsou na internetových stránkách ksicht.natur.cuni.cz.

Foto archiv fakulty

Studentský život

Studentský demografický klub založili studenti demografie na Přírodovědecké fakultě v roce
2006 a funguje pod záštitou České demografické společnosti. Jeho cílem je šíření demografických znalostí a snaha o jejich aplikaci do
konkrétních problematik, ale také navazování
kontaktů mezi studenty a odborníky z demografických nebo příbuzných oborů. K činnostem Studentského demografického klubu patří
semináře a přednášky, prezentace studentských
prací, studentská spolupráce a samozřejmě
také mnohá neformální setkání. Studentský
demografický klub měl na začátku školního
roku 2008/09 téměř 60 členů. Členy klubu jsou
absolventi a studenti nejen oboru demografie.
Podrobnosti o klubu se můžete dočíst na internetových stránkách www.sdklub.cz.

Botanická exkurze na Podkarpatskou Rus, 2007, Gorgany
Přírodovědecká fakulta si je vědoma tradiční
role univerzitního vzdělání, jehož součástí
je vedle přípravy profesionálů do praxe také
výchova k hodnotám porozumění, k toleranci a k odpovědnosti za společenské důsledky
vlastního jednání. Z tohoto důvodu podporuje
aktivity studentských organizací působících
na půdě fakulty a zapojení studentů do rozmanitých aktivit pořádaných na fakultě. V budovách fakulty mohou studenti využívat dva studentské kluby, „Mrtvá ryba“ a „Chladič“, které
jsou oblíbeným místem setkávání a hovorů
o studijních i jiných tématech.
Pravidelně pořádané rektorské a děkanské
sportovní dny umožňují studentům seznámit
se s řadou populárních, ale i nových, zatím
málo známých sportů. Sportovní den geografické sekce se stal již tradičním místem sportovního zápolení mezi studenty a akademickými
pracovníky. Především studenti navazujícího
magisterského a doktorského studia jsou zapojeni do neformálních akcí pořádaných na
fakultě. Na řadě kateder se konají tradiční společná setkání studentů a akademických pracovníků v období vánočních svátků nebo při
jiných významných příležitostech.

Mezi studenty Přírodovědecké fakulty je řada
výrazných osobností, kteří se zapojují do činnosti již tradičně existujících studentských
organizací, nebo zakládají nové studentské
organizace rozmanitého zaměření.
Tradičně v úzké spolupráci s katedrou tělesné
výchovy působí na fakultě kluby Vysokoškolského sportovního klubu. Klub VSK Přírodověda se zaměřuje na orientační běh a běžecké lyžování. Klub VSK Přírodní vědy pokrývá
řadu aktivit především rekreačního sportu.
Podstatnou součástí činnosti je také pořádání
soutěží pro členy i nečleny sportovních klubů.
Členové z řad studentů a absolventů fakulty se
v jednotlivých oddílech zabývají potápěním,
aerobikem, rekreační tělesnou výchovou, horolezectvím atd. Pravidelné sportovní zájezdy
pořádané oddíly VSK jsou místem setkávání
studentů různých oborů fakulty a staly se již
součástí fakultního života.
Část studentů se i ve volném čase věnuje činnostem blízkým studovanému oboru. Skupina
studentů chemické sekce již několik let organizuje KSICHT – Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou –, který je určen

Vedle sportovních a odborných zájmů má řada
studentů také záliby v oblasti kulturního života. Skupina studentů různých oborů Přírodovědecké fakulty založila v akademickém roce
2006/07 divadelní soubor HAMBA. Prvním a
divácky velmi úspěšným představením souboru byla hra Caesar od autorské dvojice Jiří
Voskovec a Jan Werich. K úspěchu představení vedle kvalitních hereckých výkonů přispělo
i (pro divadlo neobvyklé) prostředí posluchárny CH1.
Biofest je nový kulturně hudební festival pořádaný studenty biologie. Studenti zde mohou
představit své kapely, divadla i jiné kulturní
projekty. Na prvním ročníku, který se konal
v dubnu 2008 ve vinohradském klubu Bordo,
vystoupily kapely Mocca malacco, In Crudo,
Skaff, Inquisitor, Zahraa a Třeba příště a také
trochu loutkového divadla. Do budoucna by
festival rád podpořil vzájemné setkávání studentů jednotlivých sekcí fakulty a chtěl by se
stát místem, kde vystupují skupiny, jejichž členy jsou studenti fakulty.
Přes bohaté možnosti aktivního trávení volného času, které Praha nabízí, využívá řada
studentů možnosti mimostudijních aktivit
organizovaných na fakultě. Rozmanitost studentských aktivit ukazuje, že Přírodovědecká
fakulta je nejen špičkovou vzdělávací a vědeckou institucí, ale také místem rozmanitých
společenských aktivit.
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Foto Jitka Arazimová

Reprezentační ples 2008, Národní dům na Vinohradech

Foto Vojtěch Zeisek

Foto Věra Schatzová

Kurz zimní ekologie kateder botaniky a ekologie na Králickém Sněžníku, 2007, výstup na
vrchol

Jednoduchý pokus z fyziologie rostlin, kurz zimní ekologie kateder botaniky a ekologie na Králickém Sněžníku, 2007
Letní výcvikový kurz, Vltava
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Foto Věra Schatzová

Botanická exkurze na Podkarpatskou Rus, 2007, Gorgany
Biofest

Zimní výcvikový kurz, 2. ročníky

„Svobodný Albertov open air“, studentské
oslavy 20. výročí Sametové revoluce
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Foto archiv fakulty

Foto / Photo Vojtěch Zeisek

Foto Věra Schatzová

Výuka aerobiku

Foto Věra Schatzová

Důkazem toho, že nejen pro studenty je vyhrazena recese a humor, bylo otevření nového prostoru pro odkládání jízdních kol zvaného Koliště a k němu
přiléhajícího místa pro posezení vybaveného stoly a lavicemi („Bábovkárna“).
Akci uspořádali členové kolegia děkana. Navzdory hustému dešti téměř celé
kolegium po přestřižení pásky slavnostně vjelo na velocipedech (v jednom
případě na koloběžce) do nových prostor a kola uložilo do stojanů. Poté následovalo polití stojanů směsí šampaňského a dešťové vody a přípitek. Bábovky,
upečené pro tuto příležitost obětavou členkou kolegia, poté s nadšením snědli
přihlížející z řad studentů i zaměstnanců, které neodradilo špatné počasí a
akce se zúčastnili.

Výuka plavání

Zoologický terénní kurz, 2006
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Soutěž „Věda je krásná 2009“

Kategorie: Vědecká fotografie makroobjektů,
1. místo:
RNDr. Martin Černý, Ph.D., katedra ekologie
„Let vážky“ 10 snímků samce šídla rákosního
(Aeshna affinis) pořízených v cca 3 vteřinách.
Je na nich vidět mj. jak si rovná nohy („zatahuje podvozek“) nebo jak střídá podle potřeby protiběžný pohyb křídel s pohybem souběžným.

Kategorie: Vědecká ilustrace, 3. místo:
Bc. Lucie Čermáková, Teoretická a evoluční biologie (katedra filozofie a dějin přírodních věd)
Hylinobatrachium bergeri Cannatella

Kategorie: Vědecká ilustrace 1. místo:
Karel Cettl, Praktická geobiologie 2. ročník
Kočka divoká (Felis silvestris), kresba tužkou

Kategorie: Vědecká fotografie
makroobjektů,
2. místo:
RNDr. Martin
Košťák, Ph.D.,
Ústav geologie
a paleontologie
PřF UK
Lebka
Pterosaura
Jura Solnhofen

Kategorie: Modelování struktur, 3. místo:
Mgr. Antonín Brož, PGS, program Molekulární
a buněčná biologie, genetika a virologie
Fluorescenčí snímek lidské mezenchymální
buňky adherující na umělý povrch z nanokrystalických diamantů. Snímek byl pořízen na konfokálním mikroskopu a následně dekonvulován
a vyrenderován (vystínován)pro větší plastičnost za pomoci počítačového softwaru.

Kategorie: Vědecká fotografie makroobjektů,
3. místo: RNDr. Silvie Kučerová, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
„Zrcadlo, pověz, jsem nejkrásnější?“ – kostel
ve vsi Vidhostice u Vroutku pobořený v důsledku havarijního stavu a průjezdu těžké techniky, fotodokumentace stavu fyzického prostředí,
hospodářsky slabá periferní oblast postižená
odsunem českých Němců po 2. světové válce,
modelové území grantového projektu.
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Kategorie: Vědecká mikrofotografie, 3. místo:
Mgr. Anna Kynčlová (studijní obor botanika – zaměření algologie)
Dvě šupiny zlativky druhu Synura sphagnicola
Kategorie: Vědecká mikrofotografie,
absolutní vítěz a 1. místo v kategorii: Bc. Petr Jan Juračka, katedra ekologie PřF UK
Bosmina. Běžný drobný korýš nosatička (Bosmina longirostris) z ventrálního pohledu.
Nosatičky získaly své jméno podle typicky protaženého prvního páru tykadel.

Kategorie: Vědecká mikrofotografie,
2. místo: Mgr. Jovana Sádlová, PhD., katedra parzitologie
Erupce I – Leishmanie se přeměnily z amastigotních stadií (bez bičíku) na promastigoty
opatřené bičíkem, tudíž schopné cíleného pohybu, a nyní opouštějí peritrofickou matrix.
Zde byl tento proces urychlen umělým protržením.

Kategorie: Modelování struktur, 1. místo:
F. Uhlik, katedra 260
Excited state wavefunction

Kategorie: Vědecká ilustrace, 2. místo:
RNDr. Pavel Hulva, katedra zoologie
Želvuška, kresba podle fotografie z elektronového mikroskopu

Kategorie: Modelování struktur, 2. místo:
RNDr. Václav Martínek, Ph.D., katedra biochemie a katedra učitelství a didaktiky
chemie. Řez modelem křenové peroxidázy znázorněné formou sekundární struktury i jako povrch přístupný pro solvent a zbarvený podle hloubky kavity
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