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Genomová biologie 

Vývoj metod sekvenování DNA a rychle se vršící objem genomických dat 
jsou jedním z hlavních impulzů rozvoje biologie v posledních dvaceti letech 
s přímými důsledky pro moderní medicínský a biotechnologický výzkum. 
Bioinformatické analýzy těchto dat umožňují doposud nevídaným způsobem 
poznávat genový repertoár organismů a jejich evoluční historii. Tyto analýzy 
jsou základem pro následné zkoumání jednotlivých genů, molekulárních 
modulů, buněk i celých organismů.

Právě tato východiska leží v jádru širšího výzkumného programu na Katedře biologie  
a ekologie PřF OU. Program pojí tři spolupracující týmy sdružené pod názvem  
Life Science Research Centre (LSRC).

Naše týmy se zaměřují především na následující oblasti:

 ▪ Srovnávací genomiku eukaryot, evoluci eukaryotické buňky a jejích 
funkčních systémů.

 ▪ Fylogenomiku a evoluční genomiku, studium diverzity a taxonomii protistů.  

 ▪ Funkční genomiku a molekulární biologii lidských patogenů.

 ▪ Genomiku lidských populací a etnik, paleogenomiku.

Naše LSRC týmy zahrnují mezinárodní odborníky. Intenzivně spolupracujeme  
s kolegy v tuzemsku i zahraničí (USA, Kanada, Turecko atd.). Naše spolupráce 
přináší nové objevy a poznatky týkající se různých aspektů biologie a její výsledky 
jsou často publikovány v prestižních mezinárodních časopisech.

Příklady našich významných publikací z poslední doby: 

 ▪ Grybchuk  et al. (2018) Viral discovery and diversity in trypanosomatid 
protozoa with a focus on relatives of the human parasite Leishmania.  
PNAS 115:E506-E515.

 ▪ Flegontov et al. (2016) Genomic study of the Ket: a Paleo-Eskimo-related 
ethnic group with significant ancient North Eurasian ancestry. Scientific 
Reports 6:20768.

 ▪ Pánek et al. (2017) Nuclear genetic codes with a different meaning of the 
UAG and the UAA codon. BMC Biology 15:8.
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