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Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí 
studovat – HN 28. 1. 2013 

 
1. Biochemie 
2. Biomedicínské inženýrství 
3. Průmyslový design 
4. Nanotechnologie 
5. Kybernetika 

 
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-59191100-biochemie-nebo-
prumyslovy-design-pet-oboru-budoucnosti-ktere-se-vyplati-studovat 
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CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o 
živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií, jehož 
hlavním posláním je vybudování významného evropského 
centra vědy a vzdělanosti.  
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CEITEC – hlavní cíle 
CEITEC v číslech 
Partnerské instituce 
Financování  

Obsah 
 

1 Obecný úvod 

Výzkumné programy  2 

Výzkumné infrastruktury  3 

Výstupy 4 

Přínos regionu 
Příležitosti pro Vás  
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Cíle 

 Produkovat špičkové vědecké výsledky 
a cíleně využívat synergií výzkumu 
v oblasti věd o živé přírodě a 
pokročilých materiálů a technologií 

 Vytvářet optimální 
pracovní podmínky 
pro výzkum 
prostřednictvím 
špičkové 
infrastruktury, 
nezávislého 
hodnocení výsledků 
a cílené podpory 
nejlepších vědců 

 Podporovat 
kvalitní 
vzdělávání a 
rozvoj 
vědeckých 
talentů 

 
 Podporovat přenos výsledků 

výzkumu do praxe a rozvoj 
inovativních firem z regionu, 
ČR i zahraničí 
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Proč v Brně?  
 

Město vědy, výzkumu a inovací 
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Město vědomostí, high-tech 
služeb a vzdělávání 

Přes 3,000 výzkumných pracovníků v oblasti 
živých věd a technických oborech  
Přes 20% světové produkce elektronových 
mikroskopů (FEI, TESCAN) 
 
) 

 
Město  budoucnosti 

Přes 80.000 VŠ studentů (téměř 10,000 
zahraničních studentů)  
Centrum lékařského výzkumu a zdravotní 
péče (přes 5,000 nemocničních lůžek) 

Město historie, tradice a 
kultury 

Koordinovaná spolupráce s ICRC, NETME, 
CETOCOEN a dalšími projekty 

Jasně definovaná a funkční 
regionální inovační strategie 

Gregor Johann Mendel 
Leoš Janáček 
Vila Tugendhat 
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CEITEC v číslech 

 6 partnerů 
 557 výzkumných pracovníků (2015)  
 7 výzkumných programů 
 61 výzkumných skupin 
 25,000 m2 nových laboratoří 
 10 sdílených laboratoří 
 Rozpočet (způsobilé výdaje):  5,246 mld. Kč.  
 Zahájení výzkumných aktivit: Q1 2011 
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Partneři projektu 
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Financování  

 Strukturální fondy – Evropský fond pro regionální rozvoj 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT)  

 

Rozpočet  centra  Kč (mld) 
Stavby (včetně pozemků)   1,507.309.924 
Přístroje (sdílené a ostatní labortoře) 2,731.456.576 
Strart-up grant 1,007.233.500 
Celkem 5,246.000.000  
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Vize a mise  
CEITEC v číslech 
Partnerské instituce 
Harmonogram projektu  
Financování  

 
 

1 Obecný úvod 

Výzkumné programy  2 

Infrastruktura  3 

4 Výstupy  
Přínos regionu 
Příležitosti pro vás  
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Výzkumné programy 
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RP1: Pokročilé nanotechnologie a 
mikrotechnologie (CEITEC VUT) 
 Nanotechnologie materiálů a struktur obecně vhodných 

pro nanoelektroniku a a nanofotoniku 
 Příprava a charakterizace nanostruktur vykazujících 

unikátní vlastnosti 
 Polovodičové nanostruktury, kovové a magnetické 

nanostruktury, oxidové supravodiče a magnetika, 
nanotrubice, nanovlákna, supramolekuly a 
nanoelektronické prvky jdoucí za hranice Mooreova 
zákona, atd. 
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RP2: Pokročilé materiály (CEITEC VUT) 
 
 Pokročilé (funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní, 

inteligentní) keramické materiály, polymery, kovy a 
kompozity  

 Pokročilé metody přípravy pokročilých materiálů a 
multifunkčních kompozitů s polymerními, keramickými, 
silikátovými a kovovými matricemi, na charakterizaci jejich 
struktury na různých rozměrových úrovních 

 Aplikace v lékařství, strojírenství, elektrotechnice, 
energetice, chemii a stavebnictví 
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RP3: Strukturní biologie (CEITEC MU) 
 
 Studium struktury a dynamiky biologicky významných 

makromolekul - proteinů, nukleových kyselin a jejich 
komplexů  

 Progresivní metody strukturní analýzy s vysokým 
rozlišením využívající rentgenovou difrakci, nukleární 
magnetickou rezonanci, kryo-elektronovou mikroskopii a 
tomografii v kombinaci s moderními metodami 
molekulového modelování, teoretické chemie a 
bioinformatiky 
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RP4: Genomika a proteomika rostlinných 
systémů (CEITEC MU) 
 
 Pochopení evolučně založených strategií rostlinných 

systémů při podpoře jejich aplikací v technologiích 
budoucích generací 

 Cílená manipulace vývoje rostlin pro získání plodin 
požadovaných produkčních vlastností, tvaru a struktury 

 Aplikace metabolomiky při hledání nových biologicky 
účinných látek. Využití rostlin k produkci biofarmak a jako 
obnovitelných zdrojů energie a materiálu. 
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RP5: Molekulární medicína (CEITEC MU) 
 
 Studium vlastnosti buněk související s nádorovou 

transformací a rezistencí vůči moderní protinádorové léčbě 
 Analýza mechanizmů vedoucích k poruchám imunitní 

odpovědi organizmu 
 Analýza celého lidského genomu a vytvoření specifické 

molekulární diagnostiky, rozvoj medicíny „šité na míru“ 
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RP6: Výzkum mozku a lidské mysli  
(CEITEC MU) 
 
 Výzkum mozku bude prováděn za spolupráce 

teoretických, experimentálních a klinických oborů 
 Výzkum všech aspektů poškození a reparace nervové 

tkáně 
 Rozvoj metod biomedicínského zobrazování 
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RP7: Molekulární veterinární medicína 
(CEITEC VFU) 
 
 Výzkum základních biologických procesů i jejich 

potenciální aplikace v diagnostice, terapii, prevenci a 
veřejném zdravotnictví na zvířecích modelech 

 Studium patogenů způsobujících významné infekce 
přenášejících se při interakcích „člověk – domácí zvíře – 
divoké zvíře“  

 Genová terapie 
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RP3: Strukturní biologie (CEITEC MU) 
  Bioinformatika 

 CD spektroskopie nukleových kyselin a proteinů 
 CryoEM 
 Glykobiochemie 
 Kontrola kvality RNA 
 Nanobiotechnologie  
 Biomolekulární NMR spektroskopie  
 Regulace genové exprese prostřednictvím RNA 
 Strukturní biologie genové regulace 
 Strukturní virologie 
 Struktura a dynamika nukleových kyselin  
 Struktura a interakce biomolekul na površích 
 Výpočetní chemie  
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RP3: Strukturní biologie (CEITEC MU) 
  Bioinformatika 

 CD spektroskopie nukleových kyselin a proteinů 
 CryoEM 
 Glykobiochemie 
 Kontrola kvality RNA 
 Nanobiotechnologie  
 Biomolekulární NMR spektroskopie  
 Regulace genové exprese 
 Protein/RNA interakce  
 Strukturní virologie 
 Struktura a dynamika nukleových kyselin  
 Struktura a interakce biomolekul na površích 
 Výpočetní chemie  
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Vize a mise  
CEITEC v číslech 
Partnerské instituce 
Harmonogram projektu  
Financování  

 
 

1 Obecný úvod 
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Příležitosti pro vás  
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Sdílené laboratoře 
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Sdílené laboratoře CEITEC MU 
 Nanobiotechnologie a biomolekulární interakce - návrh a 

testování účinných látek pro farmakologický průmysl, 
biomedicínské zobrazování, biosenzory 

 Monokrystalová rentgenová difrakce – strukturní analýza 
 NMR spektroskopie – studium struktury, pohybů… 
 Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie  

 
 

 
 
 
 

AFM systém Ntegra Vita 
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Sdílené laboratoře CEITEC MU 
 Proteomika - rychlá a komplexní analýza proteinů 
 Genomika - rychlá a přesná diagnostika nemocí zaměřená 

na konkrétního pacienta  
 Funkční a molekulární zobrazování - studium procesů 

spojených s mozkovou aktivitou v reálném čase (jev Déjà 
vu),  
 
 
 
 

LC-MS/MS II (Orbitrap Elite) 
Sekvenátor DNA  
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CEITEC MU 
Univerzitní Kampus Bohunice  
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Vize a mise  
CEITEC v číslech 
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Financování  

 
 

1 Obecný úvod 
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27 

 Kvalitní postgraduální vzdělání 

 Nejmodernější infrastruktura pro vědce, studenty i firmy  

 Vytvoření nových společností a přilákání domácích i 
zahraničních investorů 

 Vytvoření nových pracovních míst v předních vědeckých 
oborech 

 Přilákání zahraničních expertů a významných českých 
vědců do regionu 

Přínos pro region  
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 Bakalářské a diplomové práce v zajímavých oblastech 
biochemie, molekulární biologie, medicíny (MU), 
nanobiotechnologií a pokročilých materiálů (VUT)  

 Doktorské programy na špičkové úrovni 

 Mezinárodní prostředí, zahraniční stáže  

Příležitosti pro Vás  
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Více informací: 
    www.ceitec.cz 



Děkuji za pozornost 

Středoevropský technologický institut 
Masarykova univerzita 
Kamenice 753/5 
625 00  Brno, Česká republika 

www.ceitec.cz | info@ceitec.muni.cz 
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