
Pražská kvasinková konference slavila úspěch 

 

Ve dnech 27. 8. až 1. 9. 2017 proběhl v pražském kongresovém centru na Vyšehradě již 

28. ročník mezinárodní konference zaměřené na kvasinkovou genetiku a molekulární 

biologii (28th ICYGMB / Yeast 2017). Dorazilo více než pět set registrovaných účastníků 

z více než čtyřiceti zemí světa, včetně USA, Spojeného království, Japonska, Německa, 

Ruska a Brazílie. Účastníci měli možnost navštívit velký počet přednášek zaměřených na 

regulaci genové exprese, buněčný metabolismus, buněčné strategie kontroly kvality 

proteinu či nové biotechnologie. 

Přednáška nositele Nobelovy ceny 

Konferenci otevřel úvodním slovem ředitel Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR 

(dále jen MBÚ) Ing. Jiří Hašek, CSc. Se zahajovací přednáškou s názvem „Molekulární 

mechanismy a fyziologické role autofágie“ vystoupil nositel Nobelovy ceny za fyziologii a 

lékařství za rok 2016 a Kjótské ceny za základní vědy, významný japonský vědec Yoshinori 

Ohsumi.  

 

Workshopy a postery 

Na konferenci prezentovalo v rámci sympozií své přednášky více než čtyřicet významných 

vědců, mezi nimi například Terrance G. Cooper, Graham Pavitt, Reed B. Wickner či Alan G. 

Hinnebusch. Kromě přednášek v sympoziích se návštěvníci dále mohli zúčastnit i 

odpoledních workshopů, které se konaly téměř každý den, či prezentací vědeckých posterů, na 

kterých jednotliví vědci prezentovali svůj výzkum, a za které byly na konci konference 

uděleny 4 ceny „Nejlepší poster“. 

 

Nový projekt „Věda pro děti“ 

Zajímavým zpestřením konference byla bezpochyby účast dětí, a to v rámci projektu 

„Science4kids“, který MBÚ prvně uvedl právě během konference Yeast 2017. „Projektem 

chce MBÚ přiblížit dětem vědu zábavnou formou, a to prostřednictvím posterů či 

interaktivních přednášek,“ řekla RNDr. Ivana Malcová, CSc. organizátorka konference. Děti 



měly na konferenci možnost nejen si prohlédnout konferenční prostory a pozorovat vědce při 

prezentacích posterů, ale také během diskuze pokládat otázky významným osobnostem vědy 

z USA. Jedná se o projekt dlouhodobého charakteru, který byl součástí nejen konference 

Yeast 2017, ale bude zahrnut i do Týdne vědy a techniky, který proběhne v listopadu. Projekt 

je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací „Věda nás baví“ a je sponzorován 

Velvyslanectvím USA v České republice.  

 

Koncert klasické hudby 

Účastníci konference měli mimo přednášek i možnost fakultativních výletů, a to nejen v rámci 

Prahy, ale také i do Mendelova muzea v Brně. Dále si návštěvníci mohli vychutnat 

podvečerní atmosféru kostela svatého Šimona a Judy, v němž se konal koncert klasické hudby 

a závěrečnou večeři, která se konala v krásných prostorách Velké klášterní restaurace na 

Strahově.  

 

 

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR 

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. v současnosti představuje největší pracoviště 

Akademie věd v ČR, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganizmů (bakterií, kvasinek, 

hub a řas) a savčích buněčných linií z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich 

praktické využitelnosti v průmyslu či medicíně. 

Hlavními směry výzkumu ústavu jsou buněčná a molekulární mikrobiologie, genetika a 

fyziologie mikroorganizmů a jejich rezistence vůči antibiotikům, produkce mikrobiálních 

metabolitů a jejich biotransformace a šlechtění produkčních kmenů. 

K důležitým oblastem patří půdní ekologie, ekotoxikologie a mikrobiální degradace 

organických polutantů v životním prostředí. 

Část ústavu zaměřená na imunologické problematiky se věnuje významu mikroorganizmů ve 

fylogenetickém a ontogenetickém vývoji imunity a při vzniku autoimunitních chorob a v 

neposlední řadě imunoterapii nádorových onemocnění. 

Ústav má tři mimopražská pracoviště, a to v Nových Hradech Centrum nanobiologie a 

strukturní biologie, v Třeboni Centrum ALGATECH a v Novém Hrádku Laboratoř 

gnotobiologie.  


