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Upoutávka (anotace tématu, včetně případných požadavků na znalosti uchazeče, například 

„Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru biofyzika a 

chemická fyzika“. Tato kolonka není povinná pro SIS, ale nutná pro RDSO, aby mohla posoudit 

navrhované téma): 

Počet buněk v živých organismech je pevně regulován evolučně zakonzervovaným programem 

zvaným apoptóza (buněčná smrt). V důsledku tohoto programu spáchá každou sekundu přibližně 

jeden milión buněk sebevraždu a je nahrazen novými buňkami. Apoptóza může být vyvolána 

oxidačním stresem, který generuje oxidované fosfolipidy jako výsledek ireverzibilní oxidace. Aby 

bylo zamezeno nechtěné smrti buněk, je potřeba mnoho regulátorů. Jedním takovým modulátorem 

je protein Bax, který agreguje na mitochondriální membráně, kde tvoří membránové póry. Hlavním 

cílem tohoto projektu je zjistit, jakým mechanismem ovlivňují oxidované fosfolipidy tendenci Baxu 

agregovat a tvořit póry. Pro dosažení tohoto cíle bude uchazeč používat moderní fluorescenční 

metody založené na detekci jednotlivých molekul: FCS, TOCCSL a FRET.  

Vzhledem ke komplexnosti celého projektu uvítáme uchazeče, kteří mají zájem o experimentální 

práci a komplexní analýzu dat, chtěli by se naučit stavět mikroskopy s vysokým rozlišením či se 

chtějí zlepšit ve svých programovacích schopnostech. Experimenty budou prováděny na lidském 

Baxu a modelových membránách se složením podobným mitochondriální membráně.   

 

Upoutávka v anglickém jazyce (pokud je předchozí kolonka v češtině, není povinné) 

Turnover of cells in living organisms is tightly regulated by an evolutionary conserved cell death 

program called apoptosis. As a result of this program, about one million of cells commit suicide 

each second and are replaced by new ones. The apoptosis may be initiated in response to oxidative 

stress, which generates oxidized phospholipids as a result of irreversible oxidation. To avoid 

undesired cell death many regulators of this process exist. One of such modulators is the protein 

called Bax, which aggregates at the mitochondrial membrane where it forms membrane pores. The 

main aim of this project is to find out on molecular lever how the oxidized phospholipids influence 

Bax tendency to aggregate and form pores. To reach this goal the applicant will use most modern 

single molecule fluorescence techniques including FCS, TOCCSL and FRET.  

Because of the project complexity candidates who like experimental work and complex data 

analysis, who would like to learn building high-resolution microscopes or to develop their 

programming skills are most welcome. The study will be performed on human Bax and model lipid 

bilayers with mitochondrial-like composition.     


