aktivit v rámci International Waterfowl Research Bureau. K. Hudec je také dlouhodobě přispěvatelem Živy, jeho texty vycházely především v 80. letech; v poslední
době se podílel na článcích o hromadném
záletu brkoslava severního do ČR (Živa
2010, 6: 280–282) a změnách v ornitofauně
ČR ve 20. stol. (Živa 2001, 6: 275–276).
Za svou práci již získal např. Cenu Československé akademie věd, Cenu Josefa
Vavrouška, Cenu ministra životního prostředí nebo Literární cenu Josefa Hlávky za

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České
republice.
● Jaroslav Šebek
V Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., se
věnuje výzkumu církevních, sociálních
a politických dějin 20. stol., dějinám česko-německých vztahů a historii evropských
autoritativních hnutí. J. Šebek patří k nejvýznamnějším a nejznámějším popularizátorům v oblasti obecné historie a církevních
dějin u nás. Je častým hostem v pořadech
České televize a Českého rozhlasu – veřej-

nosti je známý jako zasvěcený komentátor
historických událostí s přesahem do přítomnosti. Problematikou českých dějin
ve 20. stol. se zabývá i ve svých knihách –
Mezi křížem a národem (Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2006),
Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo (s Janem Němečkem a Janem
Kuklíkem, Auditorium, Praha 2011) nebo
antologii textů Katolické noviny 1949–1989
(s Janem Paulasem, Praha 2009).

Pavel Suchan
Pracovník Astronomického ústavu AV ČR,
v. v. i., a dlouholetý člen a místopředseda
České astronomické společnosti, předsedal výboru pro Astronomické olympiády.
Dnes se zabývá hlavně popularizací astronomie (přednášky, sdělovací prostředky,
projekt Do kosmu s Krtkem) a světelným
znečištěním – ochranou pozorovacích podmínek a nočního životního prostředí.
● doc. RNDr. František Weyda, CSc.
Byl zaměstnán v Entomologickém ústavu
BC AV ČR, v. v. i., nyní na katedře medicínské biologie PřF JU v Českých Budějovicích. Od r. 2002 je členem Rady pro
popularizaci vědy při AV ČR, spoluautorem filmových dokumentů (např. Ips typographus – chcete mě?, Louže nebo Kapitolky o havěti), vystupuje v televizních
pořadech a dokumentech. Pořádá výstavy
svých prací z oblasti vědecké fotografie (se
Živou v r. 2002) i skupinové výstavy (např.
Mikrosvět – výstava české vědecké fotografie). Je autorem řady článků také v Živě –
např. v r. 2003 mimořádné přílohy věnované
vědecké digitální fotografii v biologii.
●

Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za rok 2012
Oborové medaile Vojtěcha Náprstka Za
zásluhy v popularizaci vědy byly uděleny
14. listopadu 2012 pěti laureátům:
● RNDr. Václav Cílek, CSc.
Donedávna ředitel Geologického ústavu
Akademie věd ČR, v. v. i., kde se zabývá
otázkami spjatými s klimatickými oscilacemi a vývojem české krajiny. Je autorem
a spoluautorem mnoha knih a publikuje
také v řadě časopisů a v novinách. Rovněž
se podílel na projektech České televize. Za
svou práci získal např. Cenu VIZE 97, Cenu
ministra životního prostředí, Českou hlavu
za popularizaci a Cenu Trilobit.
● Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Působí v Ústavu experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i., nejen jako vědec – je také

autorem téměř všech populárně-vědeckých příspěvků zveřejňovaných na webových stránkách ústavu a podílí se na organizaci Dnů otevřených dveří. Byl hlavním
organizátorem dvou ročníků fotografické
soutěže Rostlina s příběhem a tvůrcem
i realizátorem výstavy Mutanti! o rostlinných mutantech a jejich využití ve výzkumu i běžném životě. Je autorem publikace
Biologické hodiny rostlin (Academia 2006)
a několika článků v Živě.
● PhDr. Milena Secká, CSc.
Pracuje v Náprstkově muzeu asijských,
afrických a amerických kultur v Praze. Je
odbornicí i popularizátorkou v oblasti etnologie a muzeologie, autorkou řady výstav,
publikací, přednášek a dalších projektů.

Zahájení činnosti Biotechnologického
a biomedicínského centra BIOCEV
V sídle Akademie věd České republiky na
Národní třídě v Praze byl 30. října 2012
oficiálně zahájen projekt BIOCEV, a to
u příležitosti spuštění prvního z jeho pěti
výzkumných programů. Jde o společný
projekt 6 ústavů Akademie věd ČR (Ústavu
molekulární genetiky, Biotechnologického
ústavu, Mikrobiologického ústavu, Fyziologického ústavu, Ústavu experimentální
medicíny a Ústavu makromolekulární chemie) a Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Univerzita je
klíčovým partnerem projektu nejen jako
garant magisterských a doktorských studijních programů, které se budou v rámci
BIOCEV realizovat; vybrané univerzitní
týmy budou zapojeny prakticky do všech
výzkumných cílů.
Celý projekt propojuje základní a aplikovaný výzkum v oblasti biomedicíny
a biotechnologie a v budoucnu se má zařadit mezi centra excelentní vědy u nás
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i v rámci Evropy. Očekává se, že výsledky
vědeckého bádání budou využitelné pro
vývoj nových léků nebo nových léčebných
a diagnostických postupů.
Centrum financuje Evropský fond pro
regionální rozvoj (prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace), rozpočet České republiky a partneři
projektu. Neočekávané překážky při schvalování bohužel způsobily zpoždění, a tak
se projekt nachází teprve před zahájením
druhého kola výběru dodavatele stavby.
Zahájení výstavby ve Vestci ve Středočeském kraji se nyní plánuje na květen 2013,
její dokončení na konci r. 2014.
Díky možnosti využít v začátcích projektu BIOCEV současná pracoviště v Praze se
však podařilo vytvořit na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., pod vedením
doc. Radislava Sedláčka mezinárodní vědecký tým a v tomto roce tak zahájit první
výzkumný program – Funkční genomika.

Jde o obor, který se na základě znalosti
sekvencí genomu snaží definovat funkce
jednotlivých genů, což je zásadní pro pochopení podstaty mnoha nemocí (v rámci
výzkumu se vědci zaměřují např. na poruchy reprodukce, kardiovaskulární onemocnění, metabolické choroby, chronické
záněty střev nebo rakovinu tlustého střeva). K detailnímu studiu funkcí konkrétních genů a pro hledání a vývoj nových
léčebných postupů se vyvíjejí a používají
myší a potkaní mutantní modely. Proto
R. Sedláček zároveň rozvíjí České centrum
fenogenomiky (tzv. myší kliniku), jehož
plně funkční součástí je transgenní laboratoř produkující geneticky upravované
myší modely, která se začlenila mezi světově uznávané instituce podílející se na
mezinárodním programu Encyklopedie
funkcí savčích genů. V týmu R. Sedláčka
jsou zastoupeni i zahraniční vědci z Austrálie, Kanady, Německa, Polska nebo Turecka a úspěšní čeští vědci, kteří se vracejí do
ČR po dlouhodobých pobytech v prestižních institucích ve světě.
Názvy dalších výzkumných programů –
Buněčná biologie a virologie, Vývoj léčebných a diagnostických postupů, Strukturní
biologie a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství. Podrobnější
informace a aktuální zprávy na webových
stránkách projektu: www.biocev.eu.
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