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Časový harmonogram konference:

Pondělí 2. 5. 2022

 14.00 Zahájení konference, úvodní slovo organizátorů

Sekce I.: Molekulární biologie nádorů
garanti sekce: Pavel Vodička, Ludmila Vodičková

 14.15 – 14.45 P. Vodička: Telomere length in solid cancers progression and prognosis

 14.45 – 15.15 A. Opattová: MRE11 and cancer therapy response

 15.15 – 15.45 A. Šišková: Biomarkery pro prekancerózní stádia CRC

 15.45 – 16.15 Přestávka

 16.15 – 17.15 Posterová sekce

  A. Bábelová: úvodní slovo (cena za nejlepší poster)

Úterý 3. 5. 2022

Sekce II.: Nové potenciální biomarkery a farmakologické cíle v rakovinných procesech
garanti sekce: Miroslav Machala, Helena Líbalová

 8.30 – 9.00 M. Machala a kol.: Sfingolipidy – významní hráči v progresi rakoviny

 9.00 – 9.30  H. Líbalová et al.: Genotoxicity, DNA damage response and cell fate in human 
lung cells after the exposure to genotoxic compounds

  Krátká sdělení (15 min) vybraná z podaných abstrakt

 10.00 – 10.30 Přestávka

Sekce III.:  Nanobiologie/nanomateriály/nanomedicína/nanotoxikologie a přírodní látky
garanti sekce: Alena Gábelová, Pavel Rössner Jr.

 10.30 – 11.00  A. Soltysova et al.: Genome-wide DNA methylome and transcriptome changes 
induced by inorganic nanoparticles in vitro after chronic exposure

 11.00 – 11.30  M. Šelc et al.: Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres 
and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo

 11.30 – 12.00  L. Bálintová a kol.: Biologická bezpečnosť inovatívnych nanokompozitov 
s potenciálnou aplikáciou v regeneratívnej medicíne

 12.00 – 12.30  K. Kozics et al.: Cyto/genotoxicity of biocompatible nanocapsules loaded with 
essential oils in human keratinocyte cell line, and their antimicrobial activities

 12.30 – 13.30 Přestávka na oběd



Sekce III.: pokračování

 13.30 – 14.00  T. Závodná et al.: Whole-genome expression analysis in THP-1 macrophage-like 
cells exposed to nanoparticles

 14.00 – 14.30  P. Rössner a kol.: Toxicita nanočástic kovů v myších mesenchymálních 
kmenových buňkách

 14.30 – 15.00  J. Hricovíniová, K. Kozics: Evaluation of the biological activity of new 
2,3-substituted quinazolinones: Structure-activity relationship study

 15.00 – 15.30 A. Bábelová et al.: Periostin – novel biomarker and therapeutic target in CKD?

 15.30 – 16.00  M. Blažíčková, K. Kozics: Účinok novosyntetizovaných derivátov tymolu  
na in vitro modeli čreva

 16.00 – 16.30 Přestávka

Sekce IV.: Biologické dopady environmentálního znečištění – studie in vitro
garanti sekce: Pavel Rössner Jr., Jan Topinka

 16.30 – 17.00  P. Rössner a kol.: Hodnocení biologických dopadů znečištěného ovzduší, zejména 
motorových emisí, s využitím buněčných kultur pěstovaných na rozhraní  
vzduch-kapalina 

 17.00 – 17.30  T. Červená et al.: Real-time exposure - from exhaust fumes to biological effects of 
hydrogen

 17.30 – 18.00  M. Vojtíšek a kol.: Mobilní systém pro expozici buněčných kultur znečištěnému 
vzduchu

 18.00 – 18.30  M. Šíma a kol.: Rozdílný vliv emisí z dieselového paliva na genovou expresi 
v lidských buňkách čichové sliznice zdravých dárců a pacientů s Alzheimerovou 
chorobou

 18.30 – 19.00  P. Šimečková a kol.: Polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich vliv na 
energetický metabolismus v jaterních buňkách

 19.00 – 20.00 Posterová sekce, diskuse k posterům

 Večer: Společná večeře
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Středa 4. 5. 2022

Sekce V.:  Biologické dopady environmentálního znečištění – molekulárně-epidemiologické studie
garanti sekce: Jan Topinka, Andrea Rössnerová

 8.30 – 8.45 J. Topinka: Projekt Healthy Aging in Industrial Environment (HAIE) – úvodní slovo

 8.45 – 9.15  A. Rössnerová et al.: From city policemen to city policemen: Questions and 
answers related to unexpected cytogenetic results

 9.15 – 9.45  K. Hoňková a kol.: DNA metylace jako biomarker časných účinků u strážníků 
z měst s různou úrovní znečištění ovzduší

 9.45 – 10.15  A. Ambrož a kol.: Oxidační změny u městských strážníků exponovaných různým 
polutantům životního prostředí – důsledky profesionální expozice

 10.15 – 10.45 Přestávka

Sekce V.: pokračování

 10.45 – 11.15 R. Šrám a kol.: Vliv znečištěného ovzduší na CNS

 11.15 – 11.45  J. Pavlíková a kol.: Perzistentní organické polutanty v potravinách - studie stravy 
těhotných žen v ČR

 11.45 – 12.45 Posterová sekce: vyhlášení nejlepšího posteru (A. Bábelová)

 12.45 – 13.00  Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím: současnost 
a budoucnost (A. Opattová, S.Vodenková, P.Rössner)

 Odpoledne: Individuální prohlídka města a okolí

Čtvrtek 5. 5. 2022

Sekce VI.: Další aktuální témata genetické toxikologie, cytogenetiky atd.
garanti sekce: Hana Lehocká, Jiří Rubeš

 9.00 – 9.30  H. Lehocká, M. Holubová: Profesionální expozice genotoxickým látkám  
v hutích – kazuistika

 9.30 – 10.00  J. Rubeš: Spermie ve městě. Vliv kvality ovzduší městských aglomeracích na 
kvalitu spermií jejich rezidentů

 10.00 – 10.10 M. Holubová, H. Lehocká: Může mít SARS-COV2 onkogenní potenciál?

  Krátká sdělení (15 min) vybraná z podaných abstrakt

 12.00 Zakončení konference



Abstrakta musí být psána v jazyce českém, slovenském, nebo anglickém podle formátu a instruk-
cí uvedených v přiloženém souboru. Typická délka abstraktu je jedna strana A4, maximální délka 
4 strany.

Abstrakta všech přednášek a sdělení budou vydána ve sborníku (ISBN).

Součástí posterové sekce bude výběr nejlepšího příspěvku mladých vědkyň/vědců spojený 
s  oceněním ve výši 200 Euro sponzorovaným časopisem AJP-Cell Physiology. Časopis publikuje 
příspěvky využívající inovativní přístupy ke studiu buněčné a molekulární fyziologie, včetně 
výzkumu struktury a funkce buněčných membrán, organel a transportních systémů, přenosu 
signálu, mezibuněčné komunikace, nebo fyziologie patofyziologických stavů.

Termín pro podání abstraktů: 15. 4. 2022. Autoři budou vyrozuměni o přijetí abstraktu a formě 
prezentace příspěvku (přednáška, poster) do 20. 4. 2022.

Termín pro podání přihlášek na konferenci: 15. 4. 2022. Přihlašujte se ZDE. Po přihlášení bude 
e-mailem zaslána faktura s platebními údaji.

Program sestavený z přihlášených příspěvků bude účastníkům konference předem zaslán a bude 
uveřejněn též na stránkách ČSBS (www.icsbs.cz).

účastnický poplatek: 1 500,– Kč s DPH
studenti – doktorandi: 500,– Kč s DPH

Do účastnického poplatku je zahrnuta i cena sborníku prezentovaných příspěvků, občerstvení během 
konference a společná večeře.

Účastnický poplatek bude možné uhradit převodem na bankovní účet organizátorů, případně 
v hotovosti na místě při registraci.
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Ubytování:

V prostorách Univerzitního centra je k dispozici celkem 20 pokojů (dvou až pětilůžkových) o celkové 
kapacitě 71 lůžek (detaily jsou k dispozici na https://www.uct.muni.cz/sluzby/ubytovani; cena za 
lůžko a noc: 450–650 Kč).

Pro rezervaci ubytování kontaktuje paní Jarmilu Svobodovou; e-mail: svobodova@rect.muni.cz,  
tel.: 549 498 182, https://www.muni.cz/lide/171084-jarmila-svobodova.

Ubytování je možno sjednat též mimo prostory Centra v hotelech a penzionech v Telči na náměstí, 
případně v nejbližším okolí (např. prostřednictvím www.booking.com).

Stravování:

Občerstvení o přestávkách konference a společná večeře jsou zahrnuty v ceně účastnického 
poplatku. Snídaně jsou řešeny individuálně v rámci ubytování. V případě, že se ubytujete přímo 
v Univerzitním centru, je možnost doobjednat snídani v ceně 170,- Kč. Přímo v Univerzitním centru je 
také možnost zajistit oběd v ceně 170,- Kč. Stravovací služby poskytuje Radniční restaurace Jihlava. 
Výběr požadované stravy proveďte, prosím, v přihlašovacím formuláři.

Adresa Univerzitního centra Telč:

    Náměstí Zachariáše z Hradce 2
    588 56 Telč

    GPS: 49.1847328N, 15.4512672E

Doprava:

Centrum se nachází asi 1 km od autobusového a  vlakového nádraží. Telč leží na železniční trati 
č. 227 (Kostelec u Jihlavy – Slavonice) a pro cestu z Ostravy, Brna, nebo Prahy je nutné přestupovat 
v závislosti na konkrétním spoji v Havlíčkově Brodě nebo v  Jihlavě. Při cestě autobusem je nutné 
přestoupit v Jihlavě, z Brna a Prahy jezdí též přímé spoje.

uct.muni.cz mapy.cz

https://www.uct.muni.cz/sluzby/ubytovani
mailto:svobodova%40rect.muni.cz?subject=Konference%20GENETICK%C3%81%20TOXIKOLOGIE%20A%20PREVENCE%20RAKOVINY
https://www.muni.cz/lide/171084-jarmila-svobodova
http://www.booking.com
https://radnicni-jihlava-cz2.webnode.cz/
http://uct.muni.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=15.4512672&y=49.1847749&z=17&source=coor&id=15.4512672%2C49.1847328


Odborná garance konference:

RNDr. Pavel Rössner, PhD.  
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha), místopředseda Společnosti

RNDr. Alena Gábelová, CSc.  
(Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v.v.i., Bratislava), předsedkyně Společnosti

Ing. Jan Topinka, CSc. DSc.  
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha)

RNDr. Miroslav Machala, CSc.  
(Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno)

MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. 
(Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)

Organizační zajištění konference: 

Mgr. Simona Guzdková 
(Bezpečnostně technologický klastr, z. s., e-mail: info@btklastr.cz)
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