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Na úspìšné tøi roèníky FEBS PLC kurzù konaných v letech 
2004, 2006 a 2008 navázal ètvrtý poøádaný poprvé na
konci èervna 2010. Na kurz pøijali pozvání pøední svìtoví
odborníci z oblasti proteinové krystalografie jako napø.
Prof. Na omi Chayen z Im pe rial Col lege Lon don (UK),
Prof. Mar tin Caffrey z Trin ity Col lege Dub lin (Irsko), Dr.
Terese Berfors z Upsalla Uni ver sity (Švédsko), Prof. Juan
Manuel García-Ruiz z Laboratorio de Estudios Cristal -
ografico (LEC) Edificio BIC-Granada (Španìlsko), Prof.
Chris tian Betzel z Univ.-klinikum Ham burg (Nìmecko) a
dalších 16 svìtovì uznávaných specialistù. Akci, která
byla poøádaná pod záštitou FEBS (Fed er a tion of Eu ro pean
Bio chem i cal So ci et ies), sponzorovalo 7 zahranièních a 2
èeské firmy a také Èeská a Slovenská Krystalografická
spoleènost. Na základì požadovaných kritérií bylo na kurz
vybráno šest studentù z Èech a devatenáct studentù z ostat -
ních evropských zemí. V dopoledních cyklech pøed nášek
se studenti seznámili s metodami izolace, purifikace a
krystalizace proteinù. Obeznámili se nejen se standard ními 
postupy, ale také s nejnovìjšími trendy. V odpo ledních
hodinách si v rámci praktické výuky vyzkou šeli vše, co se
dozvìdìli na pøednáškách. Praktická cvièení se konala v
místì kurzu v Laboratoøi biomo lekulární krystalo geneze a
krystalografie. Studenti si s použitím rùzných krystali -
zaèních metod (hang ing drop & sit ting drop vapour dif fu -
sion meth ods, crys tal li za tion in gel, streak seed ing, aj.)
sami vypìstovali krystaly modelových a nìkteøí i vlastních
proteinù, seznámili se s pøístrojem využívajícím dynamic -
ký rozptyl svìtla a s jeho aplikací v krystalografii, vyzkou -
šeli si krystalizovat s pomocí robota zapùjèeného od firmy
Douglas In stru ments, nauèili se oèkovat a zmrazovat

krystaly a správnì pracovat s komerèními sadami roztokù.
V rámci jednotýdenního pobytu byl zajištìn kromì
vìdeckého programu také kulturnì-spoleèenský pro gram,
napøíklad návštìva Èeského Krumlova. Na závìr kurzu
byla studenty vyhodnocena jeho odborná a spoleèenská
úroveò formou dotazníku a lze konstatovat, že úèastníci
byli s kurzem velmi spokojeni (98 % studentù oznaèilo
kurz jako vynikající) a uvítají další kurzy, které budou v
podobném rozsahu probíhat i v následujících letech.
Veškeré informace o krystalizaèních kurzech poøádaných
na Nových Hradech jsou uveøejnìny na internetové adrese
http://www.img.cas.cz/igm/cc.

Po èet úèast ní kù: 25

Poèet vyuèujících: 24

Abstrakty pøíspìvkù byly otištìny v Ma te ri als Struc ture,
vol. 17, no. 3a (2010).

http://www.xray.cz/ms/bul2010-3a.htm
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