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Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno
Na Biofyzikálním ústavu AVČR pracuji od roku 1997, od května roku 2017 zde vykonávám funkci
ředitelky. Můj výzkum je zaměřen na studium architektury buněčného jádra, strukturu chromatinu
a chromosomu. Zajímám se o epigenetické mechanismy při opravách DNA.

Mgr. Martina Danešová, Ph.D.
Výzkumná a vývojová pracovnice, Enantis s.r.o., Brno

Hlavní náplní mé práce je vývoj lékové formy pro potenciální léčivo usnadňující hojení chronických
ran na bázi růstových faktorů a jeho preklinické testování. Mou odpovědností je spolupráce
s pracovišti MU a dalších univerzit, Akademie věd a firem, které se podílejí na našem výzkumu.

Ing. Viktor Horváth, Ph.D.
International Key Account Manager EMEA Subregion South-East, Roche Diagnostics

Náplní mé pozice je tzv. "business development" ve vztahu k velkým mezinárodním laboratorním
diagnostickým řetězcům. V mojí dosavadní práci pro Roche Diagnostics mně vždy výrazně pomáhají
znalosti týkající se buněčné a nádorové biologie získané při studiu na Masarykově univerzitě v Brně.

Mgr. Alena Votavová, Ph.D.
Výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. a Zemědělský výzkum, s.r.o., Troubsko
V rámci svého studia na OFIŽ jsem se zabývala tématem chovu čmeláků. V průběhu studia jsem
získala práci ve VUP a ZV Troubsko jako výzkumný pracovník. Mám na starosti řízení chovu čmeláků,
získávání a řešení výzkumných projektů a také komerční prodej čmeláků i vše s tím spojené.

kpt. Mgr. Veronika Pánská
Forenzní expert v odvětví kriminalistické biologie a genetiky, Policie České republiky

Pracuji jako odborný pracovník a technický vedoucí ve forenzní biologicko-genetické laboratoři
PČR. Naplní mojí práce je především analýza stop zajištěných na místech činu a provedení
následné identifikace osob pomocí analýzy DNA.

Mgr. Jan Mašek, Ph.D.
Postdoktorandský výzkumník na Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko

Působím jako pracovník v základním výzkumu v laboratoři Emmy Andersson. Věnuji se
problematice, které jsem propadl již během studia na OFIŽ, tedy objasňování základních
mechanismů výměny informací mezi buňkami.

Mgr. Lucie Skříčková
Technolog, TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., Brno
Již při studiu na OFIŽ jsem do TestLinu chodila na brigádu a nyní zde pracuji na pozici technologa.
Náplní mé práce je vyvíjet lékařskou diagnostiku, konkrétně metodu ELISA sloužící ke stanovení
protilátek či antigenů u mnoha onemocnění, jako je klíšťová encefalitida, toxoplazmóza aj.

Mgr. Tomáš Pecka
Odborný pracovník, Státní veterinární ústav Jihlava
Pracuji v laboratoři molekulární biologie. Provádím diagnostiku na bázi konvenčních a real-time PCR
technik se zaměřením na stanovení virových a bakteriálních patogenů pro kontrolu zdraví zvířat
a kontrolu kvality potravin a krmiv.

Mgr. Kateřina Štefková
Asistentka, Ústav anatomie Lékařské fakulty HK, Karlova Univerzita, Hradec Králové
Má práce na anatomickém ústavu spočívá ve výuce a praktickém vzdělávání budoucích lékařů
v oblasti lidské anatomie. Studium na OFIŽ mi dalo široké všeobecné základy, které mohu nyní
zúročit při přípravě jednotlivých praktických cvičení a samozřejmě také přímo ve výuce.

RNDr. Gabriela Tauwinklová 
Ředitelka embryologické laboratoře, REPROMEDA 

Jako klinický embryolog se celý svůj profesní život věnuji metodám IVF s cílem pomáhat
neplodným párům k narození zdravého dítěte. Studium na PřF mi dalo nejen celkový biologický
přehled a povědomí o fyziologii reprodukce, ale také základy kritického myšlení a odborné etiky.

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D.
Zástupkyně primáře, Transfuzní a tkáňové oddělení (TTO), Fakultní nemocnice Brno 
Ve FN Brno pracuji od r. 1990. Vědomosti a zkušenosti zaměřené na imunologii a buněčnou
fyziologii jsem postupně uplatňovala na všech svých pozicích. Nyní je využívám ve funkci managera
kvality, ve funkci zástupce primáře TTO i při organizaci procesů týkajících se lidských tkání a buněk.


