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Historie ústavu se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky 
Biologického ústavu ČSAV, jehož vedoucím byl od roku 1953 Milan Hašek, 
spoluobjevitel imunologické tolerance. V roce 1962 byl založen Ústav 
experimentální biologie a genetiky ČSAV (ÚEBG), jehož ředitelem se stal Milan 
Hašek. V roce 1977 byl ÚEBG spojen s několika biochemickými laboratořemi 
ÚOCHB a přejmenován na Ústav molekulární genetiky ČSAV (ÚMG).

V roce 2007 se ústav přestěhoval do nové moderní budovy v krčském areálu 
biomedicínských ústavů. Celý komplex ÚMG zahrnuje ještě moderní zvěřinec 
pro myši a zvěřincové prostory pro nemyší modely, konferenční sál s kapacitou 
300 míst (Posluchárna Milana Haška), školku pro 15 dětí a sportovní zařízení. 
Všechna tato zařízení jsou k dispozici i ostatním ústavům v areálu.

V současné době na ÚMG pracuje více než 350 zaměstnanců, včetně 
93 vědeckých pracovníků, 95 doktorandů a 31 diplomantů. Řada našich 
pracovníků působí aktivně pedagogicky na vysokých školách (mezi našimi 
pracovníky je mj. 8 profesorů a 9 docentů). 

Přestože prioritní činností na ÚMG je základní výzkum, velmi dobře se daří 
rozvíjet i hodnotný aplikovaný výzkum směřující ke konkrétním praktickým 
realizacím. Na základě těchto aplikovaných výsledků (zejména monoklonálních 
protilátek a rekombinantních proteinů) z ÚMG vzešlo několik dobře 
prosperujících spin-off  fi rem.

Ředitel: Prof. RNDr. Václav Horejší, CSc.
Zástupce ředitele: RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Zástupce ředitele pro ekonomicko-organizační záležitosti: 
Ing. Mgr. Jiří Špička, MBA
Zástupce ředitele pro realizaci projektu BIOCEV: MUDr. Jan Rajnoch
Předseda Rady ÚMG: Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Předseda Dozorčí rady ÚMG: RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
Tajemnice ústavu: PhDr. Mgr. Šárka Takáčová

Oddělení buněčné signalizace a apoptózy
Ladislav Anděra

Oddělení genomové integrity
Jiří Bartek

Oddělení buněčné diferenciace
Petr Bartůněk

Oddělení molekulární farmakologie
Jaroslav Blahoš

Oddělení biologie cytoskeletu
Pavel Dráber

Oddělení signální transdukce
Petr Dráber

Oddělení molekulární virologie
Michal Dvořák

Oddělení imunobiologie
Dominik Filipp

Oddělení myší molekulární genetiky
Jiří Forejt

Oddělení virové a buněčné genetiky
Jiří Hejnar

Oddělení transplantační imunologie
Vladimír Holáň

Oddělení molekulární imunologie
Václav Hořejší

Oddělení biologie buněčného jádra
Pavel Hozák

Oddělení chromosomální stability
Pavel Janščák

Oddělení buněčné a vývojové biologie
Vladimír Kořínek

Oddělení transkripční regulace
Zbyněk Kozmik

Oddělení molekulární a buněčné imunologie
Marie Lipoldová

Oddělení nádorové imunologie
Milan Reiniš

Laboratoř strukturní biologie
Pavlína Řezáčová 

Oddělení transgenních modelů nemocí
Radislav Sedláček

Oddělení biologie RNA
David Staněk

Oddělení epigenetických regulací
Petr Svoboda

Oddělení genomiky a bioinformatiky
Čestmír Vlček

Molekulární genetika, genomika a bioinformatika
Výzkum se týká přípravy nových genetických modelů (myších a kuřecích), 
objasnění genetických faktorů spojených se vznikem a průběhem chorob, 
sekvenování velkých částí genomů, analýzy velkých objemů genomických dat.

Genová exprese
Hledají se podrobné molekulární mechanismy řídící expresi specifi ckých 
souborů genů za normálních a patologických podmínek, mechanismy 
regulující genetické a epigenetické aspekty těchto procesů.

Molekulární virologie
Hlavním tématem této oblasti jsou retroviry, zvláštní skupina virů schopných 
zabudovat se do genomu hostitele a měnit jej, a také buněčné receptory 
nezbytné pro vstup viru do buňky hostitele.

Molekulární onkologie 
Laboratoře zapojené do tohoto výzkumu se zabývají onkogeny a antionkogeny, 
mechanismy, kterými jsou tyto geny v buňkách aktivovány, úlohou zlomů 
v chromosomech a dalšími faktory odpovědnými za onkogenní transformaci 
buněk.

Vývojová biologie
Výzkum v tomto oboru je zaměřen na molekulární a buněčné mechanismy 
spojené s časnými vývojovými stadii mnohobuněčných organismů, jejich plány 
těla a komplexními strukturami specializovaných orgánů (např. oko). Zajímavé 
poznatky jsou také získávány z evolučního hlediska.

Receptorová signalizace, apoptóza
Několik laboratoří se zabývá molekulárními mechanismy přenosu signálu 
z povrchových buněčných receptorů do buňky, což vede k vyvolání řady 
různých odpovědí jako je např. aktivace buněk, jejich proliferace, sekrece 
specifi ckých produktů, apoptotická smrt, apod.

Biologie cytoskeletu
Laboratoř pracující v této oblasti se snaží na molekulární úrovni objasnit 
detaily důležitých prvků cytoskeletu, zejména mikrotubulů, a jejich úlohu 
v přenosu signálu.

Biologie buněčného jádra 
Zkoumají se doposud nevyjasněné detaily molekulární architektury buněčného 
jádra a jejich úloha v transkripci genů a její účinné regulaci.

Molekulární a buněčná imunologie 
Výzkum je zaměřen na molekulární mechanismy odpovědné za aktivaci 
různých typů bílých krvinek, včetně úlohy membránových mikrodomén a 
signálních molekul nacházejících se v těchto strukturách. 

Strukturní biologie 
Laboratoř specializovaná na tuto oblast studuje zejména strukturu fragmentů 
protilátek a virových proteáz a jejich komplexů s inhibitory.

Servisní laboratoř genomiky a bioinformatiky
Hynek Strnad

Servisní laboratoř cytofl uorometrie
 a světelné mikroskopie

Ondrej Horváth

Servisní laboratoř monoklonálních protilátek 
a kryosklad

Dobromila Matějková

Příprava médií
Hana Marxová

Transgenní jednotka
Radislav Sedláček

Zvěřinec Koleč
Martina Ješátková

Zvěřinec Krč
Jan Honetschläger

Informační technologie
Petr Divina

Technickohospodářská správa
Renata Schönová

Sekretariát ředitele
Šárka Takáčová

BIOCEV
Jan Rajnoch

Správa budov
Miroslav Heyduk
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Václav Hořejší
ředitel

Václav Pačes
bývalý ředitel                                                                              

bývalý předseda AV ČR

Jiří Forejt
předseda Rady ÚMG

Milan Hašek   
1. ředitel

Jan Svoboda
bývalý ředitel

laureát Národní ceny vlády „Česká hlava“


