
  
 

 

Proteinový biochemik 
 
CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie, provozována Ústavem 
molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., je zaměřena na identifikaci nových molekulárních sond a 
nástrojů k výzkumu a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. CZ-OPENSCREEN 
zastupuje Českou republiku v konsorciu evropské výzkumné infrastruktury EU-OPENSCREEN 
ERIC a významnou měrou se podílí na mezinárodních aktivitách této evropské platformy.  
CZ-OPENSCREEN hledá do své laboratoře spolupracovníka pro heterologní exprese a 
purifikace proteinů. Tato nová posila našeho týmu tak svou činností podpoří probíhající 
projekty zaměřené na vývoj nových nízkomolekulárních ligandů a inhibitorů nejrůznějších 
molekulárních cílů. 
 

 
Pracovní náplň:  

- Exprese a purifikace proteinů v heterologních expresních systémech pomocí metod 
proteinové biochemie: afinitní, gelová a ionexová chromatografie, HPLC 

- Příprava expresních DNA konstruktů pro expresi proteinů 
- Rutinní provádění laboratorních technik: SDS a nativní proteinová elektroforéza, 

western blotting, kvantifikace proteinů 
- Analýza proteinových struktur a jejich interakce s nízkomolekulárními ligandy: surface 

plasmon resonance (SPR), microscale thermophoresis  (MST), mikrokalorimetrie, 
cirkulární dichroismus (CD) a další. 

- Stanovení různých konstant a parametrů (IC50, Kd atd.) 
 
Požadavky: 

- Vysokoškolské vzdělání (Mgr/Ing) nebo Ph.D. v oboru biochemie, 
molekulární/buněčné biologie 

- Zkušenosti a dobré teoretické znalosti z oblasti proteinové biochemie a obecné 
znalosti molekulární biologie nutností 

- Komunikační schopnosti a schopnost týmové práce 



  
 

- Praktičnost, technická zručnost, schopnost samostatného řešení problémů v dané 
oblasti. 

- Dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem podmínkou 
 
Platové a jiné podmínky: 
Nabízíme dobré platové ohodnocení, pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na 5 
let. Místo výkonu práce je Praha. 
 
Unikátní možnost pracovat v nové a špičkově vybavené infrastruktuře a v dynamicky se 
rozvíjejícím multidisciplinárním týmu zahrnující specialisty v oborech biochemie, molekulární 
a buněčné biologie, medicinální chemie a cheminformatiky. 
 
Sociální výhody: 
5 týdnů dovolené, stravenky, možnost sportovního vyžití v krčském areálu Akademie věd 
(squash, volejbalový ́kurt, basketbal, posilovna). 
 
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek 
Počátek pracovního poměru: dle dohody, možno ihned. 
 
V případě zájmu o tuto pozici zašlete motivační dopis a Váš profesní životopis nejpozději do 
11. 11. 2018 na adresu jana.brazinova@img.cas.cz. Více informací na www.openscreen.cz, 
www.eu-openscreen.eu a www.img.cas.cz.  
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