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POZVÁNKA NA
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Kdy: 10. – 14. 8. 2015
Kde: terénní stanice Mohelský mlýn
Kdo: studenti VŠ (začátečníci i pokročilí)

49.1031206N, 16.1889739E

Náplň summerschool

Pětidenní workshop bude zaměřený na praktické využití
molekulárních metod při ochraně biodiverzity. Součástí bude
odchyt drobných obratlovců a sběr genetického materiálu.
Následně bude na terénní stanici zpracována DNA za pomocí
molekulárních metod (izolace DNA, PCR). Jeden den budou
mít studenti možnost nahlédnout do laboratoří ÚBO AV ČR ve
Studenci, kde proběhne sekvenování připravených vzorků.
Získaná data budou studenti pod vedením zkušených lektorů
analyzovat (fylogenze, určení odchycených jedinců do druhu na
základě BLASTU, analýza paternit přes mikrosatelity, určení pohlaví na
základě molekulárních metod). V rámci summerschool bude rovněž
zorganizována jednodenní minikonference, kde budou představeny
příklady využití molekulárních metod v praxi.

Zájemci se mohou hlásit do 20. 7. na mail: fornuskova@ivb.cz
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Program:
příjezd pondělí dopoledne do 12hod, odjezd pátek odpoledne
Pondělí: Mohelský mlýn
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 13:30 představení projektu BIOM a programu cvičení
14:00 - 15:00 P. Mikulíček: Genetické nástroje pro zoologii
15:30 - 16:30 J. Bryja: Ochranářská genetika + příkladové studie
16:45 - 17:30 P. Hájková: Neinvazivní a nedestruktivní sběr vzorků
pro genetické analýzy
17:30 - 18:00 představení jednotlivých úkolů a rozdělení studentů
do skupin
18:00 - 18:45 Z. Hiadlovská: přednáška o odchytu hlodavců, přehled
druhů, které se mohou na Mohelně vyskytovat
18:45 - 19:00 společné pokládání pastí v okolí mlýna
19:00 - … seznamovací táborák
Úterý: Mohelský mlýn
7:00 - 8:00 snídaně
8:00 - 9:00 sběr pastí a vzorků
9:00 - 12:00 odběr genetického materiálu nedestruktivními
metodami (stěr z vnitřní strany ústní dutiny) a následná izolace DNA
13:00 - 16:00 přednášky lektorů o izolaci DNA (K. Daniszová) a PCR
(J. Těšíková)
16:00 - 19:00 dokončení izolace DNA a PCR, v prodlevě, kdy poběží
PCR přednášky lektorů o sekvenování ( V. Bartáková) a
mikrosatelitech (K. Daniszová), kontrola PCR produktu na gelu
19:00 večeře
Středa: Studenec
7:00 - 8:00 snídaně
8:30 odjezd busem do Studence
9:00 -11:00 příprava sekvenační reakce a sekvenování,
11:00 - 12:00 přednáška o analýze dat – BLAST (T. Aghová)
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 15:00 přednáška o fylogenetických analýzách (T. Aghová)
15:30 - 18:00 analýza získaných dat
18:30 odjezd zpět na mlýn
19:00 večeře
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Program:
Čtvrtek: Mohelský mlýn
7:00 - 8:00 snídaně
8:30 - 12:00 přednáška o fylogenetických analýzách (T. Aghová)
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 16:00 analýza a zpracování získaných dat (ve skupinách)
16:30 - 18:00 představení výsledků (ve skupinách)
19:00 - … táborák
Pátek: Mohelský mlýn
7:00 - 8:00 snídaně
celodenní workshop o ochraně biodiverzity za využití molekulárních
metod, příkladové studie, program bude upřesněn:
9:00 - 9:30 B. Zemanová, představení genetické banky
9:30 - 10:00 B. Zemanová, populační struktura kamzíků
10:30 - 11:00 Š. Říčanová, molekulární genetika a populace syslů v
ČR
11:00 - 11:30 D. Čížková, využití molekulárních metod při studiu
kachen divokých
11:30 - 12:00 P. Hulva, využití molekulárních metod při studiu vlků
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 13:30 H. Konvičková, molekulární genetika a populace
perlorodky říční v ČR
13:30 - 14:00 P. Munclinger, molekulární genetika a populace bobrů
v ČR

