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Co je bioinformatika?

= nové interdisciplinární odvětví, které se oddělilo od molekulární biologie 

Zčásti jde o servisní obor pro biologii, medicínu, farmakologii atd.

Zčásti obsahuje specializované výzkumné směry z oblasti 
aplikované informatiky týkající se informační struktury 
biologických dat a algoritmů vhodných pro jejich 
prohledáváni a interpretaci.

www
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Výzkum, vývoj nebo aplikace výpočetních

nástrojů za účelem zvyšování rozvoje využití

biologických a lékařských dat, včetně těch,

které umožňují taková data získávat, ukládat,

organizovat, archivovat, analyzovat nebo

vizualizovat.

Definice bioinformatiky podle NIH 
vědecko-technologického konsorcia 
pro biomedicínské informace



Oblasti využití bioinformatiky

(Lapidus AL: Bioinformatics and its applications)



Počátky bioinformatiky…. HUGO 1990 – 2003

https://www.genome.gov/human-genome-project

The Human Genome Project (HGP) was one of the great feats of exploration in history. Rather than an outward exploration of the 

planet or the cosmos, the HGP was an inward voyage of discovery led by an international team of researchers looking to 

sequence and map all of the genes -- together known as the genome -- of members of our species, Homo sapiens. Completed in 

April 2003, the HGP gave us the ability, for the first time, to read nature's complete genetic blueprint for building a human being.

https://www.genome.gov/human-genome-project


Objektem bioinformatiky je genom…genomika

A, T, G, C



Evoluce nákladů 
spojených 
s  informatikou 
a bioinformatikou 
a její důsledky



Evoluce nákladů spojených s  informatikou a bioinformatikou a její důsledky



Growth of GenBank
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J. Pevsner, 
http://www.bioinfbook.org/index.php

Důsledky evoluce bioinformatiky…datové exploze všude v biologii



Důsledky evoluce bioinformatiky…datové exploze všude v biologii a medicíně

Již nyní jsou k dispozici tisíce osekvenovaných genomů virů, (arche)bakterií, prvoků, živočichů, 
rostlin, hub, hospodářsky významných rostlin a zvířat, patogenů, atd., atd.

Další tisíce jsou právě v této chvíli sekvenovány, asemblovány



Reakce na evoluci bioinformatiky a datové exploze? …………………….………………….databáze 

Ca.2,000 – 3,000 
biomedicínských databází 
→ bioinformatika = 
(mj.) práce s databázemi

Networking a 
mezinárodní spojenectví 
v úsilí vypořádat se s 
biologickými a 
medicínskými daty 

http://www.nature.com/encode

http://www.nature.com/encode/#/threads


Networking a mezinárodní spojenectví v Evropě https://elixir-europe.org/

https://elixir-europe.org/


Networking a mezinárodní spojenectví - ČR https://www.elixir-czech.cz/

https://www.elixir-czech.cz/


2013-2018

Příklady využití bioinformatického boomu v medicíně



Světový leader v bioinformatice a genomice - BGI

https://en.wikipedia.org/wiki/BGI_Group
http://en.genomics.cn

https://en.wikipedia.org/wiki/BGI_Group
http://en.genomics.cn/


Světový leader v bioinformatice a genomice - BGI



Bioinformatické centrum HK
Podpořený projekt na UHK



Hradečtí partneři Bioinformatického centra HK

Asociovaní hradečtí partneři Bioinformatického centra HK



https://www.transmittingscience.org/

Zahraniční strategičtí partneři Bioinformatického centra HK

https://www.physalia-courses.org/

-2 evropské firmy organizující bioinformatické kurzy a workshopy po EU

https://www.transmittingscience.org/
https://www.physalia-courses.org/


Zahraniční strategický a vědecký partner                       
Bioinformatického centra HK  

Bioinformatics in rRNA secondary structure



Co do počtu ženy naopak převládají ve studiu přírodních věd.

Potenciál pro etablování bioinformatiky na UHK

Biologie PřF UHK:

1:8 až 1:10

Dívky
Chlapci 



Bioinformatika na katedře biologie  PřF UHK

Evoluční genomika

*evoluce architektury genomu obratlovců
*rDNAom(ika) - diverzifikované role nejstarší a nejuniverzálnější frakce genomu eukaryot
*mobilom(ika) - mobilní genetické elementy (transpozony) v evoluci genomu
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Evoluční genomika

*rDNAom(ika) - role nejstarší a nejuniverzálnější frakce genomu eukaryot
-etablovaná mezinárodní spolupráce Innsbruck, Alabama, Barcelona, Gdaňsk 
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Bioinformatika na katedře biologie  PřF UHK

Code Week 2019 (říjen 2019)



Poděkování

Královéhradeckému kraji
za finanční podporu pro rozvoj 
bioinformatiky na PřF UHK


