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Oddělení translačního metabolismu 

 

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 

Oddělení translačního metabolismu hledá posilu do týmu na pozici: 

 

Výzkumný pracovník – metabolomika a lipidomika 

 

Náplň práce 

 Příprava vzorků (plazma/sérum, tkáně) pro LC–MS metabolomické a lipidomické analýzy 

 Zpracování přístrojových souborů z LC–MS analýz 

 Tvorba spektrálních knihoven pro anotování metabolitů 

 Vývoj nových LC–MS metabolomických a lipidomických metod 

 Příprava rukopisů (v případě Ph.D. kandidáta) 

 

Požadavky 

 Ing./Mgr. nebo Ph.D. v oboru analytické chemie, biochemie apod. 

 Zkušenosti s přípravou vzorků a LC–MS analýzou malých molekul (např. polární metabolity, lipidy, 
farmaceutické sloučeniny) 

 Znalost anglického jazyka, uživatelská znalost práce na PC 

Zapojení do projektů 

 Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené 
metabolomiky (ENIGMA) 

 Vodík-deuteriová výměna ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HDX-MS) k identifikaci neznámých metabolitů 
detekovaných necílenou metabolomikou  

 Metabolomika 2.0: Komplexní analytické metody a bioinformatické nástroje pro studium cirkadiánních rytmů 

 Mapování cirkadiánního metabolomu mozku a periferních tkáních potkana během embryonálního a postnatálního vývoje 

Nabízíme 

 Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení 

 Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce 

 Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí 

 Odpovídající finanční ohodnocení 

 Závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele 

 6 týdnů dovolené, 3 dny „sick days“, další benefity 

Nástup: dohodou 

Přijímací řízení 

 Profesní životopis a krátký motivační dopis zaslaný do 31. srpna 2021 na adresu: 
marcela.tomaskova@fgu.cas.cz (Bc. Marcela Tomášková, agenda HR) 

 V rámci motivačního dopisu uveďte informace o svých zkušenostech s LC–MS analýzou malých molekul a 
zpracováním dat (typ LC–MS systému, software), které jste použili ve svých dřívějších nebo současných 
projektech.  
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