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Vzdělání 

 

od 2014 Doktorský studijní program Molekulární a buněčná biologie, genetika a 

virologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Disertační práce: Molekulární podstata citlivosti k buněčné smrti 

indukované inhibicí elektron-transportního řetězce. 

 

2012- 2014 Navazující magisterské studium oboru Biochemie na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze zakončené státní magisterskou zkouškou a získáním 

titulu Mgr. 

Diplomová práce: Vliv proliferace endoteliálních buněk na jejich citlivost 

k mitochondriálně řízené apoptóze a oxidačnímu stresu. 

 

2008 - 2012 Bakalářské studium oboru Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze zakončené státní bakalářskou zkouškou a získáním titulu Bc. 

Bakalářská práce: Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides L.) jako 

zdroj biochemicky aktivních látek. 

 

2000 – 2008 Studium 8letého gymnázia Antonína Dvořáka v  Kralupech nad Vltavou 

zakončené maturitní zkouškou.  

 

Pracovní zkušenosti 

od 1.4.2018  Cytometrista specialista v kontrole kvality ve společnosti SOTIO a.s. 

 

1.1.2016 -31.3.2018 vědecký pracovník na pozici doktorand v Biotechnologickém a biomedicínském 

centru Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). 

 

od 2014 –1.1.2016 vědecký pracovník Biotechnologického ústavu Akademie věd České republiky , 

v.v.i. na pozici doktorand účastnící se projektu BIOCEV. 

 

01.10.2012 – 2014  vědecký pracovník Biotechnologického ústavu Akademie věd České republiky 

na pozici laborant/magisterský student účastnící se projektu BIOCEV. 

 

od 2010 Certifikovaný autor testových maturitních úloh z biochemie, Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání v Praze.  

 

  

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129688/10965643/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22OXIDA%5Cu010cN%5Cu00cd%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22______facetform___facets___workType%22%3A%5B%22DP%22%5D%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129688/10965643/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22OXIDA%5Cu010cN%5Cu00cd%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22______facetform___facets___workType%22%3A%5B%22DP%22%5D%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=cs


Grantová činnost 

2015 – 2018 Hlavní řešitel grantu GAUK 98215: Role mitochondrií v citlivosti proliferujících 

buněk k oxidačnímu stresu a buněčné smrti. 

  

Spoluřešitel grantu GAUK 112315: Úloha microRNA-301a v regulaci 

mitochondriální funkce v rakovinných buňkách. 

 

Osvědčení, kvalifikační kurzy 

 

Prosinec 2014 splněn kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku 

pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů) 

 

Kvalifikovaný a školený pracovník buněčné a mitochondriální respirace pomocí Oroboros Oxygraph a 

fluorescenční průtokové cytometrie a konfokální mikroskopie. 

 

Školený pracovník pro práci s GMO II. Kategorie. 

 

Certifikovaný specialista v měření metabolických parametrů buněk na SeaHorse XF. 

 

Březen 2015  certifikát z anglického jazyka (First English Certificate CEFR level B2)  

 

Publikace 

 

Hlavní autor článku v recenzovaném časopise: 

Blecha, J., Novais, S. M., Rohlenova, K., Novotna, E., Lettlova, S., Schmitt, S., Zischka, H., Neuzil, J., 

and Rohlena, J. (2017) Antioxidant defense in quiescent cells determines selectivity of electron 

transport chain inhibition-induced cell death, Free radical biology & medicine 112, 253-266 

 

Spoluautor článků v recenzovaných časopisech: 

Rohlenova, K., Sachaphibulkij, K., Stursa, J., Bezawork-Geleta, A., Blecha, J., Endaya, B., 

Werner, L., Cerny, J., Zobalova, R., Goodwin, J., et al. (2017) Selective Disruption of Respiratory 

Supercomplexes as a New Strategy to Suppress Her2high Breast Cancer, Antioxidants & redox 

signaling 26, 84-103 

 

Lettlova, S., Brynychova, V., Blecha, J., Vrana, D., Vondrusova, M., Soucek, P., and Truksa, J. 

(2018) MiR-301a-3p Suppresses Estrogen Signaling by Directly Inhibiting ESR1 in ERα Positive 

Breast Cancer, Cellular Physiology and Biochemistry 46, 2601-2615 

 

Spoluautor probíhajícího výzkumu publikovaného abstraktu: Novais, S. M., Blecha, J., 

Rohlenova, K., Neuzil, J., and Rohlena, J. (2018) P-115 - Functional electron transport chain is 

necessary for stress resistance in quiescent cells, Free Radical Biology and Medicine 120, S79 

 

  



Odborné prezentace 

Plakátové sdělení „Antioxidant defense in quiescent cells determines selectivity of electron transport 

chain inhibition-induced cell death„ na mezinárodním kongresu 8th Joint Meeting of Society for Free 

Radical Research Australasia and Japan with International Symposium on Coenzyme Q10 9.-12.12. 

2017 (Tokyo, Japonsko) 

 

Plakátové sdělení „Antioxidant defense in quiescent cells determines selectivity of electron transport 

chain inhibition-induced cell death„ na mezinárodním kongresu Mitochondria, apoptosis and cancer 

16.-18.9. 2017 (Bled, Slovinsko) 

 

Orální prezentaci „Distinct mechanisms of cell death induction upon electron transport chain 
inhibition in proliferating and quiescent cells“ na XVII. Mezioborové setkání mladých biologů, 
biochemiků a chemiků, Milovy, Česká republika, 30.5. – 1.6.2017 

Prezentace plakátového sdělení „Distinct mechanisms of cell death induction upon electron transport 

chain inhibition in proliferating and quiescent cells“ na kongresu Targeting mitochondria – Berlín, 

Německo. 23. - 26.10.2016 

 

Prezentace plakátového sdělení „Vliv proliferace na citlivost k buněčné smrti v důsledku inhibice 
elektron transportního řetězce“ na XVI. Mezioborovém setkání mladých biologů, biochemiků a 
chemiků, Milovy, Česká republika, 5.5. – 13.5.2016 

Prezentace plakátového sdělení „Modulation of mitochondrial electron transport chain activity 

differentially regulates cell death in proliferating and quiescent cells“ na kongresu Mitochondria, 

apoptosis and cancer (MAC 2015) – Frankfurt nad Mohanem, Německo. 10. - 12.09.2015  

 

Prezentace plakátového sdělení „Modulation of mitochondrial electron transport chain activity 

differentially regulates cell death in proliferating and quiescent cells“ na kongresu 11th MiP 

conference on Mitochondrial Physiology - Luční Bouda, Pec pod Sněžkou, Česká republika. 07. - 

09.09.2015  

 

Část bakalářské práce Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides L.) jako zdroj biochemicky aktivních 

látek citována v knize (pp. 66 – 79) Rakytník – Zázračná rostlina, oranžový poklad …, Bajer J., Mladá 

fronta, Praha 2014 

 

Jazykové dovednosti 

 

Anglický jazyk: pokročilý 

Březen 2017 získán certifikát FCE na CEFR úrovni B2 

Německý jazyk: začátečník 

 

  



Laboratorní praxe a dovednosti 

 

Bohaté zkušenosti s prací s tkáňovými a buněčnými kulturami, přípravou stabilně transfekovaných 

buněčných linií, buněčnou frakcionací, SDS-PAGE, metodou „western blott“, izolací RNA, kvantitativní 

real-time PCR, modrou a čirou nativní elektroforéza a stanovením enzymových aktivit. Praxe v měření 

buněčné a mitochondriální respirace včetně stanovování parametrů energetického metabolismu 

buněk (Oroboros Oxygraph, SeaHorse), zobrazovací techniky mitochondrií (dvoufotonový, konfokální, 

elektronový mikroskop), genetický screening DNAchip.  

Školený pracovník fluorescenční průtokové cytometrie a fluorescenční konfokální mikroskopie. Práce 

na myších nádorech in vivo. Certifikovaný cytometrista společnosti Sotio a.s. 

 
Zkušený a znalý v používání vědeckých nástrojů 
FlowJo software (FlowJo® - analysis platform flow cytometry analysis),  
BD FACSDIVA™ (tools for flow cytometer and application setup, data acquisition, and data analysis), 
Leica Application Suite (Microscope software platform), 
Huygens Software (image processing options, for brightfield and fluorescence Microscope images), 
Wave Desktop Software (SeaHorse platform), 
DatLab (Oxygraph Oroboros software), 
GrapPad Prism (table scientific editor), 
ImageJ Fiji (facilitate scientific image analysis), 
Eco Real-Time PCR System Software (RT-PCR platform and data analysis), 
Vevo 770 ( In Vivo Micro-Imaging System), 
Primer-BLAST  (tool for finding specific primers), 
DNASTAR LaserGene (sequence analysis, next-gen sequencing, primer design software), 
EndNote (tool for publishing and managing bibliographies), 
Adobe Photoshop, Illustrator CS, Reader DC 
MS Office Suite 
 

https://svi.nl/FluorescenceMicroscope
http://www.agilent.com/en-us/products/cell-analysis-(seahorse)/software-download-for-wave-desktop
https://www.dnastar.com/

