Vážení rodiče,
Vaše dcera/syn se po předchozí domluvě přihlásili na akci Biochemik Junior - Biochemický výzkum
pro nadané studenty SŠ, které se zúčastní ve dnech 6. – 9. 9. 2021. Místem konání je Univerzitní
kampus Bohunice (UKB) na adrese Kamenice 753/5, Bohunice, Brno. Garantem celé akce je RNDr.
Jitka Kašparovská, Ph.D, o studenty během akce se pak bude starat realizační tým složený z Mgr.
Veroniky Křešťákové, Mgr. Davida Nováka a Mgr. Tomáše Broma. Studenti se seznámí s oborem
biochemie, s univerzitním kampusem a vyzkouší si práci v laboratoři na Ústavu biochemie PřF MU.
Níže přikládám tabulku s orientačním harmonogramem činností.

Datum/čas
6. 9.
9 – 15 hod.
7. 9.
9 – 15 hod.
8. 9.
9 – 16 hod.
9. 9.
9 – 15 hod.

6 hod.

6 hod.
7 hod.
6 hod.

Činnost
• BOZP, přednáška o biochemii, exkurze do laboratoří
Ústavu biochemie PřF, prohlídka univerzitního kampusu,
práce s databázemi, rešerše literatury.
• Experiment 1: Fluorescenční metody využívané při studiu
proteinů a jejich interakcí.
• Experiment 2: Postupy používané v DNA diagnostice a
molekulární biologii pro detekci onemocnění.
• Experiment 3: Analýza drog (kofein J),
nízkomolekulárních látek a metabolitů.

Prosím, vytiskněte, vyplňte a podepište lístek stvrzující, že jste s akcí obeznámeni. Vaše
dcera/syn se ve dny konání musí dopravit na recepci UKB (vchod do Masarykovy univerzity =
červená budova proti obchodnímu centru). Pokud využije MHD, pak jsou to zejména zastávky
Univerzitní kampus nebo Nemocnice Bohunice. Po skončení akce se Vaše dcera/syn dopraví
samostatně domů. Upozorňuji, že doba skončení akce je orientační a může dojít k časovým
posunům, není ovšem problém, aby Vás dcera/syn o této skutečnosti informoval/la. V případě
jakéhokoliv dotazu se na mne můžete obrátit na mailové adrese kasparovska@mail.muni.cz nebo
telefonicky na čísle 775 348 202.
S sebou: přezůvky, psací potřeby, svačinu, pití.
S přáním hezkého dne,
Jitka Kašparovská

SOUHLAS RODIČE S ÚČASTÍ SYNA/DCERY
Souhlasím, že moje dcera/syn _________________________________________ se zúčastní ve
dnech 6. – 9. 9. 2021 akce Biochemik Junior - Biochemický výzkum pro nadané studenty SŠ.
Zároveň beru na vědomí, že se dopraví na místo konání, tj. Univerzitní kampus Bohunice
(Kamenice 753/5, Bohunice, Brno), a po skončení akce samostatně odjíždí domů.
Podpis zákonného zástupce:

_______________________

