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9. Konference doktorandů experimentální biologie rostlin: 5.-6.9.2011, PřF UK Praha  

ČSEBR a Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK pořádá 5. - 6. září 2011 9. ročník Konference 

doktorandů experimentální biologie rostlin (KDEBR) - „Fresh Insights in Plant Affairs“, v prostorách 

Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. Přihlášky a další informace o konferenci naleznete na 

webových stránkách http://www.csebr.cz/kdebr2011/index.html. V případě jakýchkoliv dotazů 

neváhejte kontaktovat organizační výbor konference na e-mailové adrese kdebr@csebr.cz. Jednacím 

jazykem konference je angličtina, ČSEBR ocení tři nejlepší přednášky (1. cena: 5 000Kč, 2. cena:          

3 000Kč, 3. cena: 2 000Kč).  

Prosíme, inzerujte na svých pracovištích. Zváni jsou samozřejmě všichni, kdo se chtějí seznámit s vý-

sledky práce nastupující generace experimentálních biologů rostlin. 
 

Nová skripta "Anatomie rostlin" od Dr. Votrubové 

Učební text „Anatomie rostlin“ shrnuje základní poznatky o stavbě 

rostlin. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány rostlinné buňce, pleti-

vům, primární a sekundární stavbě vegetativních orgánů a repro-

dukčním orgánům. V úvodní části je shrnuta historie rostlinné 

anatomie a její postavení v současné biologii rostlin a jsou stručně 

charakterizovány základní skupiny rostlin. Text zdůrazňuje vztah 

struktury pletiv a orgánů k jejich funkcím a popisuje i strukturní 

adaptace k podmínkám prostředí. U nejdůležitějších struktur je 

zmíněna jejich evoluce. Text je určen v prvé řadě pro základní 

kurzy anatomie rostlin, jednotlivé kapitoly však obsahují rozšiřující 

údaje, které jsou vhodné i pro pokročilejší kurzy. 

http://www.csebr.cz/kdebr2011/index.html
mailto:kdebr@csebr.cz
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Komunikace uvnitř ČSEBR 

 

Nově vytvořená emailová konference nabízí všem možnost jednoduchým způsobem oslovovat členskou 

základnu společnosti ČSEBR, či její vybrané části.  

 

Pokud chcete poslat pozvánku na vámi pořádanou akci, či seminář a oslovit všechny členy ČSEBR, 

stačí jednoduše zaslat e-mail na adresu  clenove@csebr.cz.  

Pro zaslání zprávy všem členům výboru ČSEBR použijte adresu vybor@csebr.cz. 

Studenty, kteří jsou členy ČSEBR oslovíte na e-mailu student@csebr.cz. 

Pro komunikaci s ČSEBR a zasílání příspěvků do newsletteru používejte e-mail csebr@csebr.cz, 

který je administrován Hanou Ševčíkovou. 

Pro aktualizaci webových stránek společnosti pište na adresu web@csebr.cz -  administruje Lenka 

Dvořáková. 

 

Členské příspěvky 

Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení členských příspěvků (500Kč / 250Kč - studenti). 

Další číslo Newsletteru ČSEBR 2011-03: uzávěrka 23.9.2011 

 

Newsletter ČSEBR je nový způsob komunikace uvnitř společnosti umožňující rychlé šíření informací 

o konaných akcích, apod. mezi členy. Newsletter je umístěn na webových stránkách společnosti  

(http://www.csebr.cz/newsletter.html).  

Informace pro zveřejnění v dalším čísle Newsletteru ČSEBR (2011-03) posílejte na adresu                       

csebr@csebr.cz, uzávěrka je 23.9. 2011.  

Bulletin ČSEBR bude nadále vycházet ve stejné formě jako dosud, s ročním intervalem a jeho zaměření 

se nemění. 


