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Národní nominace ČSEBR na ocenění FESPB Award 2020 a Ceny ČSEBR 2020 do 27.2.2020  

 

Vážené kolegyně, kolegové, potenciální kandidáti na cenu FESPB (FESPB Award) a Ceny ČSEBR 2020,  
 
chtěli bychom tímto vyzvat a povzbudit všechny ty z vás, kteří splňují podmínky na udělení prestižní 
„FESPB Award“ pro tento rok udělené na Plant Biology Europe Congress 2020, tj. vás, kteří můžete svými 
publikacemi a další vědeckou prací prokázat, že máte špičkové vědecké výsledky a zároveň 29. června 2020 
neuplyne více než 6 let od dokončení vašeho Ph.D. (viz podmínky FESPB Grants and Awards na 
https://europlantbiology2020.org/grants-and-awards-2020/, https://www.fespb.org/awards/young-plant-
scientist/), abyste možnosti určitě využili a o cenu se ucházeli.  
 
Jak se přihlásit do soutěže ČSEBR o nominaci na FESPB Award 2020 a Cenu ČSEBR 2020:  

1) Oficiální národní nominaci na cenu FESPB Award 2020 od ČSEBR můžete získat od Výboru ČSEBR (složení 
viz Newsletter 2019-6, webové stránky jsou v tuto chvíli aktualizovány), který v  hlasování (členů Výboru 
ČSEBR – 15 a členů Kontrolní komise ČSEBR - 3) vybere jednoho z uchazečů. Touto cestou máme možnost 
poslat pouze jednu nominaci a pokusíme se vybrat nejvíce konkurenceschopného kandidáta. Vybraný 
kandidát pak bude zveřejněn na webu ČSEBR a v Bulletinu ČSEBR. FESPB udělí 2 FESPB Awards, (každá ve 
výši 2,000 Eur – jedna od Plant Physiology a druhá od Journal of Experimental Botany).  

2) Cenu ČSEBR 2020 můžete získat na základě stejné přihlášky jako do soutěže o FESPB Award 2020 – viz bod 
1), kterou bude vyhodnocovat Výbor ČSEBR, viz výše. Pokud národní nominant na FESPB Award 2020 cenu 
nezíská, pak mu bude udělena Cena ČSEBR 2020 ve výši 25 000 CZK. Pokud nominant ČSEBR získá FESPB 
Award, pak bude Cena ČSEBR udělena druhému v pořadí soutěže o oficiální národní nominaci ČSEBR. 

 
Pro tyto 2 možnosti posílejte své přihlášky do 27.2.2020 na adresu csebr@csebr.cz v kopii Janě Albrechtové 
(albrecht@natur.cuni.cz) a Martinovi Fellnerovi (martin.fellner@upol.cz). Prosim použijte Subjekt mailu: FESPB 
Award a Cena CSEBR 2020: VašeJméno. Vyhlášení a struktura přihlášky je zde: obsahuje Vaše CV a „Justification 
for request“ (maximum 1000 characters) – vše v jednom souboru. Přihláška má strukturu jako pro FESPB Award a 
je v angličtině. Výbor ČSEBR ohlásí svou národní nominaci na FESPB Award nominaci do 17.3.2020, abyste 
případně stihli samostatnou přihlášku na FESPB Award. 
 
Těšíme se na vaše nominace: za Výbor ČSEBR Martin Fellner (člen Výboru ČSEBR, Univerzita Palackého, Olomouc) 
a Jana Albrechtová, (předsedkyně ČSEBR, FESPB Chair, Grants and Awards Committee, PřF UK).  
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Samostatná přihláška na FESPB Award do 28.3.2020 

Další možnost jak se ucházet o FESPB Award 2020 je samostatná přihláška bez oficiální národní nominace ČSEBR. 
Nebudete-li vybráni jako národní nominant ČSEBR a Vaše výsledky jsou excelentní a výjimečné, můžete poslat 
požadované materiály sami za sebe přímo dle instrukcí uvedených FESPB Award, které budou aktualizovány 
v nejbližších dnech na stránce  https://www.fespb.org/awards/young-plant-scientist/application/. Součástí bude 
i Nomination Form připravená FESPB Senior Member – nemusí to být člen výboru ČSEBR, může to být někdo 
renomovaný ať z ČR či ze země, která je FESPB členem. Přihlášku musíte poslat do 28.3.2020 Janě Albrechtové 
(FESPB Chair, Grants and Awards Committee) a Laura de Gara (FESPB Secretary General) – vše bude uvěřejněno 
na FESPB stránkách.  
 

 

Plant Biology Europe Congress FESPB a EPSO, 2020, Turin, Itálie: 29.6.-2.7.2020 

Připomínáme konání kongresu Plant Biology Europe Congress 2020 spolupořádané FESPB a 

EPSO v Itálii v Turíně (29. 6. – 2. 7. 2020. Termín ukončení včasné registrace a ukončení 

odesílání příspěvků je 15. března 2020. 

 

 
Rootsymposium 2020 - High Tatras, Slovakia: 6-10 September, 2020 
 

Dear colleagues and friends,  

It is our great pleasure to announce already traditional and well established 
conference - the 8th International Symposium on Structure and Function of 
Roots that will be held during September 6 - 10, 2020 in marvelous 

region of High Tatra National Park in Slovakia, Central Europe. 

We welcome all contributions dealing with roots (i.e. root growth and 
morphology, root development, root anatomy, roots under (a)biotic 
stress, roots in interaction with the environment, root-soil 
interaction, rhizosphere and soil microbiota, etc.). 

Registration is now open and deadline for early registration with lower fee is till Feb 29, 2020. You can submit 
your abstract later till May 31, 2020. 

We are looking forward to see you in September. 

Marek Vaculík on behalf of the Physiological Section of the Slovakian Botanical Society, and 

Root Symposium Team.  

 
Schůze nově zvoleného Výboru ČSEBR: volby předsedy a místopředsedů 7. 1. 2020 
Dne 7. ledna 2020 proběhla ustavující schůze nově zvoleného Výboru ČSEBR, na které proběhla volba předsedy a 
místopředsedů výboru ČSEBR. Předsedkyní byla zvolena Jana Albrechtová (PřF UK), místopředsedy Peter Váczi 
(MU Brno) a Marie Hronková (JU a BC AVČR).  
Dále byly na schůzi projednávány hlavní aktivity realizované a podporované společností v letošním roce (viz dále). 
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2 konference s účastí ČSEBR v r. 2020: 26 th International Conference on Sexual Plant Reproduction“ a Methods 

in Plant Science  
 
ČSEBR se v letošním roce účastní přípravy dvou konferencí ve spolupráci s členy ČSEBR: 

 „26 th International Conference 

on Sexual Plant Reproduction“, 

Praha 22.- 26. 6. 2020 

(D. Honys, ÚEB AVČR).   

 

 Methods in Plant Science“ - metodické dny organizované ÚEB (podzimní termín - J. Martinec a J. Petrášek, 

ÚEB AV ČR) 

 

ČSEBR obě vědecká setkání finančně podpoří pro účast studentů a mladých vědeckých pracovníků jednak díky 

udělení dotace Rady vědeckých společností pro rok 2020 a jednak z vlastního rozpočtu.  

 

 
Získali jsme dotaci Rady vědeckých společností i pro aktivity v r. 2020 
 

I v letošním roce se nám podařilo získat dotaci  od Rady vědeckých společností.  

 

(odkaz tez: https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecke-spolecnosti/rada-vedeckych-

spolecnosti/index-old.html) 

 

Jednak v r. 2020 vydáme 2 čísla Bulettinu ČSEBR (jedno běžné s příspěvky od členů a s pravidelnými rubrikami a 

druhé budou abstrakta z konference Methods in Plant Science. Dále v tomto roce podpoříme dvě výše uvedené 

konference s účastí ČSEBR ve formě podpory účasti studentů a mladých vědeckých pracovníků.  

Návrh žádosti dotace schválil Výbor ČSEBR a zpracovala Marie Hronková a Jana Albrechtová.  

 

 
Prodloužení termínu na zasílání příspěvků do Bulletinu ČSEBR 2020 / 1 do 
29.2. 2020: výzva pro psaní  příspěvků 

Vyzýváme členy ČSEBR k přispívání do Bulletinu ČSEBR zejména do dvou rubrik:  

1) Oborové aktuality: záměr je seznamovat čtenáře na 1-3 stránky PC s 
novinkami v oboru experimentální biologie rostlin, zejména s významnějšími 
(nebo i problematickými) objevy v nové literatuře, jejich interpretací, přínosem 
i metodickými aspekty. Obvykle jde o repliky na nové články v literatuře (v Živě 
pro ně existuje rubrika „Zaujalo nás“). Redakční rada Bulletinu má dosti 
omezené složení, takže široká účast specialistů v této rubrice je velice vítána! 
Do této rubriky by mohly směřovat i příspěvky typu Forum nebo polemických 
článků aj. Příspěvky česky, slovensky nebo anglicky zasílejte redaktorům: Janě 
Šedivé sediva@vukoz.cz a Janovi Krekulemu krekule@ueb.cas.cz. 
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2) Obhajoby prací: hlavním cílem je seznámit čtenáře s tím, co se dělá na jednotlivých pracovištích a 
představit mladé začínající autory. Cílem je uveřejnit abstrakty obhájených diplomových a doktorských 
prací popř. i vynikajících bakalářských prací. Sdělení by mělo obsahovat jméno autora (+ e-mail), školitele, 
adresu pracoviště a rok obhájení, název práce a její abstrakt včetně uvedení typu práce. Ten by měl 
obsahovat informaci, s jakým záměrem se daná práce prováděla, hlavní hypotézy, použité metody a 
výsledky a jejich interpretace, česky, slovensky nebo anglicky. Pro představení autora uvítáme i její či jeho 
fotografii. Příspěvky zasílejte Lubošovi Adamcovi lubomir.adamec@ibot.cas.cz, který vyzývá školitele 
těchto studentů, aby je po obhájení požádali o napsání příspěvku do této rubriky a také o přepsání 
disertace do podoby kratšího článku do časopisu Živa. Autoři těchto článků do 25 nebo 30 let mohou získat 
i zvláštní finanční cenu časopisu. 

 

Posílání příspěvků do Newsletteru  

 

Na tento rok je opět naplánováno několik vydání Newsletteru ČSEBR. Uvítáme vaše náměty i příspěvky k obsahu 

Newsletteru. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů. Příspěvky zasílejte na emailové adresy csebr@csebr.cz a 

web@csebr.cz. 

 

 

Komunikace a kontakty  

csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru  

 

 

 

Newsletter 2020 – 01 připravili a Jana Albrechtová a Marek Klemš s přispěním 

Lubomíra Adamce, Martina Fellnera, Marie Hronkové, Martina Jandy, Marka Vaculíka 

a Petera Vácziho.  
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