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Výzva pro soutěž ČSEBR: nominace ČSEBR na ocenění FESPB 
Award 2021 a udělení Ceny ČSEBR 2021 do 21. 3. 2021 

 

Vážení a milí členové ČSEBR, 
 
Rozhodli jsme se ve Výboru ČSEBR opět vyhlásit soutěž o Cenu ČSEBR 2021. Tato soutěž bude zároveň sloužit k 
výběru vhodného kandidáta za ČSEBR na FESPB Award 2021, která bude udělena na kongresu Plant Biology Europe 
2021: https://europlantbiology2020.org/grants-and-awards-2020/. Cenu ČSEBR pak udělíme kandidátovi, který ji 
dosud nezískal. Laureát Ceny ČSEBR pak obdrží finanční odměnu ve výši 25.000,- Kč a možnost prestižní plenární 
přednášky na mezinárodní konferenci Student Days of Plant Biology CS, kterou jsme se rozhodli pořádat letos, 
patrně v září 2021 online. 
 
Zatím máme jediného laureáta Ceny ČSEBR – Dr. Jana Fílu z ÚEB,  kterého jsme v r. 2018 vybrali jako nominanta 
za ČSEBR na FESPB Award 2018. Jan Fíla skončil na krásném třetím místě, nicméně bez ceny – cenu FESPB Award 
obdrží vždy pouze dva laureáti. Jan Fíla pak měl plenární přednášku na mezinárodní konferenci Plant Biology CS 
2019, kterou ČSEBR spolupořádala v Českých Budějovicích s Biologickým centrem AV ČR a Jihočeskou univerzitou.  
V loňském roce se měl konat další kongres PBE 2020, měly být uděleny další FESPB Awards 2020, proto jsme 
vyhlásili i soutěž o cenu ČSEBR 2020. Ale jelikož byl kongres PBE 2020 zrušen kvůli covidu, tak jsme soutěž 
nedokončili a zrušili též. V letošním roce se ale kongres PBE 2021 koná online a znovu byla otevřena soutěž o 
prestižní 2 ceny FESPB Awards 2021.  
 
Proto jsme se rozhodli vypsat novou soutěž o Cenu ČSEBR 2021 a o nominaci na FESPB Awards za ČSEBR. Prosím, 
šiřte tuto informaci na svém pracovišti.   
 
Jana Albrechtová  
Za Výbor ČSEBR 
Praha, 2.3.2021 
 

 

 

 

2021-01, str. 1/4  

https://www.iasprr.org/index.php?browse=news&nid=52
https://europlantbiology2020.org/grants-and-awards-2020/


Newsletter ČSEBR 
 
 

 

 
 
Vážené kolegyně, kolegové, potenciální kandidáti na cenu FESPB Award a Ceny ČSEBR 2021,  
 
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 2021 https://europlantbiology2020.org/, tj. vás, kteří 
můžete svými publikacemi a další vědeckou prací prokázat, že máte špičkové vědecké výsledky a zároveň 28. 
června 2021 neuplyne více než 7 let od dokončení vašeho Ph.D. (viz podmínky FESPB Grants and Awards na 
https://europlantbiology2020.org/grants-and-awards-2020/, abyste možnosti určitě využili a o cenu se ucházeli.  
 
Výzva a Jak se přihlásit do soutěže ČSEBR o nominaci na FESPB Award 2021 a Cenu ČSEBR 2021 je zde.  
 

Své přihlášky do soutěže ČSEBR posílejte do 21.3.2021 na adresu csebr@csebr.cz v kopii Martinovi Fellnerovi 
(martin.fellner@upol.cz) a Janě Albrechtové (albrecht@natur.cuni.cz). Prosím, použijte předmět mailu: FESPB 
Award a Cena CSEBR 2021: Vaše Jméno.  
 
Přihláška má strukturu jako pro FESPB Award a je v angličtině – je ke stažení zde. Výzvu a přihlášku přikládáme 
jako přílohu. 
 
Hodnotící výbor bude složen jednak z členů Výboru ČSEBR a revizorů a dále oslovíme profesory z různých pracovišť 
EBR v České republice. 
 
Výbor ČSEBR ohlásí národní nominaci na FESPB Award nejdéle do 6.4.2020, abyste případně stihli samostatnou 
přihlášku na FESPB Award, která má deadline 10.4.2021. 
https://europlantbiology2020.org/grants-and-awards-2020/. 
 
Vítěz této soutěže a zároveň nominant ČSEBR na FESPB Award 2021 bude uvědoměn  nejdéle 6.4.2021 a poté 
ČSEBR pošle v součinnosti s kandidátem oficiální národní nominaci na FESPB Award do 9.4.2021.   
 
Těšíme se na vaše nominace. 

 
 

Organizátoři soutěže aa Výbor ČSEBR:  Martin Fellner a Jana Albrechtová 
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Martin Fellner je člen Výboru ČSEBR 
a je profesorem fyziologie rostlin na 
Přírodovědecké fakultě Palackého 
univerzity v Olomouci a Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR, 
Laboratoř růstových regulátorů 

● Jana Albrechtová je předsedkyní ČSEBR; 
FESPB Chair, Grants Committee a 
profesorkou anatomie a fyziologie rostlin 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy, Praha, Katedry experimentální 
biologie rostlin, vedoucí Laboratoře 
ekofyziologie rostlin 

https://europlantbiology2020.org/
https://europlantbiology2020.org/grants-and-awards-2020/
https://drive.google.com/file/d/1OwqLqqWO5103kT1YJ0Dc_e3rEYDGG71u/view?usp=sharing
mailto:csebr@csebr.cz
mailto:martin.fellner@upol.cz
mailto:albrecht@natur.cuni.cz
https://drive.google.com/file/d/10PlPRVODkMuMzZ4ifVkyoABLO_VEFQEv/view?usp=sharing
https://europlantbiology2020.org/grants-and-awards-2020/
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Samostatná přihláška na FESPB Award do 10.4.2021 

Další možnost jak se ucházet o FESPB Award 2021 je samostatná přihláška bez oficiální národní nominace ČSEBR. 
Nebudete-li vybráni jako národní nominant ČSEBR (bohužel můžeme doporučit jen jednoho kandidáta) a Vaše 
výsledky jsou excelentní a výjimečné, můžete poslat požadované materiály sami za sebe přímo dle instrukcí 
uvedených pro FESPB Award 2021 na stránkách kongresu PBE 2021. Součástí přihlášky je 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.  
 
 

 

Plant Biology Europe Congress FESPB a EPSO, 2021, Turin, Itálie - online: 28.6.-1.7.2021 

Připomínáme letošní konání kongresu Plant Biology Europe Congress 2021 spolupořádané 

FESPB a EPSO bude probíhat ONLINE (28. 6. – 1. 7. 2021). Termín ukončení včasné registrace 

je 30. března 2021 a a ukončení odesílání posterových příspěvků 30.4.2021. 

 

 
 
Mezinárodní konference Student Days of Plant Biology CS: online 2021 
Na schůzi Výboru ČSEBR 26.2.2021 jsme se rozhodli letos uspořádat mezinárodní  konference Student Days of 
Plant Biology CS online 2021, z důvodu že především postgraduální studenti potřebují mít možnost prezentovat 
své výsledky na mezinárodním vědeckém setkání v angličtině. Pro konání zvažujeme 31.8.-3.9.2021 – uvítáme 
zpětnou vazbu, zda se Vám termín hodí (pište na csebr@csebr.cz nebo albrecht@natur.cuni.cz s předmětem 
mailu: PB CS 2021: datum konání).  
 
 
 
2 konference s účastí ČSEBR, původně plánované v r. 2020 a přeložené na r. 2021 jsou nově přeloženy na r. 
2022: 26 th International Conference on Sexual Plant Reproduction“ a Methods in Plant Science  
 
ČSEBR oznamuje, že dvě konferencí plánovaně pořádané ve spolupráci s členy ČSEBR jsou nově přeložené na r. 

2022: 

• „26 th International Conference 

on Sexual Plant Reproduction“, 

Praha 20.- 24. 6. 2022 

(D. Honys, ÚEB AVČR).   

 

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

ÚEB AV ČR) 

 

itČSEBR obě vědecká setkání chce v příštím roce finančně podpoří pro účast studentů a mladých vědeckých 

pracovníků.  
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Podali jsme žádost dotaci Rady vědeckých společností pro aktivity v r. 2021 
 

V loňském roce byly naše aktivity utlumeny díky covidu, ale v letošním roce bychom rádi 

uspořádali mezinárodní konferenci Student Days of Plant Biology CS online pro možnost 

studentů prezentovat v angličtině. Podali jsme žádost k Radě vědeckých společností.  

Návrh žádosti dotace schválil Výbor ČSEBR na své schůzi 26.2. online a zpracovala Marie 

Hronková a Jana Albrechtová.  

 

 
Prodloužení termínu na zasílání příspěvků do Bulletinu ČSEBR do 21.3. 2021: výzva pro psaní  
příspěvků 

Omlouváme se, že se dosud od srpna r. 2019 nepodařilo vydat číslo Bulletinu ČSEBR. Vyzýváme 
členy ČSEBR k přispívání do Bulletinu ČSEBR zejména do dvou rubrik:  

1) Akce pořádané členy ČSEBR a případně spolufinancované ČSEBR. Uvítáme příspěvky velmi! 
2) Oborové aktuality: záměr je seznamovat čtenáře na 1-3 stránkách 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.  

3) 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. Lubomír Adamec navíc 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. 

Příspěvky česky, slovensky nebo anglicky zasílejte redaktorům: Janě Šedivé sediva@vukoz.cz a Janovi Krekulemu 
krekule@ueb.cas.cz a Lubomíru Adamcovi lubomir.adamec@ibot.cas.cz.  

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. 

 

Newsletter 2020–01 připravili za Výbor ČSEBR Jana Albrechtová s přispěním Martina 

Fellnera a Marie Hronkové.  
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