Kandidáti do Výboru ČSEBR
VOLBY 2019

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise | (nehodící se škrtněte)

Jméno: Ing. Václav Motyka, CSc.
Pracoviště a funkce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, vědecký
pracovník
Region (dle Volebního řádu): Hlavní město Praha a Středočeský kraj
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Jako člen výboru jsem od roku 2007 zodpovědný za distribuci
Bulletinu ČSEBR, v případě opětovného zvolení do výboru
předpokládám pokračování v této činnosti
CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1UzItBjEH9uLeZFtDadVHnJz8Sj--GeAX

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise |
(v případě, kdy preferujete jeden orgán, nehodící se škrtněte)

Jméno, tituly: Marie Hronková, Ing., PhD
Pracoviště a funkce: BC AV ČR v.v.i. a PřF JU v Českých Budějovicích, vědecký pracovník

Region (dle Volebního řádu): Jihočeský kraj
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Předchozí činnost: Členka výboru ČSEBR, správa účtu ČSEBR, členka organizačního výboru

konference Plant
Biology CS2019 v Českých Budějovicích, propagace ČSEBR a popularizace vědy, především rostlinné

Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR:
Zavazuji se pokračovat ve stávající činnosti ve prospěch členů ČSEBR a české experimentální biologie rostlin, pracovat i
nadále podle svých možností a schopností na vytváření moderní platformy pro česko-slovenskou spolupráci v oblasti
Plant Biology a pro popularizaci experimentální vědy o rostlinách pro veřejnost.

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1nlApQcKkOGHZN0Nya9iuxSBDeF8IKybV

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise |
(v případě, kdy preferujete jeden orgán, nehodící se škrtněte)

Jméno, tituly: Jiří Kubásek, RNDr., PhD
Pracoviště a funkce: Katedra experimentální biologie rostlin, PřF JU & BC AVČR v.v.i., postdok

Region (dle Volebního řádu): Jihočeský kraj
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Předchozí činnost: Založení a spravování facebookové stránky a skupiny ČSEBR, organizace a
propagace konference Plant Biology CS 2019, propagace ČSEBR a popularizace vědy,
recentně pokladníkem ČSEBR
Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR: Pokračování
ve stávajících činnostech

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=11ohg8V7b0mRRDBfnEVWGZSi2TODSSFa8

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise |
(v případě, kdy preferujete jeden orgán, nehodící se škrtněte)

Jméno, tituly: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Pracoviště a funkce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, specialista public relations
Region (dle Volebního řádu): Hlavní město Praha a Středočeský kraj
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Předchozí činnost: Několik let jsem byl členem výboru ČSEBR, od roku 2017 pak vedu evidenci členů
společnosti.
Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR: Budu pokračovat ve
vedení členské evidence ČSEBR. V případě zvolení bych se také snažil šířit povědomí o aktivitách ČSEBR
jak mezi lidmi z oboru, tak ve veřejnosti.

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1CjgGuPQSBFYfoVR5OA1krzKIShysJeKc

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1rF-zIk_NLUM7APx9eG5Q8P6K_gpT6sZ6

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise |
(v případě, kdy preferujete jeden orgán, nehodící se škrtněte)

Jméno, tituly: Lenka Plavcová, RNDr., PhD
Pracoviště a funkce: Univerzita Hradec Králové, odborná asistentka
Region (dle Volebního řádu): region 5 (ostatní regiony a mimo ČR)
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Odborně se zabývám ekofyziologií rostlin se zaměřením na vodní provoz. V rámci ČSEBR
bych se ráda přispěla k popularizaci rostlinné biologie mezi studenty a laickou
veřejností. Mým přáním by též bylo podnítit spolupráci a komunikaci mezi rostlinnými
biology v rámci České a Slovenské republiky.
Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR:
Ráda bych se podílela na aktualizaci webových stránek tak, aby byly důstojným a hojně
navštěvovaným místem, na kterém studenti, odborná i laická veřejnost najdou užitečné a
zajímavé informace z oblasti rostlinné biologie (např. infografiky, fotogalerie, blog, odkazy).

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1z3gLBtLoruKcTKf4o3FWeZ07TYlgAIF-

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise |
(v případě, kdy preferujete jeden orgán, nehodící se škrtněte)

Jméno, tituly: Matúš Račko, RNDr.
Pracoviště a funkce: študent, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Region (dle Volebního řádu): Region 5: ostatní kraje ČR a území mimo ČR.
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR: zatiaľ som nepracoval vo
výbore.
Předchozí činnost: Člen Slovenskej botanickej spoločnosti SAV, Bratislava a ČSEBR
Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR: monitoring
biotopov európskeho významu NATURA 2000, systematická botanika, fyziológia rastlín,
fytoremediácia (mykológia, mikrobiológia, geochémia, pedológia, mineralógia,
toxikológia).

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1hrjn_ZE9OHgAA8wsjTeTsuP4KR78Faya

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: do výboru

Jméno, tituly: Doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Pracoviště a funkce: PřF UP Olomouc, katedra botaniky, Docent

Region (dle Volebního řádu): 2 - Olomoucký
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR
Předchozí činnost: člen ČSEBR
Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR:
Profesně se zabývám studiem procesu domestikace rostlin, se zaměřením na dormanci a šíření semen především pak
bobovitých rostlin (na modelu hrachu, čočky a cizrny). Vyučuji evoluci a proměnlivost rostlin, konzervační genetiku a
aplikovanou genetiku, včetně vedení bakalářských, diplomových, doktorských ale i středoškolských prací.
Kombinuji různé metodické přístupy od anatomie, přes transkriptomiku a genomiku až po ekologii.
Chtěl bych přispět jak k šíření povědomí o experimentální biologii rostlin, tak se pokusit o propojení mezi klasickou a
experimentální botanikou, ekologií a genetikou, včetně odpovídajících profesních organizací. Domnívám se, že v
dnešním světě je právě multidisciplinární propojení velmi potřebné.

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1-8liOui1EUvOEsdJqyIfIRkhGSz5h1V7

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise |
(v případě, kdy preferujete jeden orgán, nehodící se škrtněte)

Jméno, tituly: Ing. Petr Svoboda, CSc.
Pracoviště a funkce: Chmelařský institut s.r.o., Žatec

Region (dle Volebního řádu):
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR: člen
Předchozí činnost: člen a předseda kontrolní komise České fytopatologické společnosti,
nyní člen výboru - hospodář
Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR:
Profesní zaměření - explantátové kultury, příprava a množení ozdraveného chmele,
diagnostika patogenů. V ČSEBR chci pomoci tam, kde to bude potřeba.

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1NSZE1WW3mLrWJi8Wv4CYe0bv1Lm9F6yb

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1upFwKJJxYvfV5dhwozberk56rpZOKhSY

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1aG7jrrloOh0ro-VYtlzXOgrB9rwNIAsg

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise | (nehodící se škrtněte)

Jméno: Jana Albrechtová, prof. RNDr. Ph.D.
Pracoviště a funkce: Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy (PřF UK), profesor anatomie a fyziologie rostlin

Region (dle Volebního řádu): Hlavní město Praha a Středočeský kraj
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Předchozí činnost: Do chodu a vedení ČSEBR jsem se začala angažovat v době vedení společnosti Lubošem Nátrem, kdy ČSEBR přesídlila na Katedru exp. biologie
rostlin (KEBR) PřF UK, kterou jsem v té době vedla. Od r. 2010 jsem byla zvolena předsedou výboru ČSEBR a snažila jsem se přispět k tradičním aktivitám – konání
Konferencí EBR, studentských mezinárodních EBR konferencí, vydávání Bulletinu. V době mého vedení jsme začali vydávat Newsletter, organizujeme aktivity FoPD. V r.
2014 jsme spolu s Janem Krekulem dovršili mnohaleté úsilí ve zbudování památníku J. Sachse u PřF UK. Též se snažím dohlížet na administrativní a účetní povinnosti
ČSEBR, získávání a administraci dotací RVS. Od r. 2011 spolupracuji s RVS jako zvolený člen výkonného výboru. V r. 2016 jsme spolu s Jiřím Šantrůčkem uspořádali
EPSO-FESPB PBE Congress Prague. V r. 2014-2016 jsem byla prezidentkou FESPB a v r. 2018 jsem byla zvolena členem 5-tičlenného výboru Executive committee FESPB
jako Chair of the Grants & Awards Committee.

Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení :
Udržovat komunitu experimentálních biologů rostlin, přispívat k popularizaci oboru, podporovat platformu oborových setkání, podpořit zájem mladých
kolegů o činnost v ČSEBR, udržovat generační souvislost vývoje oboru u nás na Slovensku, podporovat networking se zahraničím.

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1-NeoyQg1KAcjvdiVbZ5quQ1ACH4GvCWp

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR
Kandiduji: | do výboru | do kontrolní komise | (nehodící se škrtněte)

Jméno: Martin Fellner
Pracoviště a funkce: profesor, Laboratoř růstových regulátorů, UP v Olomouci
a ÚEB AVČR

Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Člen ČSEBR od roku 2007, člen výboru ČSEBR v roce 2016
Během práce ve výboru ČSEBR se budu snažit rozšiřovat povědomí o existenci,
významu a aktivitách ČSEBR především u studentů UP v Olomouci zajímajících se
o biologii rostlin, ale i u odborné veřejnosti. Budu se snažit rozšiřovat obsah
bulletinu ČSEBR o nová témata a tím zvyšovat jeho atraktivitu.

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=1QsgBunYehBumpVMQCTUyKsR3y3Irvaw1

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: | do výboru |
(v případě, kdy preferujete jeden orgán, nehodící se škrtněte)

Jméno, tituly:

Mgr. Peter Váczi, Ph.D.

Pracoviště a funkce:

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Region (dle Volebního řádu): Region 3 – Jihomoravský kraj
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Předchozí činnost:
ve výboru ČSEBR jsem od roku 2013
působím v Redakční radě Bulletinu ČSEBRu a Fyziologické sekce SBS
ve výboru pomáhám s administrativní stránkou vedení společnosti, v tom bych chtěl nadále pokračovat

Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR:
chci zastupovat jihomoravská akademická pracoviště ve výboru společnosti
a přispět k popularizaci oboru fyziologie rostlin

CV k nahlédnutí zde: https://drive.google.com/open?id=15HHk7imI1gvQkzSseRSU4x2QDMyWV121

Profil kandidáta do orgánu ČSEBR ve Volbách 2019
Kandiduji: | do výboru |
(v případě, kdy preferujete jeden orgán, nehodící se škrtněte)

Jméno, tituly:

RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.

Pracoviště a funkce:

Ústav biologie rostlin
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Region (dle Volebního řádu): Region 3 – Jihomoravský kraj
Předchozí činnost a volební program kandidáta do orgánu ČSEBR:
Předchozí činnost:
Jsem dlouholetý člen ČSEBR (od roku 1996 nebo 1997 ?), od roku 2017 jsem členem výboru
společnosti. Pravidelně se účastním konference (několikrát jsem se zúčastnil konferencí nebo
workshopů FESPB).
Oblasti mé aktivní činnosti a zájmu v případě zvolení do řídících orgánů ČSEBR:

CV k nahlédnutí zde:

https://drive.google.com/open?id=1LyNKg8o-VKAIeX1-v0Crg4Y8BiQfMs9r

