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Nemohu nezačít velmi významnou událostí – v závěru
loňského roku jste převzal nejvyšší tuzemské ocenění za
vědu – Národní cenu Česká hlava. Jaké pocity to ve vás
vzbuzuje?
Upřímně řečeno, je to směs pocitů. Samozřejmě to bylo
obrovské překvapení, něco takového jsem nečekal. Když
jsem si uvědomil, jak prestižní je to ocenění a jak velký má
význam, dolehla na mne i určitá tíha odpovědnosti. Ale
určitě mám z ceny velkou radost.
Zařadil jste se definitivně mezi vědeckou elitu v ČR,
ve svém oboru jste samozřejmě respektovanou osobností
i ve světě. Byl to jeden z vašich snů na začátku kariéry?
Možná to zní neuvěřitelně, ale já nejsem povahou
extrovert. Nikdy jsem netoužil stát „na prknech, která
znamenají svět“. Na druhé straně je ale pravda, že jsem

s kolegy jsme prošlapávali cestičku v řadě oblastí využití

se vždy snažil dělat svoji práci nejlépe, jak to jde, a od

průtokové cytometrie v biologii rostlin.

odmalička jsem byl vychováván tak, abych se srovnával
s těmi nejlepšími. Proto jsem vždy usiloval o to, abych

Významným dílem jste přispěli k přečtení genomu

dělal vědu co nejlépe a tedy i trochu jinak než ostatní. Ne

ječmene, banánovníku a loni i pšenice. Jak dlouhá to byla

primárně kvůli cenám. Ty beru spíše jako důkaz toho, že

cesta a která z uvedených plodin vás nejvíce potrápila?

si naší práce někdo všiml.
Kudy

se

ubírala

vaše

Nejvíc
cesta

k vědecké profesi? Chtěl jste být
vědcem už jako dítě?
Ne, spíš to přišlo tak, že jsem
se na osudových křižovatkách
vydal

dobrým

směrem.

nás

dodnes

trápí

banánovník, je ve všem nejtěžší,
přestože

„Máme zde opravdu skvělé
podmínky k práci. Každému,
kdo ze zahraničí přijede do CRH,
spadne překvapením brada.“

Měl jsem vždy štěstí na lidi
a události kolem sebe. Na jedné

má

malý

genom.

Možná i proto mě tak baví.
Kdybych si musel pro výzkum
nechat

jen

vybral

bych

jedinou
si

rostlinu,

banánovník.

A pokud se ptáte na cestu, tak ta
byla dlouhá a člověk na začátku
nevěděl, kam povede. Jak jsem

z důležitých křižovatek jsem se ocitl během studia oboru

říkal, miloval jsem cytometrii, kterou jsme na začátku

zahradnictví na Vysoké škole zemědělské. Tehdy mě pan

používali pro analýzu buněčných jader. Lákalo mě ale

profesor Lužný poslal dělat diplomovou práci do Ústavu

spojení cytometrie a analýzy genomu. Trvalo to sice pár

experimentální botaniky, kde jsem dodnes. Na Akademii

let, ale vypracovali jsme metodu izolace chromozomů

věd jsem přičichl ke špičkové vědě, a to rozhodlo. Nadchla

a následně jejich třídění pomocí průtokové cytometrie.

mne kreativita, možnost objevovat nové věci, komunikovat

Byl jsem přesvědčený, že se jedná o správný přístup

s kolegy v zahraničí. S diplomovou prací jsem vyhrál

a chtěl jsem ho aplikovat na rostlinách. Začali jsme na

celostátní soutěž a dostal nabídku na doktorské studium.

bobu a hrachu, pak jsme zaměřili pozornost na obiloviny,
nejprve na ječmen. Na něm jsme metodu vyladili pro

Během něj už začalo klíčit vaše celoživotní vědecké

obiloviny a poté ji modifikovali pro mnohem složitější

zaměření?

pšenici. V roce 2005 vzniklo mezinárodní konsorcium

Ano. Zabýval jsem se změnami dědičné informace při

a naše metoda se stala jeho hlavním postupem.

kultivaci buněk in vitro. To byl ten moment, kdy jsem
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se stal profesionálním genetikem. Díky svému školiteli

Jaké výzvy nyní stojí před vámi?

jsem se dostal k cytometrii, což je moje celoživotní láska.

Dokončuje se sekvenování genomu žita, mělo by být

Dojížděl jsem denně do Brna na patologii v nemocnici

publikováno letos. Končí tak jedna etapa – čtení genomů.

U Svaté Anny měřit obsah DNA v buňkách a mnohé se

Teď nás zajímá organizace genomu v trojrozměrném

naučil. Tam jsem se také dozvěděl o průtokové cytometrii

prostoru buněčného jádra. To nyní studujeme, mimo

a po doktorátu přesvědčil svého šéfa, aby přístroj koupil.

jiné i díky výzkumnému balíčku projektu OP VVV, který

To už jsem věděl, že se studiu dědičné informace

Centrum regionu Haná získalo ve výzvě Excelentní

s využitím cytometrických metod chci věnovat. Spolu

výzkum. Využijeme k tomu superrozlišovací mikroskop,

který právě kupujeme. Studujeme, jak je dědičná informace

V Olomouci jste vybudoval mezinárodně renomované

uspořádaná a jaký to má vliv na vlastnosti rostliny. V tomto

pracoviště, jste vědeckým ředitelem CRH. Nelákaly vás

jsme opět na začátku, objevujeme Ameriku.

pracovní nabídky ze zahraničí?
Máme zde opravdu skvělé podmínky k práci. Každému,

Výsledky výzkumu by měly přispět ke šlechtění plodin,

kdo ze zahraničí přijede do CRH, spadne překvapením

které budou mít vyšší výnos i odolnost vůči negativním

brada.

vlivům prostředí. Hovoří se o takzvané druhé zelené

zahraničními pracovišti. Takže kam bych chodil? Nemám

revoluci, jejíž jste stoupencem. V jakém stavu se nyní

nejmenší důvod.

V

principu

jsme

naprosto

srovnatelní

se

nacházíme?
Ten proces je už rozjetý, ale Evropský soudní dvůr mu hází

UP zvažuje zřídit nový vysokoškolský ústav, jehož

klacky pod nohy. Nové metody šlechtění jsou v principu

součástí by bylo i CRH. Podporujete tuto myšlenku?

založeny na možnosti změnit dědičnou informaci rostlin.

Určitě. Nový ústav vidím jako šanci posunout vědu

Naštěstí pro lidstvo vědci u bakterií objevili systém

v Olomouci na ještě vyšší úroveň. Některé věci možná

CRISPR/Cas9, jímž je možné měnit dědičnou informaci

nejsou ujasněné, ale já mám rád vize. Pro mě je důležité

podobně přesně, jako když chirurg řeže skalpelem. Tento

přesvědčení, že je to správná cesta. Že na ní mohou být

princip je přitom odkoukaný od přírody, lidstvo se jen

nějaké překážky, je možné, ale důležité je se dohodnout.

poučilo od bakterií. Přesto je nám to zakazováno. Bez

Jde o to, jestli chceme, nebo nechceme. A já to „nechceme“

geneticky modifikovaných plodin ale nedokážeme uživit

vidím

lidstvo.

k uspokojivému průměru a vše bude, jak bylo. Nebo se

jako

pohodlné

rozhodnutí,

které

povede

posuneme dál. To je rozcestí, na němž se nacházíme.

Z vědy a výzkumu
Vědci vyzvali ke změně
evropské legislativy

Evropská legislativa týkající se geneticky upravených
rostlin neodpovídá aktuálnímu vědeckému poznání
a může poškodit evropské zemědělství i životní prostředí.
Proto je třeba zasadit se o její změnu. S tímto apelem se
na českého premiéra a ministry zemědělství a životního
prostředí na konci loňského roku obrátili ředitel CRH
Ivo Frébort a vědecký ředitel Jaroslav Doležel.
Dopis byl reakcí na rozhodnutí Evropského soudního
dvora,

podle

nějž

organismy

získané

moderními

metodami pro cílenou editaci genomu, jako je například
CRISPR/Cas9,
geneticky

podléhají

modifikované

stejně

přísné

organismy.

regulaci

To

jako

výzkumníci

odmítají.
„Verdikt z vědeckého hlediska nedává smysl, protože
plodiny s malými úpravami genomu jsou stejně bezpečné
jako plodiny získané klasickou mutagenezí a tradičními
metodami šlechtění. Důsledky tohoto rozhodnutí budou
dalekosáhlé. Inovativní zemědělský výzkum se přesune
mimo Evropu, která bude zpoždění v této oblasti
obtížně dohánět. Bude ztížené pěstování nových odrůd
zemědělských plodin, což sníží konkurenceschopnost
evropského zemědělství, a zpomalí se i zavádění metod
udržitelného zemědělství,“ upozornil Frébort.
Metoda CRISPR spočívá v tom, že vědci umí v genomu
„vypnout“ gen, jenž je nositelem konkrétní vlastnosti.
Díky tomu lze získat rostliny s požadovanými vlastnostmi,
například odolností vůči suchu či chorobám. Bez takových
odrůd nebude podle autorů dopisu možné zajistit dostatek
potravin pro rostoucí světovou populaci.
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Biofyzici popsali funkci
klíčového proteinu u mechů

porovnávali s mutantní rostlinou, která protein Lhcb9
postrádala. Pro izolaci využili speciální metodu bezbarvé
nativní polyakrylamidové elektroforézy, jež umožňuje
šetrnou separaci nestabilních fotosyntetických komplexů

Biofyzici z CRH spolu s kolegy z Itálie, Finska

bez jejich poškození. „Zjistili jsme, že přítomnost proteinu

a Nizozemska popsali zásadní roli proteinu Lhcb9

Lhcb9 je velice důležitá pro to, aby fotosystém I byl

pro fungování mechů. Zjistili, že právě tento protein

schopen navázat více anténních proteinů a absorbovat tak

umožňuje mechům zajistit si světlo potřebné pro

více světla dlouhých vlnových délek. To je zcela zásadní

fotosyntézu i ve stinných lesních porostech. Unikátní

pro adaptaci mechů na jejich přirozené prostředí, v němž

zjištění zveřejnil prestižní časopis Nature Plants.

jsou právě na tento druh světla odkázány,“ vysvětlil

Cílem

vědců

bylo

popsat

strukturu

fotosystému

I izolovaného z mechu a zjistit, jak ji ovlivňuje přítomnost
či absence tzv. anténního proteinu Lhcb9, který dovede
absorbovat světlo. Výzkumníci v Olomouci zkoumali
fotosystém I izolovaný z divokého typu mechu a výsledky

biofyzik Roman Kouřil. Pro odborný svět byla informace
o významu proteinu Lhcb9 i struktuře fotosyntetického
systému I v Physcomitrelle zcela nová. Očekávalo se totiž,
že mechy vůbec nemají chlorofyly schopné absorbovat
světlo dlouhých vlnových délek. Nyní je však zřejmé, že
tuto funkci plní protein Lhcb9, který navíc umožňuje
vazbu dalších anténních proteinů, jež zvyšují absorpci
světla.

Pinnola A, Alboresi A, Nosek L, Semchonok D, Arshad R, Trotta A,
Barozzi F, Kouřil R, Dall’Osto L, Aro EM, Boekema EJ, Bassi R (2018)
A Lhcb9-dependent photosystem I megacomplex induced under
low light in Physcomitrella patens. Nat. Plants 4, 910-919. IF= 11.471

„Stojedničková“ metoda pro
rostlinné hormony
Změřit rekordní počet 101 rostlinných hormonů a jim
příbuzných látek v jediném malém vzorku kořene,
stonku či jiného orgánu umožňuje metoda, kterou
vyvinuli

vědci

z

olomouckého

pracoviště

Ústavu

experimentální botaniky Akademie věd ČR, Univerzity
Palackého a CRH. Nový postup urychluje analýzy
hormonů a pomáhá objasnit, jak se jejich hladiny mění
v různých situacích, například když zemědělské plodiny
či jiné rostliny čelí nepříznivým podmínkám.
„Naše metoda je rychlá, citlivá a spolehlivě funguje
i s malými rostlinnými vzorky o hmotnosti pouhých
20 miligramů. V každém vzorku dokážeme současně
stanovit až 101 látek, což je skoro dvojnásobek v porovnání
s předchozími metodami jiných autorů,“ uvedl Ondřej
Novák, který metodu spolu se svým olomouckým týmem
a vědci ze zemědělské univerzity ve švédském městě Umeå
vyvinul. „Využíváme k tomu technologii hmotnostní
spektrometrie, protože je mimořádně citlivá a dokáže
přesně identifikovat sloučeniny, které nás zajímají. Celá
analýza přitom zabere jen 32 minut,“ doplnil další člen
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olomouckého týmu Jan Šimura. Praktickou použitelnost
metody vědci

ověřovali

na

semenáčcích

huseníčku

rolního, jež vystavili stresu ze zasolení. Článek popisující
nově vyvinutou metodu publikoval vědecký časopis Plant
Physiology.
Šimura J, Antoniadi I, Široká J, Tarkowská D, Strnad M, Ljung K,
Novák O (2018) Plant Hormonomics: Multiple Phytohormone
Profiling by Targeted Metabolomics. Plant Physiol. 177, 476-489.
IF=5.949

Vědci pokročili
v mikroskopickém zkoumání
rostlin
Další významný krok ve zkoumání vývoje rostlin i jejich
vnitřního uspořádání pomocí fluorescenční mikroskopie
učinili vědci z Oddělení buněčné biologie CRH spolu
s kolegy z Univerzity v Nottinghamu a Max Planck
Institutu molekulární buněčné biologie v Drážďanech.
Ve speciálním mikroskopu dokáží sledovat v přirozeném
stavu až několik dní nejen modelovou rostlinu huseníček,
ale také vojtěšku. Výsledky publikovali v prestižním
časopise Nature Plants, v němž navíc nastínili celému
světu perspektivy metody.
„Podařilo se nám posunout dále metodu, která dokáže
zatím jako jediná snímat rostliny v různých úrovních

nějž jsou získané informace stěžejní například pro zvýšení

od nitrobuněčné až po celé rostliny. Skutečnost, že jsme

výnosů rostlin či jejich odolnosti vůči nepříznivým vlivům

od huseníčku pokročili k vojtěšce, považujeme za velký

prostředí včetně sucha či chorob. Vědci hodlají metodiku

milník. Rostlinu můžeme sledovat od několika hodin až po

i nadále vylepšovat a i v rámci projektu Operačního

několik dní podobně, jako by byla v přirozeném prostředí.

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Rostliny

Vidíme nejen její vývoj, ale i interakce s vnějším prostředím

jako prostředek udržitelného globálního rozvoje ji upravit

a bakteriemi ve stanovených a přísně kontrolovaných

pro využití u ječmene.

podmínkách. Získáme tak mnohem lepší odpovědi na

Ovečka M, von Wangenheim D, Tomančák P, Šamajová O, Komis

řadu biologických a biotechnologických otázek,“ uvedl
vedoucí olomoucké výzkumné skupiny Jozef Šamaj, podle

G, Šamaj J (2018) Multiscale imaging of plant development by lightsheet fluorescence microscopy. Nat. Plants 4, 639-650. IF = 11.471

Stručně
CRH v lednu navštívil atašé pro vědu a vysoké školy

těchto

francouzského velvyslanectví v Praze Mathieu Wellhoff.

financí a rozšířit, případně restrukturalizovat výzkumné

Seznámil se z nejvýznamnějšími výzkumnými směry

týmy. V tentýž den se konalo také jednání Rady CRH.

a výsledky a se zástupci CRH jednal i o možnostech další

Zazněly na něm mimo jiné předběžné zprávy o plnění

spolupráce. „V Praze, kde sídlí naše ambasáda, se hodně

končících projektů i informace o zahájení projektů OP

mluví o pražské a brněnské vědě. Ale to, co jsme viděli

VVV Excelentní výzkum – Rostliny jako prostředek

v Olomouci, bylo vážně úžasné. Vědecká centra jsou zde

udržitelného globálního rozvoje a Předaplikační výzkum

na mnohem vyšší úrovni, než jsme očekávali. Nejvíce mě

pro ITI – Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti

zaujal fakt, že menší výzkumná centra mohou dosáhnout

nano- a biotechnologií. Od 3. ledna jsou v platnosti nová

lepších výsledků než mnohem větší vědecké instituce,“

Partnerská smlouva CRH a Statut CRH.

cílů

učinit, včetně

nutnosti

zajistit

dostatek

uvedl Wellhoff, který v holickém areálu Přírodovědecké
fakulty UP navštívil také Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů.

Vědeckou radu Grantové agentury ČR nově vede vědecký
ředitel CRH Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální
botaniky. Rada byla kompletně obměněna na návrh vládní

Strategie dalšího rozvoje CRH byla jedním z hlavních bodů

Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a má 12 členů,

jednání Představenstva Rady CRH, které se uskutečnilo

kteří působí v tuzemsku i zahraničí. Profesor Doležel ve

13. prosince. Strategii předložil ředitel CRH Ivo Frébort,

funkci nahradil prof. Zdenka Bittnara z Českého vysokého

který jako hlavní směry a cíle vytyčil vysokou kvalitu vědy

učení technického (ČVUT). Vědecká rada je koncepčním

a výzkumu, nové interdisciplinární směry, zapojení do

orgánem

výuky na přírodovědecké fakultě, mezinárodní orientaci

a zaměření oborových komisí a vyhodnocuje vědeckou

a partnerství i posílení spoluúčasti na rozvoji regionu.

úroveň Grantové agentury.

agentury,

navrhuje

předsednictvu

ustavení

Nastínil rovněž kroky, které bude nutné pro naplnění
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Blahopřejeme

Ředitel CRH ocenil 20 vědců

Fytochemik je mezi
nejcitovanějšími vědci světa
Mezi 12 zástupci tuzemských výzkumných institucí
a univerzit, kteří se dostali na seznam nejcitovanějších
vědců světa Highly Cited Researchers 2018, je i analytický
chemik a fytochemik Ondřej Novák z Laboratoře
růstových regulátorů.
„Zařazení

do

skupiny

že

tento

úspěch

aktivitou.

ocenění

v

kategorii

vědeckých

publikací

bylo

nominováno 20 publikací, které se podle databáze Web
of Science umístily v horních dvaceti procentech daného
oboru a jejichž hlavní autor je z CRH. Vybrána byla

mezi
Se

svým

všech

oceněných

http://www.cr-hana.eu/wp-

pro

pokročilou

optickou

mikroskopii

Ovečka z Oddělení buněčné biologie. Účastníky zaujal

metabolismus

rostlinných hormonů za pomoci moderní hmotnostní
biologickou

Na

přivezl na konci října ze španělské Granady Miroslav

přesah,“ řekl Novák, který studuje

a

práce prezentovali.

konference

má nejen národní, ale mezinárodní

vztahy

na prosincovém jednání Vědecké rady CRH, kde své

Cenu za nejlepší přednášku si ze Španělsko-portugalské

dlouhodobá práce našeho týmu

a

grantů

Cena za nejlepší přednášku

Je to pro mě jasný důkaz toho, že

spektrometrie

patentů,

content/uploads/2018/12/Ceny_reditele_2018_final.pdf

mnohokrát děkuji svým kolegům.

a

publikací,

a výsledků aplikovaného výzkumu. Laureáti ji obdrželi

Seznam

není

jen oceněním jednotlivce, proto

biosyntézu

významných vědeckých

polovina z navržených prací.
vysoce

citovaných vědců si velice vážím.
Myslím,

Cenu ředitele 2018 za excelenci získalo 20 autorů

jejich

chemickou

týmem

úspěšně

vystoupením, v němž prezentoval výsledky svého
domovského pracoviště při sledování vývoje živých
rostlin pomocí pokročilé mikroskopie.

vyvíjí metody, které dokážou v miniaturních vzorcích

Uspěl v konkurenci 38 přednášek, jež zazněly v hlavním

rostlinného pletiva měřit koncentrace desítek hormonů

vědeckém programu od zástupců předních evropských

a jim příbuzných sloučenin. Docent Novák je podle

laboratoří. Mikroskopii rostlinných objektů byla věnována

databáze Web of Science autorem nebo spoluautorem

jen menší část.

více než 250 publikací, které se dočkaly přes 5000 citací.

Granty
Centrum kompetence propojí
výzkumníky a šlechtitele
Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky
(ÚEB) Akademie věd ČR, které je součástí CRH, je členem
nově vzniklého Biotechnologického národního centra
kompetence pro genotypování rostlin. Jedná se o jediné
národní centrum kompetence v biologických vědách,
jež si klade za cíl propojit základní a aplikovaný výzkum
v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými
firmami a podpořit tak konkurenceschopnost českého
zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského
a pivovarnicko-sladařského.
„Je to první projekt tohoto typu v České republice a my
jsme velmi rádi, že se na něm podílíme. Některé metody
umíme nejlépe na světě a mne těší, že můžeme šlechtitelům
nabídnout naše know-how a propojit vědu s praxí tak, jak
je dnes běžné v mnoha zemích západní Evropy. Velké
šlechtitelské firmy ve Francii, Německu, USA či v Anglii
mají vlastní laboratoře zaměřené na metody molekulární
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biologie a genomiky. V České republice je situace jiná
a pro většinu firem je zřízení takových laboratoří mimo
jejich finanční možnosti. Bez nových metod by ale časem
nebyli čeští šlechtitelé schopni konkurovat zahraničí,“
uvedl vedoucí olomouckého pracoviště ÚEB a vědecký
ředitel CRH Jaroslav Doležel.
V Biotechnologickém národním centru kompetence pro
genotypování rostlin programu Technologické agentury
České republiky (TA ČR) spolupracuje kromě ÚEB sedm
dalších výzkumných ústavů a čtyři komerční společnosti.
Celý projekt koordinuje společnost Zemědělský výzkum
Troubsko. Dotace TA ČR činí pro všechna zúčastněná
pracoviště 56 milionů korun na pilotní dvouleté období.
Po této fázi se předpokládá prodloužení o další tři roky.

Novinky z EFB
Jednal řídicí výbor EFB
Evropskou biotechnologickou federaci (EFB) povede
i nadále švédský biolog Mathias Uhlen. Dne 26. ledna
se na tom v Barceloně shodli účastníci jednání řídicího
výboru EFB, jehož členem je i ředitel CRH Ivo Frébort.
Na programu byla i strategie působení federace v příštích
letech

a

příprava

Evropského

biotechnologického

kongresu, který se uskuteční v roce 2020 v Maastrichtu.
„Řídicí výbor potvrdil ve funkci dosavadní prezidenta
i viceprezidenty. Jejich počet se ale rozšířil, nově tuto
pozici zastává i Francesc Gòdia z Autonomní univerzity
v Barceloně. Staronové vedení bude podporovat strategii
federace pro příštích pět let, na níž se účastníci jednání
shodli,“ sdělila zástupkyně české regionální kanceláře EFB
Michaela Holecová z CRH.

podnítit veřejnou diskuzi, zlepšit informovanost obyvatel
a vyvrátit mnohé mýty, které jsou s GMO neprávem
spojeny,“ doplnila Holecová.

Projekt podpořil
spolupráci s EFB
MŠMT finančně podpořilo úzkou spolupráci Evropské
biotechnologické federace s českými vědci prostřednictvím
CRH, které je národním zástupcem České republiky
v této organizaci. Díky projektu z podprogramu INTERVECTOR se zástupci regionální kanceláře budou moci
i nadále podílet na utváření strategie pro vývoj evropské
vědecko-výzkumné a zemědělské politiky a bioekonomiky
a zajistit českým výzkumným týmům větší informovanost,
zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce i účast

Hlavním smyslem je propagace biotechnologií v Evropě.

na

Jedním z velmi diskutovaných témat barcelonského

EFB. Významnou část projektu tvoří nejen informační

jednání byla i nutnost změny evropské legislativy v oblasti

a

geneticky upravených rostlin. „V souvislosti s tím byla

vědecké obce, ale i vzdělávací a popularizační činnost,

oceněna iniciativa vedení CRH, jež se obrátilo na české

jejímž cílem je zvýšit povědomí o biotechnologiích u širší

politiky včetně premiéra, aby se o změnu evropských

veřejnosti. Projekt potrvá dva roky a je dotován částkou

zákonů zasadili. V EFB panuje shoda v tom, že je potřeba

470 tisíc korun.

kongresech
organizační

a

dalších

aktivity

konferencích

orientované

na

pořádaných
představitele

Plánujeme
Konference G4G chystá
novinky
Minimálně dvě novinky přinese mezinárodní konference
Plant Biotechnology: Green for Good V, kterou CRH od
10. do 13. června pořádá na Přírodovědecké fakultě
Univerzity

Palackého.

Úvodní

přednášku

pronese

rostlinný genetik Nils Stein z IPK Gatersleben a Univerzity
v Göttingenu, hned po něm promluví Miltos Tsiantis
z Max Planck Institutu pro výzkum šlechtění rostlin.

bude chemik Rajender S. Varma. Na pořádání konference

Kromě přednášek v sedmi vědeckých sekcích bude

CRH opět spolupracuje s Ministerstvem zemědělství

součástí programu také workshop věnovaný přípravě

USA, které mimo jiné finančně podpoří závěrečnou

grantů a odborných publikací, na němž vystoupí například

přednášku chemika Kylea Lancastera z Cornell Univerzity.

viceprezident EFB Jeff Cole, Lynn Sherrer z vydavatelství

Cílem konference je informovat o nových trendech

Elsevier nebo

v

držitel

ERC

grantu

Michal

Otyepka

rostlinných

biotechnologiích

a

umožnit

zejména

z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

mladým vědcům prezentovat výsledky výzkumu a navázat

To se bude podílet i na programové sekci Udržitelné

spolupráci s kolegy. Zájemci se mohou registrovat na

environmentální technologie. Klíčovým řečníkem v ní

http://www.efbiotechnology.org/g4g.
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Centrum regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum
CRH sdružuje vědecké týmy Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu
experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.
CRH je Regional Branch Office Evropské biotechnologické federace.
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