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Vědecký výbor:      Organizační výbor:   
doc. Dr. Ing. Alena Salašová - předsedkyně   Ing. Jana Čechová, Ph.D. 

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.      Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. 

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.    Ing. Irena Sytařová, Ph.D. 

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.     Ing. Kateřina Štůsková 

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.     Ing. Dorota Anna Tekielska  

Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.     Ing. Jan Wohlmuth 

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.     Tahseen Chikte 

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.     Sana Saleem, MSc. 

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.      

doc. Dr. Ing. Petr Salaš 

Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. 

prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. 

      

 

Adresa organizačního výboru: 

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici, Děkanát ZF, Vědecké oddělení, Valtická 337, 

691 44 Lednice, Česká republika 

 

Kontaktní osoba Ing. Irena Sytařová, Ph.D. 

e-mail: irena.sytarova@mendelu.cz  

tel.: +420 519 367 222 

 

Cirkulář je také k dispozici na internetových stránkách  

https://zf.mendelu.cz/veda-a-vyzkum/konference/?psn=0 

 

Cíl a zaměření konference 

Cílem konference je prezentace aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů 

Zahradnické fakulty v Lednici, včetně zvýšení obecného povědomí o problematice řešené na 

jednotlivých ústavech Zahradnické fakulty. Výsledky budou prezentovat studenti 3. a 4. ročníků, 

pasivní účast studentů nižších ročníků na konferenci je povinná.  

 

Z referátů přednesených na plenárním jednání budou vybrány nejlepší, jejichž přednášející 

budou finančně oceněni. K termínu konání konference bude současně vydán sborník abstraktů. 

 

Odborné sekce: 

 

1. Zahradnictví (D-ZAHR, D-EUHO) 

2. Krajinářská architektura (D-KA) 

 

Místo konání: posluchárna Aula Zahradnické fakulty v Lednici a posluchárna C21, budova C 

(v případě nepříznivé epidemiologické situace se konference uskuteční online formou) 

 

 

Jednací jazyk: český, slovenský, anglický 

 

 

Rámcový program konference 

 

09:00–09:05 hod.      zahájení konference v Aule ZF 

09:10–12:00 hod.      plenární zasedání 

12:00–12:35 hod.        přestávka 

12:40–14:45 hod.      plenární zasedání  

14:45–15:00 hod.      diskuze, ukončení konference 

../../../../../AppData/Local/Temp/irena.sytarova@mendelu.cz
https://zf.mendelu.cz/veda-a-vyzkum/konference/?psn=0


Pokyny pro přednášející 

 
Prezentace: formou referátů s podporou v PowerPointové prezentaci ve struktuře: 

 

1. název práce, student, školitel, školitel specialista (pokud byl přiřazen) 

2. cíle práce  

3. použitá metodika 

4. výsledky  

5. shrnutí dosavadního postupu a získaných výsledků 

6. následující kroky pro dokončení práce 

 

Prezentace v PowerPointu s mluveným komentářem bude v PowerPointu nahrána v aplikaci MS 

Teams, maximální stopáž prezentace - 8 minut. Odkaz pro připojení do aplikace MS Teams bude 

prezentujícím studentům zaslán e-mailem. 

 

Návod na vytvoření prezentace v PowerPointu s mluveným komentářem: 

https://support.microsoft.com/cs-cz/office/z%C3%A1znam-prezentace-2570dff5-f81c-40bc-

b404-e04e95ffab33 

 
Abstrakty: budou vydány ve sborníku abstraktů, budou psány v editoru WORD, písmo Times New 

Roman vel. 12., okraje 2,5 cm, řádkování 1,5, zarovnání do bloku. 

 

 

NÁZEV PŘÍSPĚVKU (DISERTAČNÍ PRÁCE) (vel. 14 tučně, velkým písmem) 

Název anglicky (vel. 14, tučně, zarovnat na střed) 

Novák, P. (jméno autora, vel. 12 bez titulů, tučně, zarovnat na střed) 

Afiliace: Název instituce, název fakulty, název ústavu, adresa fakulty, e-mail   

(vel.12, obyčejně, zarovnat na střed) 

Abstrakt (česky) – max. 10 řádků  

Klíčová slova: 3-5  

Vynechat řádek 

Abstract (anglicky) – max. 10 řádků  

Key words: 3-5  

 

 

 

Stránky nečíslovat, nepoužívat žádné zvláštní odstavce a tabulátory, délka příspěvku nesmí 

přesáhnout rozsah 1 strany formátu A4. 

Žádáme o dodržení pokynů, pokud nebudou dodrženy, bude abstrakt vrácen. 

 

 

 

Důležitá data: 

17. 10. 2022 – konečný termín pro zaslání abstraktů  

11. 11. 2022 – konečný termín pro nahrání prezentace s mluveným komentářem na MS Teams  

14. 11. 2022 – zaslání 2. cirkuláře s podrobným programem, pořadí přednášejících 

https://support.microsoft.com/cs-cz/office/z%C3%A1znam-prezentace-2570dff5-f81c-40bc-b404-e04e95ffab33
https://support.microsoft.com/cs-cz/office/z%C3%A1znam-prezentace-2570dff5-f81c-40bc-b404-e04e95ffab33

