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Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.

Dr. Aleš Pečinka získal Ph.D. na Martin Luther Universität HalleWittenberg, Německo, v oboru rostlinné genetiky (2005). Poté
působil jako postdok v Gregor Mendel Istitute of Molecular Plant
Biology ve Vídni, Rakousko (2006-2010) a jako vedoucí
laboratoře v Max Planck Institute for Plant Breeding Research
v Kolíně nad Rýnem, Německo (2010-2017). Od roku 2017 je
vedoucím skupiny v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin,
které je součástí Ústavu experimentální botaniky Akademie věd
ČR. Věnuje se se především studiu organizace buněčného jádra,
epigenetických drah způsobujících umlčení repetitivní DNA
a mechanismů oprav DNA u rostlin. Kromě základního výzkumu
se zabývá popularizací tématu geneticky modifikovaných plodin,
které považuje za jeden z hlavních faktorů, které dokáží navýšit
produkci, a přitom snížit ekologickou zátěž zemědělství.

Dr. Frédéric Debode

Dr. Frédéric Debode pracuje ve Walloon Agricultural Research
Center (CRA-W) v Gembloux (Belgie). Od roku 2000 se zabývá
vývojem analytických metod pro autentizaci potravinářských
a krmivářských produktů pomocí širokého spektra molekulárně
biologických metod. V letech 2018 a 2019 působil jako vedoucí
oddělení ´Authentication and traceability of agricultural
products´ až do poslední restrukturalizace CRA-W. V roce 2020
se stal vedoucím ´Bioengineering Unit´. Prosazuje využití
výkonných sekvenačních metod a bioinformatiky pro lepší
charakterizaci vzorků potravin, krmiv a životního prostředí.
Koordinuje belgický projekt (2021-2023) o detekci organismů
modifikovaných technikami NGT (New Genomic techniques).

RNDr. Slavomír
Rakouský, CSc.

RNDr. Slavomír Rakouský, CSc. vystudoval genetiku na
Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Vědeckou práci zahájil na
nově vznikajícím pracovišti Ústavu experimentální botaniky
ČSAV v Českých Budějovicích. Vedle využití in vitro technik rostlin
ve výzkumu i praxi se začal záhy věnovat nastupujícím metodám
transformace rostlin. Později na nástupnickém ÚMBR AV ČR také
využití reportérových genů ke zdokonalování transformačních
postupů, hodnocení intenzity orgánové exprese promotorů, ale
i možnostem využití GFP pro studium bezpečnosti geneticky
modifikovaných plodin (GMP). Problematika bezpečnosti GMP
ho ve druhé polovině 90. let přivedla do nově vytvářené Komise
transgenoze rostlin (sekretářem komise), která mimo jiné
vykonávala dohled nad polními pokusy s GM rostlinami,
pořádala odborné kurzy, rozvíjela osvětovou činnost pro
veřejnost a podílela se na návrhu první legislativy pro nakládání

s GMO. Od r. 2001 do současnosti je členem České komise pro GMO a produkty při
Ministerstvu životního prostředí. Dlouhá léta úzce spolupracoval s pracovištěm aplikovaného
výzkumu – firmou Agritec Šumperk, s.r.o. v oblasti genetických modifikací lnu a polních pokusů
s GM lnem. Byl řešitelem a spoluřešitelem národních i mezinárodních projektů. Věnoval se
pedagogické činnosti na VŠZ v Českých Budějovicích, na katedře genetiky PřF JU (zástupcem
vedoucího katedry) a na Zdravotně sociální fakultě JU. Od r. 2007 více jak sedm let působil
jako výkonný redaktor mezinárodního časopisu Journal of Applied Biomedicine.

RNDr. Roman Hobza,
Ph.D.

RNDr. Roman Hobza, Ph.D. je vedoucí Oddělení vývojové
genetiky rostlin a zakladatel Aplikační laboratoř pro zemědělské
biotechnologie na Biofyzikálním ústavu v Brně. Na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích a Masarykově univerzitě
v Brně vystudoval genetiku a molekulární biologii. Během své
vědecké kariéry absolvoval dlouhodobé stáže na pracovištích
v USA (University of North Carolina) a Švýcarsku (ETH, Curych)
a v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci.
Téměř celou svoji vědeckou kariéru se zabývá dynamikou
rostlinných genomů. Jeho dlouhodobým cílem je přenášet
poznatky základního výzkumu do praxe s důrazem na velký
potenciál bioinformatiky a genového inženýrství. Tyto aktivity
jsou realizovány zejména prostřednictvím programu Strategie
AV21 Potraviny pro budoucnost. Na Agronomické fakultě
Mendelovy univerzity v Brně přednáší genové inženýrství a na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Jihočeské
univerzitě přednáší evoluční genomiku.

Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. vystudoval biochemii na Univerzitě
Karlově a PhD v oboru patologie rostlin na České zemědělské
univerzitě v Praze. Hlavním předmětem jeho zájmu je využití
rostlinných virů pro produkci farmaceutických proteinů
v rostlinách. Během svého post-doktorského studia v St. Louis,
USA pod vedením dr. Rogera Beachy si uvědomil výhody luštěnin,
zejména sóji, pro účely produkce vakcín. Po návratu do Ústavu
experimentální botaniky (ÚEB) v Praze pokračoval v obou
výzkumných tématech. Jeho poslední výzkumný projekt byl
zaměřen na vývoj platformy založené na rostlinách pro expresi
lidských glykoproteinů s autentickým lidským glykoprofilem.
Nyní vede výzkumný tým na ÚEB v Praze.
Mgr. Tomáš Moravec,
Ph.D.

