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Proces podání projektu
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„OPEN ACCESS“ 

Jděte na webovou stránku centra CENAKVA

Vyhledejte instalaci, která je vhodná pro realizaci Vašeho výzkumu

Kontaktujete vedoucího laboratoře, pod kterou instalace spadá, a diskutujte s ním možnosti řešení Vašeho 

výzkum Stáhněte si formulář pro otevřený přístup a vyplňte ho (interní přístup /zaměstnanci JU/, externí přístup /ostatní 

žadatelé) Odešlete vyplněný formulář, včetně CV všech řešitelů, manažerovi výzev (dubova@frov.jcu.cz)

Manažer výzev zkontroluje formální části návrhu a předá návrh k posouzení vedoucímu laboratoře

Hodnocení projektu Vám bude zasláno cca do dvou týdnů

V případě schválení návrhu Vám manažer výzev zašle smlouvu o otevřeném přístupu

Implementace projektu

Po ukončení projektu Vám bude zaslán hodnotící formulář

„OPEN DATA“

Žádost o data a informace o datových sadách jsou k dispozici zde. 
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JAK se přihlásit?

https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz/velka-vyzkumna-infrastruktura-cenakva
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz/velka-vyzkumna-infrastruktura-cenakva#2
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz/velka-vyzkumna-infrastruktura-cenakva#1
mailto:dubova@frov.jcu.cz
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz/velka-vyzkumna-infrastruktura-cenakva#6
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty


JAKÝ je proces podání projektu? 
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JAK nás kontaktovat?
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Ředitel centra
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
vzlabek@frov.jcu.cz
+420 777 698 427 

Zástupce ředitele centra
Ing. Petr Císař, Ph.D.
cisar@frov.jcu.cz
+420 724 219 003

Administrátorka Open Access přístupů
Jaroslava Dubová, BBus.
dubova@frov.jcu.cz
+420 38777 4619

Kontakty CENAKVA

Laboratoř vodní toxikologie 
a ichtyopatologie

Laboratoř sladkovodních 
ekosystémů

Laboratoř fyziologie 
reprodukce

Laboratoř zárodečných buněk

Laboratoř intenzivní akvakultury

Laboratoř environmentální 
chemie a biochemie

Experimentální rybochovné 
pracoviště a pokusnictví

Laboratoř molekulární, 
buněčné a kvantitativní genetiky

Laboratoř řízené reprodukce 
a intenzivního chovu ryb

Laboratoř výživy

Laboratoř zpracování signálu 
a obrazu

Laboratoř experimentálních 
komplexních systémů

Výzkumný ústav
rybářský

a hydrobiologický

Ústav akvakultury 
a ochrany vod

Ústav komplexních 
systémů

Spolupracující laboratoře

Laboratoř Zemědělské fakulty
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice

Ing. Radim Kuneš
kunesr00@zf.jcu.cz
+420 606 263 674

Laboratoř Přírodovědecké fakulty
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Mgr. Adam Bajgar, Ph.D.
bajgaradam@seznam.cz
+420 387 772 227

Hydrobiologický ústav, 
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Mgr. Tomáš Jůza, Ph.D.
tomas.juza@hbu.cas.cz
+420 733 373 139

mailto:vzlabek@frov.jcu.cz
mailto:cisar@frov.jcu.cz
mailto:dubova@frov.jcu.cz
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/experimentalni-rybochovne-pracoviste-a-pokusnictvi
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-environmentalni-chemie-a-biochemie
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-fyziologie-reprodukce
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-fyziologie-reprodukce
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-intenzivni-akvakultury
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-molekularni-bunecne-a-kvantitativni-genetiky
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-molekularni-bunecne-a-kvantitativni-genetiky
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-sladkovodnich-ekosystemu
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-vodni-toxikologie-a-ichtyopatologie
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky/laborator-zarodecnych-bunek
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/ustav-akvakultury-a-ochrany-vod/laborator-rizene-reprodukce-a-intenzivniho-chovu-ryb
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/ustav-akvakultury-a-ochrany-vod/laborator-vyzivy
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/ustav-komplexnich-systemu/laborator-zpracovani-signalu-a-obrazu
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/ustav-komplexnich-systemu/laborator-experimentalnich-komplexnich-systemu
https://www.hbu.cas.cz/oddeleni/oddeleni-ekologie-ryb-a-zooplanktonu/
mailto:tomas.juza@hbu.cas.cz
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