Cenu Františka Běhounka jako první získal prof. Jiří
Komárek
Praha 27. 11. 2012 - Laureátem Ceny Františka Běhounka pro rok 2012 se stal prof. RNDr.
Jiří Komárek, DrSc. Ocenění převzal z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra
Fialy.
Cena byla letos udělena vůbec poprvé a je určena vědcům, kteří se zasloužili o šíření dobrého
jména České republiky v rámci evropského výzkumu a vývoje. Návrhová komise MŠMT
vybrala prof. Komárka z celkem 19 významných osobností české vědy a výzkumu.
Prof. Komárek je uznávaným botanikem a odborníkem na problematiku cyanobakterií a řas a
dlouholetým spolupracovníkem Botanického ústavu AV ČR. Je autorem či spoluautorem více
než tří stovek celosvětově uznávaných vědeckých prací. Za svou publikaci o sinicích získal v
roce 2001 prestižní ocenění G. W. Prescott Award od Americké fykologické společnosti.
Získal i další ocenění – například Purkyňovu pamětní medaili a Zlatou medaili, které uděluje
AV ČR, nebo čestnou plaketu za rozvoj limnologie ve Střední a Jižní Americe, která mu byla
udělena v Kolumbii.
Prof. Komárek se účastní řady mezinárodních projektů, například ve finském projektu
organizace HELCOM významně přispěl k objasnění zdrojů znečištění Baltského moře. Mimo
vědecké aktivity je prof. Komárek aktivním pedagogem. Mimo své domovské působiště, jímž
je Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, vedl řadu postgraduálních kurzů na
univerzitách v Japonsku, Kanadě, Mexiku a dalších zemích. Jeho zásluhou je českému
výzkumu na poli výzkumu řas a sinic oprávněně přisuzováno zcela zásadní postavení v
mezinárodní odborné komunitě
Během ceremoniálu získal čestné uznání návrhové komise RNDr. Josef Thomas, který byl v
60. letech blízkým spolupracovníkem prof. Františka Běhounka.

Historicky první laureát ceny Františka Běhounka prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.

Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. přebírá cenu z rukou ministra Petra Fialy.

RNDr. Josef Thomas získal čestné uznání návrhové komise MŠMT.
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