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Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Jitka Nováková 

Pracoviště – dle organizační struktury OVVL, OSF 

Pracoviště – zařazení OVVL, OSF 

Důvod cesty Konference 

Místo – město Budapest 

Místo – země Maďarsko 

Datum (od-do) 8. – 11.9. 2013 

Podrobný časový harmonogram 8.9. příjezd na nádraží v Budapest Keleti v 16.35. Cesta do 
hotelu Danubius Flamenco. Ubytování. Od 19 hod Účast na 
uvítacím večeru. 
9.9. – 10.9. 9.30 až 17.30 sledování přednášek a posterů 
11.9. 9.30 – 12.25 sledování přednášek, do 12.45 účast na 
slavnostním ukončení, cesta na vlakové nádraží, 15.25 
odjezd z Budapesti, 22:21 příjezd do Prahy na hlavní nádraží  

Spolucestující z NK - 

Finanční zajištění 500 E záloha, z toho hotel 172,20 E, diety v zahraničí 90,40 E, 
vlak 996 Kč, místní jízdné 1400 forintů (asi 140 Kč) (NAKI 
0744) 

Cíle cesty Prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní 
konferenci pomocí plakátového sdělení 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Cílem bylo prezentovat výsledky výzkumné činnosti v rámci 
projektu NAKI 0744 týkající se použití esenciálních olejů na 
ochranu knižních fondů a archiválií. Prezentace proběhla 
pomocí plakátového sdělení, a krátké ústní přednášky 
v rámci času vyhrazeného na představení posterů. 
Prezentace výsledků proběhla úspěšně a umožnila navázat 
zajímavé kontaky s dalšími účastníky konference. Tyto 
kontakty poslouží do budoucnosti na pokračování výzkumu. 
Kromě kontaktů se podařilo získat i nové informace týkající 
se probíhajícího výzkumu, které ho posunou dále a vylepší 
jeho úroveň. Celkově bylo umožněno srovnat kvalitu naší 
práce s pracemi zahraničních kolegů. 

Program a další podrobnější informace 8.9. 19.00 – 21.00 Uvítací večer, 
9.9. 9.30 – 15.35 Přednášky, 16.05 -17.30 Prohlížení posterů 
10.9. 9.30 – 15.30 Přednášky, 16.05 – 17.30 Prohlížení 
posterů s krátkými přednáškami včetně mé vlastní 
11.9. 9.30 – 12.25 přednášky, 12.25 – 12.45 Slavnostní 
zakončení, podrobný program viz příloha  

Přivezené materiály Sborník abstraktů 

Datum předložení zprávy 20.9. 2013 

Podpis předkladatele zprávy 20.9. 2013 
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Příloha: 
 
ISEO 2013 : Detailed Scientific Programme 

 

8th September 

 

19.00-21.00 Cocktail reception 

 

9th September 

 
9.30-10.20 Opening ceremony Chair: Zámbori-Németh, É. 

 

10.20-10.50 Coffee break 

 
10.50-12.15 Session 1. Chair: Buchbauer, G. 

 
10.50-11.35 Plenary lecture Kaiser, R.: “Scent of the Vanishing Flora” – Highlights from 500 investigated endangered species 

 
11.35-11.55 Oral lecture Sadgrove, N.: New directions in Australian essential oil research: chemistry, chemotypology and chemotaxonomy; the three C essentials 

 
11.55-12.15 Oral lecture Bizzo, H.: Scents from Brazilian Cerrado: Chemical composition of the essential oil from Pseudobrickellia brasiliensis (Asteraceae) 

 
12.15-13.30 Lunch 

 
13.30-15.35 Session 2. Chair: Kubeczka, K-H. 

 

13.30-14.15 Plenary lecture Zámbori-Németh, É.: Biological background of variability of essential oil compounds 

 
14.15-14.35 Oral lecture Sparinska, A.: Variability of volatile compounds in petals and hydrosols of Rosa rugosa and its hybrids 

 

14.35-14.55 Oral lecture Varga, L.: Effect of different habitat and harvest time on the essential oil composition of ground - ivy (Glechoma hederacea L.) 

 
14.55-15.15 Oral lecture Ludwiczuk, A.: Chemical relationships between liverworts of the Lejeuneaceae family 

 

15.15-15.35 Oral lecture Coulerie, P.: New Caledonian liverworts: A new source of original and bioactive compounds 

 
15.35-16.05 Coffee break 

 
16.05-17.30 Poster session 1. Even numbers (Moderator: Baser, K.H.) 

 
18.00-20.00 Meeting of Scientific Committee 

 

10th September 

 
9.30-10.55 Session 3. Chair: Baser, K.H. 

 
9.30-10.15 Plenary lecture Bursch, W.: Essential oils: toxicology and chemical safety assessment (CSA) 

 
10.15-10.35 Oral lecture van Vuuren, S.: Antimicrobial efficacies of commercial essential oils: single compound to interactive profiles 

 

10.35-10.55 Oral lecture de March, C.: The human OR1G1 olfactory receptor is differentially activated by various sandalwood odorants. A joint approach combining in silico and in vitro experiments 

 
10.55-11.25 Coffee break 

 

11.25-12.25 Session 3. (ctd) Chair: Baldovini, N. 

 
11.25-11.45 Oral lecture Hasegawa, T.: Aroma profile of star anise and the structure-odor relationship of anethole 

 

11.45-12.05 Oral lecture Kuraya, E.: Improving the efficiency of essential oil extraction from shell ginger (Alpinia zerumbet) with an underwater shock-wave pretreatment 

 
12.05-12.25 Oral lecture Horváth, Gy.: Application of TLC-bioautography for detecting the antibacterial activity of essential oils 

 
12.25-13.45 Lunch 

 
13.45-15.10 Session 4. Chair: Asakawa, Y. 

 
13.45-14.30 Plenary lecture Lochynski, S.: New biologically active terpenoids obtained from turpentine 

 

14.30-14.50 Oral lecture Belhassen, E.: The secret of vetiver scent: determination of character impact constituents 

 
14.50-15.10 Oral lecture Sciarrone, D.: On-line LC-MDGC-prep system for the isolation of high amounts of pure components 

 

15.10-15.30 Oral lecture Pluhár, Zs.: Seasonal variation of the essential oil at different Thymus vulgaris chemotypes 

 
15.30-16.00 Coffee break 

 

16.00-17.30 Poster session 2. Odd numbers (Moderator: Franz, Ch.) 

 

19.15- Departure for Symposium dinner (40 EUR) 
at Szekércsárda 
(departure from the hotel by bus at 19.30) 

 

Info about Szekércsárda >>  

 

Register here >>  

 

11th September 

 
9.30-10.55 Session 5. Chair: Bernáth, J. 

 
9.30-10.15 Plenary lecture Novak, J.: The place of molecular biology in essential oil research 

 
10.15-10.35 Oral lecture Viljoen, A.: The application of chemometric modelling in optimising antimicrobial essential oil formulations 

 
10.35-10.55 Oral lecture Summers, H.: Floral scent and mating system transitions in the yellow evening primrose, Oenothera flava (Onagraceae) 

 

10.55-11.25 Coffee break 

 
11.25-12.25 Session 5. (ctd.) Chair: Novak, J. 

 

11.25-11.45 Oral lecture Asakawa, Y.: Essential oils and solvent extracts from liverworts: Mono- and sesquiterpenoids, acetogenins and aromatic compounds possessing characteristic scents 

 
11.45-12.05 Oral lecture Ogunwande, I.: The chemistry of the volatiles of Annonaceae from Vietnam 

 

12.05-12.25 Oral lecture Kirbaslar, S.I.: Analysis of lemon oil obtained by supercritical CO2 extraction, cold pressing and hydrodistillation methods 

 
12.25-12.45 Closing of the Symposium 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.szekercsarda.hu/en/index.php
https://iseo2013.diamond-congress.hu/

