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OZNÁMENÍ VÝBORU GSGM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zápis ze sch ůze výboru GSGM, z. s., konané dne 9. 12. 2015 v Brn ě 

 
Přítomni: Doškař, Holá, Kočová, Mašek, Nešvera, Relichová, Šeda, Šmarda, Zadražil, 
Zelený 
Omluveni: Čellárová, Knoll, Miadoková, Slaninová, Tomáška  
 
Program schůze:  
1. Zhodnocení činnosti společnosti za období od minulé schůze výboru 
2. Projednání záležitostí spojených s přejmenováním společnosti 
3. Projednání postupu pro úpravu stanov společnosti tak, aby odpovídaly požadavkům 
NOZ 
4. Zhodnocení náplně posledního čísla IL a projednání obsahu připravovaného čísla 
5. Schválení nových přihlášek za člena GSGM a zařazení nově přijatých členů do 
evidence, informace o stavu členské základny  
6. Plán akcí GSGM na další období 
7. Různé 
 
ad 1)  
Předseda informoval o akcích, které se uskutečnily v Brně v uplynulém období zejména 
v souvislosti s odkazem J. G. Mendela, kterých se účastnili někteří členové společnosti. 
Bylo konstatováno, že tyto akce se těší velkému zájmu odborné i širší veřejnosti a 
GSGM je bude nadále propagovat a podporovat.  
 
ad 2) 
Předseda informoval o provedené změně zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku 
místně příslušného rejstříkového soudu. Změna se týká názvu společnosti tak, aby byl 
v souladu s požadavky NOZ a obsahoval slovo spolek. Příslušná změna byla provedena 
a nový název je Genetická společnost Gregora Mendela, z. s. (zapsaný spolek), ve 
zkratce GSGM, z. s.  
 
ad 3) 
Přítomní členové výboru diskutovali o nejvhodnějším postupu pro úpravy znění stanov 
společnosti tak, jak vyžaduje NOZ, a o přípravě návrhů na případné další změny a jejich 
schvalování. Termín pro přizpůsobení stanov úpravě NOZ je do 1. 1. 2017. Současně 
s těmito povinnými úpravami bude vhodné provést i další změny, pokud budou navrženy 
a schváleny. Přítomní členové výboru se shodli na potřebě některých zjednodušení a 
aktualizací ve stávajících stanovách. Členové společnosti budou informováni a vyzváni 
k přípravě návrhů na změny, které budou následně projednány na valném shromáždění, 
jehož svolání je předběžně plánováno na jaro 2016. O projednaných návrzích by poté 
hlasovalo plénum společnosti. Za přípravu a koordinaci aktualizace stanov zodpovídají 
Kočová, Holá, Mašek; kontrolují členové výboru (termín pro první fázi příprav změn 
stanov je do konce února 2016). 
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ad 4) 
Velice pozitivně byla hodnocena úroveň posledního čísla IL. Prof. Šmarda informoval o 
materiálech, které dosud obdržel pro nadcházející číslo. Příspěvky týkající se různých 
výročí spojených s osobností J. G. Mendela dodali a připravují někteří členové spo-
lečnosti (Lízal, Matalová E., Matalová A., Dostál). Další příspěvky týkající se úspěšně 
obhájených doktorských dizertačních prací připravili jednotliví redaktoři. Členové výboru 
se shodli na tom, že tyto vědecké příspěvky mohou být v českém nebo anglickém jazyce 
tak, jak je ve spolupráci s redaktory poskytnou jednotliví oslovení absolventi (termín 
dodání všech příspěvků do 23. 12. 2015). Dr. Holá navrhla, že by pravidelnou součástí 
IL mohly být informace o proběhlých vědeckých konferencích a akcích v oblasti teoretic-
ké i praktické genetiky, pořádaných v ČR/SR nejen GSGM, ale i dalšími společnostmi. 
Dále navrhla, že by v každém budoucím čísle IL mohly být postupně představovány 
jednotlivé výzkumné skupiny a laboratoře členů GSGM. Přítomní členové výboru konsta-
tovali, že podobné příspěvky byly v minulosti v IL publikovány a souhlasili s postupným 
představováním vědeckých týmů.  
 
ad 5) 
Za uplynulé období byla výboru doručena jedna nová přihláška za člena společnosti od 
RNDr. Magdy Zrzavé, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Výbor žádost schválil a dr. Zrzavá byla přijata za členku GSGM a je zařa-
zena do databáze pod evidenčním číslem 140. Výbor byl informovaný o stavu členské 
základny, opravách a doplněných údajích v databázi členů GSGM (změna zasílací 
adresy, oprava údajů, aktualizace členů). Aktualizovaný seznam členů GSGM  bude 
zveřejněný na webových stránkách. Přítomní členové výboru se tichou vzpomínkou roz-
loučili se zesnulým dlouholetým a čestným členem společnosti doc. V. Orlem. 
 
ad 6) 
Prof. Tomáška se spolupracovníky navrhuje uspořádat další seminář zaměřený na 
výuku na českých a slovenských univerzitách, tentokrát na téma: Praktická cvičení z ge-
netiky a molekulární biologie v bakalářském a magisterském stupni studia. Cílem semi-
náře by bylo vzájemně se informovat o formě a náročnosti praktických cvičení, logistice 
a zájmu studentů o tuto výuku. Prostor by byl věnovaný významu praktických cvičení pro 
rozšíření znalostí a dovedností studentů a v neposlední řadě i podmínkám pro jejich 
absolvování a způsobu hodnocení. Předchozí výukový seminář byl velice kladně hodno-
cený a členové výboru se jednoznačně shodli na tom, že by takovéto semináře mohly 
patřit mezi pravidelné akce GSGM. Další seminář by v budoucnu mohl být zaměřen na 
to, jak jsou na jednotlivých univerzitách do výuky zařazeny pokroky a novinky v genetice 
(návrh prof. Zadražila). Plánovaný seminář byl předběžně navržen na poslední květnový 
týden 2016. Termín bude upřesněn po projednání s ředitelem Mendelova muzea, kde by 
bylo vhodné seminář opět uskutečnit (zodpovídají prof. Tomáška, prof. Doškař). 
 
ad 7) 
Byly diskutovány některé otázky týkající se případných změn stanov GSGM. Dále se 
diskutovala možná náplň plánovaného výukového semináře. Zazněl návrh na vložení 
přímých odkazů na Mendelovo muzeum, Mendelianum a další užitečné instituce na 
webové stránky GSGM. 
           Zapsala: M. Kočová 


