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

 
Zápis ze sch ůze výboru Genetické spole čnosti Gregora Mendela, z.s., konané dne 

26. 5. 2016 v Mendelov ě muzeu v Brn ě  
 

Přítomni: Čellárová, Doškař, Holá, Knoll, Kočová, Mašek, Slaninová, Relichová, 
Šmarda, Tomáška, Zelený 
Omluveni: Zadražil 
 
 Program schůze:  
1. Zpráva o činnosti výboru za uplynulé období  
2. Zhodnocení posledního čísla IL, projednání příspěvků do následujícího čísla  
3. Informace o stavu členské základny GSGM, schvalování nových přihlášek 
4. Různé 
  
ad 1)  
Schůze výboru se uskutečnila během semináře o výuce genetiky na českých a 
slovenských univerzitách, který se konal v Mendelově muzeu v Brně. Zahájil ji prof. 
Doškař stručnou zprávou o činnosti výboru za uplynulé období. Informoval o přípravě 
semináře, jehož koordinátorem byl prof. Tomáška ve spolupráci se členy výboru, 
zejména prof. Doškařem, doc. Slaninovou, dr. Zeleným. Příspěvky na seminář připravili i 
někteří další členové výboru (dr. Holá, dr. Mašek) a společnosti (dr. Lízal, dr. Sepšiová, 
dr. Šafářová) a pedagogové a doktorandi z českých a slovenských univerzit. Dále 
předseda informoval, že hlavní činnost výboru v uplynulém období byla věnována 
změnám a úpravě stanov GSGM. Úprava nových stanov proběhla podle stanoveného 
harmonogramu a v souladu s dosud platnými stanovami. Příprava, za kterou 
zodpovídaly dr. Kočová a dr. Holá, byla zhodnocena velmi pozitivně a bylo oceněno 
úsilí, které obě členky výboru věnovaly náplni nových stanov a následné agendě pro 
jejich projednání a schvalování. Všichni členové společnosti měli možnost podat návrhy 
na změny a úpravy stanov a všechny tyto návrhy projednalo a schválilo na 
usnášeníschopném jednání valné shromáždění GSGM, které se konalo rovněž 26. 5. 
2016 v Brně. 
 
ad 2) 
Byla pozitivně hodnocena vysoká úroveň posledního čísla IL a prof. Šmarda informoval 
o přípravě nového čísla, pro které má již připraveno nebo přislíbeno několik příspěvků. 
Prof. Šmarda požádal přítomné členy výboru a redaktory IL o průběžnou přípravu 
vhodných autoreferátů z úspěšně obhájených doktorských dizertačních prací, které se 
staly nedílnou součástí IL. Pro nadcházející číslo má zpracovaný jeden příspěvek z PřF 
UK v Praze a další připraví zástupci PřF MU v Brně. Přítomní členové výboru a redaktoři 
IL přislíbili v tomto směru maximální součinnost.  
 
ad 3) 
Výbor byl informován o aktuálním stavu členské základny. Od minulé schůze byly 
výboru doručeny dvě nové přihlášky za člena společnosti, které podaly RNDr. Pavlína 
Daňková, Ph.D. a Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. Obě přihlášky byly jednomyslně schvále-
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ny. Dr. Daňková byla zařazena do databáze členů pod evidenčním číslem 141, dr. 
Šafářová pod evidenčním číslem 142. Výbor dále obdržel písemné prohlášení od Mgr. 
Matyáše Šímy, který požádal o vystoupení z GSGM. Řádné členství Mgr. Matyáše Šímy 
v GSGM tímto zaniklo. Profesor Knoll zveřejní aktuální seznam členů společnosti na 
webových stránkách GSGM. 
 
ad 4) 
Vzhledem k tomu, že schůze výboru se konala během semináře o výuce genetiky, 
diskutovaly se ještě některé postřehy z právě probíhajícího semináře. Hlavní organizáto-
ři semináře připraví příspěvek do nadcházejícího čísla IL. Výstupy ze semináře a všech-
ny užitečné odkazy budou, podobně jako v loňském roce, zveřejněny na webových 
stránkách semináře Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (zod-
povídá prof. Tomáška, doc. Slaninová). 
 
Předseda společnosti informoval o výsledcích jednání týkajících se upřesnění adresy 
sídla GSGM, která probíhají s vedením Masarykovy univerzity v Brně. 
 
Zapsala: M. Kočová 
 
 

Zápis z valného shromážd ění Genetické spole čnosti Gregora Mendela, z.s., 
konaného dne 26. 5. 2016 v Mendelov ě muzeu v Brn ě 

 
Valného shromáždění se zúčastnilo 21 členů společnosti z České a Slovenské republi-
ky, což představuje 17 % všech členů GSGM. V souladu s platnými stanovami bylo 
valné shromáždění usnášeníschopné s možností právoplatně hlasovat.  
 
Dr. Kočová informovala přítomné o návrzích, které byly, v souvislosti s nezbytnou 
aktualizací stanov, postupně doručeny a zapracovány do prozatímního návrhu nových 
stanov, který byl poté rozeslán všem členům GSGM k dalším úpravám a doplňkům. Ve 
stanovené lhůtě nebyly žádné další pozměňovací návrhy doručeny.  
 
Valné shromáždění projednalo a schválilo navrhované změny, úpravy a doplňky 
stávajících stanov, o nichž bude následně hlasovat plénum GSGM.  
 
Zapsala: M. Kočová 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


