
Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, která se konala  
dne 21. 11. 2012  v Brně 
 
 
Místo konání:  
Pracovna ředitele Ústavu experimentální biologie, pavilon A17, místnost 431, IV. poschodí, 
PřF MU  v Brně- Bohunicích, Kamenice 753/5 
 
Přítomni (bez titulů): Doškař, Knoll, Kočová, Kormut´ák, Mašek, Relichová, Šeda, Šmarda, 
Vojtíšková,  Zadražil, Zelený 
 
 
Omluveni: Angelis, Čellárová, Malachová, Miadoková, Nešvera, Slaninová, Tomáška 
 
Program schůze: 
 

 
1. Informace o činnosti výboru za uplynulé období 
2. Zpráva o stavu účtu 
3. Zhodnocení obsahu posledního čísla IL  a příprava náplně dalšího čísla  
4. Projednání přijetí nových členů GSGM 
5. Zhodnocení ankety k činnosti GSGM 
6. Plán činnosti na další období 
7. Vyhlášení ceny GSGM 
8. Různé 

 
ad 1) Schůzi zahájil prof. Doškař, který přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru.  
Úvodem oznámil úmrtí prof. RNDr. S. Rosypala, DrSc., dlouholetého aktivního člena výboru 
a čestného předsedy GSGM. Památku  prof. Rosypala uctili členové výboru minutou ticha.  
Dále bylo vzpomenuto úmrtí dlouholetého spolupracovníka, člena GSGM, prof. RNDr. M. 
Pidry, CSc. ze Zahradnícké fakulty MENDELU v Lednici. 
V období od poslední výborové schůze byla aktivita výboru a členů GSGM  soustředěna na 
důstojný průběh oslav pořádaných ke 190. výročí Gregora Mendela. Na přípravě nové 
expozice „Krok za krokem vědou“ v Mendelově muzeu, která byla zahájena u příležitosti 
konání konference „ Anniversary Mendel Lectures“ v říjnu t.r. se  autorsky podíleli zejména 
prof. J. Relichová, prof. Šmarda, prof. Šmardová, dr. Lízal a doc. Kuglík. Výstava potrvá do 
konce t.r. a je zaměřena na popularizaci vědy a genetiky, zejména mezi školní mládeží.  
Součástí akcí ke 190. výročí G. Mendela byly také výstavy v Moravském zemském muzeu 
v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu  „Prázdniny v Mendelově Brně“ na jejichž 
přípravě a úspěšném průběhu se také podíleli  členové GSGM (např. prof. Relichová, dr. Lízal 
a další). 
Celkové zhodnocení oslav výročí narození Gregora Mendela bude obsahem příspěvku v IL č. 
40 od dr. Dostála, ředitele Mendelova muzea v Brně. 
 
Výbor se dále zabýval námětem prof. Tomášky na pořádání  přednáškových cyklů pro 
studenty  na specielní odborná téma lektory z jiných pracovištˇ. V rozsáhlé diskusi členové 
výboru zvažovali přínos přednášek pro studenty a také  upozornili na časovou náročnost takto 
organizované výuky zejména pro přednášející. 
   
 



ad 2) Prof. Knoll přednesl zprávu o stavu účtu za poslední období, konstatoval, že  aktivita 
členské základny v placení příspěvků za rok 2012 je pod 50% hranicí, proto do 
připravovaných IL č. 40 bude vloženo upozornění pro členy GSGM k vyrovnání za tento rok. 
Za slovenskou část zprávu vypracuje doc. Slaninová a obě zprávy o hospodaření budou 
součástí obsahu IL č. 40. 
 
ad 3) Výbor kladně zhodnotil výbornou odbornou  a grafickou úroveň posledního č. 39 IL , 
doplněného o barevné fotografie autorů s jejich stručným odborným profilem. Slavnostní 
náplní č. 39 byly  přehledné články, týkající se jednak 20. výročí vzniku GSGM (1992 - 2012) 
od prof. Zadražila a  články se zaměřením na osobnost Gregora Mendela (prof. Relichová) a 
také obsáhlé informace o akcích pořádaných při příležitosti 190. výročí  narození G. Mendela. 
Prof. Šmarda předložil výboru návrh obsahu čísla 40, které přinese  nekrolog k úmrtí prof. 
Rosypala (prof. Doškař), příspěvek o grafologickému rozboru písma Gregora Mendela (prof. 
Relichová), informaci o průběhu každoročního setkání členů RNA klubu v roce 2012 (dr. 
Mašek) , zhodnocení průběhu oslav 190. výročí narození  J.G. Mendela  (dr. Dostál). 
Recenze publikace  A. Matalové „Mendelovo Brno“. 
Doc. Šeda připraví článek presentující  činnost  a zaměření vědecko-výzkumné a pedagogické 
činnosti na jeho pracovišti v rámci  1. lékařské fakulty KU v Praze.  
 
Redakční uzávěrka IL  č. 40 bude 5.12.2012. 
 
 ad 4) Výbor  na svém zasedání dne 21. 11.2012 jednomyslně přijal tyto nové členy GSGM 
(uvedeno bez titulů): Jiří Červeň, Milan Lstibůrek, Petr Pečinka, Hana Sezimová. Po zařazení 
do seznamu všem novým  členům GSGM bude zasláno elektronicky členské číslo (dr. 
Vojtíšková).   
 
Aktuální seznam  členů GSGM zpracuje dr. Kočová a předá prof. Knolloví a ostatním členům 
výboru. Seznam členů slovenské části bude upřesněn (doc. Slaninová). 
 
ad 5) Výbor projednal náměty k činnosti GSGM vzešlé z odpovědí na dotazník, který byl 
rozeslán všem členům GSGM v červnu t.r. převážně elektronicky. V odpovědích byla vysoce 
kladně hodnocena odborná úroveň jednotlivých příspěvků, byly vyzdviženy  přehledné články 
uznávaných odborníků z oblasti genetiky a biologie a také s velkým zájmem se setkávají 
články z historie genetiky, z Mendelova života apod. Výbor se také zabýval připomínkami, 
týkajícími se pravidelného pořádání odborných seminářů GSGM v období mezi jednotlivými 
genetickými konferencemi. Byla diskutována organizační náročnost pořádání pravidelných 
seminářů na straně jedné, na straně druhé existuje dosud ne zcela využívána možnost 
informovat členy GSGM o plánovaných seminářích umístěním  na www. stránkách 
společnosti (www. gsgm. cz), zasláním oznámení o konání akce  správci těchto stránek  prof. 
Knollovi (knoll@mendelu.cz), příp. zasláním krátkého sdělení, aktuální informace či 
obsáhlého odborného článku pro uveřejnění v IL regionálním redaktorům (doc. Malachová, 
prof. Miadoková, doc. Šeda) nebo přímo prof. Šmardovi, hlavnímu redaktorovi.  
 
 
 
ad 6) Plán činnosti výboru na další období, do května roku 2013 se bude týkat zejména 
přípravy  Genetické konference  v roce 2014, která se bude konat při příležitosti 55. výročí 
založení katedry Mikrobiologie a genetiky na Karlově univerzitě. V rámci konání konference 
je také plánováno  setkání absolventů katedry a historický přehled nejdůležitějších 
vývojových mezníků v odborné činnosti katedry.  Program konference, seznam přednášek a 



pozvaných přednášejících bude upřesněn na příští  schůzi výboru ( prof. Zadražil).  Plánovaná 
konference se bude konat v Praze (lokalita bude upřesněna) pravděpodobně v týdnu od 15. do 
22. září  2014.    
 
ad 7) Výbor GSGM po diskusi a drobných úpravách vyhlásil již pátý ročník Soutěže o cenu 
GSGM, dotovanou finanční částkou 2000 EUR společnosti M.G.P. s.r.o. Zlín.  Informace o 
vyhlášení soutěže o Cenu GSGM bude rozeslána na jednotlivá odborná  pracoviště, zabývající 
se genetikou  v České republice a na Slovensku (dr. Vojtíšková, doc. Slaninová). 
 
Provedené úpravy a výborem odsouhlasené znění dokumentu „ Statut ceny GSGM a 
vyhlášení nového kola soutěže 2012-2014“    viz samostatný soubor. 
 
 
ad 8) Různé: Výbor provedl aktualizaci seznamu členů GSGM (dr. Kočová, prof. Knoll) 
české části členské základny, za slovenskou stranu doplní doc. Slaninová. Upřesněný seznam 
členů spolu s evidenčním číslem bude zveřejněn na web. stránkách společnosti a 
v připravovaných IL č. 41 (jaro 2013). 
Jednotlivá školící pracoviště PhD. studentů v oboru genetika a molekulární biologie budou 
požádána o úzkou spolupráci s redakcí IL s umožněním publikovat souhrny  úspěšně 
obhájených disertačních prací. Tímto způsobem výbor hodlá přispět k vzájemné aktuální 
informovanosti   jednotlivých pracovištˇ jak v Česku tak i na Slovensku , příp. vytipovat 
aktivní přispěvatele časopisu IL (prof. Doškař). 
 
Příští schůze výboru GSGM se bude konat v květnu 2013. 
 
 
Zapsala M. Vojtíšková 
 


