Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, která se konala
dne 22. 5. 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, Kormutˇák, Malachová, Miadoková, Nešvera, Relichová,
Šmarda, Tomáška, Vojtíšková, Zadražil
Omluveni: Angelis, Čellárová, Mašek, Slaninová, Šeda, Zelený
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Činnost výboru od minulé schůze
Zpráva o stavu účtu
Zhodnocení obsahu posledního čísla IL a příprava náplně dalšího čísla
Plán činnosti na další období
Příprava vyhlášení ceny GSGM
Různé

ad 1) Schůzi zahájil prof.Doškař, který přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru.
Prof. Knoll a prof. Doškař podrobně seznámili výbor s výsledky jednání za účelem daňového přiznání za rok
2011. Na Ministerstvu vnitra byla ověřena registrace GSGM na základě předložených stanov společnosti
z roku 1992 a nově bylo přiděleno IČO pro potřeby finančního úřadu pro podávání každoročního daňového
přiznání, i když společnost nevykazuje výdělečnou činnost, ale vykazuje příjmy zejména z členských
příspěvků a případně finanční přebytek po pořádání konferencí. Výše uvedené příjmy, nepocházející
z výdělečné činnosti, uvedené v daňovém přiznání jsou zdaněny nulovou sazbou pokud společnost
nevyvíjela žádnou hospodářskou činnost, jak informoval prof. Knoll. Společnost GSGM může získané
finanční příspěvky použít pouze na propagaci a rozvoj vědy a pedagogickou činnost.
ad 2) Prof. Knoll přednesl zprávu o stavu účtu za poslední období, konstatoval, že se zlepšila aktivita
členské základny v placení příspěvků a seznámil výbor s výsledným finančním vyúčtováním konference
GSGM, pořádané v září 2011 v Lednici, které do pokladny společnosti přineslo 10 000 Kč.
Za slovenskou část zprávu vypracuje doc. Slaninová a obě zprávy o hospodaření za GSGM budou součástí
obsahu Informačních listů č. 39.
ad 3) Výbor kladně zhodnotil stoupající odbornou a grafickou úroveň IL zejména posledního č. 38, jehož
náplní byly zejména přehledné články z plenárních přednášek, které zazněly z úst vynikajících českých a
slovenských odborníků na konferenci GSGM v Lednici 2011. Prof. Šmarda předložil výboru návrh obsahu
čísla 39, které přinese příspěvek k 20. výročí vzniku GSGM (1992 -2012) a informace o akcích pořádaných
při příležitosti 190. výročí narození J. G. Mendela. K dvacetinám GSGM prof. Zadražil připravil podrobný
historický přehled o počátcích genetické společnosti jako součástí Biologické společnosti a posléze o vzniku
samostatné GSGM. Podrobně zhodnotil dvacetiletou činnost GSGM, členů výboru GSGM v jednotlivých
funkčních období, členskou základnu, odbornou kvalitu pravidelně vycházejících IL a zejména rekapituloval
odborná jednání a úroveň konferencí GSGM, konaných v tříletých intervalech pod patronací genetických
pracovišť v Praze, Bratislavě a Brně. Prof. Relichová připravila článek čerpající z historických pramenů o
osobnosti a charakterových vlastnostech Gregora Mendela. Do IL č. 39 také přispěl ředitel Mendlova
muzea Dr. Dostál s přehledem připravovaných akcí ke 190. výročí narození G. Mendela, zejména pak
vyzdvihl program „Anniversary Mendel Lectures“, unikátní setkání a přednášky nositelů Nobelových cen (J.
Watson, T. Hurt, A. Ciechanover, G. Blobel) společně s vynikajícími českými vědci (J. Jiřičný, J. Lukáš, J.
Friml) v říjnu 2012 v Mendlově muzeu. Dr. Matalová přiblížila z činnosti Moravského zemského muzea

realizaci programu Mendelova návštěvnického a studijního centra v prostorách Biskupského dvora na
Zelném trhu v Brně. Do obsahu IL č. 39 byl také zařazen článek doc. Matalové z historie Nobelových cen a
z aktuální odborné činnosti, a dále článek prof. Šmardové o původu mutace 333A proteinu p53. Informační
listy č. 39 budou po redakční úpravě a tisku rozeslány členům GSGM a umístěny na webu.
ad 4) Výbor na svém zasedání dne 22. 5.2012 jednomyslně přijal tyto nové členy GSGM
(uvedeno bez titulů): I. Grekov, H. Havelková, T. Kobets, M. Lipoldová, Y. Sohrabi, M. Šíma, J.
Vojtíšková, V. Volkova. Po zařazení do seznamu členů GSGM všem novým členům bude zasláno
elektronicky členské čislo.
Výbor souhlasil s ukončením členství GSGM prof. Fajkuse na jeho vlastní žádost.
Ke dni 22. 5. 2012 má česká část GSGM 78 členů. Upřesněný seznam s novými členy zpracuje dr. Kočová a
předá prof. Knolloví a ostatním členům výboru.
V dalším období se výbor bude zabývat zejména:
přípravou obsahu dalšího čísla IL č. 40 (termín uzávěrky říjen 2012), příspěvky o činnosti a zaměření
vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti na svých pracovištích připraví doc. Šeda, doc. Lipoldová (zajistí
prof. Zadražil), odborné články na aktuální témata z řad mladých studentů PhD, informace a zhodnocení
akcí, pořádaných ke 190. výročí narození Gregora Mendela.
ad 5) Výbor připraví podklady pro vyhlášení ceny GSGM pro období 2012 -2014. Plenární přednáška vítěze
bude součástí vědeckého programu na plánované konferenci GSGM v roce 2014.
ad 6)
Prof. Doškař uvedl, že Mendlovo muzeum (MM) preferuje osobní registraci zájemců na „Anniversary
Mendel Lectures“ v říjnu t.r. v Brně, registrace účastníků zatím neprobíhá a ze sdělení Mgr. M. Vráblíkové,
pracovnice MM vyplývá, že videonahrávky nebo přenos přednášek (v plném rozsahu) pomocí audiovizuální
techniky by mohly být ve střetu s autorskými právy přednášejících. MM však uvažuje o zpřístupnění částí
přednášek.
Prof. Tomáška navrhl možnou vzájemnou výměnu přednášejících v oboru genetika mezi univerzitami na
Slovensku a Česku, pořádání jednodenních seminářů o výuce apod. Přednesený návrh bude zařazen na
program jednání následující výborové schůze.
Doc. Malachová navrhuje, vzhledem ke stoupající odborné úrovni obsahu Informačních listů zjistit
podmínky a případně zažádat o registraci IL, jako pravidelného genetického časopisu, který by mohl
rozšířit okruh autorů odborných článků, zejména z řad studentů postgraduálního studia (přehledné rešerše
k zadanému aktuálně řešenému tématu) a tak i současně se zviditelnit na více odborných pracovištích.
Zapsala M. Vojtíšková

