Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, která se konala
dne 22. 5. 2013 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, Kočová, Malachová, Šmarda, Vojtíšková, Zelený
Dr. O. Dostál jako host
Omluveni: Angelis, Čellárová, Knoll, Kormut´ák, Mašek, Miadoková, Nešvera, Relichová,
Slaninová, Šeda, Tomáška, Zadražil
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informace o činnosti výboru za uplynulé období
Zpráva o stavu účtu
Zhodnocení náplně posledního čísla IL a příprava obsahu dalšího čísla
Kontrola stavu členské základny
Příprava konference GSGM v roce 2014 a plán činnosti na další období
Stav přihlášek do soutěže o Cenu GSGM 2014
Návštěva dr. O. Dostála, ředitele Mendelova muzea MU v Brně
Různé.

ad 1) Schůzi zahájil prof. Doškař, který přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru
pro nemoc, výuku a přednášky v zahraničí. V úvodu bylo vzpomenuto úmrtí dlouholeté
spolupracovnice, členky GSGM, doc. RNDr. Jarmily Hendrychové, CSc. z UK Praha. Čest
její památce!
Byla provedena kontrola úkolů z jednání poslední výborové schůze GSGM (listopad 2012):
a) Pořádání přednáškových cyklů na aktuální témata z genetiky by mohlo být realizováno
v úzké spolupráci s Mendelovým muzeem v Brně (viz bod jednání s dr. Dostálem).
b) Byla provedena aktualizace seznamu členů GSGM (dr. Kočová). Seznam bude
uveřejněn v připravovaném čísle 41 Informačních listů.
c) Výbor se zabýval dosud nevyužívanou možností uveřejnění informací o pořádání
odborných akcí, přednášek, seminářů na jednotlivých genetických pracovištích na
webových stránkách GSGM (knoll@mendelu.cz) pro širší odbornou veřejnost.
d) Příprava genetické konference 2014 v Praze (viz bod 5).
e) Výbor dosud neobdržel žádnou přihlášku do soutěže o Cenu GSGM. Navržená
opatření viz bod 6.
ad 2) Prof. Knoll zaslal zprávu o stavu účtu a konstatoval, že se zlepšila aktivita členské
základny v placení příspěvků. Na účtu společnosti za českou část GSGM je částka 27 804 Kč.
Výbor souhlasil s využitím části těchto prostředků na zlepšení grafické úpravy IL.
Za slovenskou část GSGM zprávu vypracuje doc. Slaninová a obě zprávy o hospodaření za
GSGM budou součástí obsahu Informačních listů č. 42.
ad 3) Výbor kladně hodnotil stoupající odbornou a grafickou úroveň IL zejména posledního
č. 40, jehož hlavní náplní byly články týkající se odkazu J.G. Mendela pro současnost a

hodnocení odborných akcí, pořádaných při příležitosti 190. výročí jeho narození. Součástí IL
byl odborný článek na téma I. Kováčikové, informace o činnosti RNA klubu (T. Mašek) a
představení historie a činnosti Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK (O. Šeda).
„Perličky ze školních lavic“ zaznamenané během pedagogické kariéry prof. J. Šmardou
z Biologického ústavu LF MU byly úsměvnou tečkou za obsahově zdařilým číslem 40.
Připravované nové číslo IL, jak uvedl redaktor prof. Šmarda, bude sestaveno ze tří
autoreferátů úspěšně obhájených disertačních prací na Ústavu experimentální biologie MU
z oblasti genetiky a molekulární biologie. Zařazování autoreferátů jako odborných článků v IL
bylo jedním z návrhů vzešlých z odpovědí členů na dotazník k činnosti GSGM v roce 2012.
Dále bude v připravovaném čísle IL uveřejněn aktuální seznam členů s uvedením evidenčního
čísla a pracoviště (zatím české části členské základny), výzva pro mladé vědecké pracovníky
k účasti v Soutěži o cenu GSGM pro rok 2014, a článek dr. Matalové o činnosti Mendeliana.
Redakční uzávěrka IL č. 41 je 31.5. 2013.
ad 4) Výbor jednomyslně přijal nového člena GSGM Dr. A. Šípka, Jr. z Ústavu biologie a
lékařské genetiky 1. LF UK. Po zařazení do seznamu členů GSGM mu bude zasláno
elektronicky členské číslo.
Výbor souhlasil s ukončením členství GSGM Dr. S. Rakouského na jeho vlastní žádost.
Dr. M. Mokrejš musí požádat o ukončení členství v GSGM písemně (viz Stanovy GSGM)
(dr. Mašek).
V roce 2012/13 bylo přijato 13 nových členů, ke dni 22. 5. 2013 má česká část GSGM 77
členů. Aktuální seznam zpracuje dr. Kočová a předá prof. Šmardovi, prof. Knollovi a členům
výboru. Seznam členů slovenské části bude upřesněn doc. Slaninovou.
ad 5) Dr. Kočová informovala výbor o stavu příprav genetické konference v roce 2014.
Termín konání konference – září 2014 (konkrétní datum bude upřesněno). Navrhovaný
odborný program bude zahájen historií vzniku a přehledem činnosti Katedry genetiky a
mikrobiologie UK za období padesáti let. Dále program bude sestaven z plenárních přednášek
předních českých a slovenských odborníků na aktuální témata, týkajících se oblastí genetiky a
molekulární biologie. Nedílnou součástí pak bude zařazení přednášky vítěze Soutěže o cenu
GSGM.
Zatím je diskutován výběr místa konání v Praze tak, aby splňovalo kritéria pro přednáškovou
činnost, ubytování, stravování a vyhovoval i po stránce ekonomické. Zatím je vytypováno
několik lokalit, v průběhu prázdninových měsíců bude provedeno poptávkové řízení a
upřesněn výběr (dr. Kočová, dr. Pospíšek).
Výbor konstatoval, že organizace a příprava konference pracovníky pořádající Katedry
genetiky a mikrobiologie UK probíhá podle plánu.
ad 6) Výbor dosud neobdržel žádnou přihlášku do Soutěže o cenu GSGM pro mladé vědecké
pracovníky a domnívá se, že jednou z příčin tohoto stavu je nízká informovanost. Výbor
navrhl, aby do připravovaných IL byla znovu vložena výzva k účasti v soutěži (dr.
Vojtíšková, viz příloha k zápisu).
Dr. Zelený z M.G.P. Zlín nabídl pomoc při přípravě informačního letáku, který bude
rozmístěn na potenciálně zainteresovaná pracoviště. Podmínky a Statut Ceny GSGM byl
uveřejněn v IL č. 40 a je umístěn na www. gsgm.cz.
Výbor vyzývá členy GSGM, aby o soutěži informovali na svých pracovištích a podpořili
aktivní účast svých mladých kolegů.

ad 7) Pozvání prof. Doškaře k účasti na jednání výboru GSGM přijal dr. O. Dostál, ředitel
Mendelova muzea MU. Výbor byl seznámen s pracovními návrhy týkajícími se spolupráce
muzea s GSGM. Jednalo by se zejména o možnost pořádat semináře a přednášky v prostorách
muzea (bez úhrady pronájmu). Ředitelství nabízí pro členy GSGM rovněž bezplatnou účast
na výstavách pořádaných MM a současně vítá odbornou pomoc při přípravě speciálních
výstav. V diskusi byly zmíněny možnosti pořádání kursů pro středoškolské učitele na aktuální
témata genetiky, udělení certifikátů GSGM o účasti apod.
Výbor navrhl připravit „Smlouvu o spolupráci“ do podzimu 2013 tak, aby spolupráce mohla
být oficiálně zahájena v příštím roce (prof. Doškař). Bylo konstatováno, že úzká spolupráce
za účasti členů GSGM z řad pracovníků Ústavu experimentální biologie a dalších odborníků
již řadu probíhá (viz zápis z jednání výboru GSGM ze dne 21. 11. 2012 (IL č. 40, str.3-4)).
Příští výborová schůze se bude konat v listopadu 2013. Pro zajištění maximální účasti členů
výboru na jednání budou v delším časovém předstihu navrženy nejméně tři termíny tak, aby
termín vyhovoval většině členů výboru.
Zapsala M. Vojtíšková
Příloha k zápisu:

VÝZVA

Soutěž o Cenu GSGM v roce 2014

Vážené kolegyně a kolegové,
v září 2014 se uskuteční genetická konference v Praze, jejíž nedílnou součástí je prezentace
odborných výsledků studentů a mladých vědeckých pracovníků. Výbor GSGM při této
příležitost vyhlásil již pátý ročník Soutěže o cenu GSGM dotovanou společností M.G.P. s.r.o.
Zlín finanční částkou 2000 EUR. Statut Ceny GSGM a veškeré další informace jsou
k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.gsgm.cz).
Výbor vyzývá všechny své členy a další pedagogické a vědecké pracovníky, aby podpořili
účast svých mladších kolegů v soutěži o cenu GSGM, kterým se tak nabízí možnost získat
prestižní ocenění genetické společnosti GSGM a prezentovat výsledky své výzkumné činnosti
na genetické konferenci.
Přihlášky do soutěže se přijímají do 30. dubna 2014 na adrese:
Výbor Genetické společnosti Gregora Mendela
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno
Výbor GSGM

