Zápis ze schůze výboru genetické společnosti Gregora Mendela, která se konala
dne 25.5. 2011 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, Nešvera, Relichová,
Slaninová, Šmarda, Vlček, Vojtíšková
Omluveni: Miadoková, Pikálek, Zadražil, Zelený
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o činnosti výboru od poslední schůze (listopad 2010)
Zhodnocení obsahu minulého čísla IL č. 37 a příprava dalšího čísla
Projednání aktuálního stavu přípravy konference GSGM 2011 v Lednici
Vyhodnocení předložených návrhů do soutěže mladých pro udělení ceny GSGM
Různé

ad 1) + 3) Schůzi zahájil prof.Doškař a omluvil nepřítomné členy výboru.
Činnost výboru v uplynulém období: Pokračovala intenzivní organizační činnost na zajištění
konference GSGM v Lednici v září 2011. Jednání výborové schůze se zúčastnili dva zástupci
studentské společnosti Biomania (Reichman, Škoda), která se podílí na technickém zajištění
konference GSGM.
Byl sestaven program konference zaměřený na aktuální problematiku v oblasti genetiky a
molekulární biologie, byli pozvání přední odborníci k plenárním přednáškám (Bártová,
Hampl, Hořínová, Kejnovský, Krajčovič, Piršel, Pospíšek, Tomáška, Vyskot).
Veškeré informace o konání konference, programu, registraci on line byly zveřejněny na
internetových stránkách GSGM http://www.gsgm.cz/ a přímo na stránkách společnosti
Biomania http://www.biomania.cz/gsgm2011/ .
Členové GSGM byli individuálně informováni o konání konference elektronicky nebo
dopisem s odkazem na internetové stránky GSGM.
Studenti ze společnosti Biomania informovali o aktuálním stavu organizačních příprav
konference (25.5.2011):
a) Jednání konference se aktivně zúčastní zástupci sponzorujících firem (Eppendorf,
Schoeller, Biorad, Scintila s.r.o., Bioconsult, Roche s.r.o., Trigon–plus, Genetica)
přednáškou nebo výstavkou se zařazením do programu konference.
b) Dosud přihlášených účastníků 18, členové výboru byli požádáni, aby vyzvali na
svých pracovištích k aktivní účasti na konferenci zejména mladé spolupracovníky a
studenty.
c) Byly připraveny a vytištěny plakáty A4 (Biomania) o konání konference GSGM.
Členové výboru zajistí jejich rozeslání na různá pracoviště, zabývající se genetikou a
molekulární biologií.
d) Výbor byl přítomnými zástupci společnosti Biomanie seznámen s finanční kalkulací
konference.
e) Doc. Slaninová žádala podrobnější informace o výši konferenčního poplatku,
pozastavila se nad znevýhodněním členů GSGM, vzhledem k tomu, že výše poplatku
je stejná pro členy i pro nečleny společnosti. Prof. Doškař uvedl, že výše poplatku

f)

g)
h)
i)

byla stanovena na základě předběžné kalkulace tak, aby byla finančně co
nejvýhodnější pro všechny přihlášené účastníky.
Doc. Slaninová dále upozornila na nejednoznačnou informaci o cenách za ubytování
(jedno – dvoulůžkové pokoje, Zámecký hotel nebo Penzion). Informace o ubytování
bude upřesněna na internetových stránkách v nejkratším termínu (provedou zástupci
Biomanie).
Uzávěrka přihlášek a souhrnů bezpodmínečně do 14. 7. 2011.
Sborník bude obsahovat program konference, souhrny přednášek a plakátových
sdělení, informace o lednickém areálu. Sborník bude evidován pod ISBN.
Členové výboru zhodnotili aktuální stav příprav konference s výše uvedenými
připomínkami.

Ad 2) Členové výboru velmi kladně zhodnotili obsah a odborné články uveřejněné v
posledním čísle IL č 37, stejně tak i kvalitní a nápaditou grafickou úpravu.
Prof. Šmarda informoval o předběžném obsahu připravovaného čísla, které se bude týkat:
a) životního jubilea Doc. Ing. V. Orla, DrSc,
b) zhodnocení průběhu konání konference GSGM v září 2011,
c) uvedení rozšířených referátů z vybraných plenárních přednášek a článek výherce Ceny
GSGM, která bude udělena v rámci jednání konference.
Redakční uzávěrka IL č. 38 bude 10. října 2011.
Ad 4) Vyhodnocení předložených návrhů do soutěže mladých pro udělení ceny GSGM
s finanční odměnou ve výši 2000EUR od sponzorující firmy M.G.P. s.r.o. Zlín.
Do soutěže v prodlouženém termínu do 15. dubna 2011 byly podány tři přihlášky doložené
publikovanými vědeckými pracemi v posledních třech letech před podáním přihlášky do
soutěžního kola. Výbor byl s odborným obsahem všech tří přihlášek seznámen. Bylo
konstatováno, že jedna přihláška neodpovídá statutu ceny GSGM (autor nebyl členem
GSGM) a z toho důvodu byla přihláška vyřazena. Výbor genetické společnosti dále pečlivě
zhodnotil vědecký obsah zbývajících dvou přihlášek a na návrh odborné posuzovatelské
komise ve složení prof. Doškař, prof. Šmarda, prof. Vlček, která kladně
zhodnotila dlouhodobý významný vědecký přínos autora v oblasti výzkumu geneticky
podmíněných metabolických poruch udělila cenu GSGM za období 2008 -2010, doc. O.
Šedovi, Ph.D. Členové výboru jednomyslně souhlasili s rozhodnutím komise.
Prof. Doškař zašle písemné oznámení výherci ceny GSGM (doc. O. Šedovi) s informací o
povinnosti autora přednést plenární přednášku v rámci konference v Lednici a současně
uveřejnit anotaci přednášky ve sborníku konference.
5) Různé:
Prof. Knoll upozornil, na základě vypracovaného přehledu placení členských příspěvků členů
GSGM, že úhrada je velmi liknavá a počet zaplacených příspěvků pro rok 2011 je velmi
nízký.
Dr. Kočová informovala výbor o doplnění seznamu elektronických adres členů GSGM a o
přihláškách tří nových členů se současným přidělením členských čísel (variabilní symbol pro
placení čl. příspěvků) : Mráz (115), Šmardová (116), Rotlová (117).
Na závěr jednání, prof. Doškař oznámil zahájení příprav voleb nového výboru GSGM.
Prof. Vlček do širší kandidátky navrhuje prof. Tomášku, který s nominací vyslovil souhlas.
Zapsala: M. Vojtíšková

