
Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, která se konala  
dne 29.11. 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, Mašek, Miadoková,Relichová, Slaninová, Šeda, 
Šmarda, Vojtíšková, Zadražil, Zelený 
 Za volební komisi: Řepková 
 
Omluveni: Angelis  (dodatečně), Čellárová, Malachová, Kormut´ák, Nešvera, Tomáška 
 
Program schůze: 
 

1. Výsledky voleb do výboru GSGM na příští funkční období 
2. Informace o činnosti výboru za uplynulé období 
3. Zhodnocení genetické konference GSGM konané v v září t.r. v Lednici 
4. Zhodnocení náplně posledního čísla IL  a příprava dalšího čísla  
5. Projednání přijetí nových členů GSGM 
6. Volba funkcionářů výboru GSGM 
7. Plán činnosti na další období 
8. Různé 

 
ad 1) Schůzi zahájil prof.Doškař, který přivítal členku volební komise doc. Řepkovou a 
omluvil nepřítomné členy výboru.  
Volební komise pracovala ve složení doc. Řepková a  dr. Lízal (ÚEB PřF MU, Brno). 
Zpráva volební komise| o výsledcích voleb do výboru GSGM na funkční období 2012 -2014: 
Hlasovací lístek zaslalo celkem 36 voličů 
Všechny hlasovací lístky byly platné 
Nadpoloviční  většinu hlasů získali tito navržení kandidáti (uvedeni bez titulů): 
Doškař, Knoll, Kočová, Malachová, Mašek, Miadoková, Relichová,Slaninová, Šeda, Šmarda, 
Tomáška, Vojtíšková, Zadražil, Zelený, Angelis, Čellárová, Kormuťák, Nešvera. 
Do výboru byli zvoleni tři noví členové: Mašek, Šeda, Tomáška 
 
ad 2) Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl prof. Doškař, ve stručném znění je 
zařazena do obsahu IL č. 38 a byla přednesena na Valném shromáždění společnosti GSGM, 
konaném dne 15.9.2011 v rámci genetické konference v Lednici. 
V přednesené zprávě  byla  velmi kladně zhodnocena stoupající obsahová a grafická stránka 
IL díky  aktivnímu přístupu  hlavního redaktora   prof. Šmardy, dále byla vyzdvižena inovace  
www stránek společnosti GSGM zásluhou prof. Knolla, stejně tak doplnění elektronických 
adres členů, kterého se výborně zhostila dr. Kočová. Stěžejním bodem činnosti výboru GSGM 
byla příprava konference v  Lednici (zhodnocení uvedeno v IL č. 38).  
Ze zprávy o hospodaření  (prof. Knoll, doc. Slaninová) bylo konstatováno, že účet společnosti 
je vyrovnaný, přestože placení členských příspěvků je liknavé. 
Za uplynulé období byli přijati 3 noví členové GSGM.  
 
ad3) Zhodnocení genetické konference GSGM, konané v září 2011 v Lednici se ujal prof. 
Zadražil a bude uveřejněno v IL č.38. Lze konstatovat, že genetické konference mají 



stoupající úroveň jak po stránce odborné, zastoupené plenárními přednáškami předních  
specialistů v daném odvětví genetiky, tak po stránce presentace mladých pracovníků formou 
plakátových sdělení a také po stránce organizační. Výbor jednomyslně kladně zhodnotil  a 
poděkoval za práci na přípravě,  podílu na průběhu konference a organizaci,  jak  brněnským 
členům výboru, tak studentům společnosti Biomania. Součástí konference byla také soutěž 
mladých pracovníků o Cenu GSGM dotovanou firmou M.G.P. Zlín, kterou získal doc. Šeda 
za soubor prací  na téma „Ekogenomické aspekty metabolického syndromu“. 
 
ad 4) Výbor prostřednictvím Informačních listů popřál svému čestnému členovi doc. Ing. 
RNDr. Vítězslavu Orlovi, DrSc k jeho životnímu jubileu hodně zdraví, životního elánu a 
optimismu.  
Obsahem připraveného čísla   IL  č. 38 jsou  příspěvky z plenárních přednášek, které zazněly 
na konferenci, včetně příspěvku výherce Ceny GSGM. Zhodnocení průběhu jednání a 
odborné úrovně konference se ujal  prof. Zadražil.  
V následujícím čísle IL č. 39  budou mj. uvedeny výsledky voleb do výboru GSGM a autory  
připravené příspěvky z dalších přednášek, které zazněly na konferenci. 
 
Ad 5) Výbor jednomyslně odsouhlasil přijetí nového člena GSGM  Mgr. Z. Bayerové 
z Ústavu genetiky FVL Brno.  
 
ad 6) Volba jednotlivých členů výboru do funkcí proběhla veřejným hlasováním. 
 
Výbor GSGM bude dále  pracovat v uvedeném složení : 
 
předseda: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.  
 
čestný předseda : prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. 
 
místopředsedové: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. 
                             prof. RNDr. Lubomír Tomáška, DrSc. 
                             prof.  RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. 
 
Redaktoři IL :      prof.  RNDr. Jan Šmarda, CSc. 
                             hlavní redaktor 
                             doc. RNDr. Kateřina Malachová,CSc. 
                             prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc. 
                             doc.  MUDr. Ondřej Šeda, PhD. 
 
Hospodáři :          prof. RNDr. Aleš Knoll, PhD. 
                             doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
 
Tajemnice:           RNDr. Marie Vojtíšková, CSc. 
                             RNDr. Marie Kočová, CSc. 
                                      
 
Revizoři účtů:      prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.       
                            RNDr. Andrej Kormut´ák, DrSc. 
                            RNDr. Tomáš Mašek, PhD. 
                            RNDr. Jan Nešvera, CSc. 
 



Členové výboru:           RNDr. Karel J. Angelis, CSc. 
                                      RNDr. Karel Zelený, CSc. 
 
ad 7) Činnost výboru GSGM v následujícím období bude zaměřena zejména na: 

a) zajištění  vysoké odborné úrovně obsahu  Informačních listů 
b) průběžnou aktualizaci www stránek společnosti 
c) nábor nových členů, zejména z řad mladých vědeckých a pedagogických pracovníků 
d) zvýšení aktivity členské základny (přispěvky do Informačních listů, účast na akcích, 

pořádaných pod záštitou GSGM, např.  přednášky, semináře, konference, zapojení 
se do voleb, včasné placení členských příspěvků).  

e) přípravu genetické konference v roce 2014 konané při příležitosti 55. výročí založení 
Katedry genetiky a mikrobiologie PřF  UK Praha. 

 
ad 8) Různé:  
Výbor GSGM připraví a rozešle všem členům dotazník, týkající se činnosti společnosti 
GSGM v nadcházejícím období, zhodnotí  došlé náměty  a návrhy činnosti po diskusi zařadí 
do plánu činnosti (termín leden 2012). 
 
Výbor na základě získaných zkušeností z posledních voleb zváží možnosti a podmínky 
tajného hlasování elektronicky pro zajištění vyššího podílu aktivní účasti členů na volbách. 
 
 Výbor upozorňuje na zvyšující se náklady pro tisk IL (hrazeno  dosud především 
sponzorskými dary) a proto zvažuje distribuci jen pravidelně platícím členům.   
 
V roce 2012 bude  20. výročí  založení společnosti GSGM, zpětný pohled a zhodnocení  
činnosti připraví prof. Zadražil  ve spolupráci s členy výboru (termín konec února 2012). 
 
Ke 190. výročí  od narození J.G. Mendela (1822-1884) v roce 2012 připraví  prof. Relichová 
článek, týkající se grafologického rozboru písma autora. 
 
Na závěr jednání, prof. Doškař popřál všem  členům výboru hodně pracovního elánu  
v nadcházejícím  období   (2012 -2014)  a současně poděkoval dr. Zelenému z firmy M.G.P. 
Zlín za sponzorské aktivity pro zajištění činnosti společnosti GSGM. 
 
Zapsala: M. Vojtíšková                                              
                                         
  
 


