Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela
konané dne 4. 12. 2014 v Brně v Univerzitním kampusu v Bohunicích

Přítomni: Doškař, Mašek, Nešvera, Relichová, Šmarda, Slaninová, Tomáška, Zelený,
Knoll, Kočová
Omluveni: Šeda, Angelis, Zadražil, Miadoková, Malachová, Kormuťák

Program schůze:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru společnosti, zpráva o činnosti výboru za
uplynulé období (červen – listopad 2014)
2. Zhodnocení posledního čísla IL, projednání obsahu následujícího čísla a příprava
náplně dalších čisel
3. Zhodnocení konference GSGM
4. Schválení nových přihlášek za člena GSGM a zařazení nově přijatých členů do
evidence
5. Projednání dalšího kola soutěže o cenu GSGM, případné změny pravidel
udělování této ceny
6. Projednání výsledků voleb do výboru GSGM na období 2015-17
7. Plán akcí GSGM na další období
8. Různé
ad 1)
Schůzi zahájil prof. Doškař uvedením jednotlivých bodů programu. Nejprve stručně
probral zápis z minulé schůze výboru a konstatoval, že úkoly, které byly na minulé
schůzi stanoveny a formulovány v zápisu byly splněny. Jednalo se zejména o
přípravu genetické konference, hodnocení prací přihlášených do soutěže o cenu
GSGM, přípravu voleb do výboru společnosti na období 2015 – 2017 a dokončení a
vydání nového čísla IL. Všechny tyto úkoly jsou zásadního významu pro činnost
společnosti, představují značné časové a organizační nasazení jednotlivých členů
společnosti, kteří je zajišťovali, a všechny byly beze zbytku splněny.
ad 2)
Tradičně byla velmi kladně hodnocena vysoká úroveň posledního čísla IL a
maximální úsilí, které přípravě a konečné podobě věnuje prof. Šmarda. Ten poté
představil nově připravené číslo IL, které bude obsahovat příspěvek Mgr. Ines
Kováčikové, Ph.D., která vyhrála cenu GSGM, dva příspěvky Ph.D. studentů, kteří
úspěšně obhájili svoje doktorské dizertační práce a některé další zajímavé příspěvky.
Požádal přítomné členy výboru o náměty pro další čísla, zejména o upravené
autoreferáty úspěšně obhájených doktorských dizertačních prací, které se staly
nedílnou součástí IL a představují kvalitní odborné příspěvky v IL.

ad 3)
Prof. Doškař zhodnotil velmi pozitivně konferenci GSGM, která se uskutečnila v září
v Průhonicích u Prahy. Konstatoval, že program konference s plenárními
přednáškami a kratšími příspěvky byl na vysoké úrovni. Plenární přednášky pronesli
přední odborníci vědy a krátké přednášky představili zejména doktorandi a mladí
vědečtí pracovníci. K celkovému úspěchu konference přispěla zejména vysoká účast
a zájem mladých odborníků z různých oblastí genetiky. Doprovodný program, včetně
udělení cen za nejlepší přednášky a postery a veškeré konferenční zázemí zhodnotil
předseda společnosti jako nadstandardní. Obecně se konference těšila velkému
zájmu odborníků a organizování těchto akcí bude patřit k prioritním činnostem
společnosti i v budoucnu.
Na závěr poděkoval prof. Doškař organizátorům za perfektní přípravu a zvládnutí
konference, která byla nejdůležitější akcí genetické společnosti v roce 2014.
ad 4)
Prof. Knoll a doc. Slaninová informovali o stavu účtů společnosti a konstatovali, že
příjmy a výdaje jsou vyrovnané, společnost hospodaří v souladu s pravidly
hospodaření neziskových organizací. Stav účtu je pozitivní, finance budou využity na
vydávání IL a na podporu připravovaných seminářů.
Dále byly projednány nové přihlášky za člena genetické společnosti. Za období od
minulé schůze výboru GSGM bylo doručeno 6 přihlášek z ČR a 2 přihlášky ze SR,
které podali Mgr. Alexandr Sember, Ing. Matúš Hornáček, Mgr. Jiří Pergner, Ing.
Alena Jurčeková, Ing. Čeněk Horecký, Ing. Eliška Horecká, RNDr. Vladimíra
Džugasová, Ph.D. a RNDr. Regina Sepšiová, Ph.D.. Všechny přihlášky byly
jednomyslně schváleny a nově přijatí členové budou zařazeni do evidence.
ad 5)
Výbor se dále zabýval vyhlášením dalšího kola soutěže o cenu GSGM, kterou
tradičně věnuje firma M.G.P. Zlín. Dr. Zelený navrhl věnovat hned od počátku
vyhlášení soutěže náležitou pozornost propagaci této akce, aby byl zajištěný co
možná nejvyšší počet přihlášek. Byl diskutovaný návrh několika členů výboru na
rozdělení ceny na 3 části, což by mohlo představovat další pozitivní motivaci pro
vyšší účast v soutěži. Dr. Mašek dále navrhl změnu pravidel udělování této ceny tak,
aby podmínkou nebylo členství v GSGM. Soutěž by byla otevřená i pro širší okruh
mladých vědeckých pracovníků. Dr. Kočová navrhla v novém výboru jmenovat člena,
který by byl koordinátorem soutěže a odpovídal za celý průběh příprav, propagaci a
konečnou realizaci soutěže. Prof. Tomáška dále navrhl kromě stávající možnosti
přihlášení se do soutěže také možnost nominace vhodného adepta na cenu. Návrh
by pak mohl podávat nejen sám pracovník, který splňuje dané požadavky, ale také
školitel, popř. vedoucí odborný pracovník. Všichni přítomní členové výboru souhlasili

s navrženými změnami a na dalším jednání výboru GSGM bude vyhlášení nového
kola soutěže dopracováno do konečného znění.
ad 6)
Předseda volební komise RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. vyhlásil výsledky voleb do výboru
GSGM na období 2015 – 2017. Do nového výboru byli, v pořadí podle počtu
získaných hlasů, zvoleni: Doškař, Šmarda, Kočová, Zadražil, Relichová, Miadoková,
Zelený, Tomáška, Slaninová, Knoll, Nešvera, Šeda, Holá, Mašek, Čellárová. Nový
výbor bude uvedený do funkce na jarním zasedání, na kterém budou jednotliví
členové zvoleni do svých funkcí. Do té doby bude vykonávat činnost stávající výbor.
ad 7)
Prof. Doškař připomněl nabídku Mendelova muzea v Brně týkající se možnosti využít
prostory muzea pro organizování odborných seminářů genetické společnosti. V této
souvislosti se prof. Tomáška vrátil ke svému návrhu z minulého jednání výboru
GSGM uskutečnit seminář zástupců různých univerzit z ČR a SR, který by byl
věnovaný formám a obsahu výuky genetiky na vysokých školách a výměně
zkušeností v této oblasti. Termín semináře byl předběžně stanovený na druhou
polovinu května 2015. Prof. Doškař osloví vedení Mendelova muzea a dohodne
vhodný termín. Poté budou osloveni odborníci a zástupci jednotlivých univerzit, kteří
by se podíleli na přípravě semináře. Jednalo by se zejména o prezentaci výuky
genetiky na jednotlivých fakultách v magisterském stupni studia, z níž by v navazující
moderované diskuzi mohly vyplynout možnosti propojení výuky, hostující
přednáškové kurzy na základě existujících nebo nových bilaterálních smluv,
programu Erasmus, apod.. Koordinátorem této akce byl pověřený prof. Tomáška ve
spolupráci s doc. Slaninovou. Po ustavení nového výboru budou vytýčeny další cíle a
úkoly pro nadcházející období.
ad 8)
Prof. Tomáška informoval výbor o přípravě slovenské publikace „Klasické
experimenty v genetice“, která by studentům poskytla ucelený přehled klasických
objevů v genetice, k nimž se dospělo na základě provedených experimentů. V této
souvislosti požádal, zda by bylo možné pokrýt náklady spojené s vydáním této
publikace ze slovenského účtu GSGM. Přítomní členové výboru s žádostí souhlasili.
Prof. Tomáška dále požádal výbor o zvážení skutečnosti, zda by bylo možné
posunout termín konání další genetické konference, která by se měla uskutečnit
v Bratislavě z původně plánovaného roku 2017 až na rok 2018. Důvodem je 50.
výročí založení Katedry genetiky Univerzity Komenského v Bratislavě, které připadá
na rok 2018. Pro organizátory by bylo přínosné a žádoucí, spojit s tímto výročím i
pořádání genetické konference GSGM. Přítomní členové výboru souhlasili.
Zapsala: M. Kočová

