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OZNÁMENÍ VÝBORU GSGM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zápis ze sch ůze výboru Genetické spole čnosti Gregora Mendela, z.s., konané dne 

8.12.2016 v Brn ě 
 
Přítomni: Doškař, Holá, Mašek, Miadoková, Nešvera, Slaninová, Relichová, Šeda, 
Šmarda, Tomáška, Zadražil 
Omluveni: Čellárová, Kočová, Knoll, Zelený 
 
Program schůze: 
 
1. Informace o činnosti společnosti od minulé schůze 
2. Projednání záležitostí spojených s registrací spolku (sídlo spolku a s tím související 
povinnosti). 
3. Informace o konečné podobě, procesu schvalování a registraci nových stanov 
4. Zhodnocení náplně posledního čísla IL a projednání obsahu dalších čísel 
5. Informace o stavu členské základny 
6. Zhodnocení 2. ročníku Edukačního semináře a projednání případných návrhů na 
další podobně zaměřené akce 
7. Plán akcí GSGM na další období 
8. Různé 
 
ad 1) Schůzi zahájil prof. Doškař stručnou zprávou o činnosti GSGM za období od minu-
lé schůze. Hlavní akcí bylo uspořádání Edukačního semináře 26.5.2016 v Mendelově 
muzeu v Brně (viz dále bod 6), dále bylo zorganizováno hlasování o změně stanov 
spolku (viz dále bod  3) a proběhla jednání s vedením Masarykovy univerzity (MU) o 
administrativních záležitostech spojených se sídlem GSGM (viz dále bod 2). 
 
ad 2) Prof. Doškař informoval členy výboru o důvodech, proč potvrzení stávající kore-
spondenční adresy/sídla GSGM ze strany MU nabralo určité zpoždění. Konstatoval 
nicméně, že v posledních dnech došlo k pozitivnímu posunu v těchto jednáních a v nej-
bližší době očekává od vedení MU potvrzení všech nezbytných dokumentů souvisejících 
s touto záležitostí, které poté do konce roku 2016 předá na příslušné úřední orgány 
(podle zákonné povinnosti). Informoval také, že očekávaný poplatek MU za použití 
stávajícího sídla spolku by neměl převýšit 5000 Kč, což společnost momentálně 
finančně nijak zvlášť nezatíží. Navrhl nicméně, že zahájí předběžná jednání s ředitelem 
Mendelova muzea v Brně, Dr. Dostálem, o případné možnosti přesunout sídlo GSGM do 
této instituce. Přítomní členové výboru s návrhem souhlasili. 
 
ad 3) Dr. Holá v zastoupení nepřítomné dr. Kočové informovala výbor o průběhu schva-
lování nové podoby stanov GSGM, které společně připravily. V souladu s dosud platný-
mi stanovami proběhly všechny příslušné kroky, různé pozměňovací návrhy předložené 
členy GSGM byly do nové podoby stanov zapracovány, stanovy byly předloženy valné-
mu shromáždění GSGM, které je 26.5.2016 na svém usnášeníschopném jednání schvá-
lilo, a poté byly předloženy plénu GSGM. Dr. Kočová a doc. Slaninová zorganizovaly 
hlasování o jejich schválení/neschválení v české, resp. slovenské části pléna společnos-
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ti. Celkem pro novou podobu stanov hlasovalo 74 členů ze 123, což je 60,2 %, proti ne-
hlasoval žádný člen GSGM. Nová podoba stanov GSGM tedy byla právoplatně schvále-
na a tyto stanovy nabývají platnosti dnem 1.1.2017. 
 
ad 4) Prof. Doškařem byla pozitivně hodnocena vysoká úroveň grafické podoby 
posledního čísla IL. Prof. Šmarda informoval o přípravě nadcházejícího čísla, pro které 
má již připraveno nebo přislíbeno několik příspěvků (jeden autoreferát obhájené doktor-
ské dizertační práce z MU, informace o akcích pořádaných Mendelianem, které během 
uplynulé části roku proběhly, od dr. Matalové). Zveřejněn bude i seznam všech členů 
GSGM, dále oznámení o soutěži GSGM, která bude vypsána po dohodě s dr. Zeleným 
v souvislosti s pořádáním pravidelné konference GSGM, která se uskuteční v r. 2018 
v Bratislavě (viz dále bod 8), oznámení o konání třetího ročníku Edukačního semináře 
(viz dále bod 7) a oznámení o očekávaném novém vydání českého překladu vysoko-
školské učebnice genetiky (viz dále bod 8). Prof. Doškař kromě toho osloví dr. Dostála 
z Mendelova muzea v Brně s žádostí o krátký příspěvek na téma akcí pořádaných tímto 
muzeem v uplynulém období, případně i stručné historie vzniku Mendelova muzea. Prof. 
Šmarda zároveň požádal přítomné členy výboru a redaktory IL o další příspěvky (byly 
přislíbeny další autoreferáty z PřF, resp. LF UK v Praze, případně PriF UK v Bratislavě, 
dále „perličky ze školních lavic“ na základě zkoušek z genetiky na PřF UK v Praze). 
Všechny příspěvky budou dodány do konce roku 2016. 
 
ad 5) Výbor byl informován o aktuálním stavu členské základny a bylo konstatováno, že 
seznam členů GSGM zveřejněný na webových stránkách společnosti je k datu 
8.12.2016 aktuální. Od minulé schůze byla výboru doručena jedna nová přihláška z ČR 
za člena společnosti, kterou podal ing. Svatopluk Kovařík. Výbor tuto přihlášku jedno-
myslně schválil a bude zajištěno zařazení nového člena do databáze. Doc. Slaninová 
rámcově informovala o některých změnách členské základny GSGM v SR, aktualizaci 
seznamu nových členů připraví ve spolupráci s dr. Kočovou.  
 
ad 6) Prof. Doškař velmi pozitivně zhodnotil 2. ročník Edukačního semináře, který 
proběhl 26.5.2016 v Mendelově muzeu v Brně a který po organizační stránce ve 
spolupráci s ředitelem tohoto muzea, dr. Dostálem, zorganizoval prof. Tomáška. Kromě 
výborné úrovně semináře po obsahové stránce velmi pozitivně zhodnotil i jeho celkový 
bezproblémový průběh včetně zajištění občerstvení a organizace obědové pauzy. Všich-
ni účastníci tohoto semináře byli s jeho průběhem spokojeni. Prof. Tomáška konstatoval, 
že některé poznatky a závěry, které ze semináře vyplynuly, se na PriF UK v Bratislavě 
již snaží zavádět do praxe a implementovat do příslušných studijních plánů. 
 
ad 7) V návaznosti na předchozí bod prof. Doškař informoval o konání třetího ročníku 
Edukačního semináře pořádaného GSGM, opět ve spolupráci s Mendelovým muzeem. 
Datum konání tohoto semináře je již dohodnuto na pátek 26.5.2017. Poté předal slovo 
prof. Tomáškovi, který informoval o tom, že třetí ročník tohoto semináře by měl být 
zaměřen na doktorské studium genetiky a příbuzných oborů na různých univerzitách 
v ČR a SR. Zazněly různé náměty na obsahovou náplň semináře (je doktorské studium 
skutečně třetím stupněm vzdělávání nebo jen výzkumnou prací?, kurzy či letní školy po-
řádané specificky pro doktorandy, kritéria používaná při státních doktorských zkouškách, 
podoba doktorské dizertační práce, další podmínky, které musejí studenti splnit před 
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získáním titulu Ph.D. – jazyková zkouška, zahraniční stáže …, maximální doba studia a 
případné poplatky spojené s nadstandardní dobou studia, zkušenosti doktorských stu-
dentů se získáváním vlastních grantů, s pobytem v zahraničí, atd.). Prof. Tomáška při-
slíbil, že vytvoří souhrn předběžných námětů tohoto typu a rozešle je kontaktním oso-
bám na různých vysokých školách, které se aktivně účastnily již minulých ročníků edu-
kačního semináře. Poté dojde k dalšímu upřesnění obsahové náplně semináře a kon-
krétních osob, které na něm vystoupí. Opět by se mělo jednat o dva bloky, dopolední (ze 
strany „organizátorů“ doktorského studia) a odpolední (ze strany studentů). 
 
ad 8) Prof. Zadražil navrhl udělit čestné členství v GSGM dr. Anně Matalové za značné 
zásluhy o propagaci Mendelova jména. Prof. Šmarda přislíbil, že tento návrh s dr. Mata-
lovou projedná a pokud bude její odezva kladná, výbor přistoupí k hlasování o udělení 
čestného členství podle platných stanov GSGM. 

Prof. Miadoková požádala výbor GSGM o uvolnění z funkce, nahradí ji dr. Ševčo-
vičová. Tento návrh byl přítomnými členy výboru jednomyslně schválen. 

Prof. Tomáška informoval o tom, že konference GSGM v r. 2018 se bude velmi 
pravděpodobně konat v září. Zároveň informoval i o tom, že 13.12.2016 na PrF UK 
v Bratislavě proběhne nultý ročník nové ceny určené na podporu genetiky v SR, tzv. 
Ceny dr. Sedlárové-Rabanové. Tuto cenu finančně podporuje manžel této (bohužel již 
zesnulé) významné osobnosti slovenské genetiky.  

Dr. Mašek navrhl, aby podmínky soutěže o cenu GSGM byly rozšířeny o povin-
nost žadatelů napsat krátký příspěvek (ať už formou stručného literárního přehledu typu 
„vhled do daného oboru“ nebo informací o průběhu vlastního výzkumu) o výzkumném 
tématu, kterému se věnují, do IL GSGM. Dr. Holá navrhla otevřít soutěž i nečlenům 
GSGM, dr. Mašek tento návrh doplnil o podmínku afiliace žadatele k některému praco-
višti v ČR nebo SR. Oba návrhy byly přítomnými členy výboru schváleny a prof. Šmarda 
podle toho upraví informaci o vyhlášení soutěže v prosincovém čísle IL 2016. 

Prof. Relichová informovala o tom, že brněnský kolektiv připravuje překlad 7. 
vydání Snustadovy Genetiky (tj. 2. české přepracované vydání), což bylo řadou přítom-
ných členů výboru komentováno velmi pozitivně. Vydání se závazně očekává na jaře r. 
2018, je možné, že by případný křest knihy mohl být spojen i s pořádáním 3. ročníku 
edukačního semináře, ale to bude nutné ještě upřesnit. 

Prof. Doškař požádal přítomné členy výboru o informace o různých akcích, které 
by členy společnosti mohly zajímat; tyto informace budou vyvěšovány na webových 
stránkách GSGM a dr. Kočová je bude i nadále všem členům společnosti rozesílat 
elektronickou poštou (informace tedy mohou být posílány rovnou na její e-mailovou 
adresu). 

 
Zapsala: D. Holá 
 
 
 
 
 
 
 

 


