
Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela 
konané dne 19. 5. 2014 v Brně v Univerzitním kampusu v Bohunicích 

 

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

Omluveni: Šeda, Angelis 

 

Program schůze:  

1) Kontrola zápisu z minulé schůze výboru společnosti, zpráva o činnosti výboru za 
uplynulé období 
2) Zhodnocení náplně IL č. 42 a příprava dalšího čísla 
3) Detailní informace o průběhu příprav Genetické konference GSGM, která se bude 
konat 24. - 26. září 2014 v Průhonicích u Prahy.   
4) Zpráva hospodářů  o stavu účtů a placení členských příspěvků 
5) Projednání nových přihlášek za člena GSGM a zařazení nově přijatých členů do 
evidence  
6) Aktuální stav přihlášek do soutěže o Cenu GSGM 
7) Různé 

 

ad 1)  

Schůzi zahájil prof. Doškař, který uvedl jednotlivé body programu. Zhodnotil plnění 
úkolů vyplývajících ze zápisu z minulé schůze výboru společnosti a konstatoval, že 
většina úkolů byla splněna, některé trvají a jejich plnění bude průběžně kontrolováno.  

Prof. Doškař zhodnotil zejména dosavadní spolupráci s Mendelovým muzeem, která 
se rozvíjí v souladu s podepsaným memorandem. Je pozvaný na jednání s vedením 
muzea o rozvoji další spolupráce. Na jednání bude mimo jiné diskutován návrh na 
pravidelné zasílání nových publikací a dalších odborných materiálů, které budou k 
dispozici návštěvníkům Mendelova muzea v nově zakládané knihovně. Všichni 
členové společnosti obdrželi volnou vstupenku do muzea. Dosavadní spolupráci 
zhodnotili přítomní členové výboru jako slibně se rozvíjející (zodpovídá Doškař). 

ad 2) 

Opět byla velmi kladně hodnocena vysoká úroveň IL a maximální úsilí, které přípravě 
a konečné podobě věnuje prof. Šmarda. Pro nadcházející i další číslo IL obdržel 
autoreferáty úspěšně obhájených doktorských dizertačních prací. V připravovaném 
čísle IL, jehož uzávěrka je v polovině června, bude dále zveřejněna informace o 
soutěži GSGM a informace o nadcházející konferenci (zodpovídá Šmarda, Doškař, 
Kočová). 



 

ad 3) 

Přítomní členové výboru z Prahy informovali o stavu příprav genetické konference, 
která se uskuteční 24. – 26. září 2014 v konferenčním centru FLORET v Průhonicích 
u Prahy. Byl představen program konference se zvanými přednáškami a dosud 
nespecifikovanými příspěvky mladých vědeckých pracovníků a studentů. Byly 
diskutovány další detaily související s přípravou a průběhem konference, možnosti 
ubytování, apod. Bylo konstatováno, že příprava konference probíhá uspokojivě a 
v souladu s předem představeným plánem. Členové organizačního výboru 
konference vznesli požadavek, aby všichni členové výboru společnosti přispěli 
aktivně na svých domovských institucích k maximální propagaci této akce a pomohli 
zajistit vysokou účast zejména z řad studentů, doktorandů a mladých vědeckých 
pracovníků. Plenární přednášky přednesou významní odborníci z různých oblastí 
genetiky a všichni účastníci konference budou mít jedinečnou možnost získat 
aktuální informace a představit a diskutovat na tomto fóru svůj výzkum. Všichni 
přítomní členové výboru obdrželi informační letáky konference s hlavními body 
programu pro zveřejnění na svých pracovištích a dalších spřátelených pracovištích. 
Všichni přislíbili maximální pomoc při propagaci konference. 

ad 4) 

Prof. Knoll a doc. Slaninová informovali o aktuálním stavu účtů společnosti. Příjmy a 
výdaje jsou vyrovnané, společnost hospodaří v souladu s pravidly hospodaření 
neziskových organizací. Zlepšila se morálka placení členských příspěvků. Dále byly 
projednány dvě přihlášky za člena společnosti, které podali Mgr. Roman Šolc a 
RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. Obě přihlášky byly jednomyslně schváleny a nově 
přijatí členové budou zařazeni do evidence.   

ad 5) 

Výbor obdržel do uzávěrky (30. 4. 2014) celkem pět přihlášek do soutěže o cenu 
GSGM. Posouzení přihlášených prací proběhne korespondenční formou. Každý člen 
výboru obdrží v elektronické podobě všechny materiály, které posoudí a stanoví 
pořadí přihlášených soutěžících. Na základě výsledků tohoto hlasování bude vybrán 
vítěz, který získá cenu GSGM a přednese přednášku na konferenci. Cena, kterou 
věnuje M.G.P Zlín bude předána na konferenci. 

ad 6) 

Prof. Zadražil připomněl volby do výboru společnosti, které by se měly uskutečnit 
v nadcházejícím období. Navrhl, aby podobně jako v minulosti, proběhly 
korespondenční formou a na valném shromáždění během konference by byly 
zveřejněny jejich výsledky. 



Prof. Tomáška navrhl uskutečnit v budoucnu seminář zástupců různých univerzit, 
který by byl věnovaný organizaci, formám a obsahu výuky genetiky na různých 
institucích a výměně zkušeností v této oblasti. Na podzimní schůzi výboru 
společnosti bude, v případě zájmu o takový seminář, dohodnutý konkrétní termín a 
program. 

Po ukončení jednání výboru společnosti se uskutečnila krátká exkurze do nově 
otevřených částí univerzitního kampusu. 

 

Zapsala: M. Kočová 


