
Zápis ze schůze výboru genetické společnosti Gregora Mendela, která se konala 
dne 24.11. 2010 v Brně 
 
Místo konání: 
Zasedací místnost Ústavu experimentální biologie, PřF MU Brno, Kamenice 
 
Přítomni (bez titulů): Doškař, Knoll, Kočová, Malachová, Nešvera, Relichová, Šmarda, 
Vojtíšková, Zadražil, Zelený  
 
Omluveni: Miadoková, Pikálek, Slaninová, Vlček 
 
Program schůze: 
1. Informace o činnosti výboru za uplynulé období 
2. Zhodnocení náplně posledního čísla IL č. 36 
3. Příprava dalšího čísla IL, projednání a schválení obsahu 
4. Příprava genetické konference GSGM v roce 2011 
5. Ekonomické záležitosti (placení členských příspěvků, stav na účtu) 
6. Cena GSGM 
7. Různé 
 
Ad 1) Schůzi zahájil prof. Doškař a omluvil nepřítomné členy výboru. Aktualizace 
seznamu členů výboru (odstoupil prof. Fajkus, projednáno na výborové schůzi 25.5. 
2010). 
Činnost výboru v uplynulém období: Členové výboru požádali vytipované odborníky o 
plenární přednášky pro nadcházející konferenci v roce 2011 (podrobně v bodu 4), byly 
zajištěny příspěvky do IL č. 37 (prof. Šmarda), pokračovala úspěšná spolupráce s 
Mendelovým muzeem (prof. Relichová připravila ideový návrh výstavy k výročí 
Morganových objevů) a byl navržen cyklus přednášek, týkajících se současných 
výzkumů genomů v prostorách Mendelova muzea začátkem roku 2011 ( prof. Doškař). 
 
Ad 2) Členové výboru velmi kladně hodnotili uveřejněné články v posledním čísle IL, 
jejich vysokou odbornou úroveň a aktuálnost. Kvalitní grafická úprava, uvedení fotografií 
autorů a stručný profesní profil pak vytvořily důstojnou tištěnou prezentaci o činnosti 
Genetické společnosti Gregora Mendela. 
 
Ad 3) Prof. Šmarda představil návrh obsahu nového čísla IL a to č. 37. Z dosud 
zaslaných příspěvků uvedl odborný článek doc. Slaninové, týkající se významu 
homologické rekombinace, další příspěvek od dr. Civáně se týká Výzkumu resistentních 
kmenů pšenice, dále dr. Nešvera přislíbil připravit informaci o vědeckém výzkumu, 
prováděném na Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze, prof. Zadražil a doc. Pospíšek 
zajistí zprávu o činnosti RNA klubu, a prof. Relichová příspěvek o významu 
Morganových objevů. 
Informační listy č. 37 budou také obsahovat recenzi na skripta prof. Vyskota, zápisy ze 
schůzí výboru GSGM z 25.5. a 24.11. t.r., zprávu o hospodaření (stav placení členských 
příspěvků). O příspěvek o udělení Nobelových cen v letech 2009 a 2010 bude požádán 
prof. Fajkus, příp. zajímavé autoreferáty PhD. studentů (po příslušné úpravě pro 



uveřejnění v IL) budou zařazeny do následujícího čísla IL (členové výboru osloví vhodné 
autory). 
Součástí obsahu IL č. 37 bude první oznámení o konání a programu genetické 
konference GSGM v roce 2011. Redakční uzávěrka připravovaného čísla IL č. 37 bude 
20.12. prosince 2010 (prof. Šmarda). 
 
Ad 4) Byla projednána příprava a organizace genetické konference GSGM v roce 2011. 
Organizační výbor: brněnští členové výboru GSGM 
Vědecký výbor konference: členové výboru GSGM 
Navržený termín 14. – 16. září 2011 
Místo konání: Mikulov, hotel Galant nebo jiné vhodné místo na jižní Moravě Program 
konference: 10 plenárních přednášek předních odborníků na aktuální témata z genetiky 
v délce 40 min., a sekce plakátových sdělení. Organizací posterové sekce bude 
pověřena skupina mladých pracovníků (zajistí prof. Doškař). 
Pozvaní přednášející, kteří již vyjádřili svůj předběžný souhlas: doc. Pospíšek, doc. 
Bártová, doc. Hampl, prof. Vyskot, doc. Kejnovský, prof. Šmardová, prof. Krajčovič, doc. 
Piršel, dr. Hořínová, prof. Tomáška. Členové výboru, kteří jsou v kontaktu s výše 
uvedenými přednášejícími, zašlou prof. Šmardovi do redakční uzávěrky konečné názvy 
přednášek. 
Dr. Zelený přislíbil vypracování poptávkové nabídky na vytipovaná ubytovací zařízení. 
Na základě výsledků nabídky se bude odvíjet ekonomická kalkulace nákladů 
konferenčního poplatku a ceny za ubytování. 
Do IL č. 37 bude zařazena informace o konání Konference GSGM v roce 2011 a výzva 
ke sledování aktualit na http://www.gsgm.cz. 
 
ad 5) Prof. Knoll předložil výboru zprávu o hospodaření za rok 2009 a doporučil vložit do 
IL č. 37 urgentní výzvu k placení členských příspěvků pro příslušný rok s uvedením čísla 
bankovního účtu a k uhrazení nedoplatků za uplynulá období. 
Výbor konstatoval, na základě vypracovaného přehledu placení, že úhrada je velmi 
liknavá a počet zaplacených příspěvků pro rok 2010 do listopadu t.r. je velmi nízký. 
 
ad 6) Do soutěže o Cenu GSGM s plenární přednáškou vítěze na konferenci v roce 
2011 je zatím evidována pouze jedna přihláška. 
Výbor GSGM prodloužil termín uzávěrky do 15. dubna 2011 a vyzývá členy k účasti v 
této soutěži pro mladé vědecké pracovníky do 35 let. Přihlášky do soutěže je nutné 
zaslat co nejdříve na adresu: Výbor Genetické společnosti Gregora Mendela, Ústav 
experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno. 
Bližší informace v elektronické verzi jsou dostupné na adrese http://www.gsgm.cz. 
 
ad 7) Dr. Kočová informovala výbor o doplnění seznamu elektronických adres členů 
GSGM. 
Zapsala: M. Vojtíšková 
 


