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ÚVODNÍ SLOVO

Proã (také) potfiebujeme
na‰i odbornou spoleãnost

Není to dávno, co jsem se tro‰ku rozepsal o v˘znamu odborn˘ch spoleãností,
vãetnû té na‰í, pro organizování odborného Ïivota v dobû bûsnících impaktÛ, H-fak-
torÛ a jin˘ch mûr vûdecké potence. Pravda, na‰i Nejvy‰‰í na schÛzi místní poboãky
pravdûpodobnû nepfiijdou, pro mnohé z nich by ostatnû i Var‰ava ãi Split s evrop-
sk˘m setkáním vûdeck˘m byla toliko ztráta ãasu (leckdy právem), ale je tu na‰tûstí
i oblast, v níÏ sotva najdeme nûkoho, kdo by se vûci ujal za nás, pfiímo k jejímu pro-
spûchu. Nenajdeme ho ani v Americe. Je to oblast edukaãní.
Zdá se, Ïe v na‰í odborné spoleãnosti se bl˘ská na lep‰í ãasy. Pedagogická sekce

âsBS sice nikdy nezahálela, ale s pfiíchodem Dr. Vafiejky se její hybn˘ motorek roz-
táãí na vy‰‰í obrátky. Pofiádají se semináfie a rodí se nové my‰lenky. Problém je
zhruba v tom, Ïe komunita uãitelÛ biologie, úspû‰nû utlumovaná rozmanit˘mi meto-
disty (takto oznaãuji dobfie placené teoretiky, ktefií mají pohodln˘ bezrizikov˘ dÏob
z toho, co pro ostatní je tvrdû získaná Ïivotní zku‰enost) se zaãíná zvolna sjedno-
covat v názoru, Ïe cosi je ‰patnû se stfiedo‰kolskou biologií. Já osobnû, coÏ není
vÛbec smûrodatné, povaÏuji za dÛleÏité rozpoznat prokel od klu a mofiského koníka
od koupajícího se konû Przewalského. I krevní obûh kopinatce je trochu dÛleÏit˘.
Vedle toho by v‰ak mûla existovat téÏ solidní povûdomost o genomu a biodiverzitû,
skladbû membrán a vzniku akãních potenciálÛ, imunitû a prionov˘ch infekcích.
O nebezpeãnosti a ne‰kodnosti GMO. Vzniká dojem, Ïe o mnoh˘ch vûcech, které
h˘bou vefiejn˘m mínûním, Ïák a gymnazista nic kloudného neví – a jeho uãitel pfii-
nejmen‰ím leckdy neví, jak o tom má mluvit. Nicménû mÛÏe b˘t problém i s v˘ukou
na úrovni vy‰‰í, byÈ ponûkud sublimovan˘ nebo metamorfovan˘.
S jist˘m potû‰ením jsem se doãetl v korespondenci âsBS t˘kající se pfiípravy dal-

‰ích Biologick˘ch dnÛ, Ïe „…Dobré by také bylo udûlat jedno malé odpoledne na téma
v˘uky biologie ... mimo jiné by se pfii této pfiíleÏitosti mohl ustavit t˘m pro pfiípravu
nového vydání té uãebnice Prof. Neãase, jak uÏ jsme to trochu naÈukli pfii minul˘ch
biologick˘ch dnech v Hradci…“
Lze pfiedpokládat, Ïe Pedagogická sekce v dohledné dobû pfiedloÏí k projednání

Hlavnímu v˘boru âsBS svého druhu memorandum (pfiímo mission statement – pro
svûtovûj‰í z nás), kde bude pfiesnû definováno, s ãím se obracíme na komunitu vy-
uãujících biologie v‰ech stupÀÛ. Modernizaãní iniciativa musí odnûkud vzejít a na‰e
spoleãnost by mohla b˘t oním záhonem. Berte prosím tento úvodníãek jako vyhlá-
‰ení závazku.

Vojtûch Mornstein
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HLAVNÍ V¯BOR

Zápis ze schÛze
Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti

6. 10. 2010 v Brnû

âlenové Hlavního v˘boru

Pfiítomni:
prof. V. Mornstein, prof. S. âech, prof. F. âiampor, prof. J. Do‰kafi,
prof. R. Janisch, prof. J. Krajãoviã, RNDr. A. Oltová (za prof. Michalovou),
doc. I. Slaninová,
prof. A. Svoboda

Omluveni:
prof. M. âervinka, Ing. J. Ha‰ek, prof. K. Michalová, prof. I. Ra‰ka,
prof. J. Rube‰

Pfiedsedové poboãek a sekcí

Pfiítomni: RNDr. J. Vafiejka
Omluveni: prof. K. Smetana

1. Zahájení

Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pfiítomné
pfiivítal prof. V. Mornstein a seznámil s programem schÛze.

2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV

V kontrole úkolÛ z posledního zápisu ze schÛze HV âSBS, která se konala dne
31. bfiezna 2010 v Brnû prof. Mornstein konstatoval, Ïe úkoly byly splnûny. Zápis
byl schválen bez pfiipomínek.

3. Zpráva pfiedsedy

Pfiedseda spoleãnosti prof. Mornstein sdûlil, Ïe pro dne‰ní schÛzi v˘boru nemá
Ïádnou specifickou zprávu.

4. Zpráva vûdeckého tajemníka

Volby do pfiedstavenstva RVS
Vûdeck˘ tajemník prof. Janisch seznámil pfiítomné s pfiípisem Rady vûdeck˘ch spo-

leãností, ve kterém jsme Ïádáni o zaslání návrhu (do 8. 10. 2010) na kandidáty na
ãleny v˘konného v˘boru a pfiedsedu RVS.
Závûr: návrh na kandidáta na pfiedsedu RVS byl jednomyslnû schválen prof.

Hrouda a na ãleny v˘konného v˘boru pfiítomní ãlenové odsouhlasili (1 se zdrÏel
hlasování) prof. RNDr. V. Mornsteina,CSc., kter˘ dûkuje za projevenou dÛvûru a s ná-
vrhem souhlasí.
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XX. Biologické dny – pfiíprava
XX. biologické dny s mezinárodní úãastí se uskuteãní v mûsíci listopadu 2011

v Plzni. Organizace bude svûfiena pfiednostovi Biologického ústavu LF UK v Plzni
doc. Hatinovi. Hlavní tématika bude „Kmenové buÀky – od regenerativní medicíny
k nádorové biologii“ a souãástí budou také souhrnné pfiedná‰ky o nejv˘znaãnûj‰ích
poznatcích biologick˘ch vûd.
Závûr: âlenové v˘boru souhlasí s pfiedloÏen˘m návrhem a na v˘borové schÛzi

v lednu 2011 budou upfiesnûny dal‰í podmínky. Pro materiálové v˘daje je navrhována
dotace RVS 60 000,- Kã a 40 000,- Kã na sluÏby.

Plán akcí a rozpoãet pro rok 2011

PoÏadavky na akce pro dotaci RVS v roce 2011 podaly tyto sloÏky âs. biolo-
gické spoleãnosti

HLAVNÍ V¯BOR

Akce návrh HV

Domovské webové stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk 5 000

Cytogenetická sekce 30 000
44. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní úãastí
âeské Budûjovice, 7.–9. 9. 2011

Spoleãnost pro bunûãnou biologii 150 000
Struktura a funkce bunûãného jádra
Workshop s mezinárodní úãastí, podzim 2011

XX. Biologické dny s mezinárodní úãastí 100 000
listopad 2011, PlzeÀ
Zaji‰tûní zahraniãní úãasti, technické zabezpeãení, vydání Sborníku

Spoleãnost pro bunûãnou biologii 30 000
Konference „19. Cytoskeletální klub“
kvûten 2011, Vranovská Ves

âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím 25 000
Konference „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“
13.–15. 6. 2011, v Bratislavû

Pedagogická sekce 2 000
2 celostátní semináfie Pedagogické sekce

Poboãka v Brnû 10 000
Pfiedná‰kové schÛze poboãky v Brnû

Zpravodaj 60 000

Celkem za Zpravodaj 60 000

Celkem za Akce 352 000

Celkem Zpravodaj + Akce – r. 2010 412 000
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Prof. Janisch upozornil na celkem jisté krácení finálního rozpoãtu, podobnû jako
v minul˘ch letech a poÏádal vedoucí poboãek a sekcí, aby pfii vyúãtování uvádûli
jen nutné, skuteãné v˘daje na pfiíslu‰né akce (napfi. pronájem místností, po‰tovné
apod.). PfiedloÏené faktury, popfi. paragony o zaplacení, které se net˘kají pláno-
vané dotace a nesouvisí s ní, nelze proplatit.
O definitivním rozdûlení dotace pro r. 2011 a o její v˘‰i po schválení RVS âR

budou v‰ichni pfiedsedové poboãek a sekcí informováni vûdeck˘m tajemníkem spo-
leãnosti elektronicky.
Závûr: HV âSBS vzal na vûdomí a odsouhlasil Spoleãnosti pro bunûãnou biolo-

gii Struktura a funkce bunûãného jádra, Workshop s mezinárodní úãastí v˘‰i dotace
na 150 000,- Kã.

Babákova pfiedná‰ka
HV âeskoslovenské biologické spoleãnosti spolu s âeskou spoleãností lékafiské

fyziky srdeãnû zve v‰echny zájemce na XII. Babákovu pfiedná‰ku, která se koná
u pfiíleÏitosti 80. narozenin prof. Hrazdiry.

Zpravodaj (náplÀ 2. ãísla 2010)
Prof. Janisch seznámil pfiítomné s plánovan˘m obsahem 2. ãísla Zpravodaje.

Pfiipomenul nutnost rychlého dodání pfiíspûvkÛ, zvlá‰tû zpráv z vût‰ích uskuteãnû-
n˘ch akcí, které zajistí vzájemnou informovanost o vûdeck˘ch v˘sledcích poboãek
a sekcí. Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí.

Zprávy o ãinnosti za rok 2010
Prof. R. Janisch vyzval pfiedstavitele poboãek a sekcí o doruãení zpráv o ãin-

nosti za leto‰ní rok do 15.12.2010, které budou slouÏit jako podklad pro vypracování
v˘roãní zprávy âs. biologické spoleãnosti za rok 2010. Zpráva bude odeslána do
15. 1. 2010 Radû vûdeck˘ch spoleãností. Osnova pro zprávy je pfiiloÏena k zápisu.
Závûr: Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí.

5. Placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ

Sekretáfika HV spoleãnosti podala informaci o stavu plateb ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ.

V roce 2010 bylo vybráno ke dni 6. 10. 2010 od na‰ich ãlenÛ Kã
ve v˘‰i 34 950,- Kã
Kolektivní ãlenství ve v˘‰i (6 kolektivních ãlenÛ) 87 000,- Kã
Dotace RVS âR ve v˘‰i 282 000,- Kã
Celkem 403 950,- Kã

6. Pfiihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ

âSBS pfiijala do spoleãnosti dva nové ãleny.
MUDr. Lenka Mrázková, âeská spoleãnost pro ultrazvuk
Doc. Ing. Jifií Hatina, CSc.
Závûr: ãlenové v˘boru vzali na vûdomí.

HLAVNÍ V¯BOR
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7. Zpráva o inventarizaci

HV âSBS souhlasí se sloÏením komise pro inventarizaci a realizaci odpisÛ ma-
jetku spoleãnosti ke dni 30. 9. 2010:
Prof. MUDr. Augustin Svoboda – pfiedseda
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. – ãlen
za sekretariát âSBS: Helena Hromadová

Závûr: Inventarizace pro rok 2010 byla fiádnû provedena. Odpisy majetku spo-
leãnosti v roce 2010 HV âSBS vzal na vûdomí a souhlasí s odpisy majetku spoleã-
nosti, kter˘ je jiÏ zastaral˘, nepouÏiteln˘ a je urãen k likvidaci. Inventarizace byla
schválena bez pfiipomínek.

8. RÛzné

Prof. Svoboda seznámil pfiítomné s pfiípisem doc. Tomy, pfiedsedy Slovenské
biologické spoleãnosti, v nûmÏ se navrhuje vydávání nového spoleãného ãasopisu
Biomedicíncká ‰túdie.
Závûr: HV konstatoval, Ïe v souãasné dobû nejsou potfiebné podmínky pro

uskuteãnûní tohoto zámûru a prof. Svoboda pfiipraví dopis, ve kterém toto stano-visko
bude doc. Tomovi Hlavním v˘borem sdûleno.

Prof. Svoboda seznámil pfiítomné s obsahem mezinárodního sympozia Functional
Organization of the Cell Nucleus Symposium, organizovaného prof. Ra‰kou 29. 11.
2010 v Praze.

Dr. Oltová podala podrobnou informaci o konání Cytogenetické sekce (10.–11. 9.
2010), kterou hodnotila velice kladnû, hodnû mlad˘ch zájemcÛ. Pfiislíbila dodat
zprávu z této konference, která bude uvefiejnûna ve Zpravodaji ã. 2/2010.

Dr. Vafiejka podal podrobnou pfiedbûÏnou pfiedstavu o ãinnosti Pedagogické sek-
ce, která je samostatnou pfiílohou zápisu.
Závûr: âlenové v˘boru jsou Ïádáni o zaslání pfiipomínek dr. Vafiejkovi.

Doc. MVDr. Jifií Filka písemnû podûkoval v˘boru âSBS za blahopfiání k jeho
75. narozeninám.

9. Závûr

Na závûr prof. Mornstein, pfiedseda spoleãnosti podûkoval v‰em pfiítomn˘m za
úãast, o termínu pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru budou v‰ichni ãlenové v˘boru vãas
informováni.

Zapsala Helena Hromadová
Pfieãetli Roman Janisch, Vojtûch Mornstein

HLAVNÍ V¯BOR
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Zpráva a plán ãinnosti Pedagogické sekce

Pfiíloha k zápisu ze schÛze HV 6. 10. 2010

Tradiãní pfiedná‰ková dopoledne pro ãleny Pedagogické sekce
a ostatní zájemce

Dvakrát do roka, v Brnû, pfiíp. v jiném univerzitním mûstû. Akce zahrnuje dvû pfied-
ná‰ky na aktuální nebo zajímavé biologické téma. Obãerstvení: káva, ãaj. Místo:
vût‰í místnosti, pfiedná‰kové sály, pfiíp. auly na Z·, S· a univerzitách.
Pracovní (a spoleãenská) setkání uãitelÛ pfiírodopisu (pfiírodovûdy) Z· a pracovní

(a spoleãenská setkání) setkání uãitelÛ biologie gymnázií (a jin˘ch S·).
Napfi. jedenkrát za ãtvrt roku (tj. 3x – 4x do roka). Hlavní náplní má b˘t v˘mûna

zku‰eností, pfiíp. v˘ukov˘ch materiálÛ mezi uãiteli. KaÏdé setkání mÛÏe b˘t oboha-
ceno jednou pfiedná‰kou na zajímavé nebo aktuální téma, pokud moÏno vyuÏitelné
v uãitelské praxi.
Setkání mají mít i spoleãensk˘ (pfiátelsk˘) ráz – k tomu pfiimûfiené obãerstvení, na

které si úãastníci sami pfiispûjí. Místo: vût‰í místnosti, pfiedná‰kové sály, pfiíp. auly na
Z·, S· a univerzitách.
Tato setkání se nejprve (pokusnû) uskuteãní pro uãitele z Brna a okolí (dojezdová

vzdálenost), podle ohlasu bude následovat snaha o jejich realizaci i v jin˘ch místech.
S úvodním setkáním se poãítá koncem fiíjna nebo v listopadu. Jeho hlavním cílem

má b˘t v˘mûna názorÛ úãastníkÛ na smysl takov˘ch setkání a zformulování cílÛ, ná-
plnû a rázu takov˘ch setkání.
Organizování (pfiípadnû spolupráce pfii pofiádání) semináfiÛ, pfiedná‰ek, exkurzí,

zájezdÛ pro uãitele (a ostatní zájemce).
Tyto aktivity se uskuteãní v pfiípadû, Ïe o nû projeví uãitelé zájem (napfi. na pra-

covních setkáních).
Otázka profesní organizace uãitelÛ pfiírodopisu a biologie (jako napfi. SdruÏení

uãitelÛ matematiky v Jednotû ãesk˘ch matematikÛ a fyzikÛ).
Tou by zfiejmû mûla b˘t právû Pedagogická sekce âSBS.
K této otázce bych rád znal názor ãlenÛ HV âSBS.
Dostal jsem neoficiální útrÏkovitou informaci, Ïe o ustavení profesní organizace

uãitelÛ pfiírodopisu a biologie se vedou úvahy mezi biology na Pfi. F. UK. Spojit
s nimi síly? Pfiesvûdãit je, Ïe tou organizací má b˘t Pedagogická sekce âSBS?
Vyjadfiovat se k nov˘m (chystan˘m) uãebnicím pfiírodopisu a biologie a studijním

materiálÛm z pfiírodopisu a biologie pro Z· a S·.
Jak to realizovat? Jak to prosadit?
Uskuteãnit dialog mezi gymnázii a V· biologického charakteru o návaznosti uãiva

biologie gymnaziální a vysoko‰kolské. (Podobnû: dialog mezi Z· a gymnázii.)
Jde jednak o to, aby obsah v˘uky na niÏ‰ích stupních ‰kol „nepokulhával“ za

trendem, kter˘ ve svûtovém kontextu musí sledovat univerzity (k tomuto problému
se vztahují následující tfii body), jednak o zdánlivû dílãí problém rozsahu poÏadavkÛ
V· biologického zamûfiení (v první fiadû lékafisk˘ch fakult) k pfiijímacím zkou‰kám
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z biologie (pfiedpokládám, Ïe takové zkou‰ky se v dal‰ích letech budou aspoÀ na
urãit˘ch fakultách i nadále konat). Ve snaze vybrat z velkého mnoÏství uchazeãÛ ty
opravdu nejlep‰í, stupÀují nûkteré fakulty své poÏadavky za hranice gymnaziálního
uãiva, nûkdy aÏ k podruÏn˘m detailÛm, jeÏ zná jen odborník v oboru. Pominu teì
úvahy o tom, Ïe taková pfiijímací zkou‰ka je spí‰ náhodnou loterií a stûÏí nûco pro-
zradí o tom, zda student napfi. dobfie pochopil princip fungování Ïivé hmoty. Gymna-
ziální uãitelé se po desetiletí pídí po takov˘ch pfiijímaãkov˘ch „‰pecích“ a soustavnû
jimi obohacují pfiípravu sv˘ch maturantÛ, jen aby je bezpeãnû pfiipravili k pfiijímacím
zkou‰kám (univerzálnû na v‰echny typy V· biologického charakteru). Ti z nich, co
pí‰í uãebnice biologie pro gymnázia, nacpou ty „‰peky“ i do tûch uãebnic – a ty se
pak stanou dolní laÈkou pro konstrukci dal‰ích pfiijímacích zkou‰ek (jde o pfiíklad
fungování principu ãervené královny, resp. jsou to „závody ve zbrojení“). Gymnaziální
uãitelé jsou v dÛsledku toho zcela vystresovaní obavami z pfiípadné nedostateãné
pfiipravenosti sv˘ch studentÛ k pfiijímaãkám a vÛbec nejsou ochotni zamyslet se nad
tím, co má smysl v biologii na gymnáziu uãit a co ne.
PovaÏuji za podstatné toto zmûnit. Domnívám se, Ïe âSBS prostfiednictvím

Pedagogické sekce nebo snad pfiímo jménem HV mÛÏe oslovit vedení pfiíslu‰n˘ch
fakult a vyzvat je k dialogu o tomto problému (bylo by napfi. moÏné konzultovat obsah
modelov˘ch otázek k pfiijímacím zkou‰kám se zástupci gymnaziálních uãitelÛ – ostatnû
v Brnû to tak pfied lety udûlal prof. A. Svoboda).
S ohledem k urãité choulostivosti problému (jde o pfiijímací zkou‰ky) rád bych

v tomto smûru znal stanovisko ãlenÛ HV.
Vypracování alternativní (nové) podoby vzdûlávacího programu („osnov“) biologie

pro gymnázia (a jiné S·), úprava vzdûlávacího programu („osnov“) pfiírodopisu na
Z·.
Na základû souãasného pojetí biologie, na základû jejího postavení v Ïivotû sou-

ãasného (resp. budoucího) ãlovûka a na základû poÏadavkÛ V· biologického rázu.
Dosavadní stav je z vût‰í ãásti témûfi zcela na úrovni konce 19. století.
I na takovém zámûru se údajnû pracuje na Pfi. F. UK. Navázat kontakt? Spolu-

pracovat? Zastfie‰it?
Pfiipravit drobné (pfiíp. i rozsáhlej‰í) studijní materiály (pfiíp. i prac. listy, testy,

ppt apod.) pro uãitele (pfiíp. Ïáky) s cílem vnést do ‰kol nové poznatky, nová témata,
novû se rozvíjející obory biologie. (Zejm. obecná biologie, bunûãná biologie, mikro-
biologie, genetika, molekulární biologie, evoluãní biologie, etologie, sociobiologie aj.)
To je úkol (a v˘zva) pro pracovníky pfiíslu‰n˘ch oborÛ univerzit.
Tento bod se ov‰em vztahuje i na tradiãní obory – botaniku a zoologii – v jejich

typické ‰kolní podobû: jde o to, zmûnit jejich nezajímav˘ aÏ nudn˘ popisn˘ ráz na
Ïivé uãivo plné zajímavostí a kuriozit, na uãivo aktuální pro souãasné Ïáky, na uãivo
odpovídající pfiedev‰ím na otázky „proã?“.
Maximalistick˘ zámûr: Po vzoru Jednoty ãeskoslovensk˘ch matematikÛ a fyzikÛ

z 60.–70. let ustavit „nûco na zpÛsob“ tehdej‰ího „Kabinetu pro modernizaci v˘uky
matematice (fyzice)“ – pro v˘uku biologii. V podstatû by ‰lo o oficiální podobu toho,
co obsahují pfiedchozí dva body, které hovofií o tom samém, ale v podobû dílãích nebo
ucelen˘ch neoficiálních krokÛ. Modernizací se v tomto smyslu míní (podobnû jako
pfied více neÏ 40 lety v matematice a fyzice) jednak radikální pfiepracování vzdûlá-
vacího programu („osnov“), jednak nalezení úãinnûj‰ích forem v˘uky (problémové
vyuãování, tj. vyuÏití napfi. prac. listÛ, návodn˘ch úloh, problémÛ, …).

PEDAGOGICKÁ SEKCE



– 8 –

Zmínûnou modernizaci (a nejlépe uÏ i její pfiípravu) by bylo potfieba politicky pro-
sadit.
Ustavit alespoÀ pracovní komisi Pedagogické sekce, prolínající se s ostatními

sekcemi âSBS, kter˘ by aspoÀ v rámci âSBS a aktivit Pedagogické sekce realizo-
vala byÈ i jen v dílãím mûfiítku to, co je uvedeno v pfiedchozích tfiech bodech.
Prosazovat biofilní (tj. nikoliv protipfiírodní) charakter v˘chovy a vzdûlávání na na-

‰ich ‰kolách. Toto pojetí teoreticky rozpracovává a snaÏí se prosadit prof. PhDr.
Ing. Josef ·majs, CSc.
Za pomoci ãlenÛ jin˘ch sekcí âSBS (které mají na rozdíl od souãasné Pedago-

gické sekce Ïivûj‰í kontakty v jin˘ch ãástech na‰ich zemí, neÏ je oblast Brna) najít
spolupracovníky z mimobrnûnsk˘ch oblastí, ktefií by realizovali ãinnost Pedago-
gické sekce ve sv˘ch spádov˘ch oblastech.
Zformovat vedení Pedagogické sekce (zástupci, vûdeck˘ tajemník, sekretáfi,

dále napfi. referent pro S·, referent pro Z·, referent pro environtmentalistiku (aj.),
zástupci z jin˘ch oblastí, …). Teprve takov˘ t˘m bude schopen realizovat plnohod-
notnou ãinnost Pedagogické sekce. Je faktem, Ïe do práce navíc se nikdo nehrne,
uãitelé na ‰kolách mají práce a starostí aÏ nad hlavu a akademiãtí pracovníci jsou
zaneprázdnûni sv˘mi nároãn˘mi úkoly na univerzitách.
Prosím ostatní ãleny HV âSBS o pomoc pfii vyhledávání aktivních spolupracov-

níkÛ pro práci v Pedagogické sekci, pfiípadnû o aspoÀ drobn˘ podíl na realizaci v˘‰e
naznaãen˘ch zámûrÛ. ZároveÀ prosím o dal‰í námûty, inspiraci a také o kritické pfii-
pomínky k uveden˘m námûtÛm.

Pavel Vafiejka

První maturity z molekulární biologie

Letos v kvûtnu probûhly na gymnáziu v Brnû na tfiídû Kpt. Jaro‰e první maturitní
zkou‰ky z pfiedmûtu molekulární biologie. Jde o tfiílet˘ voliteln˘ pfiedmût, kter˘ se
v uãebním plánu zmínûné ‰koly objevil právû pfied deseti lety.
Pfiedmût oznaãen˘ názvemmolekulární biologie v sobû zahrnuje nejen základy

samotné molekulární biologie, zejména molekulární genetiky, vãetnû pracovních
metod a aplikací tohoto oboru, ale i genetiku, bunûãnou biologii, nûkteré partie fy-
ziologie, dále napfi. darwinismus a základy evoluãní biologie a základy sociobiolo-
gie. Jde tedy o moderní biologii, která do osnov v˘uky tradiãní biologie pronikla
jen sporadicky.
Pfiíznaãné je, Ïe vznik volitelného pfiedmûtu molekulární biologie si vyÏádali

sami studenti, ktefií pochopili, Ïe jejich budoucí studium na medicínû, farmacii, ve-
terinû ãi na biologick˘ch oborech pfiírodovûdeck˘ch fakult by mûlo navazovat i na
modernûj‰í základ, neÏ kter˘ poskytuje bûÏná gymnaziální biologie. Jejich úsilí
na‰lo pochopení u vedení ‰koly a k realizaci do‰lo neprodlenû, neboÈ mezi uãiteli
gymnázia byl pfiítomen pedagog s potfiebnou kvalifikací. Vypracoval osnovy pfied-
mûtu a realizoval podle nich jeho v˘uku. Osnovy pozdûji upravil do podoby, která
se stala souãástí ·VP.
Zájem studentÛ o voliteln˘ pfiedmûtmolekulární biologie v dal‰ích letech neklesal,

takÏe tento pfiedmût mohl b˘t otevfien kaÏdoroãnû. Z pÛvodního poãtu 12–16 stu-
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dentÛ v roãníku vzrostl od ‰kolního roku 2006-2007 poãet zájemcÛ o v˘uku moderní
biologie na víc neÏ dvojnásobek, a to v souvislosti se zavedením ·VP (gymnázium
na tfi. Kpt. Jaro‰e je totiÏ jedním z pilotních gymnázií RVP/·VP). Takov˘ poãet, tj. 32
– 36 zájemcÛ v kaÏdém ‰kolním roce, znamená, Ïe molekulární biologii na ‰kole
absolvuje nejménû kaÏd˘ tfietí student tfiíd se v‰eobecn˘m zamûfiením studia.
Pfied pûti lety se na gymnáziích rozvinuly diskuse o tom, které pfiedmûty budou

souãástí maturit po zavedení státní maturitní zkou‰ky. Taková diskuse probûhla i na
gymnáziu na tfi. Kpt. Jaro‰e. Molekulární biologie byla zafiazena mezi pfiedmûty
‰kolní (profilové) ãásti maturitní zkou‰ky a byly pro ni navrÏeny maturitní okruhy.
Na podzim 2009 se pfiihlásili první zájemci o maturitní zkou‰ku z molekulární bio-

logie. Mûli moÏnost pfiipravovat se z názorn˘ch obrazov˘ch materiálÛ a schémat
z na‰ich nejmodernûj‰ích uãebnic biologie pro gymnázia a z ãeského pfiekladu
Campbellovy Biologie, pfiípadnû z materiálÛ, které pro úãely této maturitní zkou‰ky
pfiipravil jejich vyuãující. V kvûtnu 2010 v‰ichni pfiihlá‰ení sloÏili maturitní zkou‰ku
z molekulární biologie v˘bornû. Mnozí zájemci z dal‰ího roãníku se jiÏ tou dobou do-
slova tû‰ili, Ïe i oni budou za rok maturovat z téhoÏ pfiedmûtu, neboÈ jim pfiipadá
zajímav˘, logicky propojen˘ a názorn˘, a cítí, Ïe svou peãlivou pfiípravu smysluplnû
zhodnotí nejen u maturity samotné, ale i v dal‰ím studiu na vysoké ‰kole.
Závûrem dodejme, Ïe zafiazení volitelného pfiedmûtumolekulární biologie, kter˘

se u studentÛ setkává s tak Ïiv˘m zájmem, do osnov, resp. ·VP ‰koly, i mezi ma-
turitní pfiedmûty, by mohlo b˘t inspirací pro fie‰ení souãasného bolestivého dilematu
uãitelÛ biologie a tvÛrcÛ osnov, resp. RVP/·VP – totiÏ jak do ‰kolské praxe zafiadit
„zelenou biologii“ a „bílou biologii“ a jak je navzájem skloubit.

Pavel Vafiejka

Pracovní schÛzka uãitelÛ biologie

22. 11. 2010 se z popudu Pedagogické sekce âsBS uskuteãnilo setkání uãitelÛ
biologie brnûnsk˘ch gymnázií. Jeho smyslem bylo zamyslet se spoleãnû nad tím,
zda by podobná setkání – v budoucnu zamûfiená na v˘mûnu zku‰eností s v˘ukou
biologie, na spolupráci pfii pfiípravû studijních materiálÛ a na dal‰í vzdûlávání uãi-
telÛ – mûla pro uãitele smysl a co konkrétnû by jim mûla pfiiná‰et. Dal‰ím námû-
tem setkání byla otázka spolupráce Pedagogické sekce âsBS s uãiteli biologie
a pfiírodopisu.
PfiestoÏe se nepodafiilo zajistit úãast uãitelÛ ze v‰ech brnûnsk˘ch gymnázií, pro-

bûhlo dvouhodinové jednání konstruktivnû. Nechybûli totiÏ pracovníci, ktefií se v rámci
brnûnské oblasti podílejí na prÛbûhu biologické olympiády, na programu T˘dne
vûdy, na spolupráci s biologicky zamûfien˘mi fakultami brnûnsk˘ch univerzit a na spo-
lupráci s V˘zkumn˘m ústavem pedagogick˘m v Praze pfii vytváfiení osnov a hledání
nov˘ch forem v˘uky.
RNDr. Iva Kubi‰tová, Ph.D z gymnázia na Slovanském námûstí seznámila úãast-

níky se svou snahou podnítit vznik profesní organizace uãitelÛ biologie a pfiírodo-
pisu, pfiípadnû uãitelÛ pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ po vzoru obdobné organizace, která
existuje v USA; její ãinnost je mimofiádnû bohatá, pro uãitele pfiínosná, a tedy smy-
sluplná. Právû tato podmínka je pro ãinnost takové organizace podstatná.
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Úãastníci setkání se rozcházeli s úkolem promyslet bûhem následujících dvou
mûsícÛ, co by od své pfiípadné profesní organizace oãekávali, jak˘m otázkám by se
chtûli na dal‰ích setkáních vûnovat a jak vyuÏít spolupráce s Pedagogickou sekcí
âsBS. Dal‰í schÛzka má probûhnout zaãátkem února 2011.

Obdobné setkání uãitelÛ pfiírodopisu základních ‰kol a niÏ‰ího stupnû gymnázií
se uskuteãnilo 1. 12. 2010.

Pavel Vafiejka

Functional Organization
of the Cell Nucleus Symposium

29. listopadu 2010 ve velké posluchárnû PurkyÀova ústavu,
Albertov 4, Praha 2

Podobnû jako v pfiedcházejících letech i v závûru roku 2010 se konalo v˘borné
mezinárodní symposium o funkãní struktufie bunûãného jádra. Symposium organi-
zovala Spoleãnost bunûãné biologie âSBS a Centrum pro v˘zkum chromosomÛ
M·MT, ve spolupráci s 1. LF UK a FgÚ AV âR, v.v.i. Konalo se 29. listopadu 2010
v prostorách PurkyÀova ústavu I. lékafiské fakulty UK za úãasti 12 pfiedná‰ejících
a 145 posluchaãÛ.
Konferenci zahájil a úãastniky symposia pfiivítal dûkan 1. LF UK prof. MUDr.

Tomá‰ Zima, DrSc. Jednání konference bylo rozdûleno do dvou ãástí: V první ãásti
odeznûly pfieváÏnû metodické pfiedná‰ky. Prof. Wolfgang Baumeister z Max Planck
Institutu v Martinsried hovofiil o vyuÏití elektronové kryomikroskopie ve studiu ma-
kromolekul a jejich komplexÛ. Ukázal, Ïe pfiedev‰ím elektronová tomografie a tech-
niky anal˘zy jednotliv˘ch ãásti poskytují nové pohledy na uspofiádání molekul jader-
n˘ch pórÛ, ribosomÛ a sítû aktinov˘ch vláken.
Dr. Jan Bednár z 1. LF UK a FgÚ AV âR se spolupracovníky z francouzsk˘ch pra-

covi‰È pfiedstavil submikroskopické pfiístupy studia remodelace chromatinu. Mole-
kuly, které se podílí na této remodelaci, jsou organizovány do remosomÛ, které zfiejmû
umoÏÀují pfiístup k fietûzci DNA bez pfiestavby histonov˘ch oktamerÛ.
Dr. Guy M. Hagen z 1. LF UK referoval o nov˘ch metodick˘ch pfiístupech dovolu-

jících superresoluci fluorescenãních signálÛ pfii detekci proteinÛ v buÀce
Doc. Dr. Michal Kozubek z FI MU pfiedstavil digitální fantom bunûãného jádra,

kter˘ usnadní pfiesnûj‰í topologii signálÛ jednotliv˘ch jadern˘ch komponent.
Prof. Margarete Heck z University of Edinburgh, Queen’s Medical Research

Institute, Edinburgh, U.K. referovala o roli genu pro invadolysin u Drosofily, jehoÏ
mutace vede k larvální letalitû a k defektÛm mitotick˘ch a meiotick˘ch chromosomÛ.
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Zdá se, Ïe tento fenotyp je vyvolán anormální kondenzací chromosomÛ a akumulací
ubikvitinovaného histonu H2B.
Dr. Miroslav Dundr z Rosalind Franklin University of Medicine & Science, North

Chicago IL, USA ve svém pfiíspûvku analyzoval roli RNA v nukleaci jadern˘ch tûlí-
sek. Ukázal, Ïe je to skuteãnû transkripce, která je hybn˘m mechanizmem tvorby
jaderních tûlísek a primární transkripty jsou templátem pro jejich organizaci.

Ve druhé ãásti byly prezentovány recentní poznatky z oblasti funkãní struktury
jádra a dynamiky chromosomÛ. Profesor Conly Rieder z Division of Translational
Medicine, NYS Dept. of Health, Wadsworth Center, Albany, USA, upoutal svou ex-
presivní pfiedná‰kou o úloze proteinkinázy P38 v mitóze. Uzavfiel, Ïe aktivita P38 úzce
souvisí s vazbou mikrotubulÛ vfieténka na kinetochory chromosomÛ, s nejvût‰í prav-
dûpodobností aktivací pfiíslu‰n˘ch motorov˘ch proteinÛ jako je Klp10 a Klp67A.
Heinrich Leonhardt z Department of Biology, Ludwig Maximilians University Munich,

Germany, pfiedstavil novou techniku detekce antigenních struktur pomocí tzv, chro-
mobodies. Chromobodies mohou b˘t exprimovány v Ïiv˘ch buÀkách a dají se pouÏít
k detekci epitopÛ rÛzn˘ch bunûãn˘ch struktur. Ukázal také novou techniku aplikace
fluorescenãní mikroskopie, tzv. 3D-SIM (three dimensional structured illumination mi-
croscopy), pro studium lokalizace fluorescenãních signálÛ.
Doc. Eva Bártová z BfÚ AV Brno, demonstrovala ve své pfiedná‰ce roli acetylace

histonÛ ve funkci proteinÛ, které se úãastní reparace DNA.
Prof. Kyra Michalová z Centra onkogenetiky 1LF UK Praha, demonstrovala na

fiadû klinick˘ch nálezÛ deleci chromosomu 5 u myelodisplastického syndromu. âásti
tohoto chromosomu jsou nenáhodnû translokovány na dal‰í chromosomy.
Profesor Roland Foisner z Max F. Perutz Laboratories, Medical University Vienna,

Austria, prezentoval ve své pfiedná‰ce nové poznatky o struktufie a funkci laminu,
kter˘ je lokalizován v nukleoplasmû. Zdá se, Ïe tento lamin (v komplexu s LAP2a )
reguluje rovnováhu mezi proliferací a diferenciací progenitorov˘ch buûk pfii regene-
raci tkání.
Profesor William Earnshaw z University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom,

referoval o nûkter˘ch proteomick˘ch pfiístupech (tzv. Multi.classifier Combinatorial
Proteomics – MCCP) pfii hledání v˘znamn˘ch proteinÛ, které jsou charakteristické
pro strukturu a segregaci chromosomÛ.
Je tfieba vyslovit uznání hlavnímu pofiadateli sympozia, Prof. RNDr. Ivanu Ra‰-

kovi, CSc., a jeho spolupracovníkÛm z Ústavu bunûãné biologie a patologie 1LF UK
za excelentní pfiípravu a hladk˘ prÛbûh setkání. Ocenûní si zaslouÏí i spolupracující
firmy a sponzofii za podporu nev‰ední vûdecké akce.
Organizace symposia byla umoÏnûna díky podpofie poskytnuté âeskoslovenskou

biologickou spoleãností, Centrem pro v˘zkum chromozomÛ M·MT ã. LC535 a v˘-
zkumn˘m zámûrem M·MT ã. MSM0021620806. Organizátofii symposia rovnûÏ dû-
kují firmám Biomedica âS, s.r.o., Biotech a.s., Carl Zeiss spol. s r.o., Dialab spol.
s r.o., Edlin s.r.o., Exbio Praha a.s., Jeol (Europe) S.A., Laboratory Imaging spol. s r.o.,
Lineq s.r.o., Mikro spol. s r.o., Nikon spol. s r.o., Olympus Czech Group s.r.o., P-lab
a.s., Roche s.r.o., Scintila s.r.o., Sigma-Aldrich spol. s r.o, SpinChem a Vakuum servis
s.r.o. za sponzorskou podporu.

Augustin Svoboda, Ivan Ra‰ka
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Programme

13.00 Tomá‰ Zima, Prague
Opening address

13:10 Wolfgang Baumeister, Martinsried
Electron cryomicroscopy – from molecules to cells

13:35 Jan Bednár, Prague
Remosome – a potential intermediate for nucleosomal DNA accessibility

13:50 Guy Hagen, Prague
Superresolution imaging with conventional fluorophores and adaptive image
processing

14:05 Michal Kozubek, Brno
Digital phantoms of cell nuclei and the use of simulations in nuclear studies

14:20 Margarete Heck, Edinburgh
Deciphering the chromosome defect in Invadolysin mutants

14:45 Miroslav Dundr, Chicago
Nucleation of nuclear bodies by RNA

15:10 Refreshment

15:40 Conly Rieder, Albany
p38, the mitotic checkpoint, and beyond

16:05 Heinrich Leonhardt, Munich
Cell cycle dependent interactions of epigenetic factors

16:30 Eva Bártová, Brno
DNA damage-related kinetics and function of BMI1 and HP1-beta proteins

16:45 Kyra Michalová, Prague
Molecular cytogenetic characterization of common deleted region of chro-
mosome 5 in malignant myeloid diseases

17:00 Roland Foisner, Vienna
Lamins as important regulators of tissue progenitor cells and tissue homeo-
stasis

17:25 William Earnshaw, Edinburgh
Searching the random forest for mitotic chromosome proteins

17:50 Final discussion
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Abstracts

Electron Cryomicroscopy: From Molecules to Systems

Wolfgang Baumeister
Max-Planck-Institute of Biochemistry, Martinsried, Germany
(baumeist@biochem.mpg.de)

Today, essentially all electron microscopy (EM) aiming for ‘molecular resolution’ is
cryo EM, meaning that samples – molecules or cells – are examined in a frozen hy-
drated state. There are basically three imaging modalities providing three-dimen-
sional structures: electron crystallography, single particle analysis (SPA) and electron
tomography (ET). This presentation will focus entirely on SPA and ET.
SPA will be exemplified with two large protein degradation machines, the 26S pro-

teasome and tripeptidylpeptidase II. Hybrid approaches of different complexity have
been used to obtain high-resolution structures of these giant enzyme complexes.
ET allows performing structural studies in situ, i.e. in the unperturbed functional

environment of cells. Three examples will be discussed: The nuclear pore complex,
actin networks and higher order ribosome structures.

Remosome – a potential intermediate for nucleosomal DNA accessibility

Jan Bednar1, 2, M. S. Shukla3, S. H. Syed3, D. Angelov4 and S. Dimitrov3
1 First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Institute of Physiology,
Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, Czech Republic

2 CNRS, Laboratoire de Spectrometrie Physique, St. Martin d' Heres, France
3 Université Joseph Fourier-Grenoble, Institut National de la Santé et de la Recher-
che Médicale, Institut Albert Bonniot, Grenoble, France

4 Université de Lyon, Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule, CNRS /
Institut National de la Recherche Agronomique / Institut Fédératif de Recherche
128 Bioscien-ces, Lyon, France
(jbedn@lf1.cuni.cz)

Many cellular processes require a direct access to the DNA. However, the majo-
rity of the genomic DNA is associated with histone octamers into nucleosomes, the-
refore inaccessible under the standard conditions. It is generally accepted that in order
to make this DNA more accessible the histone octamer has to be removed or trans-
ferred to another location. Chromatin remodelers are sophisticated nano-machines
that are able to mobilize nucleosomes. Neither the mechanism of their action nor the
conformation of the remodeled nucleosomes are, however, yet well understood. We
have studied the mechanism of Remodels Structure of Chromatin (RSC)-nucleosome
mobilization by using high-resolution microscopy and biochemical techniques. Atomic
force microscopy and electron cryomicroscopy (EC-M) analyses show that two types
of products are generated during the RSC remodeling of mocnonucleosome cen-
trally positioned on 255 bp long DNA containing the 601 positioning sequence:
(i) stable non-mobilized particles, termed remosomes that contain about 180 bp of
DNA associated with the histone octamer and, (ii) mobilized particles located at the
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end of DNA. EC-M reveals that individual remosomes exhibit a distinct, variable,
highly-irregular DNA trajectory. By studying the properties of the remosome using
restriction enzymes and DNase I footprinting we demonstrate, that the histone-
-DNA interactions within the remosomes are strongly perturbed, particularly in the
vicinity of the nucleosome dyad, and that the accessibility of the nucleosomal DNA
is strongly enhanced. The data suggest a two-step mechanism of RSC-nucleosome
remodeling consisting of an initial formation of a remosome followed by mobilization.
In agreement with this model, we show experimentally that the remosomes are in-
termediate products generated during the first step of the remodeling. We suggest
that the remosome formation is one of the mechanisms making the nucleosomal
DNA accessible without the need to relocate or remove histone octamer.
This work was supported by Czech Grants LC535, MSM0021620806
and AV0Z50110509.

Superresolution microscopy with conventional fluorophores,
fluorescent proteins, and adaptive image processing

Guy M. Hagen
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague (guy.hagen@lf1.cuni.cz)

I report on advancements in applications and in the analysis of data acquired by
stochastic optical reconstruction microscopy (STORM). We developed new algorithms
using a combination of methods in image processing to generate and analyze the
superresolution images. We also used Monte Carlo simulations to help dissect the
relationships between signal to noise ratio, localization accuracy, and detection of
single molecules, resulting in improved rejection of false positive detections. Our
improved methods allowed us to produce superresolution images from data with lower
signal to noise ratios. We used our new methods to image the receptor tyrosine
kinase mCitrine-erbB3 as expressed in A431 cells, where we detected putative clus-
ters of the receptor in untreated cells.

This work was supported by grants 304/09/1047 from the Grant Agency of the
Czech Republic, MSM0021620806 and LC535 from the Ministry of Education, Youth
and Sports of the Czech Republic, and AV0Z50110509 from Academy of Sciences
of the Czech Republic.

Digital phantoms of cell nuclei and the use of simulations
in nuclear studies

Michal Kozubek
Masaryk University, Brno, Czech Republic (kozubek@fi.muni.cz)

Nuclear studies still face the problem of the quality of related image analysis re-
sults. Degradations caused by cell preparation, optics and electronics considerably
affect most 2D and 3D image data acquired using fluorescence microscopy. That
is why image processing algorithms applied to these data typically offer imprecise
and unreliable results. As the ground truth (correct result) for given image data is not
available in most experiments, the outputs of different image analysis methods can
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be neither verified nor compared to each other. Estimates of ground truth by experts
are very subjective and strongly vary between different experts.
In order to overcome these difficulties, we have created a toolbox [1] that can ge-

nerate 3D digital phantoms of cell nuclei along with their corresponding images de-
graded by specific optics and electronics. The user can then apply image analysis
methods to such simulated image data. The analysis results (such as segmentation
or measurement results) can be compared with ground truth derived from input
object digital phantoms (or measurements on them). In this way, image analysis
methods can be compared to each other and their quality (based on the difference
from ground truth) can be computed.
This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the

Czech Republic (Projects LC535 and 2B06052).

[1] D. Svoboda, M. Kozubek, and S. Stejskal, “Generation of Digital Phantoms of
Cell Nuclei and Simulation of Image Formation in 3D Image Cytometry,” Cytometry
Part A, 6, pp. 494–509, 2009.

Deciphering the chromosome defect in Invadolysin mutants

Margarete Heck
University of Edinburgh, Queen’s Medical Research Institute, Edinburgh, U.K.
(Margarete.Heck@ed.ac.uk)

The invadolysin gene encodes a novel, conserved metalloprotease of the M8 fa-
mily which is essential for viability in Drosophila melanogaster. Phenotypes include
late larval lethality, mitotic chromosome and spindle defects, accumulation of nuclear
envelope proteins, and germ cell migration defects (McHugh, et al. JCB, 2004). We
have recently shown that Invadolysin localises to the surface of lipid droplets, and
strikingly, mutants have a diminished trigylyceride:protein ratio (Cobbe, et al. JCS,
2009). To begin to understand Invadolysin’s mechanism of action, a second site
non-complemention screen was carried out in order to identify genetic interactors of
invadolysin. Herein we present that invadolysin interacts genetically with non-stop,
a histone deubiquitinating enzyme, to play a role in chromatin modification in
Drosophila. The invadolysin and nonstopmutants exhibit similar chromosome pheno-
types, both resulting in abnormal chromosome condensation and accumulation of
ubiquitinated histone H2B. Mitotic chromosome condensation is regulated by several
signalling activities including cyclin-dependant kinases and ubiquitin-mediated pro-
teolysis. We propose that the increased level of ubH2B leads to the hypercondensed
chromosome phenotype in both invadolysin and nonstop mutants. In addition, homo-
zygous mutant larvae (for both invadolysin and nonstop) exhibit extreme larval
longevity and abnormally-structured salivary gland polytene chromosomes. Moreo-
ver, both mutants accumulate histone H3 tri-methylated on lysine 4 and show an
increased frequency of apoptotic cells in neuroblasts. Overexpression of the H2B
ubiquitin ligase (bre1) results in a similar chromosome condensation phenotype and
an increase in apoptotic cells in larval brains.
This work was supported by the Wellcome Trust and the Scottish Universities

Life Sciences Alliance.
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Nucleation of nuclear bodies by RNA

Miroslav Dundr
Rosalind Franklin University of Medicine & Science, North Chicago IL, USA
(mirek.dundr@rosalindfranklin.edu)

The nucleus is a complex organelle containing numerous dynamic domains and
bodies, whose functions have started to be defined. However, the molecular mecha-
nisms for their formation are still poorly understood. More specifically, little is known
regarding the initial nucleation step required for a nuclear body formation. Several
major nuclear bodies form at sites of transcription pointing to a role for RNA mole-
cules in their biogenesis. To probe the contribution of RNA in nuclear body morpho-
genesis we developed a novel experimental system to assess the ability of a specific
RNA to nucleate a nuclear body. I will present data indicating that RNA act as
a structural element and a nucleator of nuclear bodies. We find that several types of
coding and non-coding RNAs are sufficient to de novo assemble the specific nuclear
bodies, the histone locus body with associated Cajal body, splicing speckle, para-
speckle and nuclear stress body, in which they are physiologically enriched. Thus,
RNA very likely acts as an initial nucleation step in a NB formation which serves to
attract some of the freely diffusible key components of a NB and to provide a scaffold
to recruit and accumulate additional NB building elements. These results demon-
strate that transcription is a driving force in nuclear body formation and RNA trans-
cripts act as a template in the formation of major nuclear bodies.
Together, these data suggest that RNA-primed biogenesis is a general principle

of nuclear organization.

P38, the mitotic checkpoint, and beyond

Kyunghee Lee, Alison E Kenny and Conly L. Rieder
Division of Translational Medicine, NYS Dept. of Health, Wadsworth Center,
Albany, USA
(rieder@wadsworth.org)

Although the activity of P38 mitogen-activated protein kinase is reported to be re-
quired as HeLa cells enter mitosis for proper spindle assembly and checkpoint
function, its role during the division process remains vague in lieu of direct data. We
therefore conducted live cell studies to determine the effect on mitosis of inhibiting
or depleting P38. We1 found that when p38 is inhibited in non-transformed human
RPE-1 cells pre-treated with a concentration of nocodazole that prevents mitotic
checkpoint satisfaction, they averaged ~21 hrs in mitosis before slipping into the next
G1 as 4N celsl, similar to cells treated with nocodazole alone. Thus inhibiting P38
does not abrogate the mitotic checkpoint in non-transformed cells. Next we found
that in the absence of P38 activity the duration of mitosis in otherwise untreated cells
is prolonged by ~40% in non-transformed human RPE-1 cells, ~80% in PtK2 (rat
kangaroo) cells, and ~25% in mouse embryonic fibroblasts, and this prolongation of
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mitosis leads to an elevated mitotic index. However, in the absence of P38 activity
chromatid segregation and cytokinesis are normal. Using Mad2/YFP-expressing cells,
we found this prolongation of mitosis in the absence of P38 activity is due directly to
a delay in satisfying the mitotic checkpoint. Inhibiting P38 did not affect the rate of
chromosome motion; however, it did lead to the formation of significantly (10%)
longer metaphase spindles. From these data we conclude that normal p38 activity is
required for the timely stable attachment of all kinetochores to spindle microtubules,
but not for the fidelity of the mitotic process. Thus, in the absence of p38 activity the
mitotic checkpoint functions exactly as it should: it delays chromatid separation until
all of the kinetochores are stably attached to the spindle. As a result it prevents chro-
mosome segregation errors under conditions (e.g., the absence of p38 activity) in
which, if the checkpoint were not present, a high incidence of aneuploidy would be
expected. We speculate that p38 activity promotes timelycheckpoint satisfaction by
indirectly influencing those motor proteins (e.g., Klp10, Klp67A) involved in regula-
ting the dynamics of kinetochore microtubule ends. (This work was supported by
NIH GMS grant 40198 to CLR).

1) Lee K, A Kenney and C. L. Rieder (2010) Mol. Biol. Cell 21: 2150–2160.

Cell cycle dependent interactions of epigenetic factors

Heinrich Leonhardt
Department of Biology, Ludwig Maximilians University Munich, Germany
(H.Leonhardt@lmu.de)

In depth understanding of cellular processes requires information about the acti-
vity, abundance, localization, interaction and dynamics of the involved cellular factors.
Fluorescence light microscopy allows multicolor visualization of cellular components
but has until recently been limited in resolution and scope. We have recently gene-
rated fluorescent, antigen-binding proteins, termed chromobodies, combining epito-
pe-recognizing fragments with fluorescent proteins. Unlike conventional antibodies
these chromobodies can be expressed in living cells and used to target or trace epi-
topes in subcellular compartments. In addition, we have developed fluorescent cell
cycle markers and a protein interaction assay that in combination with fluorescent
bleaching techniques provide information about the cell cycle dependent locali-
zation and interaction of proteins. We analyzed the localization of DNA methyltrans-
ferase1 (Dnmt1) at high resolution using three-dimensional structured illumination
microscopy (3D-SIM) and dissected its multiple interactions with biochemical, mole-
cular and cell biology methods. This combination of biochemical and cellular analyses
illustrates the complexity of epigenetic networks and provides new insights into the
structure and function of cells.
This work was supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft.
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DNA damage-related kinetics and function of BMI1 and HP1beta
proteins

Eva Bártová, Gabriela Galiová, Stanislav Kozubek, Lenka Stixová and Darya Orlova
Institute of Biophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno,
Czech Republic
(bartova@ibp.cz)

Polycomb group (PcG) proteins, organized into Polycomb bodies (PcG), are im-
portant regulatory components of epigenetic processes involved in the heritable
transcriptional repression of target genes. Here, we asked whether acetylation can
influence the nuclear structure and function of the BMI1 protein, a core component
of the Polycomb group complex, PRC1. We used time-lapse confocal microscopy,
micro-irradiation by UV laser (355 nm) and GFP technology to study the dynamics
and function of the BMI1 protein. We observed that BMI1 was recruited to UV-
-damaged chromatin induced by local micro-irradiation. Recruitment of BMI1 was
rapid, with half-time t = 15 s; thus, BMI1 is likely involved in the initiation step leading
to the recognition of damaged DNA. Interestingly, histone hyperacetylation, stimu-
lated by HDAC inhibitor TSA, prevented BMI1 accumulation to damaged sites, similar
to what has been observed for heterochromatin protein HP1b. Moreover, HDAC in-
hibition changed the ratio of freely mobile to less mobile fractions of BMI1. We also
found a specific nuclear arrangement of PcG bodies that was significantly influenced
by histone hyperacetylation. Thus, our data indicate that the dynamics, recognition
of damaged chromatin, and nuclear distribution of BMI1 protein can be influenced by
histone acetylation events. Moreover, HDAC inhibition prevents the accumulation of
both BMI1 and HP1b at micro-irradiated regions.
This work was supported by the research projects: LC535, LC06027, ME919

AVOZ50040702 and AVOZ50040507. We thank to Assoc. Prof. Du‰an Cmarko for
U2OS cells stably expressing GFP-BMI1.

Molecular cytogenetic characterization of common deleted region
of chromosome 5 in malignant myeloid diseases

Kyra Michalová1, Zuzana Zemanová1, Dagmar Bystfiická1, Jana Bfiezinová2,
Libu‰e Lizcová1, Silvia Izáková2, Iveta ·árová2, Michaela Dostalová-Merkerová2
1 Center of Oncocytogenetics, Institute of Clinical Biochemistry and Laboratory
Diagnostics, General Teaching Hospital and First Faculty of Medicine, Charles
University in Prague;

2 Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague; Czech Republic
(kyra@vfn.cz)

By classical cytogenetic techniques clonal chromosomal aberrations are detected
in approximately 50-60% of patients with myelodysplastic syndromes (MDS) which
are characteristic as the preleukemic stages of myeloid leukemia. Predominant are
unbalanced aberrations We performed retrospective whole genome analysis of fixed
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bone marrow cells of 88 MDS patients with complex chromosomal aberrations found
at diagnosis in bone marrow. Karyotypes were analysed by conventional G-banding,
FISH with Vysis DNA probes (Abbott Diagnostics), and mFISH and mBAND (Meta-
Systems). For identification of genomic imbalances we applied BAC-based arrays
(CytoChip Focus Hematology, BlueGnome) and/or SNP arrays (HumanCytoSNP-12
BeadChips, Illumina).
Extent of 5q deletion ranged from 10.57Mb to 130.14 Mb, with the most proximal

and the most distal breakpoints located on 5q11.1 and 5q35.3, respectively. Size of
common deleted region (CDR) was found to be 23.59 Mb. Except of No.5 chromo-
some recurrent genomic imbalances regularly occurred on chromosomes 7,3, 11,12.
A number of known genes with potential role in pathogenesis of MDS has already
been detected on all these chromosomes and were mapped to diferent regions. The
list of genes involved will be presented. It is quite of interest that in such large cohort
there was no change in the content of DNA sequences established for short arm
of chromosome 10 (10p) only, otherwise all chromosomes of the karyotype were
affected.
Conclusions: Involvement of chromosomes in complex aberrations is non-random

with 5q playing the most important role in myeloid malignancies. There was no pa-
tient with pure monosomy 5 in leukemic cells, the very small parts of deleted 5q were
always translocated or inserted into different chromosomes.

This work was supported by: MSMT LC535, MZOVFN2005, COST-EUGESMA.

Lamins regulate tissue progenitor cells and tissue homeostasis

Roland Foisner
Max F. Perutz Laboratories, Medical University Vienna, Vienna, Austria
(roland.foisner@meduniwien.ac.at)

In metazoans, lamins form a scaffolding network at the nuclear envelope, called
the lamina, which provides mechanical stability for the nucleus and is involved in
chromatin organization and in the regulation of gene expression. We and others have
recently shown that, in addition to the major lamin structures at the nuclear peri-
phery, a small pool of lamins localizes in the nuclear interior and regulates retino-
blastoma protein. Interestingly, nucleoplasmic lamins are found only in G1 phase of
proliferating cells in culture and in vivo in regenerating tissue, while they are lost
during S-phase and in non-proliferating, differentiated cells. The regulation and func-
tions of this lamin pool are poorly understood. We found that nucleoplasmic targeting
of lamins requires a nucleoplasmic lamin-binding protein, termed lamin-associated
polypeptide 2 alpha (LAP2α). LAP2α downregulation in cells caused defects in cell
cycle withdrawal following serum starvation or contact inhibition, and loss of LAP2α
in mice induced hyperproliferation of early tissue progenitor cells in epidermal,
striated muscle- and hematopoietic tissues. Our data show that complexes of LAP2α
and lamins in the nuclear interior regulate the balance between proliferation and
differentiation of early progenitor cells in regenerating tissues in a retinoblastoma-
dependent manner. We propose that this activity may by highly relevant for the mo-
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lecular mechanisms of degenerative diseases caused by lamin mutations. This study
was supported by the Austrian Science Research Fund and the EURO-Laminopathies
research project of the European Commission (Contract LSHM-CT-2005-018690).

Searching the random forest for mitotic chromosome proteins

William Earnshaw
University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom (bill.earnshaw@ed.ac.uk)

Mistakes in chromosome segregation frequently result in aneuploidy and can be
a major predisposing factor for cancer. Accurate segregation requires that the chro-
mosomal DNA be packaged and segregated on the mitotic spindle. The studies dis-
cussed in this lecture began with the goal of identifying the proteins responsible for
chromosome segregation, but encountered a fundamental problem: how do you de-
termine the protein composition of a subcellular compartment that does not have
a simply defined protein composition? It turned out that while chromosomes do have
certain key protein constituents that are always there and perform key duties in pro-
moting chromosome stability and segregation (e.g. proteins at kinetochores and
telomeres), they also contain a wealth of cytoplasmic proteins that bind when the
nuclear envelope breaks down and have no known function. In order to distinguish
those “hitchhikers” from key functional proteins, we developed Multi-Classifier
Combinatorial Proteomics (MCCP) – a systems approach that uses machine learning
to combine proteomic, bioinformatic, genetic, biochemical and evolutionary informa-
tion to study the >4,000 proteins that make up mitotic chromosomes. This approach
enabled us to determine which of the >500 previously unknown proteins are likely to
be important for chromosome structure and segregation, to deduce the functions of
some of them and to identify protein complexes in their “native environment” –
i.e. while the are assembled into chromosomes and not dissolved in solution. This
lecture will introduce this new approach to analysis of complex proteomes and
finish with a discussion of several of the novel proteins whose functions have been
revealed. This work was supported by The Wellcome Trust.

Ivan Ra‰ka
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43. V˘roãní konference Cytogenetické sekce

JiÏ tradiãnû v první polovinû záfií pofiádá Cytogenetická sekce âs. Biologické spo-
leãnosti ve spolupráci se Spoleãností lékafiské genetiky a âeskou lékafiskou komorou
celostátní cytogenetickou konferenci.
V leto‰ním roce se organizace 43. V˘roãní cytogenetické konference poprvé

v historii ujala soukromá genetická laboratofi, která je souãástí spoleãnosti CGB la-
boratofi a.s. se sídlem v Ostravû. Také poprvé jsme vyjeli mimo ruch velk˘ch mûst
do pfiírody, do krásného prostfiedí Moravskoslezsk˘ch Beskyd a poprvé konference
probíhala po dobu tfií dnÛ.
Na Ostravici v hotelu Sepetná se ve dnech 8.–10. 9. 2010 sjelo 137 úãastníkÛ

z âeské Republiky, Slovenska a Velké Británie. Konference se nesla v pracovním
duchu. Bylo zde pfiedneseno 41 odborn˘ch sdûlení a prezentováno 7 posterÛ v sek-
cích onkocytogenetika, prenatální cytogenetika, klinická cytogenetika a veterinární
cytogenetika. V kaÏdé sekci byly pfiedstaveny nejnovûj‰í postupy, poznatky a zají-
mavé kazuistiky pfiedních pracovi‰È z celé âeské republiky a Slovenska. V‰echna
témata byla také pfiedmûtem boufilivé a obohacující diskuse, která probíhala nejen
v prÛbûhu odborného programu, ale po celou dobu konference.

Jako jiÏ tradiãnû byla souãástí programu schÛze v˘boru Cytogenetické sekce
âs. Biologické spoleãnosti dne 8. 9. 2010 a ãlenská schÛze, která probûhla dne
9. 9. 2010. Na závûr konference v˘bor Cytogenetické sekce mûl pfied sebou tûÏk˘
úkol vybrat nejlep‰í sdûlení v‰ech tfií dnÛ. Po dlouhém rozhodování byla z desítky
navrÏen˘ch kandidátÛ vylosována a odmûnûna nejlep‰í prezentace: Lizcová L.,
Zemanová Z., Malinová E., Mejstfiíková E., Smí‰ek P., Star˘ J., Michalová K.: Hy-
podiploidie v buÀkách kostní dfienû u dûtí s akutní lymfoblastickou leukémií.
Jistû v‰ak mÛÏeme konstatovat, Ïe ani ostatní sdûlení nezapadla v „propadli‰ti

dûjin“. Mnohé zku‰enosti a postupy si úãastníci odvezli domÛ, aby je mohli pouÏít
a uplatnit ve své praxi. Také inspirující prostfiedí beskydsk˘ch hor zÛstane jistû dlouho
v pamûti v‰ech, ktefií váÏili dlouhou cestu na toto jedineãné tradiãní setkání ãesk˘ch
genetikÛ.

Poznámka za v˘bor Cytogenetické sekce:
V‰ichni úãastníci a to nejen ãlenové v˘boru se shodli na tom, Ïe konference mûla

vysokou odbornou i spoleãenskou úroveÀ. Organizátorkám byla vyslovena pochvala
s pfiáním zopakování celé akce v blízké budoucnosti.
V‰ichni pfiítomní byli pozváni na v pofiadí jiÏ 44. Cytogenetickou konferenci, která

bude pofiádána spolu se Sjezdem lékafiské genetiky ve dnech 7.–9. záfií 2011
v âesk˘ch Budûjovicích.

Magdalena Uvírová
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Vûdecké schÛze Brnûnské poboãky
âs. biologické spoleãnosti v roce 2010

V roce 2010 Brnûnská poboãka uspofiádala 4 fiádné vûdecké schÛze s celkem
10 odborn˘mi sdûleními pfii prÛmûrné úãasti 55 posluchaãÛ a kromû toho se podí-
lela se na organizaãním zaji‰tûní 12. Babákovy pfiedná‰ky a na pfiípravû kaÏdoroã-
ního symposia Aktuální otázky bioklimatologie zvífiat, jehoÏ odborn˘m garantem je
âeská bioklimatologická spoleãnost.
Na programu únorové schÛze (24. 2.) byla vefiejná habilitaãní pfiedná‰ka RNDr.

Evy Bártové, Ph.D. z Oddûlení molekulární cytologie a cytometrie Biofyzikálního
ústavu AV âR v Brnû na téma Epigenetika a struktura chromatinu ve vztahu k ja-
dern˘m procesÛm. Autorka v ní zevrubnû pojednala o architektufie bunûãného jádra,
struktufie chromatinu a chromosomÛ, epigenetick˘ch mechanismech genové regu-
lace, histonovém kódu a dal‰ích pfiíbuzn˘ch tématech. Díky zasvûcenému uchopení
sloÏité problematiky, prezentaci vlastních originálních v˘sledkÛ a brilantnímu pfied-
nesu habilitaãní pfiedná‰ka podnítila obsaÏnou diskusi a velmi kladné hodnocení
pfiítomn˘mi posluchaãi, kter˘mi byli kromû odborníkÛ z LF a PfiF MU a BFÚ AV âR
rovnûÏ studenti bakaláfiského a magisterského programu Biologie a studenti DSP
v oboru Molekulární biologie a genetika Pfiírodovûdecké fakulty MU.
Dubnová schÛze (14. 4.) byla pofiádána na poãest 80. narozenin prof. MVDr.

Oldfiicha ·tûrby, DrSc., emeritního profesora Ústavu anatomie, histologie a em-
bryologie FVL VFU Brno. Organizace a pfiípravy schÛze se ujaly âeskoslovenská
biologická spoleãnost a âeská anatomická spoleãnost, v nichÏ se profesor ·tûrba
celoÏivotnû realizoval jako aktivní ãlen a funkcionáfi. Slavnostní ráz schÛze byl zv˘-
raznûn pfiítomností akademick˘ch funkcionáfiÛ VFU. Jubilantovo dílo, jeho pedago-
gickou, vûdeckou a organizaãní ãinnost zhodnotil doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.
z Ústavu anatomie, histologie a embryologie FVL VFU, za jubilantovy Ïáky vystou-
pila RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., která v pfiíspûvku Pohled do svûta embryonál-
ních stadií pfiiblíÏila jubilantÛv pfiínos pro srovnávací embryologii vypracováním kon-
ceptu srovnateln˘ch ontogenetick˘ch stadií. Hlavní v˘bor âsBS ocenil jubilantovu
ãinnost blahopfiejn˘m dopisem, kter˘ mu pfiedal pfiedseda poboãky prof. Svatopluk
âech.
Na záfiijové schÛzi (15. 9.) pfiednesla RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. z Ústa-

vu experimentální biologie Pfiírodovûdecké fakulty MU pfiehledovou pfiedná‰ku na
téma VyuÏití sérologick˘ch metod v antropologii, ve které pfiedstavila v˘sledky pa-
leoserologického v˘zkumu kosterních pozÛstatkÛ z rÛzn˘ch ãesk˘ch lokalit (slovanská
pohfiebi‰tû Diváky a Pohansko, kosterní pozÛstatky pfiíslu‰níkÛ rodu DietrichsteinÛ
aj), získané metodikami pro urãování antigenÛ ABO krevního systému u kostí, vãetnû
prezentace protokolÛ a vlastních doporuãení.
20. fiíjna uspofiádal Hlavní v˘bor âsBS ve spolupráci s âeskou spoleãností lékafi-

ské fyziky âLS JEP a za organizaãního pfiispûní poboãky XII. Babákovu pfiedná‰ku,
kterou proslovil v˘znamn˘ ãesk˘ odborník v oblasti ultrazvukové diagnostiky a mezi-
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národnû uznávan˘ badatel o biologick˘ch úãincích ultrazvuku, emeritní profesor Lé-
kafiské fakulty MU a ãerstv˘ osmdesátník, Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. V letech
1984–90 byl pfiedsedou Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti, stál u zrodu
Sekce pro ultrazvuk v biologii a medicínû pfii Hlavním v˘boru a v souãasnosti je
ãestn˘m ãlenem v˘boru âeské spoleãnosti pro ultrazvuk v medicínû a pfiedsedou letos
ustavené âeské spoleãnosti lékafiské fyziky pfii âLS JEP. Titul Babákovy pfiedná‰ky
mûl pfiípadn˘ název – Ultrazvuk: fyzikální faktor na rozhraní biologie a medicíny.
Listopadová schÛze (10. 11.), uÏ po druhé za poslední rok, poskytla poslucha-

ãÛm pfiíleÏitost vyslechnout pfiedná‰ky z Ústavu anatomie, histologie a embryologie
FVL VFU v Brnû a získat pfiedstavu o odborném zamûfiení jeho pracovníkÛ resp. jed-
notliv˘ch laboratofií. Byla pfiednesena 4 sdûlení, z nichÏ zejména zaujaly: spoleãné
sdûlení anatomÛ veterinárních a humánních o struktufie obratlového oblouku u ãlo-
vûka a vybran˘ch druhÛ savcÛ (V. Páral, L. Vargová*, M. Pyszko, L. Horáãková*:
Struktura arcus vertebrae u ãlovûka a vybran˘ch druhÛ savcÛ) a dále studie o po-
vrchové úpravû hfibetu jazyka (P. âíÏek**, F. Tich˘: Morfologie dorsum linguae
osmáka degu). V úvodu schÛze MVDr. P. Brauner, Ph.D., vedoucí Ústavu cizích ja-
zykÛ a dûjin veterinárního lékafiství VFU v Brnû pfiedstavil publikaci „Vzpomínky prof.
MVDr. Oldfiicha ·tûrby, DrSc.“, kterou vydala Veterinární a farmaceutická univerzita
v fiadû Historia medicinae veterinariae 2010.

Programy schÛzí vãetnû pracovi‰È autorÛ pfiedná‰ek

24. února – Habilitaãní pfiedná‰ka
(ve spolupráci s Ústavem experimentální biologie PfiF MU)

E. Bártová (Biofyzikální ústav AV âR Brno): Epigenetika a struktura chromatinu
ve vztahu k jadern˘m procesÛm

14. dubna – u pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea prof. MVDr. Oldfiicha ·tûrby, DrSc.
(Ústav anatomie, histologie a embryologie FVL VFU Brno)

(ve spolupráci s âeskou anatomickou spoleãností a ÚAHE FVL VFU Brno)

V. Páral: Jubilant prof. MVDr. Oldfiich ·tûrba, DrSc.
M. Buchtová: Pohled do svûta embryonálních stádií
P. âíÏek, F. Tich˘: Srovnání mikroskopické stavby jazyka u vybran˘ch druhÛ Ïivo-
ãichÛ

15. záfií
H. Nejezchlebová (Ústav experimentální biologie, Pfiírodovûdecká fakulta MU):
VyuÏití sérologick˘ch metod v antropologii

20. fiíjna – XII. Babákova pfiedná‰ka
(HV âsBS ve spolupráci s âeskou spoleãností lékafiské fyziky âLS JEP
a Brnûnskou poboãkou âs. biologické spoleãnosti)

I. Hrazdira (Biofyzikální ústav Lékafiské fakulty MU v Brnû a Oddûlení ultrazvu-
kové diagnostiky Kliniky zobrazovacích metod FN u sv. Anny v Brnû): Ultrazvuk:
Fyzikální faktor na rozhraní biologie a medicíny
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10. listopadu – Odpoledne Ústavu anatomie, histologie a embryologie FVL VFU
P. Brauner: Vzpomínky prof. MVDr. Oldfiicha ·tûrby, DrSc. (Historia medicinae
veterinariae 2010) – pfiedstavení publikace
V. Páral, L. Vargová**, M. Pyszko, L. Horáãková*: Struktura arcus vertebrae
u ãlovûka a vybran˘ch druhÛ savcÛ
B. Do‰káfiová, M. Kyllar: MoÏnosti hodnocení articulatio coxae u psÛ
S. Holubcová: Není tibia jako tibia ...
P. âíÏek, F. Tich˘: Morfologie dorsum linguae osmáka degu (Octodon degus)
(**Ústav cizích jazykÛ a dûjin veterinárního lékafiství VFU; *Anatomick˘ ústav LF
MU)

7. prosince – Symposium Aktuální otázky bioklimatologie zvífiat 2010
Uspofiádala:
âeská bioklimatologická spoleãnost (Sekce bioklimatologie zvífiat),
V˘zkumn˘ ústav Ïivoãi‰né v˘roby v.v.i.,
Ústfiední komise pro ochranu zvífiat Praha a Brnûnská poboãka âsBS.

Svatopluk âech

XII. Babákova pfiedná‰ka

Hlavní v˘bor a Poboãka v Brnû uspofiádali jiÏ XII. Babákovu pfiedná‰ku, kterou
pfiednesl Prof. MUDr. Ivo Hrazdira na téma Ultrazvuk: fyzikální faktor na rozhraní
biologie a medicíny 20. fiíjna v Brnû. Profesor Hrazdira, emeritní profesor Lékafiské
fakulty MU v Brnû se letos doÏívá 80 let. V letech 1975–1996 byl pfiednostou
Biofyzikálního ústavu LF MU, v letech 1986–1992 pÛsobil jako prodûkan Lékafiské
fakulty MU v Brnû, v období 1990–1997 jako vedoucí Centra pro ultrazvukovou
diagnostiku ve FN u sv. Anny v Brnû. Profesor Hrazdira je v˘znamn˘m ãesk˘m od-
borníkem v oblasti ultrazvukové diagnostiky a mezinárodnû uznávan˘m badatelem
v oblasti biologick˘ch úãinkÛ ultrazvuku, vãetnû klinick˘ch rizik, které z tûchto biolo-
gick˘ch úãinkÛ plynou. Zvlá‰tní kapitolou jeho Ïivota (1969–1972) byla expertizní
ãinnost na Lékafiské fakultû univerzity v Oranu (AlÏírsko). ¤adu let byl funkcioná-
fiem Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti, v letech 1984–90 pÛsobil jako její
pfiedseda a je jejím ãestn˘m ãlenem. ZaslouÏil se o zaloÏení sekce ultrazvuku pfii
Hlavním v˘boru, v souãasnosti je ãestn˘m ãlenem v˘boru âeské spoleãnosti pro
ultrazvuk v medicínû a pfiedsedou novû zaloÏené âeské spoleãnosti lékafiské fy-
ziky pfii âLS JEP. Jeho vûdecké a pedagogické aktivity byly ocenûny Zlatou medailí
LF UP v Olomouci (1985), Pioneer Award – American Institute for Ultrasound in
Medicine, Washington (1988), Zlatou medailí LF UK v Bratislavû (1988), Zlatou pla-
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ketou J. G. Mendela za zásluhy v biologick˘ch vûdách – âSAV (1991), Medailí
M·MT I. stupnû za celoÏivotní vûdeckou a pedagogickou práci na MU (1998)
a Pamûtní medailí LF UK v Bratislavû (2005).

XX. Biologické dny

Tuto jubilejní celostátní konferenci plánuje uspofiádat Hlavní v˘bor ve spolupráci
s Biologick˘m ústavem LF UK v Plzni a pod organizaãní zá‰titou jeho pfiednosty
doc. Jifiího Hatiny CSc. Ústfiední tématika bude „Kmenové buÀky – od regenerativní
medicíny k nádorové biologii“. Bude v‰ak vûnován i prostor pro zafiazení dal‰ích
aktuálních oblastí biomedicínckého v˘zkumu a poãítá se také se zafiazením diskuse
o v˘uce biologie na lékafisk˘ch fakultách i stfiedních ‰kolách. Termín je pfiedbûÏnû
plánován na první polovinu listopadu 2011.

V˘roãní a volební zasedání
Rady vûdeck˘ch spoleãností

Zasedání se uskuteãnilo 25. listopadu 2010 v Praze. V˘roãní zprávu RVS pfied-
nesl její pfiedseda prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. V úvodu pfiipomnûl jiÏ dvacetileté
trvání této instituce a struãnû nastínil historii jejího trvání. V leto‰ním roce RVS
sdruÏuje 74 vûdeck˘ch spoleãností ve tfiech oblastech – neÏivé pfiírody, Ïivé pfiírody
a spoleãensk˘ch vûd s více neÏ 25 tisíci ãlenÛ.

V roce 2009 zahrnovala ãinnost v‰ech spoleãností tyto aktivity:
– 484 mezinárodních a národních semináfiÛ, konferencí a kongresÛ,
– 654 akcí typu terénních kurzÛ pro stfiedo‰kolské a vysoko‰kolské studenty, dokto-
randsk˘ch semináfiÛ a kurzÛ v pfiípravû na PhD, rÛzn˘ch soutûÏí a matematick˘ch,
chemick˘ch, fyzikálních, biologick˘ch ãi astronomick˘ch olympiád,

– 25 vydávan˘ch mezinárodních ãasopisÛ,
– 72 národnû v˘znamn˘ch ãasopisÛ a zpravodajÛ,
– 20 vydan˘ch monografií,
– 144 zapojení do ãinnosti mezinárodních organizací, asociací, federací a unií,
– fiada zástupcÛ na‰ich vûdeck˘ch spoleãností byla nebo se stala ãleny fiídících
orgánÛ tûchto asociací,

– 213 sborníkÛ z konferencí a jin˘ch neperiodick˘ch publikací,
– více neÏ tisícovka pfiedná‰ek, semináfiÛ a exkurzí,
– po oponenturách schváleno celkem 107 Ïádostí o poskytnutí dotace na projekty
60 na‰ich spoleãností – v leto‰ním roce je podáno 113 Ïádostí od 64 spoleãností,
intenzivní zapojení do vefiejn˘ch celostátních diskusí na podporu financování vûdy
a restrukturalizace Rady pro v˘zkum, experimentální v˘voj a inovace.

– V roce 2010 zorganizovala RVS âR v budovû AV âR v˘stavu „Vûda jako poslání
i koníãek“, pfiedstavující vefiejnosti ãinnost vûdeck˘ch spoleãností a Rady
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u pfiíleÏitosti dvacetiletého pÛsobení RVS âR. âs. biologická spoleãnost se
v˘stav zúãastnila posterov˘m pfiíspûvkem.

– V T̆ dnu Vûdy a techniky, kter˘ se koná kaÏd˘ rok, se v rámci aktivit RVS âR zú-
ãastÀují odborn˘mi pfiedná‰kami i na‰e spoleãnosti: v roce 2009 to byly dvû, v roce
2010 jiÏ pût pfiedná‰ek. Byla navázána spolupráce s British Council v Praze a je
pfiipraven kontakt s Institut Français.

V závûru zprávy prof. Hána vyt˘ãil následující plán ãinnosti a cíle pro dal‰í funkãní
období RVS:
– Pokraãování a zintenzivnûní snah o zv˘‰ení publicity RVS âR a jednotliv˘ch vû-
deck˘chspoleãností.

– Stimulace vybran˘ch ãinností u tûch vûdeck˘ch spoleãností, kde se to bude jevit
úãeln˘m.

– UdrÏení a pfiípadnû i zv˘‰ení celkové sumy dotací na pfiedloÏené projekty spoleã-
ností.

– Navázání a udrÏování kontaktÛ s tûmi institucemi cizích státÛ, které mohou po-
moci ãinnosti na‰ich vûdeck˘ch spoleãností (jako je napfi. British Council).

– Periodické informování vefiejn˘ch médií i vûdeck˘ch periodik o závaÏn˘ch bodech
ãinnosti RVS âR a vûdeck˘ch spoleãností.

– UdrÏování operativních kontaktÛ s AV âR na vysoké úrovni.
– Roz‰ifiování oboustranného spojení se stfiedním a vysok˘m ‰kolstvím.
– Podpora získávání sponzorÛ pro ãinnost vûdeck˘ch spoleãností.
– Pravidelná aktualizace webov˘ch stránek.
– DÛsledná kontrola podmínek pfiijetí nov˘ch spoleãností do RVS âR (zábrana
„atomizace“).

V následující volební ãásti zasedání byl zvolen pfiedsedou RVS
prof. MUDr. Ivo Hána CSc.
a tito noví ãlenové v˘konného v˘boru RVS:

Oblast neÏivé pfiírody:
doc. RNDr. Ivan Biãík, CSc. – âeská geografická spoleãnost
RNDr. Petr Budil, Ph.D. – âeská geologická spoleãnost
doc. RNDr. Tomá‰ Halenka CSc. – âeská meteorologická spoleãnost

Oblast Ïivé pfiírody:
doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. – âeská spoleãnost experimentální biologie
rostlin
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. – âeská botanická spoleãnost
prof. RNDr. Jaroslav ·píÏek, DrSc. – âeskoslovenská mikrobiologická spoleãnost

Oblast spoleãensk˘ch vûd:
doc. PhDr. Jifií Buriánek, CSc. – Masarykova ãeská sociologická spoleãnost
prof. PhDr. Ivo Pospí‰il, DrSc. – Literárnû vûdná spoleãnost
PhDr. Jana Procházková – âeskomoravská psychologická spoleãnost

Roman Janisch
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Kalendáfi akcí

Doma – âs. biologická spoleãnost

Cytogenetická sekce
pofiádá 44. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní úãastí
7.– 9. 9. 2011, âeské Budûjovice
kyra@vfn.cz

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
pofiádá sympozium Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium,
Workshop s mezinárodní úãastí,
podzim 2011, Praha
iraska@lf1.cuni.cz

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
pofiádá konferenci „19. Cytoskeletální klub“ s mezinárodní úãastí
kvûten 2011, Vranovská Ves
hasek@biomed.cas.cz

âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
pofiádá konferenci „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“
13.–15. 6. 2011, Bratislava
jtopinka@biomed.cas.cz

âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
34. Pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním
prostfiedím,
kvûten 2011, Brno
jtopinka@biomed.cas.cz

Doma – ostatní

III. celostátní konferenci „Bioimplantologie 2011“,
pofiádá Fakultní nemocnice Brno, TkáÀová banka a Národní tkáÀové centrum
14.–15. dubna 2011, v kongresov˘ch prostorách hotelu Holiday Inn v Brnû
www.bioimplantologie.cz
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V cizinû

Winterschool 2011: Practical course in advanced microscopy
January 16–21, 2011, ETH Zurich and University of Zurich, Switzerland
Organization: EMEZ
http://www.zmb.uzh.ch/teaching/Winterschool.html

Focus on Microscopy (FOM2011)
April 17–20, 2011, Konstanz University, Konstanz, Germany
http://www.focusonmicroscopy.org/

10th Multinational Congress on Microscopy (MCM 2011)
September 4–9, 2011, Urbino, Italy
Organization: ASEM, CSEM, CSMS, HSM, SISM, SSM, SDM
http://www.mcm2011urbino.it/

European Symposium: Current Developments in TEM
March 10–11, 2011, Freiberg University, Germany
Organization: Bergakademie Freiberg, JEOL
http://www.cdit.eu/

Botanical Microscopy 2011
April 16–21, 2011, University of Wageningen, The Netherlands
Organization: RMS
http://www.rms.org.uk/events/Forthcoming_Events/Botanicals2011

Sixth International Congress on Electron Tomography
May 5–8, 2011, EMBL Heidelberg, Germany
Organization: EMBL
http://www.embl.de/training/events/2011/TOM11-01/index.html

Annual meeting of the Scandinavian Microscopy Society
June 8–10, 2011, Oulu, Finland
Organization: SCANDEM
http://www.scandem2011.org/

Nûmecká spoleãnost pro elektronovu mikroskopii ve spolupráci s EMS, SCANDEM,
PTMi a vûdci z pobaltsk˘ch zemí vãetnû St.Peterburgu uspofiádá v pfií‰tím roce
tradiãní Mikroskopickou konferenci v nûmeckém Kielu v termínu od 28. srpna.
Informace o konferenci naleznete na www.mc2011.de.
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Volná místa

Head of the unit ZBS 4 – Electron microscopy,
The Centre for Biological Security (ZBS),
Robert Koch Institute (RKI), Berlin, Germany
http://www.eurmicsoc.org/job-offer-pdf/ZBS4-Leiter_ZBS4-RKI_Berlin_DE.pdf

Post of Senior Test Engineer on Transmission Electron Microscopy
(TEM) for the entral Services of the Institute IMDEA Energía,
Móstoles, Madrid, Spain
http://www.eurmicsoc.org/job-offer-pdf/TEM-offer_IMDEA-Energia_Mostoles_ES.pdf

2434 – Senior Applications Engineer – TEM LifeSciences,
FEI Company, Eindhoven, The Netherlands
http://www.eurmicsoc.org/job-offer-pdf/2434-Senior-Applications-engineer-TEM-LS_FEI.pdf

Postdoctoral Research position,
Laboratory of Electron Nanoscopies (LENS),
University of Barcelona
http://www.eurmicsoc.org/job-offer-pdf/TEM-Postdoc-LENS_University-Barcelona.pdf

Doctoral Research Position,
Faculty of Bioscience Engineering, Ghent
University, Ghent, Belgium
http://www.eurmicsoc.org/job-offer-pdf/Doctoral-Research-Position_FBW_UGent_BE.pdf

VOLNÁ MÍSTA
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Electric Medical Service, s.r.o.
Výstavní 17/19, 603 00 Brno

tel.: 543 184 179, fax: 543 184 180, info@emsbrno.com

www.ultrazvuky.cz

prodej a servis 
lékařské ultrazvukové techniky

GE ultrazvukové systémy 
– více než ultrazvuk

Přenosné černobílé 
a barevné ultrazvuky

digitální technologie•
kvalitní 2D obraz•
možnost barevného a PW, CW •
dopplera
harmonické zobrazení•
jednoduchá obsluha•
velmi kontrastní LCD displej•
bateriový provoz•
odolný proti prachu a vlhku•
celotělový systém včetně kardio•
a TCD

Stacionární černobílé 
ultrazvuky

digitální technologie•
velmi dobrý 2D obraz •
snadná obsluha – Switch & Scan•
technologie
měření a kalkulace•
uživatelská přednastavení•
široká škála multifrekvenčních•
ultrazvukových sond

Barevné ultrazvuky 
střední třídy

digitální technologie TRUESCAN•
kvalitní 2D obraz•
možnost barevného a PW, CW •
dopplera
harmonické zobrazení•
jednoduchá obsluha•
velmi kontrastní CRT-LCD displej•
celotělový systém včetně kardio •
a TCD
RAW data•







Klonujete, mutujete, amplifikujete?

 Pak je tu pro Vás 
 KOD polymeráza: 
 Rychlejší než Taq,
 přesnější než Pfu!

 That’s what’s in it for you. 

 Merck Chemicals

Chcete ušetřit čas? Používejte KOD polymerázu! 
(Prvních patnáct objednávajících si změří ušetřený 
čas s laboratorním budíkem od nás!)

Chcete vědět víc? Jděte na www.mecomm.cz 
nebo napište na merckbio@merck.cz

Chcete vyzkoušet? Do 31.12.2009 speciální ceny 
na všechny naše KOD polymerázy pro vyzkoušení 
a optimalizaci Vašich reakcí! 

Pro využití této nabídky uveďte do objednávky 
kód K90900B


