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 ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Osmdesát roků Československé biologické společnosti 
 
 

Mám před sebou rukou psanou listinu nadepsanou: Ustavující valná hromada B.S. 
v Brně konaná dne l8. ledna v l8 hod. v posluchárně anatomického ústavu lékařské fakulty 
Masarykovy university. Čí rukou byl zápis psán nevíme. Je tam 29 podpisů členů řádných a 
14 podpisů těch, kteří se přihlašují za členy mimořádné. Některé z těchto jmen biologů a 
lékařů nám i dnes znějí v uších (E. Babák, K. Chodounský, A. Hamzík, O. Völker, B. Krajník, 
F. Studnička, V. Úlehla, L. Drastich, J. Kříženecký, Š. Soudek, O. Hykeš), jiná jsou poněkud 
pozapomenuta. Přímým pamětníkem založení společnosti nemůže být dnes již nikdo (já jsem 
z těch zakládajících znal osobně jen Úlehlu, Kříženeckého, Krajníka a Drasticha). 

Přednáškové schůze Biologické společnosti byly důležitým místem výměny poznatků 
mezi brněnskými pracovníky a jejich významným diskusním forem. Později, když se 
Biologická společnost stala Československou biologickou společností, se její aktivita, co do 
teritoria postupně rozšiřovala. Její snahou bylo stále zachovávat integrující a zobecňující 
tendence, tak jak bylo při jejím založení ustanoveno. Nicméně postupující specializace 
biologických věd vedla  v organizační struktuře společnosti ke vzniku celé řady sekcí, které si 
svoji oblast „obhospodařují“ více méně samostatně. A tak vlastně jediným forem, kde je 
možno poznatky z různý disciplin spojovat se staly Biologické dny.                        .   

Tok vědeckých informací se dnes ubírá převážně jinými kanály než je osobní setkávání 
vědců. Má tedy ještě i dnes „spolkaření“ v rámci vědeckých společností svůj význam a 
oprávnění? Domnívám se, že ano. Osobní setkání na přednáškách při diskusích, při posterech 
a v kuloárech není jenom společenskou záležitostí ale i příležitostí pro jakousi  paralelní cestu 
ve výměně informací vedlejších (jak jinak poznáte mluvku či člověka se skutečným 
přehledem než právě při osobních setkáních). Navíc vědecké společnosti představují určitou 
profesní, kulturní a společenskou kontinuitu. Potřeba vědomí příslušnosti k určitému 
subsystému je přece podvědomý instinkt. Neosobní elektronická media, ale ani klasické 
časopisy a monografie asi nikdy tok informací v celém rozsahu nenahradí. Koneckonců 
vědecké společnosti stále existují na celém světě. 

Před námi jsou další, již sedmnácté Biologické dny. Rozhodnout kdy a kde budou, 
nebylo tentokráte těžké. Budou se konat v r. 2002, kdy uplyne 80 let od založení společnosti, 
a v Brně, kde společnost vznikla. 
 

O. Nečas 
 

 ZPRÁVY 
 

XVI. biologické dny v Olomouci, 5. – 7.9.2001 
 

Po třech letech od XV. biologických dnů v Českých Budějovicích se sešli členové 
Československé biologické společnosti a další zájemci v Olomouci, kde se tři dny zabývali 
aktuálními tématy z molekulární a buněčné biologie. Biologické dny se konaly pod záštitou 
rektorky Univerzity Palackého Prof. MUDr. PhDr. Jany Mačákové, CSc. a děkana Lékařské 
fakulty Doc. MUDr. Čestmíra Číhalíka, CSc. v prostorách Teoretických ústavů LF UP. 
Pořadatelem byl hlavní výbor ČSBS, vlastní organizaci převzala olomoucká pobočka ve 
spolupráci s Konferenčním servisem UP. 

Organizátoři sjezdu se tentokrát rozhodli dát prostor jednotlivým sekcím společnosti a 
požádali je o uspořádání paralelních, relativně samostatných polodenních či denních zasedání 
(symposií). Protože kladně odpověděly jen některé sekce, byl program doplněn o dvě 
symposia uspořádaná předními odborníky z Olomouce. Třetí symposium věnované 
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imunologii bylo z programu staženo pro kolizi se sjezdem Čs. mikrobiologické společnosti, 
věnovaným letos prakticky výhradně imunologické problematice. 

Jednání prvního dne sjezdu bylo zahájeno vystoupeními akademických funkcionářů 
Univerzity Palackého a předsedy ČsBS Prof. O. Nečase. Další náplní byly přednášky 
pozvaných hostů k aktuálním tématům souvisejícím s jednáním v symposiích. Vzorně 
dokumentovaná přednáška I. Rašky (Ústav experimentální medicíny AV ČR a 1. LF UK, 
Praha) byla věnována funkční organizaci buněčného jádra. Z. Kolář (Ústav patologie LF UP, 
Olomouc) rozebral historii poznání apoptózy buněk v posledních třiceti letech. Třetí 
přednášku pronesl absolvent LF UP J. Bártek (nyní Institute of Cancer Biology, Kodaň) 
k otázkám regulace přechodu fází G1 a S v buněčném cyklu. Jednání uzavřela Babákova 
přednáška V. Pačese (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha) o minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti prudce se rozvíjejícího oboru – genomiky. 

Následující den patřil zejména celodennímu jednání biofyzikální sekce ČsBS na téma 
„Struktura, interakce a analýza DNA v medicíně“ pod předsednictvím O. Vrány. Dva úvodní 
referáty přednesli pracovníci Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně V. Brabec (Modifikace 
DNA protinádorově účinnými komplexy kovů. Vztah k vývoji nových cytostatik) a J. Kypr 
(Strukturní vlastnosti lidského genomu). Celkem patnáct ústních sdělení rozšířilo 
problematiku na další lékařské aspekty studia DNA a ještě pestřejší pohled na zvolenou 
problematiku nabídlo sedm k symposiu přiřazených posterů. 

Velké pozornosti se těšilo také polodenní symposium sekce buněčné biologie na téma 
„Programovaná smrt buňky“. Předseda sekce A. Svoboda (Biologický ústav LF MU, Brno) 
dal hodně prostoru úvodním přehledně zaměřeným referátům. L. Havel (Mendelova 
zemědělská a lesnická univerzita, Brno), A. Pichová (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha) a 
R. Peterková (Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha), pojednávali o apoptóze u 
rostlin, kvasinek a živočichů. Další referáty M. Červinky a spolupracovníků (Ústav lékařské 
biologie a genetiky LF UK, Hradec Králové) a R. Veselské se spolupracovníky (Biologický 
ústav LF MU, Brno) se zaměřily na vliv cytostatik na apoptózu resp. proměny cytoskeletu 
v průběhu tohoto procesu. V symposiu bylo dále zařazeno pět ústních sdělení a jedenáct 
posterů. 

Odpoledne proběhlo také zasedání pedagogické sekce ČsBS, řízené předsedou sekce A. 
Konětopským. Úvodní referát I. Růžkové (Centrum pro reformu maturitní zkoušky ÚIV, 
Praha) se zabýval přípravou státních maturit plánovaných na rok 2004, P. Slípek (Horní 
Bečva) předvedl nové počítačové programy pro kontrolu vědomostí žáků. Oba příspěvky 
vzbudily živou diskusi z publika, v němž byli přítomni i učitelé biologie z olomouckého 
okresu a někteří studenti. Tři ústní sdělení se zabývala spíše vysokoškolskou výukou biologie 
a byla zaměřena na metody použitelné v praktických cvičeních, poster J. Reischiga (Katedra 
biologie LF UK, Plzeň) předvedl možnosti získání dalších informací analýzou 
mikroskopických obrazů. 

Symposium „Mechanismy regulace buněčného cyklu“ organizované M. Strnadem 
(Laboratoř růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc) se setkalo 
s mimořádným zájmem a bylo proto rozšířeno na dvě polodenní jednání. Druhého dne sjezdu 
odezněly úvodní referáty Š. Pospíšilové a B.Vojtěška (Masarykův onkologický ústav, Brno) 
k úloze proteinu p53 v maligní přeměně buňky, M. Hajdúcha a spolupracovníků (Laboratoř 
experimentální medicíny při Dětské klinice FN, Olomouc) o protinádorových léčivech 
ovlivňujících buněčný cyklus, J. Motlíka (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, 
Liběchov) o vlivu inhibitorů CDK kináz na oogenezu savců, P. Binarové (Mikrobiologický 
ústav AV ČR, Praha) o regulaci mikrotubulárního cytoskeletu u rostlin a V. Divokého (Ústav 
biologie LF UP, Olomouc) o využití cílené mutageneze u myších embryonálních kmenových 
buněk. V pátek jednání pokračovalo úvodním referátem M. Strnada o inhibitorech CDK kináz 
a jejich využití při studiu buněčného cyklu a pokračovalo dvanácti krátkými sděleními. 
K symposiu bylo tématicky přiřazeno i šest posterů. 

V závěrečný den sjezdu bylo zařazeno symposium Společnosti pro mutagenezi vnějším 
prostředím ČsBS, řízené předsedou společnosti L. Dobiášem (Ostravská univerzita a KHS 
v Ostravě). Pět úvodních referátů bylo věnováno obecnější problematice, konkrétně 
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biologickému monitoringu profesionální expozice mutagenům v ČR (P. Rössner a spol., 
Praha), cytogenetické analýze v praxi hygienické služby (H. Lehocká a spol., Karviná a 
Olomouc), využití metody FISH v genetické toxikologii (J. Rubeš, Brno), genotoxickému 
riziku plísní v zevním prostředí (L. Dobiáš a spol., Ostrava a Praha) a vlivu znečištění ovzduší 
na výsledky těhotenství (J. Dejmek, Praha). Dvě krátká sdělení a čtyři postery přispěly 
k dalšímu rozšíření projednávaných otázek. 

Jedinému symposiu zaměřenému jen na botanické objekty („Patologická biologie 
rostlin„) předsedal A. Lebeda (Katedra botaniky PřF UP, Olomouc). Úvodní referáty 
přednesli A. Lebeda (Interakce rostlin a mikroorganismů – výzva biologickým vědám), J. 
Nauš z Katedry experimentální fyziky PřF UP v Olomouci (Projev biotických stresů ve 
fotosyntéze rostlin) a M. Navrátil z Katedry buněčné biologie a genetiky PřF UP (Fytoplazmy 
– původci chorob rostlin). Jednání dále obsahovalo jedenáct ústních sdělení a jeden poster. 
Toto obsažné symposium se stalo téměř výhradně „olomouckou záležitostí“, což svědčí o 
dosud malém vlivu naší společnosti mezi rostlinnými biology. 

V programu biologických dnů bylo dále zařazeno i dvacet posterů v sekci Varia, 
nenavazujících přímo na žádné symposium. Dá se říci, že zařazení sekce Varia významně 
přispělo k zvýšení účasti. 

Ve vestibulu před posluchárnami byl dostatek prostoru pro výstavní stánky devíti firem, 
nabízejících zboží a služby, ale i knižní publikace pro biologické obory. Většina firem nejen 
uhradila poplatky za prezentaci a reklamu, ale přispěla i sponzorskými dary. Zvlášť je třeba 
jmenovat firmu Roche, která podpořila větší částkou jednání sekce buněčné biologie. 

Odborný program byl doplněn dvěma společenskými akcemi. V první den večer to bylo 
neformální setkání s občerstvením ve vestibulu Teoretických ústavů LF UP, následující den 
společenská večeře. Je škoda, že posledně zmíněná akce nemohla pro nepřízeň počasí využít 
prostředí univerzitních zahrad na městských hradbách. Historická zasedací síň rektorátu UP 
však poskytla svou atmosférou důstojné prostředí pro společenské setkání.  

Biologické dny jako celek ukázaly nadále dobrou úroveň biologického výzkumu 
v České i Slovenské republice a jeho značnou šíři. Organizace sjezdu formou paralelních 
zasedání přinesla výhody i potíže. Výsledek by měl nyní být podroben diskusi s ohledem na 
budoucí akce.  

Z pohledu statistického je nutno uvést, že Biologických dnů se zúčastnilo 146 
přihlášených účastníků, z toho 131 z České republiky a 15 ze Slovenské republiky. Odezněly 
4 plenární přednášky, 23 úvodní referáty v symposiích, 48 krátkých ústních sdělení a bylo 
vystaveno plných 50 posterů.  Z uvedeného vyplývá, že naprostá většina přihlášených se 
zúčastnila aktivně. To ovšem také odráží nechuť organizací podporovat pouhou pasivní účast 
pracovníků na různých akcích i tlak na publikační aktivitu ve všech formách. Ve srovnání 
s některými Biologickými dny v minulosti není celková účast příliš velká. Příčinou je jistě i 
časový souběh s dalšími akcemi, zejména již tradičním setkáním buněčných biologů 
v Českých Budějovicích. Zařazení akce do první poloviny září mělo prozaické důvody, tj. 
možnost bezplatného využití univerzitních prostor (včetně např. vybavení poslucháren pro 
počítačovou projekci) a možnost ubytování na kolejích v době mimo výuku. Sjezd 
s pronajatými prostorami a technikou a ubytováním pouze v hotelích by byl jistě podstatně 
nákladnější. 

Tato zpráva, psaná organizátory XVI. Biologických dnů je spíše faktografická a zdržuje 
se pochopitelně hodnocení celé akce. Tím spíše bychom uvítali vyjádření z řad účastníků ke 
všem aspektům biologických dnů, a to jakoukoli formou včetně příspěvku do Zpravodaje 
ČSBS. Kladné i záporné připomínky by nepochybně byly velmi cenné pro Hlavní výbor 
ČSBS a zejména pak pro organizátory příštích setkání českých a slovenských biologů. 
 
 Karel Lenhart a Jiří Kunert, 
 za vědecký výbor a organizační výbor 
 XVI. Biologických dnů 
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Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti 5.9.2001 
v Olomouci 

 
 
 
Členové hlavního výboru 
Přítomni:        prof. O. Nečas, prof. M. Hejtmánek, prof. R. Janisch, prof. S. Čech, 
                      doc. J. Reischig,  prof. I. Raška, prof. A. Svoboda, doc. K. Smetana, 
                      doc. J. Kunert, doc. V. Mornstein 
Omluveni:      prof. M. Červinka, doc. J. Berger 
Nepřítomen:  doc. F. Čiampor 
 
Předsedové poboček a sekcí 
Přítomni:         prof. K. Lenhart, dr. Oltová, prof. Dobiáš, prof. Konětopský 
 
 
Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti 
 
 
1. Připravit I. oznámení, přihlášku a navrhnout vhodná témata na XVII. Biologické dny -  

odpovídají prof. Nečas, prof. Janisch a členové přípravného výboru. 
2. K založení Čs. biologické společnosti 18.1.2002 uspořádat schůzi brněnské pobočky - 

odpovídá prof. Čech. 
3. Do konce září doručí pobočky a sekce návrhy plánu akcí na rok 2002 - odpovídají 

předsedové poboček a sekcí. 
4. Do 30.9. shromáždit aktivní přihlášky na seminář „Spor o Darwina“, všem přihlášeným 

oznámit  termín konání akce a další informace - odpovídá prof. Nečas. 
5. Další seminář pro zvané „Co z biologie je součástí všeobecného vzdělání“ - odborně zajistí 

Dr. Konětopský. 
6. Zajišťovat přednášející pro akce určené pedagogické veřejnosti dle požadavků 

pedagogické sekce - odpovídá dr. Konětopský, prof. Nečas, prof. Janisch. 
7. Výhledově seminář pro zvané o klonování - zajistí odborně doc. Smetana. 
8. Vypracovat projekt na ročenku Čs. biologické společnosti a vydat v příštím roce - 

odpovídá prof. Janisch. 
9. Obnovit činnost ostravské pobočky -  odpovídají prof. Dobiáš, prof. Janisch. 
10.Kontaktovat doc. Novotného nebo jiné vhodné osoby pro obnovení činnosti sekce evoluční 

biologie - odpovídá prof. Janisch. 
11.Prověřit stav přijetí Cytogenetické sekce za kolektivního člena mezinárodní organizace -

odpovídá prof. Janisch. 
12.Příští schůze hlavního výboru do konce t.r. nebo v lednu příštího roku - odpovídá prof. 

Janisch. 
 
 

Schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. Nečas, 
přivítal přítomné a popřál všem mnoho zdaru v jednání. Po schválení zápisu z minulé schůze 
31.1.2001 seznámil prof. Nečas členy výboru s programem (XVI. Biologické dny a příprava 
XVII. Biologických dnů, projekty Čs. biologické společnosti pro rok 2002, zpráva předsedy, 
zpráva vědeckého tajemníka, zpráva hospodáře, přihlášky nových členů) a přistoupil 
k jednání. 
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1.  XVI. Biologické dny a příprava XVII. Biologických dnů 
  

Doc. Kunert informoval plénum hlavního výboru, že XVI. Biologické dny s názvem 
„Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie“ pořádané jako multidisciplinární 
symposium, na kterém dostaly možnost prezentace přihlášené odborné sekce Čs. biologické 
společnosti jsou připraveny k zahájení dnešního dne ve 13,00 jako po stránce odborné i 
organizační. XVI. Biologické dny se konají pod záštitou rektorky Univerzity Palackého prof. 
Mačákové a děkana lékařské fakulty UP doc. Číhalíka. Po uvítacích projevech čestného 
předsednictva předá zlatou medaili Univerzity Palackého prorektor prof. Mašláň prof. 
Pačesovi za jeho vynikající vědeckou práci. Potom předá předseda Čs. biologické společnosti 
prof. Nečas čestné uznání hlavního výboru třem zasloužilým členům Čs. biologické 
společnosti při příležitosti jejich životních jubileí (Dr. Konětopský, prof. Lichnovský, doc. 
Opatrný). Po třech plenárních referátech přednese již v pořadí pátou Babákovu přednášku 
prof. Pačes „Genomika, minulost, přítomnost, budoucnost“. Prof. Nečas poděkoval prof. 
Kunertovi, prof. Lenhartovi a celému přípravnému výboru za jejich příkladnou, obětavou a 
náročnou práci při organizaci XVI. Biologických dnů. 
 Jak bývá již tradicí, končí-li jedny Biologické dny, pomýšlí se na příští. Prof. Nečas 
předložil proto návrh předsednictva hlavního výboru uspořádat XVII. Biologické dny již 
v příštím roce v Brně. Čs. biologická společnost bude v roce 2002 slavit 80. výročí od svého 
založení 18.1.1922 v Brně. Bylo by tedy vhodné při této příležitosti Biologické dny uspořádat 
a to jako konferenci, pro kterou budou vytipována určitá témata pozvaných přednášejících 
propojená dalšími přihlášenými přednáškami. V široké diskusi doporučil prof. Nečas se 
souhlasem mnoha ostatních při plánování konferencí slučovat akce s podobnou tématikou 
(např. CELLS III a stávající Biologické dny), aktivity Čs. biologické společnosti se spíše 
koncentrují na buněčnou a molekulární biologii. Tématika Biologických dnů i všech ostatních 
větších akcí společnosti by měla pokrývat oblasti, kde se biologie prolíná s jinými oblastmi 
(např. biofyzika, genetika, ekologie). V závěru diskuse zdůraznil prof. Nečas nutnost pokusit 
se oživit některé stagnující sekce (sekce evoluční biologie, nízké teploty, pobočka v Ostravě), 
po případě zakládat nové. 
 V souvislosti s výročím Čs. biologické společnosti pověřil hlavní výbor prof. Čecha, 
předsedu brněnské pobočky uspořádat k 18.1.2002, tedy k výročí vzniku Čs. biologické 
společnosti slavnostní schůzi pobočky. 
 Hlavní výbor s předloženým návrhem uspořádat XVII. Biologické dny v Brně v roce 
2002 souhlasil  a  tím, že pracovní skupina ustavená na dnešní schůzi ve složení (prof. Nečas, 
prof. Janisch, dr. Vrána, prof. Dobiáš) vytipuje v nejkratší době konkrétní témata. Do příští 
schůze hlavního výboru bude připraveno I. oznámení s přihláškou, obojí bude zveřejněno 
v příštím čísle Zpravodaje Čs. biologické společnosti. 
 
2. Projekty Čs. biologické společnosti pro rok 2002 
  

Pobočky a sekce byly vyzvány, aby do 15.9. doručily sekretariátu hlavního výboru své 
zdůvodněné návrhy na pořádání akcí v roce 2002. Na základě návrhů poboček a sekcí hlavní 
výbor předloží do 15.10. požadavek na poskytnutí dotace státního rozpočtu pro příští rok. 
Prof. Janisch požádal představitele poboček a sekcí, pokud tak ještě neučinili, aby návrhy, 
které podmiňují poskytnutí dotace, poslali nejpozději do 30. září 2001. 
 
3. Zpráva předsedy 
  

Na minulé schůzi hlavního výboru zdůraznil prof. Nečas nutnost spojovat různé 
tématicky úzce zaměřené obory.  Pro naplnění této úlohy Čs. biologické společnosti navrhl 
prof. Nečas pořádat 1x až 2x do roka jednodenní semináře pro zvané hosty. První seminář 
„Spor o Darwina“ se bude konat 14.11. t.r. na lékařské fakultě MU v Brně. Bylo osloveno 
přes 40 vědeckých pracovníků z různých oborů. Do 30.9. budou shromažďovány aktivní 
příspěvky. K dnešnímu dni reagovalo cca 10 pozvaných vynikajícími diskusními příspěvky. 
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V tom smyslu byly rovněž osloveny pobočky a sekce, které mohou pozvat dle vlastního 
uvážení případné zájemce jako posluchače, případně i aktivní účastníky semináře (v tom 
případě je potřeba nejpozději do 20.9. oznámit jména i adresy sekretariátu hlavního výboru). 
Ze semináře bude pořízen zvukový záznam, postoupen mediím a v písemné formě i 
odborným časopisům. 
 Další seminář tohoto druhu bude uspořádán v první polovině příštího roku  
s předběžnou tématikou „Co z biologie je součástí všeobecného vzdělání“. Odborné stránky 
se ujme Dr. Konětopský, administrativu zajistí hlavní výbor. 
 Pro zlepšení informovanosti pedagogické veřejnosti bude na akce pedagogické 
veřejnosti zván přednášející z různých sekcí Čs. biologické společnosti podle zájmu 
s příslušnou tématikou, přednášejícího zajistí dle požadavku pedagogické sekce hlavní výbor. 
 Výhledově navrhl uspořádat doc. Smetana seminář pro zvané hosty s tématikou 
klonování. 
 Zprávu prof. Nečase a návrhy dalších seminářů vzal hlavní výbor na vědomí. 
 
4. Zpráva vědeckého tajemníka 
  

Prof. Janisch informoval hlavní výbor, že před deseti lety k 70. výročí založení Čs. 
biologické společnosti byla vydána ročenka a předložil návrh vydat další ročenku k 80. výročí 
vzniku Čs. biologické společnosti v roce 2002. Rekapitulovaly by se v ní hlavní směry 
činnosti společnosti, prezentovala by se současná struktura společnosti, sekce a pobočky 
dodají přehled své činnosti zejména za posledních 10 let, zařazena budou i vybraná odborná 
témata. Na ročenku bude vypracován zvláštní finanční projekt, hlavní výbor záměr vydat 
ročenku schválil. 
 V dalším bodu své zprávy prof. Janisch sdělil, že zemřel dlouholetý předseda 
ostravské pobočky Dr. Hejda. Protože ostravská pobočka v důsledku dlouhé nemoci předsedy 
stagnovala, požádal prof. Janisch prof. Dobiáše ze Sociálně zdravotní fakulty v Ostravě o 
možnost pokusit se oživit činnost ostravské pobočky. Prof. Dobiáš souhlasil, podrobnosti 
projedná s prof. Janischem. Dále informoval prof. Janisch přítomné, že další stagnující sekcí 
je sekce evoluční biologie. Přislíbil, že se pokusí ve smyslu obnovení činnosti této sekce 
kontaktovat antropologa doc. Novotného nebo další potenciální zájemce o práci ve vedení 
sekce. Předložené aktivity hlavní výbor schválil. 
 
5. Zpráva hospodáře 
  

Prof. Čech oznámil, že dne 2.4.2001 proběhla v Čs. biologické společnosti kontrola 
čerpání a použití dotace ze státního rozpočtu. Revize neshledala žádné nedostatky, prostředky 
ze státní dotace byly přiděleny a použity v souladu se zásadami pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu České republiky. 
 I. Tačová informovala, že k 31.8. t.r. zaplatilo členské příspěvky 171 členů Čs. 
biologické společnosti, vybráno 43.400 Kč, t.j. 23%, v průměru by mělo být vybráno ročně 
180.000 Kč. 
 
6. Přihlášky nových členů 
  

Do Čs. biologické společnosti byli jednomyslně přijati tito noví členové:  RNDr. 
Zuzana Zemanová,CSc., Praha, Mgr. Lenka Šindelářová, Praha,RNDr. Karel Koberna,CSc., 
Praha, Ing. Martin Mašata, Praha, RNDr. Jan Malínský, Ph.D.,Praha, RNDr. Zdena Pokorná, 
Ph.D., Brno, MUDr. Ivo Nentwich, Brno, MUDr. Lenka Krejčířová, Brno, Mgr. Šárka 
Kurková, Praha, doc.Ing. Jaroslav Doležel, CSc., Olomouc, Ing. Jana Rabasová, Hradec 
Králové, Ing. Monika Drápalová, Hradec Králové, Ing. Magdalena Skalníková, Brno, RNDr. 
Eva Bártová, Ph.D., Brno, Ing. Jiří Hřib, CSc., Brno, Mgr. Jitka Chumchalová, Ph.D., Brno, 
Mgr. Hana Cacková, Brno, RNDr. Ivana Růžková, Brno. 
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7. Různé 
  

Dr. Oltová požádala o prověření stavu přijetí Cytogenetické sekce za kolektivního 
člena v mezinárodní organizaci. Současný stav bude telefonicky ověřen na Radě vědeckých 
společností v Praze. 
 Doc. Smetana oznámil pořádání minisymposia o vývojové biologii v příštím roce,  
budou zde dva organizátoři, Čs. biologická společnost a Purkyňova společnost, příspěvek ze 
státní dotace obdrží první organizátor. 
 Příští schůze hlavního výboru byla stanovena na prosinec letošního nebo leden příštího 
roku. 
 Prof. Nečas poděkoval všem za aktivitu v projednávání náročného programu a schůzi 
Čs. biologické společnosti ukončil. 
 
Zapsala:  Iva Tačová Přečetl:  Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc. 
 vědecký tajemník  
 
 
Zápis ze schůze Společnosti pro buněčnou biologii Čs. biologické 

společnosti konané 26.4.2001 ve Vranovské Vsi. 
 
  

Dne 26.dubna 2001 se konala ve Vranovské Vsi schůze výboru Společnosti pro 
buněčnou biologii. Schůze se uskutečnila v průběhu zasedání  IX. konference Cytoskeletální 
klubu, jejímž pořadatelem byla katedra vývojové biologie PřF UK a Společnost pro buněčnou 
biologii.  

Schůzi Výboru zahájil předseda prof. Svoboda a přivítal přítomné členy - prof. 
Nečase, prof. Palečka, prof. Janische, doc. Opatrného, Ing. Haška, Dr. Binarovou, Dr. 
Viklického, Dr. Dráberovou, Dr. Drábera.  
 Účastníci schůze hodnotili probíhající IX. Cytoskeletální klub jako akci velice 
zdařilou jak po stránce odborné, tak po stránce společenské. Prof. Svoboda vyjádřil prof. 
Palečkovi a jeho spolupracovníkům dík za vzornou přípravu konference. V následující diskuzi 
se vyjasnilo místo konání a organizátor jubiejního X. Cytoskeletálního klubu. Organizaci 
konference zajistí Ing. Jiří Hašek se spolupracovníky a konference se bude konat ve 
Vranovské Vsi. Do konce října tr. Ing. Hašek připraví předběžný program konference včetně 
možné zahraniční účasti.  

Dále informoval prof. Svoboda přítomné, že Společnost pro buněčnou biologii byla do 
loňského roku kolektivním členem ECBO (European Cell Biology Organization). Členové 
exekutivy ECBO oznámili, že navrhují zrušení této organizace a doporučují členům přihlásit 
se do nové společnosti ELSO (European Life Sciences Organization). Členství v  této 
organizaci je individuální. Informace a přihlášky jsou na adrese: www.elso.org. 

Prof. Svoboda dále seznámil přítomné s přípravou  XVI. Biologických dnů, které se 
uskuteční v září 2001 v Olomouci. Všechny odborné sekce Čs. biologické společnosti byly 
organizátory osloveny ve smyslu prezentace svých vědeckých výsledků na tomto fóru. 
Společnost pro buněčnou biologii bude participovat na tomto vědeckém setkání s tématikou 
„Programovaná smrt buňky“. Hlavní referáty tohoto oboru přednesou Prof. Havel, Dr. Peter-
ková, prof. Červinka, dále bude k této tématice předneseno 10 krátkých sdělení. 

Prof. Svoboda předložil ke zvážení návrh obnovit Společnou cenu Čs. biologické 
společnosti s některou z firem (např. firma ROCHE). Byly diskutovány možnosti hodnotit 
diplomové či doktorandské práce, nebo prezentaci určitých výsledků z těchto prací 
prezentovaných na  větších akcích Čs. biologické společnosti, např. Biologické dny, 
Cytoskeletální klub ap. Konečné stanovisko k tomuto problému zaujme hlavní výbor Čs. 
biologické společnosti s představiteli Společnosti buněčné biologie na schůzi hlavního 
výboru, která se uskuteční při příležitosti konání Biologických dnů v Olomouci. 
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Závěrem doporučil prof. Svoboda členům výboru působit na členy Společnosti pro 
buněčnou biologii ve smyslu zlepšení platební morálky členských příspěvků v Čs. biologické 
společnosti. Poděkoval všem za účast a schůzi výboru ukončil. 

 
Zapsala: Iva Tačová    Přečetl: Prof. MUDr. A. Svoboda, CSc. 

         předseda 
 
 
 

  INFORMACE 
 
 
CELLS III - 3rd Conference on Cell Biology 
 

Již třetí v pořadí byla letošní mezinárodní konference v oboru buněčné biologie CELLS 
III pořádaná v Českých Budějovicích 17. - 19. září Čs. biologickou společností, 
Entomologickým ústavem AV ČR, Fakultou zdravotních a sociálních studií Jihočeské 
univerzity a Českou společností pro biochemii a molekulární biologii. Předsedovi vědeckého 
a organizačního výboru konference doc. RNDr. J. Bergerovi, CSc. se podařilo obsadit v 
programu konference velmi aktuální a zajímavé topiky současné buněčné biologie. Pro 
zahajovací přednášky všech programových částí výbor pozval významné odborníky z 
francouzských, španělských, německých a samozřejmě i slovenských a českých univerzit a 
vědeckých ústavů. Zahajovací přednáška o úloze conexinů při přenosu signálů v srdeční 
svalovině, přednesená prof. Grosem z Marseille byla příkladem významnosti poznatků 
molekulární a buněčné biologie pro medicínu. 

Jednotlivé přednáškové programové celky se zabývaly maligními buňkami, buněčnou 
smrtí, monitorováním toxicity a kancerogenicity, diferenciací buněk, cytoskeletem, 
metodickými aspekty buněčné biologie, strukturou a funkcí jadérka v buněčném cyklu, 
mezibuněčnými komunikacemi a biorytmy. Již tradičně byl v rámci konference zařazen i 
edukační program o kterém byli informováni i středoškolštní profesoři biologie. K většině 
přednáškových celků byly obsazeny také posterové prezentace, které zahrnovaly také některé 
další oblasti např. extracelulární matrix, buněčné aspekty hematologie a entomologii. 

V této krátké informaci není možno podat podrobný přehled o zajímavém obsahu a 
významu všech prezentovaných sdělení. Za zmínku však bezpochyby stojí komplexy 
přednášek věnované problematice jadérka jakožto polyfunkční klíčové organele účastnící se 
regulace buněčného cyklu, diferenciace a zrání buněk, otázkám buněčné malignity a buněčné 
smrti. Z metodické oblasti si dovolím upozornit na přednášku prof. RNDr. M. Druckmüllera, 
CSc. o metodách analýzy a zpracování obrazu, které jsou v současné době na předním místě 
zájmu prakticky ve všech zobrazovacích technikách v přírodních vědách. Na úvod edukačních 
přednášek byly zařazeny poznámky prof. MUDr. K. Smetany DrSc. k historii objevů a vývoji 
metodických přístupů ve výzkumu buňky. Upozornil zde na řadu zajímavých obecných jevů 
provázejících objevy a poznávání v oblasti biologie buňky. 

Ve sborníku konference jsou na 242 stranách obsaženy rozšířené shrnutí 13 
zahajovacích přednášek a jednostránkové abstrakty 25 ostatních přednášek a 48 posterů. Na 
konferenci bylo zveřejněno pozvání na příští setkáni CELLS IV na 9.-11. září 2002 opět do 
Českých Budějovic. 
 

R. Janisch 
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XVII. Biologické dny 
se budou konat u příležitosti 

80. výročí vzniku Československé biologické společnosti 
ve dnech 23.-25. září 2002 v Brně 

 
na téma 

 
POKROKY GENETICKÉHO A BUNĚČNÉHO INŽENÝRSTVÍ 

 
Současné techniky genových manipulací, manipulací s genomy a genofondy. Aplikace 

v biotechnologiích, zemědělství, živočišné výrobě a v lékařství. Klonování organismů. 
Využití embryonálních kmenových buněk, tkáňové inženýrství. Ekologické důsledky, možná 
rizika a etické aspekty. Dále vše co do genetického a buněčného inženýrství spadá nebo s ním 
souvisí. 

Předběžné přihlášky k účasti s názvem předpokládaného příspěvku zašlete na adresu 
hlavního výboru Čs. biologické společnosti (Joštova 10, 662 43 Brno) do 28. února 2002. 
Definitivní přihlášky spolu s upřesněnými požadavky budou vyžadovány do 30. dubna 
2002. 

Za  hlavní výbor Čs. biologické společnosti 
 Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. 
 předseda 
--------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  
 

Předběžná přihláška 
k účasti na XVII. Biologických dnech v Brně, 23.-25. září 2002 v Brně 

s tématikou 

Pokroky genetického a buněčného inženýrství 
 
Jméno a příjmení, tituly: ........................................................................................................  

Adresa pro korespondenci:......................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
Telefon: ............................... Fax: ......................................e-mail: .........................................  

Plánovaný příspěvek s předběžným názvem: 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

Forma sdělení:  přehledná přednáška  přednáška (vlastní výsledky)  poster 

Mám zájem o ubytování (dvoulůžkové pokoje): 
 v kolejích (350.-Kč/pokoj a noc)  v hotelu (580.-Kč/pokoj a noc) 
 z 23.9. na 24.9.  z 24.9. na 25.9. 

Mám zájem o:  zajištění obědů  společnou večeři 

Zašlete do konce 28. února 2002 na sekretariát hlavního výboru 
Čs. biologické společnosti (k rukám paní Ivy Tačové), Joštova 10, 66243 Brno. 
Další případné informace: rjanisch@med.muni.cz 
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Novinky ve světelné mikroskopii 2002 
Plzeň, čtvrtek 17. října 2002 

 
 
 

V předcházejícím čísle našeho Zpravodaje jsme vás opět po roce zvali do Plzně na 
seminář světelné mikroskopie s názvem Nové trendy ve fluorescenční mikroskopii. Tehdy 
zveřejněný program jsme rozšířili o přednášku RNDr Jaroslava Máchy: Tyramidová 
amplifikace fluorescence a v rámci prezentace firmy Olympus byl předveden i systém 
Telemikroskopie. Vzhledem k velkému zájmu o naše semináře chceme vás již nyní touto 
formou pozvat na další v pořadí již osmý seminář tentokrát s názvem: 

 
„Novinky ve světelné mikroskopii 2002“. 

  
Jednou z hlavních náplní semináře budou přednášky v nichž ukážeme novinky ve světelné 
mikroskopii a  mimo jiné i informace o možnostech a perspektivách dvoufotonové konfokální 
mikroskopie. Nebude chybět ani informace o metodách amplifikace fluorescence. 
V odpoledním bloku bude stejně jako v minulých letech prakticky předvedena řada 
mikroskopických technik včetně digitálních mikroskopických systémů firmy Olympus. 
Seminář bude opět sponzorován firmou OLYMPUS  C&S  s. r. o., a proto nebude od 
účastníků vyžadován konferenční poplatek.  
Podrobný program semináře zveřejníme minimálně s půlročním předstihem. Již nyní však 
upozorňujeme, že počet zájemců je limitován prostorovými možnostmi biologického ústavu, a 
proto apelujeme na včasné podání přihlášky.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
 
 Doc.RNDr. Josef Reischig, CSc. 
 vedoucí biologického ústavu LF UK v Plzni 
     
 

Informace o semináři: „Novinky ve světelné mikroskopii 2002“ 
 
 
Pořadatel: Biologický ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenčním  pracovištěm 

optické  mikroskopie firmy  OLYMPUS  C&S  s. r. o.  se  sídlem  na LF UK v 
Plzni. 

Místo konání: LF UK v Plzni, Šafránkův pavilón, alej Svobody 31, Plzeň a Biologický ústav 
LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň. 

Termín konání: čtvrtek 17. října 2002 
Zahájení semináře: v l0.00 hodin v aule Šafránkova pavilónu LF UK v Plzni, 

alej Svobody č. 31, Plzeň. 
Účastnický poplatek: nevyžadován, hradí sponzor - firma OLYMPUS C&S s.r.o. 
 
Přihlásit se lze do 20.září 2002 na adresu:  Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. 
  Biologický ústav LF UK v Plzni 
  Karlovarská 48 
  301 66 Plzeň 
  E-mail: josef.reischig@lfp.cuni.cz 
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K panelové diskusi „Spor o Darwina??“ 
 
 
Československá biologická společnost uskutečnila 14. listopadu 2001 v Brně diskusi na 

pozoruhodné téma, které  přivedlo do zcela zaplněné zasedací síně Lékařské fakulty MU přes 
50 účastníků z České i Slovenské republiky. Průběh hodnotné diskuse ukázal, že o problémy, 
na které orientoval pozornost Hlavní výbor společnosti, byl značný zájem, i když 
nesměřovalo k otázkám „čistě faktologické povahy“. Jednání se stalo jistým dokladem toho, 
že současná moderní věda má nadále charakter "dobrodružství poznání".  

V této zprávě, která může být jen stručná, nezachytíme ovšem  úplně průběh onoho, dle 
slov účastníka semináře A Svobody, „vzrušujícího semináře“ s jeho četnými diskusními 
příspěvky, jež se rozvinuly ke každému z předem ohlášených deseti referátů. Pokusíme se 
alespoň o kusou informaci a naznačení některých aspektů diskuse. Pro zájemce má k 
dispozici záznam jejich plného znění Hlavní výbor na paměťovém médiu a poznamenejme, 
že zachycuje nejen obsahové bohatství, ale i kulturu přednesu - včetně jazykové čistoty 
některých vystoupení, což je potěšující zvláště s ohledem na pokleslou  rétorickou úroveň, s 
níž se často setkáváme v řadě současných veřejných vystoupení v médiích.  

Jednání v úvodu pozdravil z pověření vedení fakulty proděkan Svatopluk Čech 
připomenutím skutečnosti, že zakladatelská generace LF měla velmi blízko k Biologické 
společnosti hned od jejího vzniku. Současné úsilí - pořádat panelové diskuse k vybraným 
odborným otázkám - navazuje na nejlepší tradice a je projevem trendu dosahovat 
odpovídajícího zobecňování v teoreticko-filozofické úrovni, jak jí to do vínku vložil Edward 
Babák. 

Záměrem pořadatelů byla výměna vědeckých  informací a jednání o tom, zda má spor  
o Darwina a o jeho principy smysl. Proto jsou také za názvem panelu uvedeny hned ony dva 
otazníky. První z ohlášených příspěvků na téma Osnova Darwinovy teorie přednesl Oldřich 
Nečas. Formuloval v něm základní principy této teorie, věnoval se trendům evoluce a 
různým strategiím směřujícím k dosažení stability živých systémů. Vyslovil tím některé 
významné otázky pro diskusi, zejména o mechanismech evoluční adaptace. Na Nečasovy 
programové náměty někteří účastníci v diskusi částečně zareagovali. Její průběh byl sice 
moderován, nebyl však tematicky vymezen a  veden podle určité osnovy, což neuvádím jako 
nedostatek.  Následující referát Univerzálna evolúcia jako algoritmus - V. Kvasničky, J. 
Pospíchala vyvolal požadavek přesnějšího vymezení používaných pojmů. Ačkoliv explanace 
počítačové simulace v evolučních procesech plně neuspokojila některé z přítomných biologů, 
byla přijata jako povzbuzující názor metodologické povahy. Víme z minulosti, že nebývá 
vždy okamžitě doceněno uplatnění nových přístupů, podobně tomu tak může být rovněž v 
případě matematické simulace evolučního vývoje.  

Zajímavý byl příspěvek M. Bezděka: Náhoda a nahodilost v evolučním procesu, v němž 
autor stanovil vlastní pojetí těchto pojmů. K tomu pouze poznamenáváme, že by možná 
prospělo přihlédnout také k filozofické literatuře, zvláště v naší české filozofické tradici, kdy 
byl pojem náhody objasňován i z hlediska etymologického, a to ve vztahu k různému 
jazykovému prostředí. Principiálně ovšem proti „operacionalistickému“ Bezděkovu 
vlastnímu vymezení těchto kategorií nelze mít námitky, i když bývají tradičně zpravidla 
chápány jako párové v jejich vztahu k nutnosti. 

Snad nejrozsáhlejší diskusi vyvolal podnětný referát J. Váchy: Falzifikovatelnost 
neodarwinismu z hlediska Popperových  požadavků. Autor svůj vhled do hypoteticko - 
deduktivní metodologie vědy vztáhl k diskusím vedeným v USA mezi klasickými 
neodarwinisty a lidmi, které pracovně označil jako „přívržence inteligentního plánu“ a 
dovodil, že jistá zdrženlivost by slušela oběma stranám tohoto sporu. Břemeno důkazů 
položil na neodarwinisty, kteří by měli navrhnout falzifikační postupy. Ztotožnil se s 
charakteristikou neodarwinismu jako heuristicky plodné hypotézy, ale zdůraznil, že rozhodně 
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bychom měli bránit tomu, aby se z metodologického postupu dělala ontologie. Podle J. 
Váchy není důvod, proč by neměl být neodarwinismus testován, nelze z něho činit závěry o 
tom, jaká je biologická skutečnost. V diskusi se objevovala námitka, že filozofické důsledky 
darwinismu nejsou dostatečně domyšleny. Hume opravdu úspěšně kritizoval kauzalitu, která 
není absolutním pojmem, avšak existují souvislosti, jež se milionkrát opakují, proto s 
kauzalitou ve vědě pracujeme. Zaznělo rovněž doporučení zvážit požadavky kladené na 
hypotézu z metodologického hlediska, testovatelnost nemůže mít (v tom byla shoda) podobu 
explanace ad hoc, nýbrž nezávisle testovatelné explanace. V naznačených souvislostech bylo 
připomenuto pojetí vědy u Th. Kuhna a jeho námitky k falzifikovatelnosti jako kritériu 
vědeckosti.  Vzhledem k tomu, že v hypoteticko - deduktivní metodologii existuje asymetrie 
mezi dokazováním a vyvrácením hypotéz, je ostatně možné podotknout, že k vyvození 
observační věty nestačí jediná premisa (což souvisí s tzv. Duhem Quineovou tezí, že nelze 
podrobit experimentální kontrole izolovanou hypotézu). Diskutující se shodli na stanovisku, 
že darwinismus znamená hnutí, že  nepředstavuje jednu teorii (vycházející z axiomu), nýbrž 
reflektuje teorií více. Autor příspěvku pak uzavřel diskusi určitým varováním, a to nečinit z 
neodarwinismu metafyziku, a odmítl vzájemné posmívání a emocionálnost diskusí v USA, 
jež jsou výrazem uplatňování jen určitého zájmu.  

Také příspěvek E. Palečka: Lze vznik druhu vysvětlit jen náhodnými mutacemi a 
přírodním výběrem přinesl řadu cenných námětů. Autor zdůraznil úlohu altruismu při 
selekcích; uvedl poznatek - známý od poloviny sedmdesátých let, že v prebiotické atmosféře 
byl kyslík, nebyla tudíž tak silně redukční, jak se uvádívá.  Konstatoval také, že dosud 
nevíme, jak život vznikl. V posledních letech se ukázalo, že vedle přímých linií druhu homo 
docházelo  také k intenzivnímu laterálnímu přenosu genu. To by ovšem podle E. Palečka 
nemělo být chápáno tak, že Darwin selhal. Věda hledá modely a takto postupovat musí. K 
hlubšímu pochopení současného významu darwinismu doporučil uspořádat společná setkání 
s historiky vědy, filozofy, sociology, antropology a dalšími pracovníky speciálně vědních 
oborů. 

K vystoupení J. Svobody na téma Reverzní transkripce a evoluce, soustřeďujícímu se 
na objasnění průběhu transkripce, kterou vzniklo přibližně 30% lidského genomu, lišícího se 
rozmanitostí, zazněly četné dotazy. Týkaly se vlivu okolí, existence či neexistence dědičnosti 
získaných vlastností, významu genetické diverzity pro evoluci rostlin. Přednášející ocenil 
charakter semináře, orientujícího se na ty oddíly biologie, které jsou zatím z hlediska 
vědeckého poznání problematické. K významu evoluční teorie pro zoopsychologii a etologii 
vystoupil J. Geisler s příspěvkem Má hypotéza Červené královny nějaký smysl? Formuloval 
tak otázku role paradigmatu týkajícího se šancí na přežití druhu, které se v evolučním 
procesu nezlepšují, ani neoslabují, o přežití rozhoduje náhoda.  (Název „Červená královna“ 
byl převzat z královské hry v šachy - z důvodů zvýšení pojmové atraktivity problematiky). J. 
Geisler připomněl mj. stanovisko papeže Jana Pavla II,  k tomu, že evoluční teorie není jen 
pouhou hypotézou. Referující své vystoupení uzavřel konstatováním, že kritiku dílčích 
aspektů darwinismu je ovšem možné považovat za přínosnou. 

A.Holub pohovořil  na téma: Darwin a chování živočichů. Charakterizoval důležité 
historické okolnosti ,,za nichž Darwinovo dílo vzniklo. Zkoumání vědomí živočichů přineslo 
poznání, že u různých živočišných druhů má specifické znaky, že se řeší specifické problémy 
ve specifických nikách. Uvedl mj., že v paměti existuje velká druhová diference, 
přizpůsobování je vedeno jen podmínkami minulé historie, přírodní výběr neanticipuje 
budoucí potřeby. Dotazů, bylo dost, např. jak mohlo být lidské myšlení připraveno pro 
civilizaci dříve, než existovala; jaký je vztah darwinismu k vývoji společnosti; v diskusi 
zaznělo  rovněž stanovisko, že evoluce je graduální proces náhodných mutací, což se také 
projevuje v počítačových simulacích.  Na téma Evoluce imunity pojednal J. Šíma. Zdůraznil, 
že nemáme k dispozici komparaci, protože neznáme život na jiných planetách, nevíme proč 
se život vyvinul ve formě jedinců, kteří brání svou integritu. Imunitní systém se chová jako 
Bertalanfyho otevřený systém, je omylem se domnívat, že je jen obranou proti infekci.  

 Závěr  programu ohlášených příspěvků patřil J. Šmajsovi. Zabýval se konfliktem 
přirozené a kulturní evoluce. Vyslovil např. domněnku, že sociokulturní evoluci je 
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protipřírodní, že  je výtvorem jednoho druhu, konkurujícím přirozené evoluci, klíčem k 
pochopení je informace, selekčním mechanismem byly zabrány niky surovinových zdrojů, k 
čemuž přispělo myšlení. Selekce těch nejkvalitnějších myšlenek je pak fixována pamětí a 
písmem. V diskusi k jeho názorům bylo mj. poznamenáno, že živé systémy jsou vzdálenější 
od rovnováhy, uvádívá se, že věda oddělila poznání od hodnot. I v souvislosti s tím se 
ukazuje potřeba reformy vzdělání. 

V obecné části rozpravy se někteří účastníci snažili formulovat určité závěry. 
Předsedající (částečně se svým příslovečným humorem) konstatoval, že při koncipování 
diskuse se závěry nepočítali. Nicméně některé obecnější myšlenky byly v závěrečné části 
uvedeny. Střechový pojem evoluce je velmi široký, evoluce se vždy vyvíjela v koevoluci. 
Darwinova teorie nemusí zahrnovat všechny její aspekty, vyžaduje však širší vidění světa, 
respektující rozmanitost života. Selekce bývala chápána v podobě neintencionální, ale 
objevuje se jako účelný záměr. Nevíme s jistotou, zda se zde pojetí evoluce nestýká s idejemi 
Jeana Babtisty de Lamarcka? 

Některé otázky nebyly na semináři diskutovány - např. které principy darwinismu platí 
pro lidské subpopulace; obsah a význam pojmu neredukovatelný komplexní systém; úloha 
darwinismu ve vývoji společnosti a další. Hlavní výbor počítá v relativně blízkém období s 
uspořádáním diskuse o otázkách vzniku života i k problému, nakolik je člověk determinován 
biologicky. 

Seminář byl svým průběhem i pojetím velmi užitečný a je i dobrým příslibem a 
počinem k projednávání témat příštích. 

 
Karel Linhart 

 
 
 
Biofyzika v Českých Budějovicích 

 
 
Biofyzikální problematika v Českých Budějovicích vychází ze dvou primárních zdrojů. 

Těmi jsou jednak biologický výzkum v rámci Jihočeského  biologického centra sdružujícího 
biologicky orientované ústavy Akademie věd České republiky (AVČR) a na ně navazující 
biologická fakulta Jihočeské university (BF JU), jednak lékařská pracoviště krajského města 
spolu s pracovišti zdravotně sociální fakulty JU (ZSF JU).   

Těmto zdrojům odpovídají řešené vědecké programy. Velké úsilí je soustředěno na 
výzkum fotosyntézy. Biofyzikou fotosyntézy se zabývá oddělení fotosyntézy ÚMBR AVČR 
ve spolupráci s oddělením autotrofních organismů Mikrobiologického ústavu AVČR 
v Třeboni. Hlavním zkoumaným objektem je fotosystém 2. Jsou sledovány především 
primární děje v reakčním centru fotosystému 2 a na anténách. K dispozici je celá škála 
optických metod absorpčních včetně cirkulárního a lineárního  dichroismu i fluorescenčních.   

Pro výzkum fotosyntézy se využívají přístroje, umožňující měřit i modulovanou 
fluorescenci především zelených listů a chloroplastů (PAM fluorometry). Tato metodika byla 
podstatným způsobem zdokonalena na pracovištích v Třeboni a v laboratoři aplikované 
fotobiologie ÚEK AVČR v Nových Hradech, kde byl vyvinut přístroj kinetický fluorometr 
s duální modulací. V Nových Hradech v blízkosti Českých Budějovic vzniká v současné době 
Akademické a univerzitní centrum, jehož součástí je i citovaná laboratoř.  

 S biofyzikou fotosyntézy souvisí i aktivity na katedře fyziologie a anatomie rostlin na 
BF JU.Hlavními směry výzkumné činnosti jsou: fotosyntéza (řasy i vyšší rostliny), struktura 
bílkovinných komplexů a změny v jejich uspořádání v biomembránách, interakce rostliny a 
prostředí (výměna plynů, energie, stresová fyziologie) a vývoj přístrojů a nových detekčních 
metod ve fyziologii rostlin. Biofyzikální výzkum zde bude ještě přístrojově posílen 
v dohledné době plánovaným hmotovým spektrometrem. 

  V Ústavu molekulární biologie AVČR je zastoupen především biofyzikální výzkum 
DNA a jejích interakcí a to jednak z hlediska praktických aplikací při detekci patogenů 



 16 

založené na rozpoznávání sekvencí pomocí metod molekulární biologie a molekulární 
biofyziky včetně tzv. DNA-čipů, jednak z hlediska základního výzkumu interakcí nukleových 
kyselin s látkami vykazujícími protivirový a protinádorový účinek. Kromě experimentálních 
přístupů je zde zastoupeno i počítačové molekulární modelování, umožňující optimalizaci 
molekulárních struktur. 

 Problematika úzce spjatá s biofyzikou se v poslední době slibně rozvíjí na ZSF JU 
především na katedře radiologie. Používané metody zobrazovací i terapeutické spočívají na 
fyzikálních základech. Témata vědeckých a studentských diplomových prací jsou dána 
především potřebami klinické praxe při optimalizaci ozařovacích postupů, monitorování 
radioaktivity v biosféře a při zpracování a vyhodnocování klinických dat. Oblast medicíny 
však perspektivně skýtá daleko širší uplatnění biofyzikálních a biochemických metod zejména 
moderních neinvazivních terapeutických a diagnostických přístupů, umožňujících zabezpečit 
kvalitativně novou úroveň lékařské péče a prevence chorob. 

 Proto je na této fakultě připravován k akreditaci studijní obor Biofyzika a zdravotnická 
technika, v jehož rámci budou připravováni pracovníci schopní převádět nejnovější vědecké 
poznatky do lékařské a zdravotnické praxe. Tento obor rozšíří nabídku biofyzikálně 
zaměřeného studia, které v současné době zahrnuje bakalářský a magisterský obor biofyzika a 
uskutečňuje se ve spolupráci BF JU s pedagogickou fakultou Jihočeské university. 

 Studium biofyziky je poměrně náročné již svou podstatou jakožto studium každé 
interdisciplinární vědy, kde je třeba zvládnout základy více vědeckých disciplín. Má však 
před sebou velmi dobrou perspektivu uplatnění a to nejen v tradičních oblastech vědy a 
výzkumu, ale zejména v rozvíjející se široké oblasti nových technologií, včetně  medicíny a 
farmakologie. 

 
 Doc. RNDr. Miroslav Šíp, CSc. 

 
 
 

  VÝROČÍ 
 
 
Doc. RTDr. Ing. Vítězslav Orel, DrSc. jubilující 
 

V letošním roce se dožil 75 let člen naší společnosti, náš významný genetik a světově 
známý badatel v oblasti historie Mendelova objevu zejména v kontextu se vznikem 
šlechtitelských směrů zvířat a rostlin, doc. RTDr. Ing. Vítězslav Orel, DrSc. Jeho zájem o 
genetiku se datuje již od počátků jeho studia na Vysoké škole zemědělské v Brně v letech 
1945-49. Bohužel v poválečných letech prožívala genetika v našich zemích období temna a 
orientace jubilanta na tento obor se mohla prakticky uplatňovat jen aktivitou v různých 
oblastech šlechtitelství a veterinární genetiky zaměřené na výzkum genetické rezistence 
hospodářských zvířat proti chorobám. O tomto období velmi nevlídném pro genetiku i pro 
práci doc. Orla pěkně píše prof. Böhm ve svém pozdravném příspěvku (Veterinářství 6:286, 
2001). 

Členem Čs. biologické společnosti je doc. Orel od r. 1954. To byla stále doba, kdy pro 
přírodovědce, lékaře i zemědělce byla genetika postavena mimo zákon a její rehabilitace byla 
u nás spojena s rehabilitací Mendela v r. 1965. V této době hledali badatelé, učitelé a lékaři 
působící v oblasti teoretického i aplikovaného výzkumu dědičnosti vhodnou organizační 
formu pro společné aktivity. Když v důsledku tehdejší legislativy nebylo možné založit novou 
vědeckou společnost, byla v roce 1971 ustavena sekce pro obecnou genetiku, později v r. 
1990 přejmenovaná na Genetickou společnost Gregora Mendela při Čs. Biologické 
společnosti. Teprve v r. 1992 se transformovala v samostatnou Genetickou společnost 
Gregora Mendela. Spolu s doc. Nečáskem, zakládajícím předsedou této sekce ovlivňoval její 
veškeré aktivity od počátku také doc. Orel, který v sekci působil po celou dobu její existence 
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jako vědecký tajemník. Také jeho zásluhou patřila sekce po celou dobu svého trvání k 
nejaktivnějším sekcím Čs. biologické společnosti. Sekce se stala komunikační základnou pro 
členy společnosti a i ostatní genetiky, uspořádala desítky konferencí, sympozií a seminářů s 
obecnou problematikou genetického výzkumu základního i aplikovaného. 

Přestože poslední desetiletí jubilantova života je spojeno s jeho vážnými zdravotními 
potížemi, jeho blízcí přátelé a známí musíme konstatovat, že s postižením fyzické mobility se 
jeho duševní aktivita a mentální kapacita neuvěřitelně zvyšuje. K dříve publikovaným více 
než 300 časopiseckých a knižních publikací přibylo za posledních 10 let dalších 38. Letos, v 
roce jeho životního jubilea, vychází v Oxford University Press monografie „Genetic 
Prehistory in Selective Breeding - a Prelude to Mendel“. 

Práce doc. Orla byla po zásluze mnohokrát oceněna, v rámci Čs. biologické společnosti 
to byla prestižní Medaile 200. výročí narození J. E. Purkyně, diplom hlavního výboru a čestné 
členství. Letos rektor a vědecká rada Veterinární a farmaceutické univerzity udělily doc. 
Orlovi zlatou medaili. Při této příležitosti, hlavní výbor a všichni Orlovi blízcí přátelé z Čs. 
biologické společnosti, přejeme jubilantovi další úspěchy a potěšení z objevování zajímavých 
historických a vědeckých souvislostí z období počátků genetiky, vytrvávající optimismus a 
osvěžující milé rodinné prostředí. Těšíme se na další četná vzájemná setkání, zajímavé 
diskuse a nové publikace. Milý Víťo, nechť se vše v budoucnu odvíjí od Tvých představ a 
plní se Tvé plány. 

 
Roman Janisch 

 
 
 
Gratulace jubilantům 
 
V letošním roce oslavili v plné aktivitě výborné kondici 60leté jubileum dva významní 
členové a funkcionáři společnosti. Prof. MUDr. Václav Lichnovský, CSc., přednosta ústavu 
histologie a embryologie lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci pracoval řadu let 
ve společnosti ve výboru olomoucké pobočky. Doc. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., vedoucí 
katedry fyziologie rostlin přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracoval ve 
výboru Společnosti pro buněčnou biologii zejména při organizaci cytoskeletálních klubů. 
Srdečně jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví, úspěchy v práci 
badatelské a spokojenost v životě osobním. 
 

R. Janisch 
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   KALENDÁŘ AKCÍ 
 
 
Výroční shromáždění CSEM 
8. - 9. 2. 2002  ve Vranovské Vsi u Znojma, 
Čs. společnost elektronové mikroskopie. 
 
X. Cytoskeletální klub 
Společnost buněčné biologie při Čs. biologické společnosti, 
Vranovská Ves, březen 2002. 
 
Konference „Cryopreservation and Safe Keeping of Cells and Tissues“ 
13.-15.5.2002, Hradec Králové, 
Sekce pro biologii nízkých teplot Čs. Biologické společnosti,  
 
25. pracovní dny Společnosti pro mutagenezu v zevním prostředím 
22.-24.5.2002, Brno, 
Společnost pro mutagenezu v zevním prostředí při Čs. biologické společnosti. 
 
Seminář „Kmenové buňky“ 
květen 2002, Brno, 
Společnost pro buněčnou biologii při Čs. biologické společnosti, 
 
Cells IV, Buňky IV 
9.-11.9.2002, České Budějovice, 
Čs. biologická společnost a BF JU České Budějovice, 
Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., berger@jcu.cz, http://www.entu.cas.cz/bunky3htm 
 
XVII. Biologické dny: Pokroky genetického a buněčného inženýrství. 
23.-25.9.2002, Brno, 
Čs. biologická společnost  
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., Biologický ústav LF MU, Brno, rjanisch@med.muni.cz 
 
35. výroční konference cytogenetické sekce s mezinárodní účastí 
26.-27.9.2002, Praha 
Cytogenetická sekce Čs. biologické společnosti 
Doc. Ing. Kyra Michalová, DrSc., III. int. klinika FVL UK, U nemocnice 2, 128 00 Praha 
kyra@vfn.cz, 
 
Seminář Moravsko-slezské dny hygieny práce a pracovního lékařství 
22.-24.10.2002, Darkov, 
Společnost pro mutagenezu v zevním prostředí a ostravská pobočka Čs. biologické 
společnosti,  
 
Pravidelné přednáškové večery 
1x měsíčně v r.2002, Brno, brněnská pobočka 
 
2 jednodenní semináře pedagogické sekce  
zabývající se novými poznatky v biologii a pedagogicko metodickou problematikou, duben, 
listopad 2002, Brno 
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Sekretariát hlavního výboru Čs. biologické společnosti 
Joštova 10, 662 43 Brno 

 
Iva Tačová, sekretářka hlavního výboru, tel.: 05 - 42126300,  

e-mail: biolspol@med.muni.cz 
Pavla Skusilová, účetní společnosti, tel.: 05 - 43182015,  

e-mail:pavla.skusilova@fnusa.cz 
 
  
Fax:  05 - 42126200 
e-mail:  rjanisch@med.muni.cz 
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