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Úvodní slovo

Na téma sociobiologie

Pfii jedné pfiíleÏitosti jsem kategoricky pronesl, Ïe lidské dûjiny nejsou nic jiného neÏ
boj o areál, potravu a jiné zdroje. Byl pfiítomen ná‰ pfiední sociolog a otázal se: „a co
Bethoven?“ Alegorie v této otázce je zfietelná. V následující pfiedná‰ce o Gellnerovi také
zdÛraznil GellnerÛv odpor k biologismu tj. ke zplo‰Èování dûní v lidské spoleãnosti na
úroveÀ biologickou. Jak to tedy je?

Vûdy biologické na jedné stranû a vûdy spoleãenské na stranû druhé jsou zafiazo-
vány do rozdílné ‰katulky. Existuje ov‰em i pojem sociobiologie. Ta mÛÏe uvaÏovat
i o tom nakolik je v˘voj lidské spoleãnosti determinován zákonitostmi biologick˘mi a na-
kolik principy, kter˘mi se zab˘vá sociologie. A to jiÏ v dobû divergentní evoluce rodu
Homo, pak v dobû historické, v dobû souãasné i budoucí. Lze také nalézt evoluãní pre-
kurzory lidsk˘ch sociálních vztahÛ u obratlovcÛ Ïijících ve smeãkách, stádech ãi hej-
nech? To co urãuje vztahy mezi jedinci v tûchto subpopulacích („mocenská“ hierarchie
uvnitfi subpopulace, skupinová selekce podle darwinovsk˘ch principÛ), jsou skuteãnû
analogií pro subpopulace lidské?

Pro ãlovûka je zcela typické sdruÏování do subpopulací (biolog by fiekl do stád). Mezi
tûmito subpopulacemi nutnû vznikají konkurenãní vztahy. Probíhá skupinová
selekce, coÏ je v podstatû kompetice o areál, o potravu a má za následek obsazení
areálu populací „schopnûj‰í“ a vyhubení ãi vytlaãením populace pÛvodní. Platí toto
schéma pro lidskou populaci i v dne‰ní dobû nebo jsou ve hfie i vztahy, které patfií ke kul-
tufie, morálce, etice atd. Jako pfiíklad: byla druhá svûtová válka jevem biologick˘m ãi so-
ciálním? Zkusme biologizovat. Nahraìme pojem Lebensraum pojmem areál, koneãné
fie‰ení pojmem genocida (souãasnû s ãásteãnou asimilací ãi vytlaãením pÛvodní popu-
lace) a pojem „ãistá rasa“ pojmem alelov˘ fond jisté subpopulace (germánské) a máme
tuto ãást lidsk˘ch dûjin popsánu v pojmech ryze biologick˘ch. Je to ale skuteãnû tak?

V‰echny tyto problémy maskuje nesmírnû sloÏitá hierarchizace lidské spoleãnosti jako
systému, a to nejen z hlediska organizaãních úrovní (napfi.rodina, klan, národ, rasa) ale,
a to zejména, z hlediska kategorií vztahÛ mezi prvky subsystému, které jej charakterizují.
Tyto vztahy mohou b˘t velmi rÛzné: napfi. vztahy genetické pfiíbuznosti (rasy), ideologické
(náboÏenství), národnostní (jazyková identita a ãasto i teritoriální shoda), tfiídní (kasty),
vzdûlanostní (intelektuálové a negramotní), profesní (cechy), atd. SloÏitost je o to vût‰í, Ïe
se mnoÏiny takto charakterizovan˘ch (definovan˘ch) subsystémÛ pronikají a to nejrÛz-
nûj‰ím zpÛsobem a v nejrÛznûj‰ích kombinacích (napfi. urãit˘ jedinec je âech, katolík
a intelektuál, jin˘ je âech, protestant a dûlník atd). Rozli‰ovací graf popisující realitu je tedy
neobyãejnû sloÏit˘ a nelineární. Uvnitfi nûjak definovan˘ch subsystémÛ jsou vztahy anta-
gonistické i kooperativní. Obojí jsou dÛleÏité jak pro stabilitu subsystému tak pro konku-
renceschopnost vÛãi jin˘m subsystémÛm (pro skupinovou selekci).

Hlavní v˘bor âeskoslovenské biologické spoleãnosti pfiipravuje, jako dal‰í z diskus-
ních semináfiÛ, setkání biologÛ a sociologÛ, kter˘ dá pfiíleÏitost „obûma stranám“ vyjádfiit
svÛj pohled. Pracovní název tohoto semináfie zatím je „Nakolik je dûní v lidské spoleã-
nosti determinováno zákonitostmi biologick˘mi a nakolik sociálními“. Semináfi se usku-
teãní zaãátkem roku 2006.

O. Neãas
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Zápis ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
konané 26. 1. 2005 v Brnû

Pfiítomni:
prof. O. Neãas, DrSc., doc. J. Kunert, prof. R. Janisch, doc. J. Reischig, 
doc. J. Berger, prof. S. âech, prof. A. Svoboda, prof. M. âervinka, prof. V. Mornstein, 
prof. K. Smetana, RNDr. A. Oltová, Dr. A. Konûtopsk˘, Ing. V. Skládal

Omluveni:
prof. M. Hejtmánek, prof. I. Ra‰ka, prof. V. PÛÏa, prof. K. Lenhart, Dr. O. Vrána

Nepfiítomni:
prof. F. âiampor

Usnesení a úkoly:

1. PrÛbûÏnû aktualizovat informace k organizaci XVIII. Biologick˘ch dnÛ na jejich we-
bové stránce – doc. Berger.

2. Upfiesnit tituly plenárních pfiedná‰ek na Biologické dny do 15. 2. – prof. Neãas.
3. Pfiipravit podrobn˘ program Biologick˘ch dnÛ a Cells VI – doc. Berger, prof. Neãas.
4. V programu zajistit ãasov˘ prostor pro diskuzi u posterÛ a mimofiádné valné shro-

máÏdûní spoleãnosti.
5. Pfiedná‰ku prof. Illnerová „Biologické hodiny“ zafiadit na vhodné místo do programu

jako 8. Babákovu pfiedná‰ku.
6. ShromáÏdit anglická abstrakta z pfiíspûvkÛ do Cells VI a zajistit jejich publikaci v su-

plementu J. Appl. Biomed. – doc. Berger.
7. Oslovit autory plenárních pfiedná‰ek Biologick˘ch dnÛ o dodání ãesk˘ch roz‰ífien˘ch

abstrakt (do 4 textov˘ch stran) pro publikaci ve Zpravodaji – prof. Neãas.
8. Rozeslat informace o XVIII. Biologick˘ch dnech a Cells VI dûkanÛm v‰ech fakult

s biologicky orientovan˘m v˘zkumem, dále na v‰echny ústavy AV âR a ústavy re-
sortní a ve spolupráci s Pedagogickou sekcí na gymnázia, do redakce ãasopisu
Vesmír a Akademick˘ bulletinu do 15. 2. – prof. Janisch.

9. Informovat v‰echny ãleny spoleãnosti o XVIII. Biologick˘ch dnech a Cells VI sepa-
rátním letáãkem pfiiloÏen˘m ke Zpravodaji do 31. 3. – prof. Janisch.

10. Pfiipravovat semináfi Hlavního v˘bor s tématikou sociobiologie na ãerven 2005 nebo
jaro 2006 – prof. Neãas.

11. Vyzvat v‰echny ãleny k zaplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ – pfiedsedové poboãek
a sekcí.

12. Dodat pfiíspûvky do Zpravodaje, do konce února – ãlenové Hlavního v˘boru a jimi vy-
zvaní autofii.

13. PrÛbûÏnû odesílat blahopfiejné dopisy a zajistit pfiedávání diplomÛ jubilantÛm – prof.
Janisch.

SchÛzi zahájil prof. Neãas krátkou gratulací a pfiípitkem k 65. narozeninám dvou
ãlenÛ Hlavního v˘boru prof. âechovi a prof. Svobodovi.

Zprávy hlavního v˘boru
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V kontrole úkolÛ z posledního zápisu prof.Neãas konstatoval, Ïe byly splnûny nebo
jsou zafiazeny do programu této schÛze.

1. Pfiíprava XVIII. Biologick˘ch dnÛ

Prof. Neãas shrnul stav pfiipravovan˘ch Biologick˘ch dnÛ:
Leto‰ní XVIII. Biologické dny jsou organizovány v âesk˘ch Budûjovicích v areálu

Jihoãeské univerzity spoleãnû s mezinárodním sympoziem Cells VI. 24.–26. fiíjna Spo-
leãností bunûãné biologie a Hlavním v˘borem âs. biologické spoleãnosti. Organizaci
obou akcí zaji‰Èuje doc. Berger. 

Na webové stránce http://www.jcu.cz/cells/bunky6.htm jsou jiÏ prezentovány té-
matické celky programu sympozia Cells VI, autofii a pracovní tituly 11 plenárních pfied-
ná‰ek, konferenãní poplatky, instrukce pro pfiedná‰ející a posterová sdûlení, dÛleÏité
termíny pro úãastníky a pfiihlá‰ka.

Konferenãní poplatky (uhrazené do 1. 7.) jsou stanoveny takto:
1.500,- Kã neãlenové spoleãnosti, 
.800,- Kã ãlenové spoleãnosti a úãastníci minulé konference Cells,
.500,- Kã studenti

Autofii plenárních pfiedná‰ek a ãlenové Hlavního v˘boru jsou od konferenãního po-
platku osvobozeni.

Dále profesor Neãas pfiipomenul, Ïe Hlavní v˘bor vyzval v‰echny sekce i poboãky
k úãasti na leto‰ních Biologick˘ch dnech, které by mûly mít povahu sjezdu spoleãnosti
a prezentovat pfiehled odborn˘ch aktivit ãlenské základny spoleãnosti. Pfiedsedové
v‰ech sekcí a poboãek byli poÏádání o prezentaci reprezentaãní plenární pfiedná‰ky
o nov˘ch poznatcích, zajímavostech, nov˘ch metodick˘ch pfiístupech a objevech ve
vlastním oboru. Z návrhÛ, které se na Hlavním v˘boru se‰ly a z dal‰ích osloven˘ch
autorÛ prof. Neãas sestavil a Hlavnímu v˘boru pfiedloÏil následující program plenárních
pfiedná‰ek Biologick˘ch dnÛ (pfiedbûÏné názvy):
1. Prof. RNDr. Vladimír Sklenáfi, DrSc.: Konformace bílkovinné molekuly
2. RNDr. Jan Závada, DrSc.: Nové viry
3. Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.: Nové poznatky o kmenov˘ch buÀkách
4. Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.: Nové trendy v konveãní cytogenetice
5. Prof. MUDr. Jan Îaloudík, DrSc.: Molekulární biologie nádorové buÀky
6. Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.: Biologické hodiny
7. Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.: Tok energie v ekosystémech
8. Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc.: Systémov˘ popis Ïiv˘ch soustav
9. Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav âervinka, CSc.: Zobrazení a dlouhodobé pozorování

Ïiv˘ch bunûk – od ãasosbûrné mikrokinematografie k digitálnímu zobrazování (od fá-
zového kontrastu ke kvantitativní fluorescenci).

10. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.: Mechanismus protinádorové aktivity komplexÛ
kovÛ.

11. MUDr. Pavel Rösner, CSc.: Nové pfiístupy v mutagenezi v âR.

Souãástí Biologick˘ch dnÛ i Cells VI budou i krátká ústní sdûlení (10 min.) a poste-
rové prezentace, pro plenární pfiedná‰ky bude vymezen ãas 40 min. Leto‰ní Biologické
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dny jsou pfiístupné pro prezentaci krátk˘ch sdûlení ze v‰ech oblastí biologického v˘-
zkumu ‰iroké ãlenské základny âs. biologické spoleãnosti.

V‰echna anglická abstrakta budou publikována v suplementu J. Appl. Biomedicine.
Pro publikaci roz‰ífien˘ch abstrakt plenárních pfiedná‰ek z Biologick˘ch dnÛ v ãe‰tinû
je rezervováno zvlá‰tní ãíslo Zpravodaje âs. biologické spoleãnosti (4 tiskové strany na
1 pfiedná‰ku).

V rámci Biologick˘ch dnÛ bude zafiazeno mimofiádné Valné shromáÏdûné spoleã-
nosti s 8. Babákovu pfiedná‰kou, schválením zv˘‰ení ãlenského pfiíspûvku na 200,- Kã
pro pracující ãleny a ponechání 50,- Kã pro studenty a dÛchodce a s hlasováním
o ãestném ãlenství a o udûlení Babákovy medaile. Po ‰ir‰í diskuzi byly navrÏeny na
Babákovu pfiedná‰ku dvû ze seznamu plenárních pfiedná‰ek – Biologické hodiny
(prof. Illnerová) a Nové trendy v konveãní cytogenetice (prof. Michalová). Tajn˘m hla-
sováním (7:6) byla vybrána pfiedná‰ka prof. Illnerové. Hlavní v˘bor doporuãil v pro-
gramu nezdÛrazÀovat valné shromáÏdûní jako samostatn˘ bod, ale uvést je jen v sou-
vislosti s Babákovou pfiedná‰kou.

Definitivní ãasové rozloÏení, tématické obsazení a celá struktura programu bude
schválena pfiedsednictvem Hlavního v˘boru a doc. Bergerem ihned po termínu pro pfii-
hlá‰ení v‰ech sdûlení. Hlavní v˘bor doporuãil vûnovat diskuzi k posterov˘m prezentacím
dostateãn˘ ãasov˘ prostor.

Pfiihla‰ování na obû akce bude probíhat po internetu. Jednání Cells VI bude v ang-
liãtinû, Biologické dny v ãe‰tinû.

Hlavní v˘bor povûfiil vûdeckého tajemníka prof. Janische zajistit rozeslání informace
o konání obou akcí dûkanÛm v‰ech fakult s biologicky orientovan˘m v˘zkumem, stejnû
tak na v‰echny ústavy AV âR a ústavy resortní a ve spolupráci s Pedagogickou sekcí na
gymnázia. Informace bude zaslána rovnûÏ do ãasopisu Vesmír a Akademick˘ bulletin.
Písemnou informaci o XVIII. Biologick˘ch dnech obdrÏí v‰ichni ãlenové spoleãnosti
v bfieznu se Zpravodajem a sloÏenkou k uhrazení ãlenského pfiíspûvku.

Semináfie Hlavního v˘boru

V ‰iroké diskuzi bylo konstatováno, Ïe obsah pÛvodnû plánovaného semináfie s pe-
dagogickou tématikou o v˘uce biologie na lékafisk˘ch fakultách byl náplní schÛzky re-
prezentantÛ biologick˘ch ústavÛ lékafisk˘ch fakult v fiíjnu v Bratislavû. Hlavní v˘bor proto
rozhodl odloÏit konání semináfie s touto tématikou na jaro r. 2006.

Prof. Neãas pfiipomnûl dal‰í téma z oblasti sociobiologie „V jaké mífie je chování
v lidské spoleãnosti determinováno biologicky a sociálními principy“. Pro úvodní pfií-
spûvky pro diskuzi na toto téma byla zatím pfiedbûÏnû navrÏena jména: prof. Ivo MoÏn˘,
prof. Jifií Musil a prof. Miroslav Petrusek. Termín semináfie jaro 2006.

Zpráva vûdeckého tajemníka

Prof. Janisch pfiipomenul kontrolu placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, zaãátkem ledna
obdrÏeli v‰ichni pfiedsedové poboãek a sekcí pfiehled placení pfiíspûvkÛ jejich
ãlenÛ.

Dále prof. Janisch vyzval v‰echny ãleny Hlavního v˘boru k dodání pfiíspûvkÛ do
Zpravodaje nejpozdûji bûhem února.

Kolektivní ãlenství ve spoleãnosti ukonãila firma Pliva Lachema.



8

Zprávy hlavního v˘boru

Jubilanti v r. 2005

Prof. Janisch pfieãetl seznam pûtilet˘ch intervalÛ jubileí 142 ãlenÛ spoleãnosti v roz-
sahu 55– 90 let. Za mimofiádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu v âs. biologické spoleã-
nosti Hlavní v˘bor navrhl udûlit následující ocenûní:

Babákovu medaili: 

Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. (85)
Prof. MUDr. Karel Smetana (senior), DrSc., (75)

Diplom ãestného uznání:

Prof. RNDr. Emil Paleãek, DrSc. (75)
PhDr. D. Kvasniãková (70)
Doc. RNDr. Jozef Dobiá‰, CSc. (65)
Doc. RNDr. Milo‰ Ondfiej, CSc. (65)
Prof. RNDr. Jifiina Relichová CSc. (60)
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. (60)
Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc. (55)
Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav âervinka, CSc. (55)
Prof. RNDr. Lubomír Dobiá‰, DrSc. (55)

Blahopfiejné dopisy budou jubilantÛm prÛbûÏnû zasílány.

Zpráva hospodáfie

Doc. Reischig informoval Hlavní v˘bor o vyúãtování dotace RVS pro r. 2004.

Celkové náklady na projekt „Zpravodaj âs. biologické spoleãnosti“ byly:
117.947,90 Kã, z toho 80.000,- Kã z dotace RVS (tj. 67,8 %).

Celkové náklady na projekt „Prezentace nov˘ch v˘sledkÛ vûdeckého v˘zkumu a jejich
popularizace“ byly:

212.561,- Kã, z toho 133.000,- Kã z dotace RVS (tj. 62,5 %).

Hlavní v˘bor vzal na vûdomí, Ïe v ãerpání dotace nebyly shledány závady.

Pfiihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ

Do spoleãnosti byli pfiijati 2 noví ãlenové:

Mgr. Katefiina Chludová, studentka PGS, Olomouc (sekce cytogenetická)
Prof. MUDr. Jaroslav Vesel˘, CSc., Olomouc (sekce bunûãné biologie).

Zapsal: prof. Janisch
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Zpráva o ãinnosti âs. biologické spoleãnosti v r. 2004

Struktura âs. biologické spoleãnosti v uplynulém období

V roce 2004 pracovala âs. biologická spoleãnost jednak v územnû ãlenûn˘ch po-
boãkách a jednak v odbornû ãlenûn˘ch sekcích bez lokálního omezení. Jednotlivé po-
boãky pracují celkem v 5 regionech âeské republiky – v Praze, Brnû, Hradci Králové,
Olomouci, Ostravû. Na Slovensku pÛsobí Slovenská biologická spoleãnost v Bratislavû
s poboãkou v Ko‰icích.

Odborné sekce âs. biologické spoleãnosti pracují v 9 odborn˘ch oblastech. Jsou to
Cytogenetická sekce, Sekce evoluãní biologie, âeská a Slovenská spoleãnost pro
mutagenezi zevním prostfiedím, Pedagogická sekce, Sekce pro biologii nízk˘ch teplot,
âeská spoleãnost pro ultrazvuk, Sekce reprodukãní biologie, Spoleãnost pro bunûãnou
biologii a Sekce biofyzikální.

Poboãky i sekce spoleãnosti vytváfiejí své vlastní odborné programy.
âinnost koordinoval Hlavní v˘bor ve sloÏení: pfiedseda prof. MUDr. Oldfiich Neãas,

DrSc., I. místopfiedseda prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc., II. místopfiedseda doc. RNDr.
Jifií Kunert, DrSc., vûdeck˘ tajemník prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., hospodáfi doc.
RNDr. Josef Reischig, CSc., ãlenové doc. RNDr. Josef Berger, CSc., prof. MUDr. et RNDr.
Svatopluk âech, DrSc., prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., prof. Ing. Kyra Michalová,
DrSc., prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., revizofii prof.
MUDr. et RNDr. Miroslav âervinka, CSc., prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc.

V uplynulém roce se Hlavní v˘bor se se‰el 3. kvûtna, 14. fiíjna a pfiedsednictvo
Hlavního v˘boru se se‰lo nûkolikrát podle aktuální potfieby.

Vûdecká aktivita a pfiehled uskuteãnûn˘ch akcí v roce 2004

1. Semináfi „MÛÏe souãasné chování lidstva sníÏit pravdûpodobnost pfieÏití ãlovûka
jako druhu?“, uspofiádal Hlavní v˘bor 1. 6. 2004. Diskuse se zúãastnilo pfies 50 vû-
deck˘ch pracovníkÛ. Cílem semináfie bylo konstatovat fakta o souãasném stavu
biosféry ve vztahu k v˘voji ãlovûka jako druhu a odhadnout budoucí rizika vypl˘va-
jící z dne‰ního chování lidské spoleãnosti v tomto smûru. V‰echny pfiednesené pfií-
spûvky byly publikovány ve Zpravodaji âs. biologické spoleãnosti 1/2004.

2. Sedmá Babákova pfiedná‰ka „HIV The smart Killer Structural aspects of HIV
Assembly“. Pfiedná‰ku uspofiádal Hlavní v˘bor spoleãnû s Brnûnskou poboãkou
1. 4. 2004 a pfiednesl ji prof. M. V. Nermut z Lond˘na za úãasti 60 vûdeck˘ch
pracovníkÛ.

3. „5. Hradeck˘ molekulární a cytogenetick˘ den“, uspofiádala Cytogenetická sekce
14. 4. 2004, pro velk˘ zájem aktivních úãastníkÛ probíhaly paralelnû dvû sekce – mo-
lekulární a cytogenetická, úãastnilo 90 zájemcÛ. Akce se koná vÏdy jednou za 2 roky,
pfií‰tí bude v r. 2006.

4. „37. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“ s mezinárodní úãastí bylo v Olomouci ve
dnech 9.–10. 9. 2004 za úãasti 200 vûdeck˘ch pracovníkÛ z oblasti cytogenetiky.
V prÛbûhu konference se konala schÛze v˘boru sekce a schÛze plenární.
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5. „27. Pracovní dny“ 5.–7. 5. 2004 uspofiádala âeská a Slovenská spoleãnost pro
mutagenezi zevním prostfiedím spoleãnû se Zdravotnû sociální fakultou Ostravské
univerzity. Byla zde probírána aktuální problematika genetické toxikologie, zaznûlo
11 vyÏádan˘ch pfiedná‰ek, pfiedneseno bylo 15 odborn˘ch sdûlení vãetnû presen-
tace posterÛ. Akce byla certifikována âeskou lékafiskou komorou. Abstrakta ze
sdûlení byly publikovány ve sborníku s ISBN 80-7013-40-1.

6. Tfietí mezinárodní konference „Jesenné pracovní dny: Genetická toxikólogia a pre-
vencia rakoviny“ organizované âeskou a Slovenskou spoleãností pro mutagenezi
zevním prostfiedím a Sekcí pracovníkÛ s tkáÀov˘mi kulturami pfii Onkologické spo-
leãnosti SLS se uskuteãnila 24.– 26. 10. 2004 v Bratislavû. Konference se úãastnilo
více neÏ 50 pracovníkÛ z âeské a Slovenské republiky. Z konference byl vydán
sborník s ISBN 80-969136-9-7. Na konferenci navazovalo bilaterální Rakousko-Slo-
venské pracovní setkání 21.– 22. 10. 2004. Jednání se úãastnili také hosté z Norska,
âeské republiky a Itálie. Z jednání této satelitní konference byl rovnûÏ vydán sborník
s ISBN 80-969231-3-7.

7. 34. Mezinárodní konference Evropské spoleãnosti pro mutagenezi (EEMS) se konala
4.– 8. 9. 2004 v Maastrichtu pod názvem, „Genes and the environment. Bridgigng
the gap“ za aktivní úãasti ãlenÛ spoleãnosti.

8. Pedagogická sekce uskuteãnila v roce 2004 dva celostátní semináfie na jafie a na
podzim s prÛmûrnou úãastí 40 zájemcÛ.

9. „XII. Cytoskeletální klub“ 28.– 30. 4. 2004 ve Vranovské Vsi uspofiádala Spoleãnost pro
bunûãnou biologii. Konference se zúãastnilo 48 odborn˘ch pracovníkÛ, ktefií
prezentovali 18 pfiedná‰ek a 6 posterÛ. V prÛbûhu konference se uskuteãnila schÛze
v˘boru Spoleãnost bunûãné biologie. Abstrakta byla publikována v konferenãním
sborníku.

10. Workshop on „Imaging at the cutting edge: From Cellls to Molecules“ uspofiá-
daly 30. 11. 2004 pod vedením prof. I. Ra‰ky Spoleãnost pro bunûãnou biologii,
Ústav bunûãné biologie a patologie 1 LF UK a oddûlení bunûãné biologie Ústavu
experimentální medicíny AV âR. Workshopu se úãastnilo 120 vûdeck˘ch
pracovníkÛ.

11. Mezinároní konference „Praktická sonografie IX“ 2.– 3. 9. 2004 uspofiádala âeská
spoleãnost pro ultrazvuk za úãasti 120 zájemcÛ. Pfii pfiíleÏitosti této konference se
uskuteãnila ãlenská schÛze spoleãnosti. Mezinárodní konference EFSUMB „Euroson
2004“ 5.– 8. 6. 2004 v Zagrebu se úãastnilo aktivnû 6 ãlenÛ âeské spoleãnosti pro
ultrazvuk, prof. Hrazdira a Ing. DoleÏal se úãastnili formou vyzvané pfiedná‰ky.

12. Biofyzikální sekce uspofiádala bûhem roku 2004 18 odborn˘ch pfiedná‰ek a semi-
náfiÛ. Jednalo se zejména o pfiedná‰ky zahraniãních hostÛ s prÛmûrnou úãastí 30
posluchaãÛ.

13. Poboãka v Praze uspofiádala 5 pfiedná‰ek s prÛmûrnou úãastí 15 vûdeck˘ch pra-
covníkÛ

14. Symposium „Aktuální otázky bioklimatologie zvífiat“ uspofiádala Brnûnská poboãka ve
spolupráci s âeskou bioklimatologickou spoleãností AV, s Ústfiední komisí pro ochranu
zvífiat, VÚ Ïivoãi‰né v˘roby, úãastnilo se ho 17 zájemcÛ. Texty v‰ech pfiihlá‰en˘ch pfií-
spûvkÛ vãetnû posterov˘ch sdûlení jsou oti‰tûny ve sborníku „Aktuální otázky bio-
klimatologie zvífiat 2004“ vydaném VÚ Ïivoãi‰né v˘roby Praha. ISBN 80-86454-56-8.
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15. Brnûnská poboãka uspofiádala 9 mûsíãních schÛzí s prÛmûrnou úãastí 34 poslu-
chaãÛ. Na jedné schÛzi pfiedná‰el host z Berlína prof. Dr. R. J. Radlanski.

16. Brnûnská poboãka pokraãovala v tradiãní spolupráci s jin˘mi odborn˘mi spo-
leãnostmi, akademick˘mi ústavy, vysoko‰kolsk˘mi ústavy a klinikami – s Hlavním
v˘borem âs. biologické spoleãnosti, âeskou anatomickou spoleãností, âeskou
fyziologickou spoleãností, Biofyzikálním ústavem AV âR v Brnû, Ústavem Ïivo-
ãi‰né fyziologie a genetiky AV âR, Anatomick˘m a Biologick˘m ústavem LF MU,
Ústavem genetiky AF MZLU, oddûlením lékafiské genetiky FDN. Jedna schÛze byla
speciálnû vûnována prezentaci v˘sledkÛ práce studentÛ doktorského t˘mu projektu
ã. 523/03/H076 GA âR z Ústavu genetiky AF MZLU v Brnû. Pfii pfiíleÏitosti 7. Ba-
bákovy pfiedná‰ky, na mimofiádné slavnostní schÛzi poboãky, byla jejímu autorovi
prof. M. V. Nermutovi udûlena prestiÏní Babákova medaile.

17. Poboãka v Olomouci uspofiádala bûhem minulého roku 4 pfiedná‰kové schÛze:
a) „Discovery and development of pharmaceutical cell-cycle modulating agents“

pfiednesl Dr. P. M. Fischer, Skotsko spoleãnû s poboãkou âeské chemické spo-
leãnosti 9. 3. 2004 v Olomouci za úãasti 55 osob.

b) „Souãasn˘ stav antivirové chemoterapie pfiednesl Doc.RNDr. A. Hol˘, DrSc., spo-
leãnû s poboãkou âeské chemické spoleãnosti 16. 3. 2004 v Olomouci za úãasti
45 osob.

c) „Pharmacological inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs) and glycogen
synthase kinase-3 (GSK-3), the selectivity problem“. Pfiednesl Dr. L. Meijer, Ph.D.
z Francie spoleãnû s poboãkou âeské chemické spoleãnosti 22. 10. 2004
v Olomouci za úãasti 43 osob.

d) „Zku‰enosti z práce epidemiologa WHO v Nepálu, pfiednesl Prof. MUDr. V. Janout
9. 12. 2004 za úãasti 23 osob.

18. „Cytokinematics 2004“ – mezinárodní symposium uspofiádala poboãka v Hradci
Králové 5.– 7. 9. 2004. Symposia se zúãastnilo 40 vûdcÛ z Anglie, Nûmecka, Polska,
Ruska a âeské republiky. Byl kladen dÛraz na prezentaci nov˘ch vûdeck˘ch po-
znatkÛ, ale i na pfiedvedení nov˘ch metodik, které se v této oblasti prosadily v po-
sledních letech (holografická mikroskopie, dynamická fluorescenãní mikroskopie
Ïiv˘ch bunûk atd). Abstrakta vy‰la v konferenãním sborníku a v jednání je jejich zve-
fiejnûní v Proceedings of the Royal Microscopical Society.

19. Poboãka v Hradci Králové dále uspofiádala v roce 2004 ãtyfii pfiedná‰ky za prÛmûrné
úãasti 30 posluchaãÛ a kaÏdou druhou stfiedu v mûsíci pofiádala spoleãné zasedání
s âs. fyziologickou spoleãností.

Ostatní ãinnost

V nûkter˘ch poboãkách a sekcích probûhly volby v˘borÛ a sloÏení v˘borÛ je v sou-
ãasné dobû následující:

Poboãka v Brnû
pfiedseda prof. MUDr. et RNDr. S. âech, DrSc., 
místopfiedseda doc. MUDr. M. Gabriel, CSc., vûd. tajemník prof. RNDr. J. Do‰kafi, CSc.,
ãlenové prof. RNDr. L. Havel, CSc., doc. MVDr. I. Mí‰ek, CSc., 
prof. MVDr. F. Tich˘, CSc., RNDr. M. Vojtí‰ková, CSc.
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Poboãka v Hradci Králové
pfiedseda prof. MUDr. V. PÛÏa, DrSc., 
místopfiedseda prof. MUDr. et RNDr. M. âervinka, CSc.,
vûd. tajemník doc. RNDr. M. Hroch, CSc.

âeská a slovenská spoleãnost pro mutagenezu zevním prostfiedím
pfiedseda MUDr. P. Rössner, CSc., místopfiedseda prof. MUDr. M. âerná, DrSc., 
ãlenové MUDr. H. Lehocká, prof. RNDr. L. Dobiá‰, CSc., 
prof. MVDr. J. Rube‰, CSc., MUDr. Z. ·merhovsk˘, Ph.D., Ing. J. Topinka, CSc.,
MUDr. R. ·rám, DrSc., prof. RNDr. E. Miadoková, DrSc., RNDr. M. Du‰inská, CSc.,
RNDr. D. Gajdo‰ová, CSc.

âeská spoleãnost pro ultrazvuk
pfiedseda doc. MUDr. F. ZáÈura, CSc., místopfiedseda prim. MUDr. E. Kotulánová, 
vûd. tajemník Ing. L. DoleÏal CSc., hospodáfi prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., 
ãlenové doc. MUDr. P. Calda, CSc., doc. Ing. J. Rozman, CSc.,
prof. MUDr. I. Hrazdira, DrSc.

Cytogenetická sekce
pfiedsedkynû prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc, RNDr. A. Oltová, CSc., 
RNDr. Z. Zemanová, CSc., doc. RNDr. M. Jaro‰ová, CSc., 
prof. MVDr. J. Rube‰, CSc., RNDr. P. Balíãek, CSc., RNDr. F. Horáãek.

Spoleãnost bunûãné biologie
pfiedseda prof. MUDr. A. Svoboda, CSc., ãlenové prof. MUDr. O. Neãas, 
DrSc., RNDr. E. Streiblová, DrSc., doc. MUDr. V. Viklick˘, DrSc., 
prof. RNDr. K. Bene‰, CSc., prof. Z. Opatrn˘, DrSc., doc. RNDr. A. Murín, CSc., 
Ing. J. Ha‰ek, CSc., RNDr. Pavel Dráber, CSc., doc. RNDr. P. Binarová, CSc.

Biofyzikální sekce
pfiedseda doc. RNDr. O. Vrána, CSc., ãlenové prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., 
RNDr. F. Jelen, RNDr. C. Hofr.

Byla vydána 2 ãísla Zpravodaje âs. biologické spoleãnosti.
Po cel˘ rok pracovala redakãní rada Zpravodaje ve sloÏení: pfiedseda prof. MUDr.

R. Janisch, DrSc., technick˘ redaktor prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., ãlenové doc.
RNDr. J. Berger, CSc., prof. MUDr. et RNDr. M. âervinka, CSc., prof. RNDr. M. Hejt-
mánek, DrSc., doc. RNDr. J. Reischig, CSc. a MUDr. I. Slaninová, Ph.D.

Informace o ãinnosti spoleãnosti, zprávy, zápisy ze schÛzí a plné texty ZpravodajÛ
jsou vystaveny na stránce âs. biologické spoleãnosti na adrese:

http//www.med.muni.cz/biolspol/.

Plán akcí pro r. 2005

XIII. Cytoskeletální klub
27.– 29. 4. 2005, hotel SKI, Nové Mûsto na Moravû, 
Spoleãnost pro bunûãnou biologii



13

Zprávy hlavního v˘boru

XVIII. Dny lékafiské biofyziky
25.– 27. 5. 2005, hotel Hubertus, Zámek Valtice, Biofyzikální sekce

Workshop o bezpeãnosti a technick˘ch aspektech ultrazvukové diagnostiky
25.– 27. 5. 2005, Zámek Valtice, Spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicínû

38. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce
8.– 9. 9. 2005, Brno, Cytogenetická sekce

XVIII. Biologické dny s mezinárodním sympoziem Cells VI, 
24.– 26. 10. 2005, âeské Budûjovice, 
Hlavní v˘bor a Spoleãnost pro bunûãnou biologii

Cells VI, mezinárodní sympozium
24.– 26. 10. 2005, âeské Budûjovice, Spoleãnost pro bunûãnou biologii

Genetická toxikologie a prevence rakoviny
24.– 26. 10. 2005, Bratislava, Spoleãnost pro mutagezu zevním prostfiedím

II. roãník Brnûnsk˘ch sonografick˘ch dnÛ s mezinárodní úãastí
listopad 2005, Spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicínû

Pfiedná‰kové schÛze v r. 2005
Poboãka v Brnû

2 celostátní semináfie
jaro, podzim 2005, Pedagogická sekce 

2 ãísla Zpravodaje
Hlavní v˘bor 

Statistické údaje a závûr

V âs. biologické spoleãnosti pracovalo 5 poboãek, kde jednotliví ãlenové jsou za-
stoupeni takto: Poboãka v Praze 613, Poboãka v Brnû 561, Poboãka v Olomouci 80,
Poboãka v Hradci Králové 46, Poboãka v Ostravû 30, slovensk˘ch ãlenÛ je zaregistro-
váno 271.

Pfii hlavním v˘boru pracovalo 9 odborn˘ch sekcí: Sekce cytogenetická 199 ãlenÛ,
Sekce evoluãní biologie 37 ãlenÛ, Spoleãnost pro mutagenezu zevním prostfiedím 98
ãlenÛ, Pedagogická sekce 65 ãlenÛ, Sekce pro biologii nízk˘ch teplot 79 ãlenÛ, âeská
spoleãnost pro ultrazvuk 158 ãlenÛ, Sekce reprodukãní biologie 80 ãlenÛ, Spoleãnost pro
bunûãnou biologii 142 ãlenÛ, Biofyzikální sekce 93 ãlenÛ.

Celkem je v âs. biologické spoleãnosti registrováno 1277 ãlenÛ.
V âs. biologické spoleãnosti bylo v plynulém roce uspofiádáno 61 vûdeck˘ch akci

s celkovou úãastí 1760 vûdeck˘ch pracovníkÛ. 
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
vûdeck˘ tajemník
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Mikroskopie 2005

Na konci února, 24.–25. 2. 2005, se ve SKI Hotelu na zasnûÏené Vysoãinû
v Novém Mûstû na Moravû sjeli mikroskopici na konferenci „Mikroskopie 2005“, pofiá-
dané âeskoslovenskou mikroskopickou spoleãností. Pfies závûje snûhu se podafiilo
dorazit úãastníkÛm ze v‰ech koutÛ na‰í republiky i ze zahraniãí. Jen Wolfgangu
Neumannovi z Humboldtovy Univerzity v Berlínû a Manfredu Baumannovi z MBSS
Science Servis v Hodrusa Hámre na Slovensku se dorazit nepodafiilo a jejich pfied-
ná‰ky, tykající se metod elektronové mikroskopie, chybûly. Pfiesto byl program velmi
bohat˘. Ve ãtvrtek odpoledne byl program zahájen vyhlá‰ením dvou cen udílen˘ch
âSMS: 1) ceny pro rok 2005 za zásluhy v mikroskopii, kterou získal RNDr. Ludûk
Frank, DrSc. z Ústavu pfiístrojové techniky AV âR v Brnû. Dr. Frank se pfiiznal, Ïe je
to první cena, kterou získal, ale vzhledem k v˘sledkÛm, které na konferenci presento-
vali mladí kolegové z jeho laboratofie (Ivo Konvalina, Ivan Vlãek a Vilém Nedûla), si
myslím, Ïe to pro Dr. Franka a jeho pracovní skupinu nebude cena poslední. Druhá
cena byla udûlena za PhD disertaci a to dr. Martinu ZadraÏilovi. Oba laureáti pfiednesli
2 úvodní pfiedná‰ky: L. Frank „Co moÏná pfiijde v rastrovací ELM“, M. ZadraÏil
„Zobrazování nevodiv˘ch preparátÛ metodou nenabíjecí elektronové mikroskopie“.
I dal‰í pfiedná‰ky se toãily pfieváÏnû okolo tématiky elektronové mikroskopie.
Pfievládaly témata technická, pro nás praktické uÏivatele mikroskopÛ nûkdy i hÛfie sro-
zumitelná. Zahraniãními hosty byly Roland Schmidt z firmy Hitachi, kter˘ presentoval
téma „Technical requirments for Ultra- high resolution- SEM (UHR-SEM) and recent
applications for nanotechnology“ a Martin Hof pÛsobící na Ústavu fyzikální chemie
J. Heyrovského AV âR v Praze: „Fluorescence corelation spectroscopy: principles,
new developments and selected applications“. Trochu odli‰nou byla pfiedná‰ka doc.
Reschiga z LF z Plznû „Vizualizace a studium Ïiv˘ch bunûk“ , ve které ukázal moÏ-
nosti studia procesÛ v Ïiv˘ch buÀkách pomocí jednoho z nejmodernûj‰ích konfokál-
ních mikroskopÛ Olympus Fluoview FV1000. MoÏnosti vyuÏití elektronové mikro-
skopie v biologii a medicínû pfiiblíÏil ve své pfiedná‰ce prof. Ra‰ka z 1. LF UK a ÚEM
AV âR v Praze. Na konferenci nechybûly ani postery, kter˘ch bylo 23. 

Stejnû profesionálnû jako pfiedná‰ky a postery, byla vedena veãerní ochutnávka vín,
následovaná banketem a volnou diskusí. 

Akce byla sponzorována firmami Bal-tec, Diagenes s.r.o, Edlin, FEI, JEOL, Zeiss,
Labimex, LIM, MB Science servis, Optoteam, Olympus, Tescan, Zeiss, mediálním part-
nerem byl ãasopis Vesmír.

Z pfiíspûvkÛ na konferenci bylo jasnû patrné, Ïe svûtelná i elektronová mikroskopie
je úãinn˘m badatelsk˘m nástrojem biologÛ i technikÛ.

I. Slaninová

XIII. Cytoskeltální klub

Na konci dubna (27.–29. 4. 2005) se jiÏ tradiãnû konal Cytoskeletální klub. Tentokrát
jiÏ tfiináct˘. UÏ pfii prvním nahlédnutí na sborník je patrná zásadní zmûna. Klub se po
dlouhé dobû nekonal ve Vranovské Vsi u Znojma, ale se‰li jsme se v Hotelu Ski v Novém
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Mûstû na Moravû. Vzpomínám si, Ïe z minulého, XII. Cytoskeletálního klubu, jsme od-
jíÏdûli se smí‰en˘mi pocity. Bylo málo pfiedná‰ek i úãastníkÛ a otevírala se otázka, jak
dál, jestli v tûchto setkáních pokraãovat. Na to jsme, myslím, na leto‰ním Cytoskeletálním
klubu dostali jasnou odpovûì. Organizátofii, laboratofi Dr. Drábera z Ústavu molekulární
genetiky AV âR spolu se Spoleãností pro bunûãnou biologii âeskoslovenské biologické
spoleãnosti a s tradiãními sponzory vytvofiili v krásném prostfiedí Vysoãiny i vlastního ho-
telu takovou atmosféru, která, myslím, ukonãila v‰echny pochybnosti o tom, zda dal‰í
setkání mají smysl. UÏ poãet pfiedná‰ek, kter˘ch letos bylo 26, mluví za v‰echno. Poprvé
v historii Klubu nebyly postery, ale mladí kolegové dostali moÏnost prezentovat svoje v˘-
sledky formou krátk˘ch sdûlení. Plenární pfiedná‰ku ve stfiedu veãer pfiednesl zahraniãní
host, Dr. Ivan Vorobjev z Bûlozerského Institutu v Moskvû: „Microtubule array in the in-
terphase cell: spatial and temporal organization“. Byla provázena krásn˘mi ukázkami
mikrotubulÛ Ïivoãi‰né buÀky i animacemi, zobrazujícími jejich dynamiku. Dal‰ím zahra-
niãním hostem byla Anna Koffer z Fyziologického ústavu Univerzity v Lond˘nû s pfied-
ná‰kou: „Calmodulin, actin cytoskeleton and secretion in mast cells“. 

V prÛbûhu na‰eho setkání se vyskytla i velmi v˘znamná událost. V pátek 29. 4. 2005
oslavil své 80. narozeniny profesor Oldfiich Neãas. Pfii této pfiíleÏitosti pfiednesl prof.
Svoboda Ïivotopisnou pfiedná‰ku „Prof. O. Neãas a jeho pfiíspûvek k poznání biologie
buÀky“. 

Kromû vûdeckého programu samozfiejmû nechybûl ani ãas na diskuse u morav-
ského vína. Ve ãtvrtek veãer byla dokonce ochutnávka vín s v˘kladem a k dobré náladû
nám hrála pravá cimbálová muzika. 

Myslím, Ïe „13“ rozhodnû nebyla ne‰Èastn˘m ãíslem pro Cytoskeletální klub. Naopak
pfiinesla jeho oÏivení a spoustu inspirace a motivace do dal‰ích setkání. Na pfií‰tí se mÛ-
Ïeme tû‰it opût v Hotelu Ski za organizace laboratofií dr. Ha‰ka a dr. Binarové
z Mikrobiologického ústavu AV âR. 

I. Slaninová

XXVIII. Dny lékafiské biofyziky

Tradiãní setkání lékafisk˘ch biofyzikÛ a informatikÛ letos probûhlo ve dnech 25. aÏ
27. kvûtna v Hotelu Hubertus v areálu Valtického zámku. XXVIII. DLB byly mimofiádné
velk˘m poãtem úãastníkÛ (více neÏ 130, témûfi dvojnásobek obvyklého poãtu) i tím, Ïe
se jich ve zv˘‰ené mífie úãastnili i vûdeãtí pracovníci a doktorandi z Akademie vûd âR,
respektive pfiedstavitelé nûkter˘ch klinick˘ch pracovi‰È. Poãetné bylo i zastoupení slo-
vensk˘ch, zejména bratislavsk˘ch biofyzikÛ. Hlavním organizátorem byl Biofyzikální
ústav Lékafiské fakulty Masarykovy univerzity, a to ve spolupráci s Biofyzikální sekcí
âeskoslovenské biologické spoleãnosti a âeskou spoleãností pro ultrazvuk pfii âsBS.

Bohat˘ odborn˘ program musel b˘t dílem organizován ve dvou paralelních sekcích,
v nichÏ se uskuteãnilo 68 odborn˘ch pfiedná‰ek. Úãastníci si mimoto mohli prohlédnout
38 plakátov˘ch sdûlení. 

Jednání DLB zahájil úvahou na téma minulosti, pfiítomnosti i budoucnosti lékafiské
biofyziky prof. Mornstein. Za vedení Lékafiské fakulty Masarykovy university pak pro-
mluvil její dûkan Prof. MUDr. Jan Îaloudík, CSc., kter˘ pfievzal nad leto‰ními biofyzikál-
ními dny zá‰titu. Charakterizovat vlastní odborn˘ program je nesnadné. Hlavní témata
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byla tato: novinky v lékafiské pfiístrojové technice s dÛrazem na zobrazovací metody,
zejména ultrazvuk (souãástí programu byl workshop vûnovan˘ technick˘m a bezpeã-
nostním aspektÛm ultrazvukové diagnostiky), pedagogické problémy oboru, informaãní
technologie ve v˘uce na lékafisk˘ch fakultách i ve zdravotnictví obecnû, úãinky biofyzi-
kálních faktorÛ (zejména ultrazvuku a laserového záfiení) na molekulární i bunûãné
úrovni, interakce cytostatik s biomakromolekulami, nûkteré problémy fonetiky, bioelek-
trické jevy, biomechanická problematika, nové materiály a radiologická témata. Kom-
plexnost odborné problematiky postihuje sborník zahrnující 102 abstrakta, vydan˘ Masa-
rykovou univerzitou v celkovém nákladu 160 kusÛ. Vybraná odborná sdûlení budou
dodateãnû publikována in extenso ve vûdeckém ãasopise Lékafiské fakulty MU Scripta
Medica.

OrganizátorÛm se podafiilo vybrat nejen atraktivní prostfiedí, ale ve spolupráci s ve-
dením Hotelu Hubertus vytvofiit i velmi dobré ekonomické podmínky. Mezi úãastníky
mohlo proto b˘t mnoho studentÛ doktorsk˘ch studijních programÛ a nebyli v˘jimkou ani
studenti magister‰tí.

XXVIII. DLB mûly pochopitelnû i svÛj spoleãensk˘ program. Zájemci se mohli roz-
hodnout mezi náv‰tûvou zámkÛ ve Valticích a Lednici, ãi upfiednostnit prohlídku velk˘ch
vinn˘ch sklepÛ pfiímo pod místem konání konference s fundovan˘m prÛvodcem a ne-
zbytnou ochutnávkou. Milovníci vína tedy odjíÏdûli urãitû spokojeni, k ãemuÏ napomohl
i vynikající roãník zeleného veltlínského vinafiské firmy Kosík. U‰lechtil˘ mok byl k dispo-
zici pfii spoleãenském rautu a následné zábavû, kterou moderoval ve stylu karaoke baviã
Jan Mlãoch. 

Zvlá‰tní podûkování za zdárn˘ prÛbûh konference a pocit spokojenosti jistû drtivé
vût‰iny úãastníkÛ patfií organizaãnímu ‰tábu, kter˘ pracoval pod vedením MUDr. Lenky
For˘tkové, CSc. Nelze pominout ani úãinnou pomoc pfiedstavitele Biofyzikální sekce
âsBS doc. RNDr. Oldfiicha Vrány, CSc., pfii zaji‰Èování sponzorÛ, kter˘ch bylo celkem 18.
DÛleÏitou pomocí byla i dotace âeskoslovenské biologické spoleãnosti, která navíc za-
stfie‰ila i úãetnictví konference.

XXIX. Dny lékafiské biofyziky budou v pfií‰tím roce organizovány opût koncem
kvûtna, a to kolegy v Bratislavû.

V. Mornstein

Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc.
a jeho pfiíspûvek k poznání biologie buÀky

S profesorem Neãase jsem se setkal jako student v r. 1957. Nás, studenty prvního
roãníku lékafiské fakulty, fascinoval doc. Neãas sv˘mi pfiedná‰kami o buÀce – Ïivû refe-
roval o tom, co se právû objevilo v elektronovém mikroskopu, co vyzkoumali bio-
chemikové o bílkovinách a nukleov˘ch kyselinách a jaké jsou pfiedstavy o genu. Tyto in-
formace byly pro nás lákavé jako zakázané ovoce, zejména proto, Ïe druh˘ pfiedná‰ející
stále je‰tû oslavoval biologii sovûtskou, nepochyboval o vzniku buÀky z homogenátu, jak

Personália
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to objevila O. B. Lepe‰inská, o genetice hovofiil jako o burÏoazní pavûdû a o marxismu-
-leninismu jako nezbytném pfiedpokladu správného vûdeckého poznání. KdyÏ jsme se
ptali na Lepe‰inskou doc. Neãase, prohlásil jasnû: Lepe‰inská? To je podvod, nebo vû-
deck˘ omyl. 

Nevím z jakého dÛvodu mi v pamûti zÛstal jeho v˘klad o struktufie základní cyto-
plasmy. Zatímco s popisem jednotliv˘ch organel byl prof. Neãas hned hotov, principÛm
uspofiádání bílkovin v cytoplasmû se vûnoval velmi podrobnû: dodnes si vzpomínám, jak
nám do detailÛ vysvûtloval pfiedstavy Frey-Wysslinga o organizaci globulárních ãástic
cytoplasmy do lineárních ãi prostorov˘ch shlukÛ, jak se mohou jednotlivé vazby rozpo-
jovat a vytváfiet nová uspofiádání, a tak lze vysvûtlit neustálou dynamickou pfiestavbu
struktury buÀky. KdyÏ jsem v následujících letech zaãal jako student pracovat na biolo-
gickém ústavû, opatfiil jsem si ihned po vyjití v r. 1960 „Základy obecné cytologie“, kterou
O. Neãas napsal spoleãnû s D. Soudkem. I kdyÏ to byla pro mediky pfiíruãka hodnû od-
borná, zaujala nás – pomvûdy na biologii – a pro mû se stala inspirativním zdrojem mého
odborného zamûfiení. Zhruba od r. 1960 zaãal na ústav chodit J. Cell Biology a informace
v nûm obsaÏené postupnû modernizovaly jednak 2. vydání ZákladÛ obecné cytologie
a také uãebnic Biologie, kter˘ch vy‰lo do r. 1990 pût vydání. A uÏ od r. 1982 byl v této
uãebnici zformulován moderní cytoskeletální princip organizace buÀky, a tak aspoÀ ãás-
teãnû „vyfie‰ena“ dynamická struktura základní cytoplasmy, jak se nad ní zam˘‰lel prof.
Neãas koncem padesát˘ch let. 

Psaní ãi editování uãebnic biologie v‰ak nebylo jedinou aktivitou prof. Neãase.
Prvotní byla jeho experimentální práce na kvasinkov˘ch modelech, na kter˘ch se reali-
zovalo studium membrán, bunûãn˘ch povrchÛ, bunûãného cyklu, principÛ morfogeneze
a pozdûji také studium struktury a funkce cytoskeletu. Dílãí poznatky dosaÏené na tûchto
modelech jej inspirovaly ke generalizaci: organizoval fiadu konferencí o tématech bu-
nûãn˘ch povrchÛ, morfogeneze, bunûãného cyklu, diferenciaci a stál také u zrodu série
konferencí cytoskeletálního klubu, kter˘ letos zasedá uÏ po tfiinácté. Neúnavnû také
svolával potenciální autory kapitol do monografií o bunûãném cyklu, o cytoskeletu, o re-
generaci buÀky, o protoplastech, a tak se staral, aby ãeská a slovenská biologie buÀky
byla na úrovni. Byl také jedním ze zakladatelÛ Sekce bunûãné biologie âs. biologické
spoleãnosti a iniciátorem její integrace do Evropské spoleãnosti bunûãné biologie. To se
zúroãilo v pofiádání IV.evropského kongresu bunûãné biologie v r. 1994 v Praze. 

Vût‰í ãást vûdecké kariéry prof. Neãase se odehrávala v období, které skuteãné vûdû
moc nepfiálo. Nebyly finance, nebyla literatura, omezoval se kontakt se zahraniãím. Obdivuji
prof. Neãase ale i generaci jeho vrstevníkÛ ve vûdû, Ïe se nenechali otrávit politick˘mi tlaky,
materiálními nedostatky i zámûrnû vytváfienou izolovaností a Ïe i za tûchto podmínek dûlali
dobrou vûdu a zprostfiedkovali její v˘sledky mlad‰ím generacím. 

Pfii pfiíleÏitosti 80. narozenin pana profesora Neãase mu chci za v‰echny bunûãné bi-
ology vyjádfiit podûkování a vdûãnost za v‰e co pro ãeskou a slovenskou vûdu udûlal.
A chtûl bych mu popfiát zdraví a svûÏest ducha, aby mohl je‰tû dlouho sledovat, kam se
ubírá soudobá biologie buÀky. A aby mu zÛstávala stálá radost z poznávání, i kdyÏ to teì
uÏ dûlají jiní. 

Augustin Svoboda

Personalia
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Darwin a evoluãní etika

O Darwinovi jiÏ byly zvefiejnûny stovky knih anglicky a v pfiekladech rÛzn˘ch jazycích.
Nová kniha Randala Keyna Darwin, his daughter and human evolution, kterou vydalo
v roce 2002 nakladatelství Riverhead books v New Yorku, neobsahuje nic nového o ob-
jevitelské teorii v˘voje a pfiesto je pro v˘voj vûdy v˘znamn˘m pfiínosem. V ‰estnácti ka-
pitolách na 225 stranách popisuje autor rodinné prostfiedí badatele se zvlá‰tním zfietelem
na péãi o jeho zdravotním stavu a péãe o své dûti v souvislosti s jeho studiem a vypra-
cováním teorie, popisované pfiedev‰ím v jeho knihách o pÛvodu druhÛ a vzniku ãlovûka.
Text je doplnûn 39 stránkami petitem tisknut˘ch doplÀujících poznámek s citací pramenÛ
a 18 stránkami osobního a vûcného rejstfiíku. Autor je DarwinÛv praprasynovec, povolá-
ním ekonom, kter˘ mohl vyuÏít i dosud opomíjen˘ch poznámek Darwina a jeho manÏelky
Emmy z let 1834–1844. Souvisejí i s cenn˘mi údaji o Darwinov˘ch stykÛ se souãasn˘mi
lékafii a pfiírodovûdci. Autor vysvûtluje v˘voj badatelova my‰lení od zaãátku rozpracování
teorie pfiírodního v˘bûru se zvlá‰tním zfietelem na v˘voj ãlovûka a spoleãnosti. Ukazuje
téÏ, jak Darwina ovlivÀovaly bolestné proÏitky pfii onemocnûní jeho dûtí a zejména úmrtí
v deseti letech zemfielé dcery Anny. V tomto prostfiedí zaãal zkoumat i vznik a v˘voj
instinktÛ, inteligence a morálních pocitÛ (moral sense) ve v˘voji dûtí ve srovnání s po-
zorováním v˘voje znakÛ primátÛ chovan˘ch v lond˘nské zoologické zahradû. 

Koncem tfiicát˘ch let jiÏ dospûl Darwin k pfiesvûdãení, Ïe ãlovûk je v pfiírodû vystaven
stejn˘m organick˘m a anorganick˘m ãinitelÛm jako ostatní Ïivoãichové. V roce 1839 si
uvûdomoval, Ïe krutost a bolest v pfiírodû souvisejí s pÛsobností pfiírodního v˘bûru.
Ukazuje téÏ jak jeho studium ekonomického a sociálního v˘voje ve Velké Britanii pfiispí-
valo k odmítání v˘kladu vzniku a v˘voje ãlovûka stoupenci pfiírodního náboÏenství (na-
tural theology). V roce 1851 zaujalo Darwina vysvûtlování v˘voje psychick˘ch a morál-
ních znakÛ zvífiat a ãlovûka v úvahách bratrance H. Hollanda. Keynes také popisuje jak
geolog C. Lyeall pfiesvûdãil Darwina v roce 1856 k urychlenému zvefiejnûní jiÏ od tfiicá-
t˘ch let rozpracovávaného rukopisu knihy On the Origin of Species a jak po jejím zve-
fiejnûní v roce 1858 pokraãoval s nov˘m zaujetím ve studiu „zákonÛ Ïivota“. Pfii po-
kusném chovu okrasn˘ch plemen holubÛ pozoroval rozsáhlou promûnlivost znakÛ, a to
vyuÏil pfii vysvûtlování vzniku nov˘ch plemen hospodáfisk˘ch zvífiat v roce 1868 v knize
The Variation of Animals and Plants under Domestication.

V roce 1864 vysvûtlovat A. R. Wallace, spoluobjevitel teorie pfiírodního v˘bûru, vznik
sociálního vnímání ãlovûka ve spojení s v˘vojem rozumového uvaÏování a morálního cí-
tûní pÛsobením vy‰‰í inteligence. Darwin to odmítal a v roce 1866 si poznamenal, Ïe i bo-
lesti a utrpení jsou nevyhnuteln˘m dÛsledkem pÛsobení pfiírodního v˘bûru. Uvítal knihu
H. Maudsleyho Physiology and Pathology of Mind, vysvûtlující ovlivÀování mentálního
stavu ãlovûka více organick˘m neÏ intelektuálním stavem. Podrobnûji to rozvádûl v roce
1871 v knize The Descent of Man. Vrátil se ke studiu morální filosofie D. Huma (1711 aÏ
1776) zdÛrazÀující, Ïe sociální cítûní vychází spí‰e z v˘voje instinktÛ neÏ z abstraktního
my‰lení. V˘voj citov˘ch projevÛ ãlovûka, jako jsou vá‰nû, Ïárlivost, podezíravost a vdûã-
nost, urãující i morální vnímání srovnával s v˘vojem u primátÛ v knize The Exression of
the Emotion in Man and Animals. V roce 1879 uvítal v˘klad mladého filosofa práv, F.
Pollocka, Ïe vnímání morálních citÛ je nutno vysvûtlovat v souvislosti v pfiírodovûdn˘m
poznáním, které popsal Darwin ve své knize Descent of Man. 

Keynovo hodnocení v˘voje Darwinova morálního vnímání doplÀuje americk˘ historik
vûdy ve studii Evolutionary Ethics from Darwin to Moore, zvefiejnûné v roce 2003 v ãa-
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sopisu History and Philosophy of Life Sciences (s. 51–79). Pfii zpracování studie zfiejmû
je‰tû neznal Keynovu knihu. Poukazuje na v˘znam Darwinova studia sociologie D. Huma
a zejména na v roce 1861 vydané knihy J. S. Milla (1806–1873) Utilitarism. Autor v ní
zdÛrazÀoval v˘znam boje proti zlu ve spoleãnosti ve prospûch obecného blaha. Shodnû
s Keynem Allhoff prokazuje, Ïe Darwin spojoval ve sv˘ch poznámkách pfiírodní v˘bûr se
zkoumáním v˘voje instinktÛ a morálního cítûní. O evoluãní etice psal aÏ v roce 1871 ve
své knize The Ascent of Man. Nesouhlasil s Millov˘m tvrzením, Ïe morální vnímání ãlo-
vûka vznikalo spontánnû v souvislosti s v˘vojem sociálních instinktÛ. U pfiedchÛdcÛ ãlo-
vûka vysvûtloval vznik instinktÛ a poãátkÛ inteligence nejdfiíve u jedincÛ. V˘chodisko mo-
rálního vnímání vidûl aÏ u ãlovûka Ïijícího ve spoleãenství. V literatufie z posledních let
je proto oprávnûnû uvádûno Darwinovo vysvûtlování morálních citÛ v souvislosti se
vznikem sociobiologie.

Allhoff také vysvûtluje, jak podnítilo zvefiejnûní Darwinovy knihy o pÛvodu druhu v roce
1858 H. Spencera (1820–1903) k urychlenému zev‰eobecnûní pfiírodního v˘bûru ve spo-
jení s v˘vojem sociologie a evoluãní etiky. PÛvodnû stavební inÏen˘r s velk˘m pozorovacím
talentem se vûnoval studiu psychologie a sociologie. Pozdûji pfii vysvûtlování evoluãní
etiky uvádûl, Ïe úsilí o zachování slab˘ch jedincÛ sniÏuje kvalitu spoleãenství, coÏ se po-
zdûji v literatufie zaãalo zev‰eobecÀovat jako sociální darwinism. V této souvislosti cituje
Allhoff text Hitlerova zneuÏití sociálního darwinismu v rasistické ideologii. Sociální darwi-
nism navrhuje v˘stiÏnûj‰í oznaãovat jako sociální spencerismus. V závûru zdÛrazÀuje, Ïe
Darwin první poukazoval na biologick˘ pÛvod morálního vnímání ãlovûka a Spencer první
uvádûl spojení zákonÛ evoluce a zákonÛ etiky.

Allhoff objasÀuje i odmítání Spencerova pojetí evoluãní etiky v souvislosti s pÛso-
bením pfiírodního v˘bûru biologem T. Huxleym (1825–1895). Ve sv˘ch 35 letech to byl
nejv˘raznûj‰í obhájce Darwinovy teorie pfiírodního v˘bûru. Allhoff uvádí zpfiesnûn˘
text v literatufie rozdílnû uvádûného odmítání Darwinovy teorie biskupem S. Wil-
berforcem a ironické obhajoby Huxleym v roce 1861. Huxley bolestnû vnímal pfied-
ãasné úmrtí syna a pozdûji i dospûlé dcery a to pfiispûlo k jeho pfiesvûdãení, Ïe ter-
rible struggle for existence v Ïivotû ãlovûka nemÛÏe pfiispívat k dobru ãlovûka. Proto
prokazoval pÛsobení pfiírodního v˘bûru v rozporu s etick˘m vnímání ãlovûka.
Z Huxleyho kritiky vycházel od roku 1874 cambridsk˘ profesor filosofie H. Sidgwick
(1838–1900) ve sv˘ch pfiedná‰kách filozofie. Spenecrovu evoluãní etiku rozhodnû od-
mítal v roce 1894 ve své knize Principles of Ethics. Popisoval ji jen jako ideální teorii,
kterou není moÏno vyuÏít ve skuteãném svûtû. Spencer pfiiznával relativní platnost
jeho v˘kladu evoluãní teorie, která v‰ak nabízí vytvofiení pravidel pro její pragmatické
vyuÏívání ve spoleãnosti. V roce 1903 SidgwickÛv Ïák, G. E. Moore (1873–1958),
oznaãoval ve své knize Principia Ethica, tehdy nejv˘znamnûj‰í publikaci o morální
filosofii, Spencerovy názory aÏ za smû‰n˘ omyl pfiírodovûdce. Podle Allhoffa to bylo
rozhodujícím mezníkem pro hodnocení etiky jen morálními filozofy. Zesnul˘ Spencer
jiÏ nemohl své názory obhajovat. Allhoff také pfiipomíná, Ïe v roce 1943 nesouhlasil
J. Huxley s odmítáním evoluãní etiky svého pradûda T. Huxleyho. Odvolával se studii
C. H. Waddingtona Sciences and Ethics, vydanou v roce 1942, ve které skotsk˘ ge-
netik jiÏ naznaãoval vysvûtlení evoluãní etiky na nové úrovni v˘voje genetiky. Allhoff
to spojuje s pozdûj‰ím rozvíjením sociobiologie, ke kterému dal podnût v roce 1975
harvardsk˘ entomolog E. O. Wilson ve své knize Sociobiology: The New Synthesis.
Dal‰í v˘voj poznání pfienechává recenzent pozdûj‰ímu hodnocení v samostatné
studii. 



20

Zajímavosti a novinky

Nabízí se pfiipomenout, Ïe v roce 1990 se zmiÀuje zmiÀuje o evoluãní etice H. J.
Störig v knize Kleine Weltgeschichte der Philosophie, vydané v roce 1993 v ãeském
pfiekladu jako Malé dûjiny filozofie âesk˘m katolick˘m nakladatelství. Autor pfiipomíná,
Ïe Darwin se jiÏ klonil „k pfiedpokladu, Ïe lidská morálka se musí témûfi nutnû vyvinout,
jakmile nûjaká Ïivá bytost s dobfie vytvofien˘mi sociálními instinkty dosáhla urãité inte-
lektuální úrovnû“. Cituje téÏ v˘rok T. Huxleyho, Ïe „boj o existenci, kter˘ musí vybojovat
i ãlovûk, je pfiímo protikladem morálky“. Tento protiklad pr˘ trvá dodnes, coÏ se proje-
vuje ve v˘roku nositele Nobelovy ceny K. Lorenze, Ïe „v sociálnû Ïijících zvífiatech
a s nimi i v ãlovûkovi se nalézá instinktivní zábrana proti zabíjení pfiíslu‰níkÛ téhoÏ
druhu“. Wilsonovoo vysvûtlení oznaãuje jako pokus „vzít etiku z rukou filozofÛ“ a „bio-
logizovat ji“, coÏ pr˘ mÛÏe b˘t „mûfiítkem pro na‰e jednání a zamûfiení do budoucna“.

V. Orel 

International worshop on genetics, medicine and history
Brno May 11–12, 2005

V roce 1962 zvefiejnil, T. Kuhn (1922–1996), graduovan˘ fyzik harvardské univerzity
v období poãátcího rozvíjení „Big Science“, knihu „The Structure of Scientific Revolutions“,
ve které zavedl pojem paradigma pro oznaãení nov˘ch velk˘ch období v rozvíjení vûdec-
kého poznání. Z toho vycházejí filozofové a sociologové vûd a nyní i historikové vûd pfii
zkoumání „sociology of scientific knowledge“ a mezidisciplinárního pojetí „science and tech-
nology studies“, struãnû také „science studies“. S odstupem pûtadvaceti let uvádûl KuhnÛv
Ïák S. Fuller, Ïe vût‰ina fyzikálních vûd je „paradigma – based“ a teprve neo-Darvinistickou
syntézu ve tfiicát˘ch letech pfiipou‰tí oznaãení „paradigm-driven biology“. V této souvislosti
jen poznamenal, Ïe Mendel byl nakonizovan˘m otcem moderní genetiky aÏ po pûtatfiiceti
letech od zvefiejnûní v˘sledku sv˘ch pokusÛ s kfiíÏením hrachu.

V roce 1962 projednával v Brnû americk˘ profesor C. Stern (1902–1981) s J. Kfií-
Ïeneck˘m (1896–1964) v˘znam historického hodnocení Mendlova v˘zkumu, pozdûji
hodnoceného na Mezinárodním vzpomínkovém Mendlovû symposium v Brnû v roce
1965. KfiíÏeneck˘ jiÏ po návratu z vûzení v letech 1956-58 zaãal vyhledávat doklady pro
rehabilitaci genetiky z podfiízenosti lysenkismu a pro podrobnûj‰í znalost Mendlovy vû-
decké práce. Ve své knize „Fundamenta genetica“, vydané v roce 1965, objasÀoval
vznik genetiky po roce 1900. C. Stern ve spolupráci s E, Sherwoodovou vydal v roce
1966 vydal knihu „The Origin of Genetics a Mendel source book“, ve které vysvûtloval
MendlÛv nároãn˘ v˘zkum v souvislosti s pfiekonáváním rasov˘ch problémÛ pfii poãá-
teãním v˘voji humánní genetiky v USA.

V roce 1963 byl KfiíÏeneck˘ povûfien zfiízením oddûlení pro historii genetiky v Mo-
ravském muzeu, jehoÏ prvním úkolem bylo obnovení Mendlova muzea v areálu tehdy
uzavfieného augustiniánského klá‰tera. Souãasnû plánoval historick˘ v˘zkum Mendlovy
vûdecké práce a jejího vlivu na vznik a poãáteãní v˘voj genetiky. Stern ve své pfiedná‰ce
v Brnû v roce 1965 pfiipomínal v˘znam studia Mendlova vûdeckého odkazu v souvislosti
s rozvíjením humánní genetiky. 

S odstupem pûtadvaceti let pfiispûl historick˘ v˘zkum k poznání podmínek, ze kter˘ch
vycházel Mendel pfii stanovení v˘zkumného úkolu a v novátorském metodologickém po-
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stupu provádûl své pokusy pro vytvofiení nové teorie. V˘chodiskem byl v roce 1806 program
rozvíjení vûdy na Moravû, zdÛrazÀující v˘znam vûdy, pfiedev‰ím matematiky a chemie, pro
zdokonalování zemûdûlské a poãáteãní prÛmyslové v˘roby, pfiedev‰ím textilní. Po roce
1810 novû jmenovaní profesofii pfiírodopisu a zemûdûlsk˘ch vûd v Olomouci a v Brnû spo-
lupracovali se ãleny ‰lechtitelsk˘ch spolkÛ a zev‰eobecÀovali získané zku‰enosti jako em-
pirické „genetické zákony“ ãtyfii roky pfied Mendlov˘m pfiíchodem do Brna. Krátce také po-
ukazovali na v˘znam objasnûní zákona hybridizace. Ve tfiicát˘ch letech jiÏ poukazovali
pfiírodovûdci ve spolupráci se ‰lechtiteli na nutnost vysvûtlení vûdeckého problému „co a jak
se dûdí“ a na objasnûní „neznámé síly hybridizace“. 

V roce 1843 vstoupil Mendel do augustiniánského klá‰tera v Brnû, jehoÏ ãlenové se
s podporou svého pfiedstaveného vûnovali také rozvíjení vûdeckého poznání. Pfii studiu
teologie v Brnû absolvoval také v˘uku zemûdûlské nauky, ve které se seznámil s pro-
blémy ‰lechtitelÛ. Po studiu pfiírodních vûd na univerzitû ve Vídni v letech 1851–1853 se
vracel do Brna s plánem pokusÛ s kfiíÏením rostlin. Po revoluãním roce 1848 vytvofiili pfií-
rodovûdci v Brnû vytvofiili spolek pro rozvíjení „ãisté vûdy“ a tím skonãilo období plodné
spolupráce pfiírodovûdcÛ se ‰lechtiteli a také zájem o v˘zkum dûdiãnosti. KdyÏ v roce
1865 vysvûtloval Mendel na schÛzi novû vzniklého Pfiírodovûdného spolku „zákon vzniku
a v˘voje hybridÛ“, kter˘ má nedoceniteln˘ v˘znam pro poznání historického v˘voje orga-
nick˘ch forem, nerozumûli posluchaãi, Ïe vysvûtluje problém vycházející z plodné spo-
lupráce pfiírodovûdcÛ se ‰lechtiteli pfied tfiiceti lety. 

V roce 1900 brnûn‰tí pfiírodovûdci a zemûdûl‰tí odborníci jen pfiejímali „znovuobjevení“
Mendlova v˘zkum zahraniãními badateli v pozdûj‰ím zev‰eobecnûní Mendlov˘ch zákonÛ
dûdiãnosti. V roce 1936 v‰ak britsk˘ matematik a genetik R. A. Fischer upozornil, Ïe ge-
netikové stále je‰tû neví co vlastnû Mendel objevil, jak ke svému objevu dospûl a co si
o nûm myslel. Vysvûtlení zafiadil KfiíÏeneck˘ pfiednostnû do plánu historickému v˘zkumu
Mendeliana. V publikacích po roce 1990 se prokazuje, Ïe prÛkopnické vûdecké ‰lechtûní
zvífiat a rostlin na Moravû pfied Mendlov˘m pfiíchodem do Brna pfiedcházelo stanovení jeho
badatelského úkolu. Na základû nového metodologického postupu v souladu s „jednotou
plánu v˘voje organického Ïivota“, Mendel prokazoval jednotky dûdiãnosti kontrolující pfie-
ná‰ení znakÛ rodiãÛ potomkÛm prostfiednictvím pohlavních bunûk. 

V roce 2005 pfii pfiíleÏitosti vûdeckého hodnocení v˘voje genetiky v období genomiky
v pojetí „science studies“, je moÏno oprávnûnû uvádût MendlÛv objev v souvislosti
s Darwinovou teorii pfiírodního v˘bûru jako v˘chodisko “paradigm-driven biology“. 

J. ·antav˘, V. Orel
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âs. biologická spoleãnost pofiádá letos

XVIII. Biologické dny
spoleãnû s mezinárodním sympoziem

Cells VI
v âesk˘ch Budûjovicích 24.-26. fiíjna 2005.

Pfiedná‰ky konference Cells VI budou v angliãtinû, pfiedná‰ky XVIII. Biologick˘ch
dnÛ v ãe‰tinû nebo sloven‰tinû. Postery obou soubûÏn˘ch akcí budou v angliãtinû.
Budou vydány anglické souhrny v‰ech pfiíspûvkÛ obou akcí spoleãnû v supplementu ãa-
sopisu The Journal of Applied Biomedicine, aby je úãastníci mûli k dispozici jiÏ pfii re-
gistraci. Nejpozdûj‰í termín pfiijetí tûchto souhrnÛ je 15. ãervence 2005. BliÏ‰í podmínky
pro autory jsou na: www.zsf.jcu.cz/jab.

V‰echny podrobné informace vãetnû pokynÛ pro pfiihlá‰ení jsou na: 

http://www.jcu.cz/cells/bunky6.htm

XVIII. Biologické dny jsou vûnovány v‰em otázkám experimentální biologie.

Program bude obsahovat bloky ústních sdûlení organizovan˘ch podle jejich tematic-
kého zamûfiení. Plenární pfiedná‰ky prosloví autofii, které pozval Hlavní v˘bor âsBS.
Pfiedná‰ky budou v ãe‰tinû nebo sloven‰tinû. Postery budou rovnûÏ spojeny do téma-
tick˘ch blokÛ, probûhnou spoleãnû s konferencí Cells, tzn. autofii jsou Ïádáni vyvûsit po-
stery pouze v angliãtinû. K diskusi u posterÛ bude vûnován zvlá‰tní bod v ãasovém pro-
gramu konference. 

Plenární pfiedná‰ky XVIII. Biologick˘ch dnÛ
V. Sklenáfi (Brno): Dynamika proteinÛ a jejich interakcí s ligandy
J. Závada (Praha): Hrozí nové viry?
E. Syková (Praha): Kmenové buÀky a regenerativní medicína
K. Michalová (Praha): Nové trendy v klinické cytogenetice
J. Îaloudík (Brno): Molekulární biologie nádorové buÀky
H. Illnerová (Praha): Biologické a sezónní hodiny savcÛ
M.V. Marek (Brno): Cyklus uhlíku v ekosystémech 

– vztah ke globálnímu klimatu
O. Neãas (Brno): Systémov˘ popis Ïiv˘ch soustav
M. âervinka (Hradec Králové): Zobrazení a dlouhodobé pozorování Ïiv˘ch bunûk
V. Brabec (Brno): Mechanismus protinádorové aktivity komplexÛ kovÛ
J. Topinka (Praha): Nové pfiístupy v mutagenezi v âR

Konference CELLS VI je vûnována podpofie v˘mûny informací mezi pracovníky
rÛzn˘ch specializací bunûãné biologie.

Jsou vítány pfiíspûvky z teoretického i aplikovaného v˘zkumu. Vûdeck˘ program
bude obsahovat bloky ústních sdûlení a posterÛ; plenární pfiedná‰ky prosloví vybraní ex-
perti. Organizátofii oãekávají, Ïe ústní sdûlení budou urãena ‰ir‰ímu publiku a Ïe nejno-
vûj‰í v˘sledky s detaily budou pfiedstaveny jako postery. Podpora mlad˘m úãastníkÛm
zahrnuje sníÏen˘ registraãní poplatek a zapojení mlad˘ch kvalifikovan˘ch úãastníkÛ do
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recenzování. Oãekáváme, Ïe konference Cells 6 Vám nabídne nové podnûty pro Va‰i
práci a doufáme, Ïe v jiÏních âechách strávíte pfiíjemné chvíle.

Plenární pfiedná‰ky sympozia Cells VI:
K. Smetana (Praha): Are nucleoli useful markers of various cell states?
F. J. Medina (Madrid): The nucleolar structure and nucleolar proteins as

an indicator of cell proliferation events in plants
G. Vollmer (Dresden): SERMs from food and plants – an alternative

in hormone replacement therapy?
J. Krajãoviã (Bratislava): Plastids as drug targets
A. Nieoullon (Marseille): Contribution of excitatory amino acids 

to neurodegenerative diseases: 
possible involvement of glial cells

Z. Berger (Cambridge): Role of aggregate prone proteins
J. Bubeník (Praha): Genetically modified tumour vaccines
M. Druckmuller (Brno): Modern methods of 3-D reconstruction of cells
Y. Zick (Rehovot): Role of extra-cellular matrix proteins in determining

cell fate.
I. Ra‰ka (Praha): Organization and dynamics of the cell nucleus
R. Peter (Salzburg): Stem cells from flatworms: isolation and cultivation
J. Svoboda (Praha): Cellular factors in retrovirus infection

Novinky v mikroskopii Ïiv˘ch bunûk

Semináfi je pofiádán u pfiíleÏitosti 60. v˘roãí zaloÏení LF UK v Plzni
PlzeÀ, ãtvrtek 13. fiíjna 2005

Pofiadatel: Biologick˘ ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenãním pracovi‰tûm
optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s. r. o. se sídlem na LF UK v Plzni.

Místo konání: LF UK v Plzni, ·afránkÛv pavilón, alej Svobody 31, PlzeÀ a Biologick˘
ústav LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 PlzeÀ.

Termín konání: ãtvrtek 13. fiíjna 2005
Zahájení semináfie: v l0.00 hodin v aule ·afránkova pavilónu LF UK v Plzni, alej

Svobody ã. 31, PlzeÀ.
Úãastnick˘ poplatek: nevyÏadován, hradí sponzor – firma OLYMPUS C&S s.r.o.

Program semináfie 

13. 10. 2005 dopolední blok (od 10.00 do 13.00)
·afránkÛv pavilon, aula, alej Svobody 31, PlzeÀ – vyÏádané pfiedná‰ky:
10.00 J. Reischig: Úvodní slovo
10.15 M. Druckm(ller: Vizualizace mikrosvûta
10.45 I. Ra‰ka: Moderní techniky mikroskopie v biomedicínû.
Pfiestávka

11.30 J. Plá‰ek: Mûfiení membránového potenciálu pomoci spektrálního konfokál-
ního mikroskopu.
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11.50 M. Laub a T. Jendrulek: Nové systémy Olympus pro sledování Ïiv˘ch bunûk.
12.10 F. Weyda : Mikroskopie a ãas.

13. 10. 2005 odpolední blok po skupinách (od 13.30 do 18.30) 
Biologick˘ ústav LF UK v Plzni, Referenãní pracovi‰tû optické mikroskopie firmy
OLYMPUS C&S s.r.o., Karlovarská 48, PlzeÀ. 
V odpoledním bloku dne 13. 10. (od 13.30 nebo od 15.30) bude úãastníkÛm zafia-
zen˘m do skupin pfiedveden konfokální mikroskop OLYMPUS LSM FV 1000
a softwarové produkty firmy Bitplane AG Zürich. Dále zde budou nabízeny a pfied-
vádûny nûkteré systémy pouÏitelné pfii anal˘ze mikroskopick˘ch obrazÛ (napfi. nová
verze ACC 6.0 a nové moduly pro uveden˘ systém). Dále budou pfiedvedeny nové
mikroskopy Olympus a digitální mikroskopické systémy OLYMPUS. V‰e bude k dis-
pozici na Referenãním pracovi‰ti optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s.r.o. se
sídlem na Biologickém ústavu LF UK v Plzni.

Pfiihlásit se lze do 16. záfií 2005 na adresu:
Adresa organizátora: 
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 PlzeÀ
E-mail: josef.reischig@lfp.cuni.cz

Tû‰ím se na setkání s Vámi.
doc.RNDr. Josef Reischig, CSc.
vedoucí biologickçho ústavu LF UK v Plzni

Cestou necestou?

âeskoslovenská biologická spoleãnost je poãtem evidovan˘ch ãlenÛ v oblasti expe-
rimentální biologie nejv˘znamnûj‰í vûdeckou spoleãností na území âR a SR. V˘roãní
pfiehledy jejích aktivit, které jsou mnohostranné a ãetné, v‰ak ukazují, Ïe témûfi celou
‰kálu tûchto ãinností zaji‰Èují jednotlivé sekce a poboãky. Fungující sekce tak pÛsobí jako
samostatné spoleãnosti, poboãky realizují aktivity pfiíslu‰n˘ch místních kateder. Jak˘ je
smysl existence na‰í Spoleãnosti nyní?

DÛvody, pro nûÏ se lidé obecnû ve vûdeck˘ch spoleãnostech sdruÏují, je fiada, t˘kají
se moÏností získávat dÛleÏité informace pro svou práci, prezentovat v˘sledky své práce,
pomáhat v bádání jin˘m lidem a ‰ífiit vûdecké poznatky mezi laiky a odborníky jin˘ch pro-
fesí. Urãit˘m vyvrcholením takov˘ch aktivit b˘vají pravidelnû se opakující vûdecké konfe-
rence ãi sjezdy. Tím jsou pro na‰i Spoleãnost Biologické dny. Dny plánované pro rok
2002 musely b˘t v‰ak pro nezájem zru‰eny. Nejv˘znamnûj‰í, tj. Babákovu pfiedná‰ku
na 17. Biologick˘ch dnech nav‰tívilo ménû posluchaãÛ, neÏ je ãlenÛ Hlavního v˘boru.
Z tûchto pfiíkladÛ je zfiejmé, Ïe v souãasnosti Hlavní v˘bor jako celek nepracuje efektivnû.
Systém práce Hlavního v˘boru, kdy díky nedostateãnû pfiipravovan˘m podkladÛm b˘vají
dÛleÏitá rozhodnutí pfiesouvána na pfiedsednictvo, upfiednostÀuje formální agendu. 

UÏ po nûkolik funkãních období se voleb Hlavního v˘boru úãastní nepatrn˘ zlomek
ãlenské základny, coÏ mÛÏe b˘t odrazem toho, Ïe o práci Hlavního v˘boru není mezi fia-

Diskuze



25

Diskuze

dov˘mi ãleny témûfi sly‰et. Naprostá vût‰ina ãlenÛ pfiíspûvky ani neplatí, a tak je âsBS
v souãasnosti v˘znamnou vûdeckou spoleãností spí‰e papírovû. Mladí biologové o ãlenství
âsBS vût‰inou zájem nemají, na‰e Spoleãnosti jim nic zajímavého v souãasnosti nenabízí.

Domnívám se, Ïe pfiedsednictvo Hlavního v˘boru by mûlo b˘t zru‰eno, neboÈ abso-
lutorium v posledních letech náleÏí pouze vûdeckému tajemníku. Existence pfiedsed-
nictva sice pfieklenula nûkolik období, kdy nûktefií zvolení ãlenové se na schÛze Hlavního
v˘boru za celé období neobtûÏovali dokonce ani jednou pfiijít, ale vedlej‰ím efektem je
praxe, kdy se od ãlenÛ v˘boru více ménû ãeká jenom to, Ïe na schÛzi v˘boru obãas pfii-
jdou. Myslím, Ïe by na‰í Spoleãnosti prospûlo, kdyby v‰ichni volení ãlenové mûli mezi
sebe rozdûlenu agendu podle vûcného zamûfiení.

ProtoÏe âsBS nyní funguje do urãité míry samospádem, její aktivitu by mohlo oÏivit
zfiízení funkcí ãestného pfiedsedy a v˘konného pfiedsedy, pfiiãemÏ pozice v˘konného pfied-
sedy by byla ãasovû omezena napfi. na dva roky bez moÏností stejné volby v budoucnu.
Neplatící ãlenové by mûli b˘t z evidence vyfiazeni nejpozdûji po dvou letech. Zpravodaj na‰í
Spoleãnosti by mûl pravidelnû pfiiná‰et souhrny z tûch akcí, které vykazuje âsBS, v˘roãní
pfiehledy a podobná zprávy by mûly b˘t publikovány pouze na internetu.

Za zváÏení by stála aktualizace oceÀování zásluh ãlenÛ Spoleãnosti. Souãasnému
nepfiehlednému systému by zfiejmû prospûlo zjednodu‰ení, napfi. zru‰ení zprofanova-
n˘ch ãestn˘ch uznání. Na druhé stranû by s udûlením ãestného ãlenství mûly b˘t kaÏ-
dému takto poctûnému automaticky zasílány pozvánky na schÛze Hlavního v˘boru, kde
by mûl poradní hlas, kdykoli by se dostavil.

Pfiedpokládám, Ïe Biologické dny by si do budoucna mûly drÏet charakter vûdeckého
sjezdu a mûla by b˘t jejich pfiípravû vûnována Hlavním v˘borem taková organizaãní po-
zornost, aby se úãast na nich se stala prestiÏní událostí pro kaÏdého domácího experi-
mentálního biologa.

Josef Berger

Doma

EMBO Practical Course on Electron Microscopy and Stereology in Cell Biology
21–30 June 2005, âeské Budûjovice,
http://www.paru.cas.cz/embocourse
nebe@paru.cas.cz

38. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce
Cytogenetická sekce âs. biologické spoleãnosti,
8.–9. 9. 2005, Brno
kyra@vfn.cz

Genetická toxikologie a prevence rakoviny
Spoleãnost pro mutagezu zevním prostfiedím
24.–26. 10. 2005, Bratislava

XVIII. Biologické dny s mezinárodním sympoziem Cells VI
24.–26.10. 2005, âeské Budûjovice
Hlavní v˘bor a Spoleãnost pro bunûãnou biologii âs. biologické spoleãnosti
berger@marvin.jcu.cz

Kalendáfi akcí
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Kalendáfi akcí

II. roãník Brnûnsk˘ch sonografick˘ch dnÛ s mezinárodní úãastí
listopad 2005
Spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicínû âs. biologické spoleãnosti
ladol@tunw.upol.cz

V cizinû

7th Multinational Congress on Microscopy
26-30 June, 2005
Portoroz, Slovenia
Sedm˘ roãník kongresu pofiadan˘ kaÏdé dva roky spoleãnû ‰esti mikroskopick˘mi
spoleãnostmi: Slovinskou, Rakouskou, Maìarskou, Italskou, Chorvatskou a na‰í
âeskoslovenskou.
http://mcm2005.ijs.siI

Sekretariát Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
Tome‰ova 12, 602 00 Brno

Alena Stloukalová, sekretáfika Hlavního v˘boru
tel.: 549 491 329, e-mail: biolspol@med.muni.cz

Pavla Skusilová, úãetní spoleãnosti
tel.: 543 242 538, fax: 542 126 200 
e-mail:  rjanisch@med.muni.cz, http://www.med.muni.cz/biolspol/

Redakãní rada Zpravodaje

Pfiedseda: Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
(e-mail: rjanisch@med.muni.cz)

Technick˘ redaktor: Prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc.
(e-mail: vmornst@med.muni.cz)

âlenové: Doc. RNDr. Josef Berger, CSc.
Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav âervinka, CSc.
Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc.

Pfiíspûvky zasílejte na adresu technického redaktora (Biofyzikální ústav LF MU, Kame-
nice 3, 625 00 Brno) nebo na sekretariát spoleãnosti.
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