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Titulní strana:

PrÛkaz cytochrom c oxidázy v mitochondriích. RÛzná intenzita zbarvení je pfiímo úmûrná mnoÏství
enzymu k jehoÏ genu byl fúzován gen pro ãerven˘ protein. My‰í fibroblasty 3T3 transfekované elek-
troporací expresním vektorem (pDsRed2-Mito od firmy Clontech). Laserov˘ konfokální mikroskop
Olympus FV1000, Nomarského diferenciální interferenãní kontrast, jeden fluorescenãní kanál (exci-
tace 541nm a emise 572nm). Snímek je sloÏen ze tfií optick˘ch fiezÛ vzdálen˘ch od sebe 1 m�.
Peparát E. Dráberová, snímek J. Reischig.
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Pár slov k budoucnosti ãeské vûdy

Nedávno mi jeden z m˘ch b˘val˘ch ÏákÛ, nyní doktorand, poloÏil otázku jaká je podle
mého názoru budoucnost ãeské vûdy. Patrnû by drtivá vût‰ina takto tázan˘ch odpovû-
dûla jednodu‰e: „to závisí na tom, kolik bude na ni penûz“. JistûÏe je to podmínka vele-
dÛleÏitá, nicménû si myslím, Ïe to není odpovûì zdaleka vyãerpávající. JiÏ sám pojem
„ãeská vûda“ je ponûkud rozmazan˘ (neostr˘). Máme tím na mysli vûdu, která se dûlá
na pracovi‰tích v âeské republice nebo i vûdu, kterou dûlají ãe‰tí vûdci na pracovi‰tích
v zahraniãí? Uvedu pfiíklad: Jifií Bártek zaãal na Onkologickém ústavu v Brnû, „nauãil“ se
zde vûdecky pracovat a mûl v˘sledky v˘borné. Pak ode‰el do zahraniãí, kde dosáhnul
v˘sledkÛ zcela vynikajících. Je Jifií Bártek chloubou ãeské vûdy? Má geny z genofondu
ãeské populace, pro vûdu byl motivován u nás a také zde se vûdu nauãil dûlat. Má vÛbec
smysl v dne‰ní internacionalizované vûdû nûjakou národní pfiíslu‰nost hledat? Je to jistû
vûc názoru.

Zjednodu‰me si proto otázku tak, Ïe ãeská vûda je vûda, která se dûlá na na‰ich pra-
covi‰tích. Jakou budoucnost má v tomto pojetí ãeská vûda? Zdaleka se nedomnívám, Ïe
to bude záviset jenom na penûzích. âeská vûda mûla vÏdy a snad je‰tû má ve svûtû
dobrou prestiÏ. Asi proto, Ïe ãeská populace je dostateãnû veliká, aby se v ní „vyselek-
tovali“ jedinci s vynikajícím mozkem a s potfiebou poznávat nové. Je to tak i dnes?
Genofond na‰í populace se urãitû nezmûnil, zmûnila se ale selekãní kriteria. Podstatná
ãást pro vûdeckou práci schopn˘ch mlad˘ch lidí hledá uplatnûní v jin˘ch lukrativnûj‰ích
a ze spoleãenského hlediska prestiÏnûj‰ích sférách (právníci, manaÏefii, finanãníci atd.)
To je v blízké budoucnosti ãeské vûdy ztráta nenahraditelná a nezdá se, Ïe by se
v krátké dobû na této „strategii“ nûco zmûnilo. Zb˘vá asi jediné – aby v systému lidsk˘ch
hodnot figurovaly ménû peníze ale více motivace k touze po poznání, k potfiebû po-
znávat, od útlého vûku v rodinû, pak nad‰en˘mi uãiteli na ‰kolách v‰ech stupÀÛ a po-
chopitelnû mnohem více i ve v‰ech moÏn˘ch sdûlovacích mediích.

Je‰tû nûkolik slov k národní vûdû obecnû. Vûda jako kognitivní systém je dnes inter-
nacializována. Její poznatky jsou (aÏ na nûkteré, z dÛvodÛ komerãních ãi vojensk˘ch)
volnû a snadno pfiístupné. MoÏná, Ïe je pfiíhodné mluvit o globalizaci vûdy. Má proto
vÛbec smysl mluvit o ãeské vûdû a obecnû o národních vûdách (ruské, japonské ãi
ãínské). Je v tom nûjak˘ smysl? MoÏná, Ïe ano. Mezinárodní vûda jde ãasto ve vyjet˘ch
kolejích, urãité metodické a my‰lenkové pfiístupy a paradigmata dominují a „vyboãit“ je ri-
zikem. Ti, ktefií bádají na zahraniãních pracovi‰tích (vût‰inou jen relativnû krátkou dobu)
a vût‰inou na tom „co právû letí“ , jedou ve vyjet˘ch kolejích a po návratu domÛ v tom
pokraãují. Není tato „globalizace“ nev˘hodou? Nebyla by ãásteãná izolace prospû‰ná.
Z Darwina pfiece víme, Ïe bez teritoriální ãi jiné izolace subpopulací by nové druhy vznik-
nout nemohly (a mutatis mutandis nové my‰lenky). Neplatí podobné i pro vûdu? PakliÏe
ano, pak pojem národní vûda by nemusel b˘t takov˘m anachronismem. Národní vûda
má i své tradice, které jsou bezpochyby v˘znamnou hybnou silou. Tyto tradice byly ur-
ãitû nejdÛleÏitûj‰ím faktorem, proã jsme dobfií v ledním hokeji ãi tenise (i kdyÏ dnes jde
i zde spí‰e o peníze neÏ o prestiÏ).

Moje odpovûì na poloÏenou otázku není tedy vÛbec pesimistická. Domnívám se, Ïe
o budoucnost ãeské vûdy nemusíme mít Ïádné obavy, jestliÏe se ponûkud zmûní v na‰í
populaci selekãní tlaky. Myslím si, Ïe na této strategii závisí budoucnost ãeské vûdy, snad
více neÏ na penûzích.

O. Neãas

Úvodní slovo
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Zápis ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
3. kvûtna 2004 v Brnû

âlenové Hlavního v˘boru
Pfiítomni:
prof. O. Neãas, doc. F. âiampor, doc. J. Kunert, prof. R. Janisch, doc. J. Reischig,
prof. S. âech, prof. I. Ra‰ka, prof. A. Svoboda, prof. V. Mornstein
Omluveni: doc. J. Berger, prof. M. Hejtmánek, prof. K. Michalová, prof. M. âervinka

Pfiedsedové poboãek a sekcí
Pfiítomni: dr. A. Oltová

Úkoly ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
1. Propagace semináfie „MÛÏe souãasné chování lidstva sníÏit pravdûpodobnost pfieÏití

ãlovûka jako druhu?“ – odpovídá doc. Kunert.
2. Podzimní semináfi Hlavního v˘boru 2004 „Jadern˘ skelet“ – odpovídají prof. âe-vinka,

prof. Neãas.
3. Semináfi Hlavního v˘boru na jafie 2005 „Postavení biologie na lékafisk˘ch i jin˘ch fa-

kultách“ – odpovídají doc. Kunert, prof. Svoboda.
4. XVIII. Biologické dny spojit s konferencí „Cells VI“ v r. 2005 v âesk˘ch Budûjovicích –

odpovídají doc. Berger, prof. Svoboda.
5. PrÛbûÏnû bûhem roku udûlovat ocenûní jubilantÛm – odpovídá prof. Janisch.
6. Dodat pfiíspûvky do Zpravodaje nejpozdûji do 20. 5. 2004 – odpovídají pfiedsedové

poboãek a sekcí.
7. Pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti 14. 10. 2004 na LF UK

v Plzni – odpovídají prof. Neãas, doc. Reischig.

Prof. Neãas zahájil schÛzi Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti a pfiivítal
v‰echny pfiítomné. Po schválení zápisu z minulé schÛze 19. 11. 2003, k nûmuÏ nebyly
Ïádné pfiipomínky, pfiistoupil k vlastnímu programu schÛze.

1. Zpráva pfiedsedy
V úvodu své zprávy poÏádal prof. Neãas plénum o dodateãné schválení udûlení

Babákovy medaile prof. Milanu Nermutovi, o kterém pfiedbûÏnû rozhodlo pfiedsednictvo
Hlavního v˘boru. Medaile podle Statutu je udûlována vûdcÛm z âeské i Slovenské re-
publiky za mimofiádné badatelské v˘sledky, nebo za Ïivotní dílo a za v˘znamn˘ podíl na
organizaãní práci v âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Prof. Nermut byl dlouho-
let˘m ãlenem âs. biologické spoleãnosti a ãlenem v˘boru Sekce elektronové mikro-
skopie a dlouholet˘m vûdeck˘m pracovníkem Biologického ústavu Lékafiské fakulty MU.
Po r. 1968 pracoval jako vûdeck˘ pracovník Anglii a pfii sv˘ch pfiíleÏitostn˘ch pobytech
v âeské republice se vÏdy úãastnil konferencí âs. biologické spoleãnosti a podílel se
aktivnû na vûdecké práci Biologického ústavu LF MU. Pfii pfiíleÏitosti jeho 80. narozenin
uspofiádala Brnûnská poboãka spoleãnû s vedením LF MU 1. 4. 2004 slavnostní schÛzi.
Na této schÛzi pfiednesl prof. Nermut v pofiadí jiÏ sedmou Babákovu pfiedná‰ku. Jako
v˘raz ocenûní udûlila prof. Nermutovi Babákovu medaili âs. biologická spoleãnost
a dûkan LF MU v Brnû pfiedal medaili Lékafiské fakulty. Hlavní v˘bor jednohlasnû doda-
teãné udûlení Babákovy medaile schválil.

Zprávy hlavního v˘boru
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Prof. Neãas dále informoval, Ïe Hlavní v˘bor pokraãuje sv˘mi diskusními semináfii pro
zvané zájemce. Pát˘ odborn˘ semináfi Hlavního v˘boru bude uskuteãnûn jiÏ 1. ãervna
2004 na téma „MÛÏe souãasné chování lidstva sníÏit pravdûpodobnost pfieÏití ãlovûka
jako druhu?“.

Diskusi uvedou:
O. Neãas: Ofenzivní adaptaãní strategie a její dÛsledky
J. RoÏnovsk˘: Globální zmûny klimatu – na‰e poznatky a predikce
J. Ple‰ek: Lidstvo a energie
Z. Pavlík: Souãasná demografická situace svûta a moÏné perspektivy
J. Kvût: Ekologie a v˘voj lidstva
J. Drobník: Rizika genetického inÏen˘rství pro biosféru

Semináfi je dobfie pfiipraven jak po odborné tak i po organizaãní stránce. Doc. Kunert
z povûfiení Hlavního v˘boru po‰le pozvánku na semináfi Tiskové kanceláfii v Brnû se
Ïádostí o propagaci semináfie v denním tisku i v televizním regionálním vysílání Jiho-
moravského veãerníku.

V dal‰ím bodu své zprávy prof. Neãas pfiipomenul, Ïe na schÛzi 8. 10. 2003 navrhl
pro cyklus diskusních semináfiÛ 13 moÏn˘ch témat:

1. Sociobiologie (nakolik je lidská spoleãnost determinována biologicky)
2. Vznik Ïivota
3. Podstata Ïivota
4. Existuje jadern˘ skelet? (evoluce jádra)
5. DÛvody a mechanismy (pfiíãiny) stárnutí a smrti (od buÀky aÏ po druhy)
6. Velcí myslitelé na‰í biologie
7. Vztah biologick˘ch vûd a filozofie
8. Evoluce lidské kognitivity
9. Kognitivita Ïiv˘ch systémÛ

10. Rizika pro v˘voj lidstva (nekontrolovaná vûda, vojenské sebezniãení atd.)
11. Rizika pro v˘voj biosféry (globální klima, genetické zásahy, technizace, chemi-

zace atd.)
12. Biomedicína v r. 2020, vize
13. Postavení biologie na lékafisk˘ch fakultách

K pfiedloÏen˘m tématÛm pfiidal prof. Neãas je‰tû „Dne‰ní pohled na vyuÏití kmeno-
v˘ch bunûk“ a „Systémová biologie“. V diskusi pfiidali své návrhy prof. Janisch na téma
„Integrovaná biologie“ a prof. Svoboda „Co je to lékafiská biologie?“ Po diskusi bylo roz-
hodnuto uskuteãnit dal‰í semináfi Hlavního v˘boru na podzim 2004 na téma „Existuje
jadern˘ skelet?“ (architektura jádra). Odbornou koncepcí semináfie byl povûfien prof.
âervinka. ProtoÏe prof. âervinka nebyl pfiítomen na schÛzi Hlavního v˘boru, projedná
prof. Neãas telefonicky s prof. âervinkou v pfiípadû jeho souhlasu odborné zamûfiení
semináfie, organizaãnû semináfi zajistí sekretariát Hlavního v˘boru.

Dále bylo projednáno téma semináfie Hlavního v˘boru pro jaro 2005 „Postavení bio-
logie na lékafisk˘ch i jin˘ch fakultách“. Hlavní v˘bor povûfiil odbornou koncepcí semináfie
doc. Kunerta a prof. Svobodu, na pfií‰tí schÛzi podají bliÏ‰í informace. Organizaãnû se-
mináfi zajistí sekretariát Hlavního v˘boru. Realizaci obou plánovan˘ch semináfiÛ Hlavní
v˘bor schválil.
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V závûru své zprávy zdÛraznil prof. Neãas potfiebu zamyslet se nad pfiípravou
XVIII. Biologick˘ch dnÛ v roce 2005. Na podzim 2004 byla pfiedbûÏnû projednána s doc.
Bergerem moÏnost uspofiádat XVIII. Biologické dny v âesk˘ch Budûjovicích jako souãást
konference „BuÀky VI“. Tématiku by tvofiila bunûãná biologie a kromû toho v‰echny
sloÏky spoleãnosti by mûly voln˘ prostor pro svou prezentaci (multidisciplinární náplÀ,
v‰echny obory biologie). Hlavní v˘bor povûfiil prof. Svobodu projednat moÏnosti konání
XVIII. Biologick˘ch dnÛ s doc. Bergerem. Na pfií‰tí schÛzi Hlavního v˘boru podá prof.
Svoboda zprávu o v˘sledku jednání.

2. Zpráva vûdeckého tajemníka

Prof. Janisch sdûlil, Ïe jako kaÏdoroãnû byl sestaven seznam jubilantÛ, ktefií podle
sv˘ch zásluh budou pfii pfiíleÏitosti Ïivotních jubileí ocenûni blahopfiejn˘m dopisem, dip-
lomem ãestného uznání, Babákovou medailí, nebo ãestn˘m ãlenstvím. Babákovu medaili
a ãestné ãlenství bylo navrÏeno udûlit dr. ·rámovi. Ostatním bude v prÛbûhu roku zaslán
blahopfiejn˘ dopis.

Prof. Janisch informoval, Ïe redakãní rada Zpravodaje âs. biologické spoleãnosti pfii-
pravuje v kvûtnu t.r. dal‰í ãíslo. Pfiipomenul proto nutnost pfiípadného dodání pfiíspûvku
nejpozdûji do 20. 5. 2004.

Dále prof. Janisch oznámil, Ïe finanãní poÏadavky poboãek a sekcí na akce v roce
2004 podle sdûlení Rady vûdeck˘ch spoleãností nebyly kráceny, zÛstaly tak jak byly
pfiedloÏeny na schÛzi 8. 10. 2003:

PoÏadavky na akce v roce 2004 dodaly tyto sloÏky âs. biologické spoleãnosti:

âeská spoleãnost pro ultrazvuk 50.000,-
(„Praktická ultrasonografie“, záfií 2004)

Cytogenetická sekce 25.000,-
(„37. v˘roãní zasedání sekce“, 9.–10. 9. 2004)

Spoleãnost pro bunûãnou biologii 30.000,
(„Cytoskeletální klub“, bfiezen 2004)

Pedagogická sekce (celostátní semináfie) 3.000,-
Poboãka v Brnû (Pfiedná‰kové schÛze) 10.000,-
Semináfie Hlavního v˘boru 15.000,-
Zpravodaj âs. biologické spoleãnosti 80.000,-

celkem 213.000,-

Dotace ze státního rozpoãtu bude âs. biologické spoleãnosti doruãena podle dne‰-
ního sdûlení Rady vûdeck˘ch spoleãností do 3 t˘dnÛ.

V závûru své zprávy pfieãet prof. Janisch Ïádost dr. Hochmanna, pfiedsedy Pardu-
bické poboãky, o zru‰ení poboãky ke konci roku 2003. Informoval, Ïe opakované pokusy
o obnovení ãinnosti byly neúspû‰né, zbytek ãlenské základny bude pfieveden pod
Hradeckou poboãku.

Hlavní v˘bor zprávy vûdeckého tajemníka vzal na vûdomí.

3. Pfiihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ

Do âs. biologické spoleãnosti byli pfiijati tito noví ãlenové:
Mgr. Marta Hanáková, Brno,
Ing. Adéla Kúdelová, Bratislava.
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4. RÛzné
Pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru se bude na návrh doc. Reischiga konat 14. 10. 2004

na LF UK v Plzni pfii pfiíleÏitosti semináfie o mikroskopii, kter˘ pofiádá s Biologick˘m
ústavem LF UK v Plzni firma Olympus.

Prof. Neãas podûkoval v‰em pfiítomn˘m za úãast i aktivitu v jednání a schÛzi Hlav-
ního v˘boru âs. biologické spoleãnosti ukonãil.

Zapsala: Iva Taãová Pfieãetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.
vûdeck˘ tajemník

Zápis ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
14. fiíjna 2004 v Plzni

âlenové Hlavního v˘boru
Pfiítomni:
prof. O. Neãas, doc. J. Kunert, prof. R. Janisch, doc. J. Reischig, doc. J. Berger,
prof. I. Ra‰ka, prof. A. Svoboda
Omluvemi:
prof. S. âech, prof. M. Hejtmánek, prof. K. Michalová, prof. M. âervinka,
prof. V. Mornstein
Nepfiítomen: doc. F. âiampor

Pfiedsedové poboãek a sekcí
Pfiítomni: Dr. A. Konûtopsk˘

Úkoly ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
1. Do konce roku oznámit doc. Bergerovi jména fieãníkÛ a názvy plenárních pfiedná‰ek

– odpovídá prof. Neãas.
2. Pfiipravovat podklady pro semináfi „Postavení biologie na lékafisk˘ch a jin˘ch fakul-

tách“ – odpovídají prof Svoboda, doc. Kunert.
3. Uspofiádání Semináfie o sociobiologii na podzim 2005 nebo na jafie 2006 – odpovídá

prof. Neãas.
4. Doruãovat zprávy z vût‰ích akcí a dal‰í pfiíspûvky do Zpravodaje – odpovídají poboãky

a sekce.
5. Do 20. 12. 2004 doruãit na Hlavní v˘bor v˘roãní zprávy za rok 2004 – odpovídají po-

boãky a sekce.
6. Odeslat blahopfiejn˘ dopis prof. Langovi – odpovídá prof. Janisch.
7. Vypracovat anal˘zu pro zv˘‰ení prestiÏe âs. biologické spoleãnosti – odpovídají prof.

Svoboda, doc. Berger.
8. Pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru v polovinû ledna 2005 – odpovídá prof. Janisch.

Zasedání Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti zahájil pfiedseda prof. Neãas
a zdÛraznil nutnost omluvy v pfiípadû nepfiítomnosti ãlenÛ Hlavního v˘boru, poboãek
i sekcí. Po schválení zápisu z minulé schÛze 3. 5. 2004 pfiistoupil k vlastnímu
jednání.
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1. Zpráva pfiedsedy
Prof. Neãas informoval, Ïe ve dnech 24.–26. 10. 2005 budou uskuteãnûny XVIII.

Biologické dny v âesk˘ch Budûjovicích. Budou spojeny s mezinárodním sympoziem
Cells VI jako jedna spoleãná akce. Odbornou náplÀ XVIII. Biologick˘ch dnÛ zajistí
Hlavní v˘bor a Spoleãnost bunûãné biologie za pfiedsednictví prof. Neãase. Spoleãnost
pro bunûãnou biologii za 0pfiedsednictví doc. Bergera zajistí odborn˘ program sympozia
Cells VI. Organizaãnû zajistí akci Hlavní v˘bor spoleãnû se Spoleãností pro bunûãnou
biologii. Akce je plánována maximálnû na 3 dny. Plenární pfiedná‰ky budou vybrány
z aktuálních oblastí biologie a v‰echny sloÏky âs. biologické spoleãnosti budou mít pfií-
leÏitost pro volnou prezentaci nejzajímavûj‰ích v˘sledkÛ své práce.

Po ‰iroké diskusi, které se zúãastnili v‰ichni pfiítomní, byla tato varianta XVIII. Biolo-
gick˘ch dnÛ schválena. Hlavní v˘bor povûfiil prof. Neãase, aby zajistil témata a fieãníky
plenárních pfiedná‰ek od pfiedstavitelÛ sekcí do konce roku. 

Dále prof. Neãas sdûlil, Ïe 1. 6. 2004 se uskuteãnil jiÏ pát˘ odborn˘ semináfi Hlavního
v˘boru na téma „MÛÏe souãasné chování lidstva sníÏit pravdûpodobnost pfieÏití ãlovûka
jako druhu?“. Semináfi se setkal s velice kladn˘m ohlasem vûdecké vefiejnosti, obsahy pfií-
spûvkÛ byly ve zkrácené formû prezentovány v prvním ãísle Zpravodaje a prof. Neãas bude
mít o semináfii rozhovor s redaktorem I. Budilem v âeském rozhlase. Vzhledem k velkému
zájmu o tyto diskusní semináfie bude hlavní v˘bor v jejich pofiádání pokraãovat. Jako dal‰í
byl naplánován semináfi na téma „Architektura jádra“. Od jeho konání v Brnû upu‰tûno
protoÏe na pfiíbuzné téma pofiádá pracovní skupina prof. Ra‰ky workshop „Imaging
at the Cutting Edge: From Cells to Molecules“, 30. listopadu 2004 v Praze za úãasti v˘-
znamn˘ch zahraniãních odborníkÛ. Obsahem dal‰ího diskusního semináfie bude „Posta-
vení biologie na lékafisk˘ch fakultách“. Koncepcí byli povûfieni prof. Svoboda a doc. Kunert.
V listopadu t. r. probíhá na toto téma semináfi v Bratislavû, kterého se prof. Svoboda a doc.
Kunert zúãastní a o jeho závûrech budou informovat na pfií‰tí schÛzi Hlavního v˘boru. Podle
závûrÛ jednání bude rozhodnuto, zda semináfi k tûmto otázkám bude uspofiádán. Dal‰í
v pofiadí je navrhován semináfi z oblasti sociobiologie („Do jaké míry je lidská spoleãnost
determinována biologicky“). Semináfi se uskuteãní na podzim 2005 nebo na jafie 2006. Po
diskusi bylo dohodnuto zapoãatou tradici diskusních semináfiÛ Hlavního v˘boru zachovat.

2. Zpráva vûdeckého tajemníka
Prof. Janisch informoval, Ïe redakãní rada Zpravodaje âs. biologické spoleãnosti pfii-

praví do konce roku je‰tû 2 ãísla. Pfiipomenul proto nutnost rychlého dodání pfiíspûvkÛ,
zvlá‰tû zpráv z vût‰ích uskuteãnûn˘ch akcí, které zajistí vzájemnou informovanost
o vûdeck˘ch v˘sledcích poboãek a sekcí. Dosud nedodali pfiíspûvky pofiadatelé Cyto-
kinematics 2004, V˘roãního shromáÏdûní cytogenetické sekce a V˘roãního shromáÏdûní
spoleãnosti pro mutagenezu zevním prostfiedím.

Prof. Janisch vyzval pfiedstavitele poboãek a sekcí o doruãení zpráv o ãinnosti za le-
to‰ní rok do 20. 12. 2004, které budou slouÏit jako podklad pro vypracování v˘roãní
zprávy âs. biologické spoleãnosti za rok 2004. Zpráva bude odeslána do 15. 1. 2005
Radû vûdeck˘ch spoleãností. Osnova pro zprávy bude pfiiloÏena k zápisu.

3. Zpráva hospodáfie
Doc. Reischig oznámil, Ïe na základû poÏadavkÛ poboãek a sekcí byla odeslána

v termínu 15.10.2004 Radû vûdeck˘ch spoleãností „Îádost o pfiiznání dotace ze státního
rozpoãtu âR vûdeck˘m spoleãnostem pro rok 2005“.
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PoÏadavky na akce v roce 2005 podaly tyto sloÏky âs. biologické spoleãnosti:

Hlavní v˘bor a Spoleãnost pro bunûãnou biologii
XVIII. Biologické dny s mezinárodním sympoziem Cells VI, 
24.– 26. 10. 2005, âeské Budûjovice 60.000,-

âeská spoleãnost pro ultrazvuk
II. roãník Brnûnsk˘ch sonografick˘ch dnÛ s mezinárodní úãastí
listopad 2005
Workshop o bezpeãnosti a technick˘ch aspektech
ultrazvukové diagnostiky, 25.– 27. 5. 2005 55.000,-

Cytogenetická sekce
„38 v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“, 8.– 9. 9. 2005, Brno 30.000,-

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
„Cytoskeletální klub“, duben 2005 30.000,-

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Cells VI, záfií 2005, âeské Budûjovice 30.000,-

Poboãka v Brnû
Pfiedná‰kové schÛze v r. 2005 15.000,-

Pedagogická sekce 
2 celostátní semináfie, jaro, podzim 2005 3.000,-

Semináfie Hlavního v˘boru, jaro podzim 2005 15.000,-
Biofyzikální sekce

XVIII. Biofyzikální dny 25.–27. 5. 2005 30. 000,-
Spoleãnost pro mutagezu zevním prostfiedím

Genetická toxikologie a prevence rakoviny
24.–26. 10. 2005, Bratislava 15.000,-

Hlavní v˘bor
Zpravodaj 80.000,-

Celkem 363.000,-

4. Pfiihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ
Do âs. biologické spoleãnosti byli pfiijati tito noví ãlenové:
Mgr. Jana Skuhrovcová (Cytogenetická sekce),
RNDr. Elena Svobodová (Cytogenetická sekce),
Mgr. Martina Hrubá (Cytogenetická sekce),
MUDr. Pavel Verner (âeská spoleãnost pro ultrazvuk),
MEDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D. (âeská spoleãnost pro ultrazvuk)

5. RÛzné
Prof. Svoboda oznámil, Ïe 19. 10. 2004 oslaví prof. Lang 80. narozeniny. Hlavní v˘bor

po‰le prof. Langovi blahopfiejn˘ dopis.
Doc. Berger doporuãil zv˘‰it vûdeckou i spoleãenskou prestiÏ âs. biologické spoleã-

nosti. Po rozpravû, které se zúãastnili v‰ichni pfiítomní, povûfiil Hlavní v˘bor doc. Bergera
a prof. Svobodu vypracovat v této souvislosti konkrétní námûty a pfiedloÏit na pfií‰tí
schÛzi Hlavního v˘boru.
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Termín pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru byl stanoven na polovinu ledna 2005.
Prof. Neãas podûkoval v‰em za úãast a aktivitu v jednání a zasedání Hlavního v˘boru

ukonãil.

Zapsala: Iva Taãová Pfieãetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.
vûdeck˘ tajemník

Zpráva o ãinnosti âs. biologické spoleãnosti v r. 2003

Struktura spoleãnosti v uplynulém období.
Spoleãnost má 6 poboãek v âeské republice – v Praze, Brnû, Hradci Králové, Olo-

mouci, Ostravû a v Pardubicích. Na Slovensku pÛsobí Slovenská biologická spoleãnost
v Bratislavû s poboãkou v Ko‰icích.

V rámci âs. biologické spoleãnosti pÛsobí 9 sekcí bez lokálního omezení: Cytoge-
netická sekce, Sekce evoluãní biologie, âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi
zevním prostfiedím, Pedagogická sekce, Sekce pro biologii nízk˘ch teplot, âeská spo-
leãnost pro ultrazvuk, Sekce reprodukãní biologie, Sekce bunûãné biologie, Sekce bio-
fyzikální.

âinnost koordinoval Hlavní v˘bor ve sloÏení: pfiedseda prof. MUDr. Oldfiich Neãas,
DrSc., I. místopfiedseda doc. MUDr. Fedor âiampor, CSc., II. místopfiedseda prof. RNDr.
Milan Hejtmánek, DrSc., vûdeck˘ tajemník prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., hospodáfi
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc., ãlenové doc. RNDr. Josef Berger, CSc., prof.
MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc., prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., doc. RNDr. Josef
Reischig, CSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.,
revizofii prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc., doc. RNDr. Jifií Kunert, CSc.

Na valném shromáÏdûní spoleãnosti 19.11.2003 byl zvolen nov˘ Hlavní v˘bor na ob-
dobí 2003–2005 ve sloÏení: pfiedseda prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc., I. místopfied-
seda doc. 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. 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.
RNDr. Miroslav âervinka, CSc., prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc.

Pfiehled akcí uskuteãnûn˘ch v roce 2003
1. XVII. Biologické dny“, 19.–20. 11. 2003 v Brnû uspofiádaly Hlavní v˘bor âs. biolo-

gické spoleãnosti a Biologick˘ ústav LF MU. Ústfiedním tématem konference byla
„PamûÈ Ïiv˘ch systémÛ. Ve dvoudenním programu odeznûlo 10 pfiehledn˘ch pozva-
n˘ch pfiedná‰ek na které navázalo celkem 19 dílãích krátk˘ch sdûlení. Charakter
sjezdu celé spoleãnosti mûly posterové prezentace v poãtu 31 sdûlení. Sborník
„Memory in living systems“, Masaryk University, ISBN 80-210-3264-2, Brno 2003,
78s obsahuje anglická abstrakta v‰ech sdûlení.

2. „Semináfi o evoluci buÀky“, 10.6.2003 v Brnû uspofiádal Hlavní v˘bor. Diskuze se zú-
ãastnilo pfies 50 zájemcÛ z fiad vûdeck˘ch pracovníkÛ a vysoko‰kolsk˘ch i stfiedo-
‰kolsk˘ch uãitelÛ. Cílem semináfie bylo na základû nejnovûj‰ích poznatkÛ a hypotéz,
pfiispût k formování pfiedstav o tom jak buÀka vznikla a jak se dále vyvíjela.
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3. „XI. Cytoskeletální klub“ – 23.–25. 4. 2003 ve Vranovské Vsi uspofiádala Spoleãnost
pro bunûãnou biologii. Tohoto jiÏ tradiãního odborného setkání bunûãn˘ch biologÛ
zab˘vajících se cytoskeletem, tentokrát se zahraniãní úãastí, se zúãastnilo 58 zá-
jemcÛ, byl pfiedneseno 21 pfiedná‰ek a prezentováno 11 posterov˘ch sdûlení.
Anglická abstrakta vy‰la ve sborníku.

4. Mezinárodní konferenci „CELLS V“, 6.– 9. 9. 2000, v âesk˘ch Budûjovicích uspofiá-
dala Spoleãnost pro bunûãnou biologii. Odeznûlo zde 21 pfiedná‰ek a bylo vysta-
veno 34 posterov˘ch sdûlení. Anglická abstrakta vy‰la v suplementu Journal of
Applied Biomedicine.

5. „36. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“ s mezinárodní úãastí 17.–19. 9. 2003
uspofiádala Cytogenetická sekce v Plzni spolu s celostátním sjezdem Spoleãnosti lé-
kafiské genetiky J .E.P. Celkem se zúãastnilo sjezdu více neÏ 200 pracovníkÛ, z toho
cytogenetické ãásti asi 150 genetikÛ, odeznûlo zde 28 pfiedná‰ek z oblasti onkocy-
togenetiky, klinické a prenatální cytogenetiky a molekulární biologie. V prÛbûhu kon-
ference probûhla schÛze starého v˘boru, kter˘ pfiipravil volby v˘boru nového.

6. V leto‰ním roce probûhl v Bologni 4. Evropsk˘s cytogenetick˘ kongres ve dnech
6.– 9. 9. 2003. Kongres organizovala Evropská cytogenetická asociace (ECA),
které je Cytogenetická sekce âs. biol. spol. kolektivním ãlenem, zásluhou Rady
vûdeck˘ch spoleãnosti AV âR a podpory HV. Na tomto kongresu byla hojná úãast
cytogenetikÛ z âR a je potû‰itelné, Ïe zvané pfiedná‰ky mûli dva ãe‰tí úãastníci
(prof. Rube‰ a doc. Kozubek) a prof. Michalová pfiedsedala sekci Hematologické
neoplasie.

7. „26. pracovní dny Spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím“, 5.–7. 5. 2003
v Brnû – uspofiádala Spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím. Ústfiední téma-
tikou byla aktuální problematika genetické toxikologie organizované Národním
centrem o‰etfiovatelství a nelékafisk˘ch zdravotnick˘ch oborÛ. V ãásti vzdûlávací za-
znûlo 14 vyÏádan˘ch pfiedná‰ek a v dal‰í ãásti bylo pfiedneseno 9 odborn˘ch sdû-
lení. Akce byla certifikována âLK.

8. 24.–28. 8. 2003 se v Aberdeenu konala 33. Mezinárodní konference Evropské
spoleãnosti pro mutagenezu zevním prostfiedím (EEMS). Více neÏ 300 úãastníkÛ
z celého svûta vyslechlo 80 pfiedná‰ek a prohlédlo si 164 posterÛ. âeskou
a Slovenskou spoleãnost pro mutagenezu zevním prostfiedím aktivnû reprezento-
valo 11 úãastníkÛ.

9. „Jesenné pracovné dni: Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“ – 2. meziná-
rodní konference organizovaná Spoleãností pro mutagenezu a Sekcí pracovníkÛ
s tkáÀov˘mi kulturami Onkologické spoleãnosti SLS probûhla ve dnech 20.–22. 10.
2003 v Bratislavû. Konference se úãastnilo více neÏ 50 úãastníkÛ z âeské a Slo-
venské republiky. Bylo pfiedneseno 20 odborn˘ch pfiedná‰ek a presentováno 13 pla-
kátov˘ch sdûlení. Na konferenci pfiednesl pfiedná‰ku prof. Franz Oesch, fieditel
Toxikologického ústavu University v Mainzu. Témata byla zamûfiena na genetick˘
polymorfismus a profesionální expozici, protektivní úãinky pfiírodních látek a na ge-
notoxicitu minerálních látek. V prÛbûhu konference byli úãastníci podrobnû sezná-
meni s hlavními body konference ICMAA – VIII. International Conference of
Mechanisms of Antimutage-nesis and Carcinogenesis – konané v Pize.

10. Celostátní semináfi na téma „Nové smûry v abdominální ultrasonografii“ oznaãen˘
jako I. Brnûnsk˘ sonografick˘ den, se stal pfiedpokladem pro tradici odborn˘ch set-
kání na specializovaná témata ultrazvukové diagnostiky, pofiádan˘ch ve spolupráci
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s âeskou spoleãností pro ultrazvuk v lékafiství a Oddûlením ultrazvukové diagnostiky
kliniky zobrazovacích metod fakultní nemocnice u sv. Anny v Brnû. Brnûnského so-
nografického dne se zúãastnilo asi 60 úãastníkÛ, z toho 50 pfiedem pfiihlá‰en˘ch,
pfieváÏnû mlad‰ích úãastníkÛ z celé republiky z fiad radiodiagnostikÛ, internistÛ
i chirurgÛ a desítka lékafiÛ z rÛzn˘ch pracovi‰È FN u sv. Anny v Brnû.

11. Mezinárodní konferenci „Pacient a ultrazvuk“ uspofiádala âeská spoleãnost pro ultra-
zvuk v biologii a medicínû spoleãnû s Ústav lékafiské biofyziky LF UP, s Department
of Biomedical Engineering & Physics, University of Vienna, s âeskou spoleãností pro
biomedicínskou techniku a lékafiskou informatiku a s Centrem pro kvalitu ve zdra-
votnictví 13. 6. 2003 v Olomouci v prostorách Teoretick˘ch ústavÛ Lékafiské fakulty.
Tématika se t˘kala biofyzikálních úãinkÛ ultrazvuku, mûfiení kvality sonografického
obrazu a vyzafiovacích charakteristik ultrazvukov˘ch sond, zaji‰tûní kvality zdravot-
nické péãe a také zajímav˘ch klinick˘ch aplikací sonografie v oftalmologii, 3D zo-
brazení v urologii a chirurgii a také anal˘zy artefaktÛ v echokardiografii. Celkem bylo
pfiedneseno 16 pfiíspûvkÛ, z toho 9 vyzvan˘ch.

12. Semináfi „Epidermální kmenová buÀka: od tkáÀového inÏen˘rství k onkologii“, uspo-
fiádala praÏská poboãka âs. biologické spoleãnosti ve spolupráci s âeskou spoleã-
ností pro biochemii a molekulární biologii a s firmou Genetica v Praze, 9. 10. 2003.
Ohlas semináfie odráÏel aktuálnost tématu, úãastnilo témûfi 200 zájemcÛ z âeské
i Slovenské republiky.

13. Pedagogická sekce se podílela na zaji‰Èování semináfie „Evoluce buÀky“ 10. 6. 2003
v Brnû, kterého se zúãastnila fiada stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ.

14. „Moravsko-slezské hygieny a pracovního lékafiství“ uspofiádala v únoru 2003 Po-
boãka v Ostravû.

15. Konferenci „Aktuální otázky bioklimatologie zvífiat 2003“ uspofiádala Poboãka v Brnû
8. 12. 2003. Spoluorganizátofii byly âeská bioklimatologická spoleãnost pfii RâVS –
Sekce bioklimatologie zvífiat, Ústav v˘Ïivy, dietetiky, zoohygieny a hygieny vegetá-
bilií FVHE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Ústfiední komise pro ochranu
zvífiat Praha, V˘zkumn˘ ústav Ïivoãi‰né v˘roby Praha. Za úãasti 52 zájemcÛ byl
pfiedneseno 17 sdûlení a vystaveno 16 posterÛ. Sborník pfiíspûvkÛ, vydala: âs. bio-
klimatol. Spoleãnost a FVHE VFU v Brnû.

16. Na 12 schÛzích brnûnské poboãky pfii prÛmûrné náv‰tûvnosti 28 posluchaãÛ bylo
prezentováno 31 pfiedná‰ek. Odborn˘ program schÛzí byl zaji‰Èován nejen pfied-
ná‰kami ãlenÛ poboãky, ale i spoluprací s jin˘mi odborn˘mi spoleãnostmi (âeská
anatomická spoleãnost – 3 akce, âeská mikrobiologická spoleãnost – 1 akce),
s AV âR (Ústav Ïivoãi‰né fyziologie a genetiky v Libûchovû – 1 akce), s ústavy
a klinikami LF MU a jin˘ch V· v Brnû (Biologick˘ ústav LF – 1x, Ústav patologické
fyziologie – 1x, Ústav anatomie, histologie a embryologie FVL VFU v Brnû – 1x).
Na 2 vûdeck˘ch schÛzích byly prosloveny habilitaãní pfiedná‰ky pracovníkÛ teo-
retick˘ch ústavÛ LF (MUDr. Pospí‰ilová a MUDr. ·majs) a poboãka zorganizovala
úspû‰né vystoupení klinick˘ch genetikÛ z Oddûlení lékafiské genetiky FN Brno –
prac. Dûtská nemocnice.

17. Pravidelné semináfie v poãtu 8 v prÛbûhu roku 2003 pofiádala Poboãka v Hradci
Králové ve spolupráci se Fyziologickou spoleãností âSL JEP.

18. Poboãka v Olomouci uspofiádala 30. 4. 2003 pfiedná‰kovou schÛzi s tématikou
„Patologie hypertenze. Nejnovûj‰í poznatky, jejich v˘znam pro diagnózu a terapii“ za
úãast 27 posluchaãÛ.
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19. Na Valném shromáÏdûní 19. 11. 2003 pfiednesl Dr. Drahota 6. Babákovu pfiedná‰ku
„Nové pohledy na funkci mitochondrií v eukaryotick˘ch buÀkách“.

Ostatní ãinnost

Byly vydány 2 ãísla Zpravodaje âs. biologické spoleãnosti.
Po celé volební období pracovala redakãní rada Zpravodaje v tomto sloÏení: pfiedseda

prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., technick˘ redaktor prof. RNDr. Vojtûch Mornstein,
CSc., ãlenové 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, Dr., prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc.

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/.

Hlavní v˘bor v uplynulém roce konstituoval Babákovu medaili âs. biologické spoleã-
nosti, jako vysokou formu ocenûní vûdeckého pfiínosu a v‰estranné angaÏovanosti ve
vûdecké vefiejnosti. Podle statutu bude medaile udûlována vûdcÛm v âeské i Slovenské
republice za mimofiádné badatelské v˘sledky nebo za Ïivotní dílo a za v˘znamn˘ podíl
na organizaãní práci âs. biologické spoleãnosti. Návrh na udûlení medaile mÛÏe podat
kdokoliv z ãlenÛ Hlavního v˘boru a v˘borÛ poboãek a sekcí.

Valné shromáÏdûní udûlilo ãestné ãlenství za dlouholetou aktivní ãinnost ve spoleã-
nosti a v˘znamné vûdecké objevy tfiem ãlenÛm spoleãnosti – RNDr. ZdeÀku Drahotovi,
DrSc., prof. MUDr. Jifiímu Slavíkovi, DrSc. a prof. MUDr. Milanu Dokládalovi, CSc.

V˘‰e ãlenského pfiíspûvku 150 Kã pro pracující a 50 Kã pro studenty a dÛchodce zÛ-
stává i následující volební období 2003–5.

Nov˘m kolektivním ãlenem spoleãnosti se firma Optoteam zastoupená jednatelem
spoleãnosti Ing. Ivanem Rozko‰n˘m, CSc. 

Plán akcí na r. 2004

âeská spoleãnost pro ultrazvuk: „Praktická ultrasonografie“, záfií 2004
Cytogenetická sekce: „37. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“, 9.–10. 9. 2004
Spoleãnost pro bunûãnou biologii: „Cytoskeletální klub“, 28.– 30. dubna 2004
Pedagogická sekce: 2 celostátní semináfie 
Poboãka v Hradci Králové: „Cytokinematics 2004“, v záfií 2004,

Pravidelné pfiedná‰kové schÛze
Poboãka v Brnû: Pfiedná‰kové schÛze 
Semináfie Hlavního v˘boru: Globální zmûny biosféry a rizika pro v˘voj lidské popu-
lace.

Statistické údaje a závûr

V âs. biologické spoleãnosti pracuje 6 poboãek v âeské republice, kde jsou ãlenové
zastoupeni takto: Poboãka v Praze 515 ãlenÛ, Poboãka v Brnû 593 ãlenÛ, Poboãka
v Olomouci 76 ãlenÛ, poboãka v Hradci Králové 46 ãlenÛ, Poboãka v Ostravû 34 ãlenÛ,
Poboãka v Pardubicích 13 ãlenÛ, slovensk˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ je v âs. biologické
spoleãnosti zaregistrováno 310.
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Pfii Hlavním v˘boru âs. biologické spoleãnosti pracuje 9 odborn˘ch sekcí: Sekce cy-
togenetická 175 ãlenÛ, Sekce evoluãní biologie 37 ãlenÛ, Spoleãnost pro mutagenezi
zevním prostfiedím 120 ãlenÛ, Pedagogická sekce 64 ãlenÛ, Sekce pro biologii nízk˘ch
teplot 81 ãlenÛ, âeská spoleãnost pro ultrazvuk v lékafiství a biologii 128 ãlenÛ, Sekce
reprodukãní biologie 70 ãlenÛ, Spoleãnost pro bunûãnou biologii 171 ãlenÛ, Biofyzikální
sekce 117 ãlenÛ.

Celkem je v âs. biologické spoleãnosti registrováno 1304 ãlenÛ.
V âs. biologické spoleãnosti bylo uspofiádáno v roce 2003 49 akcí s úãastí 1581 vû-

deck˘ch pracovníkÛ.
R. Janisch
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XII. Cytoskeletální klub
Vranovská Ves, 28.–30. 4. 2004

Otevfielo se jaro a badatele v oblasti cytoskeletu opût pfiivítala rozkvetlá Vranovská
Ves u Znojma. V posledních dubnov˘ch dnech (28.–30. 4. 2004) zde probíhal jiÏ 12.
Cytoskeletální klub, tentokrát organizovan˘ Katedrou fyziologie rostlin Pfiírodovûdecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, samozfiejmû ve spolupráci se Spoleãností pro bu-
nûãnou biologii pfii âsBS a za finanãní podpory sponzorÛ. Konferenci zahájila stfiedeãní
veãerní pfiedná‰ka Petera Nicka „Tradicionalism versus modernism – a not too syste-
matic walk trough microtubular evolution“ z Institute of Botany, Karlsruhe University.
Pfiedná‰ka byla pojata velmi netradiãnû a o to zajímavûji. Na pozadí obrázkÛ v˘voje ãlo-
vûka byl podán v˘klad evoluce mikrotubulÛ. âtvrteãní program byl zahájen pfiedná‰kou
dal‰ího hosta Andreie Smertenko z Department of Biological Sciences, University of
Durham „Regulators of plant microtubule organisation: MAP65 and MOR1/GEM1“. Celé
ãtvrteãní dopoledne pokraãovalo tematikou rostlinn˘ch bunûk a dalo by se fiíct, Ïe bylo
v reÏii Katedry fyziologie rostlin Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po
pfiedná‰ce Fatimy Cvrãkové, jeÏ uÏ patfií ke kmenov˘m fieãníkÛm Cytoskeletálního klubu
a která nás seznámila s novinkami v oblasti rostlinn˘ch forminÛ, jsme poznali nové „tváfie
rostlinného cytoskeletu“ Jindfii‰ku Pokornou a Editu Drdovou, jejichÏ pfiíspûvky se zab˘-
valy aktinov˘mi mikrofilamenty rostlin. Po vydatném obûdû zpestfieném pfiedáním dortu
a gratulací prof. Neãasovi, kter˘ právû ve ãtvrtek oslavil 79 let, pfievzal pomyslné Ïezlo
pfiedná‰ejících Ústav molekulární genetiky AV âR a to pfiehlednou metodickou pfied-
ná‰kou Pavla Drábera o kvantifikaci protilátek v kulturách hybridomÛ a o metodách
uchovávání protilátek. Lenka Libusová nás seznámila s distribucí @-tubulinu u Tetra-
hymena thermophila a Vadym Sulimenko se zpÛsoby fosforylace @ -tubulinu u bunûk
my‰ího embryonálního karcinomu (P19). Velice pûkná pfiehledná pfiedná‰ka o centroso-
mech zaznûla z úst Barbory ·mejkalové. Jedin˘m pfiedná‰ejícím z oblasti kvasinkového
cytoskeletu byl Jifií Ha‰ek. RPG1/eIF3a protein je tématem uÏ nûkolikáté pfiedná‰ky na
Cytoskeletálním klubu a tentokrát byl ukázán jako protein, kter˘ asociuje s mitochon-
driemi. Nezb˘vá, neÏ se tû‰it, jakou dal‰í funkci nám odhalí pfií‰tû. Na pátek zbyla jediná
odborná pfiedná‰ka a to o poãítaãové anal˘ze obrazu zaloÏené na Fourierovû transfor-
maci, pfiednesená Jindfiichem Nov˘m. Tûm, ktefií vytrvali a nenechali se odradit mate-
maticky znûjícím názvem byly odhaleny moÏnosti obrazové anal˘zy na pfiíkladu mikro-
tubulÛ Ïivoãi‰n˘ch bunûk. I tentokrát byly odborné pfiedná‰ky stfiídány pfiedná‰kami
zástupcÛ sponzorÛ, které nás velice poutavû lákaly ke koupi nov˘ch chemikálií, pfiístrojÛ,
softwarÛ. Byly to presentace firem Immunotech, LIM, Genetica, Labmark, Olympus,
a Biotech. 

Celková atmosféra leto‰ního Cytoskeletálního klubu byla trochu vyjimeãná. Prostory
motelu vãetnû sauny a bazénu byly zãásti obnoveny, jídlo, jako kaÏd˘ rok, bylo vynika-
jící, letos dokonce s moÏností v˘bûru, pfiesto jakoby nûco chybûlo. Hned v úvodu konfe-
rence jsme minutou ticha vzpomnûli na prof. RNDr. Jifiího Paleãka, CSc., jednoho ze za-
kladatelÛ Cytoskeletálního klubu, kter˘ na zaãátku tohoto roku podlehl tûÏké nemoci. Na
programu leto‰ního Klubu bylo pouze 12 odborn˘ch pfiedná‰ek a 6 posterÛ, coÏ je,
myslím, rekordnû nízk˘ poãet. Doufejme, Ïe dÛvodem byly paralelnû probíhající akce
a Ïe pfií‰tí rok se opût sejdeme v plném poãtu na 13. Cytoskeletálním klubu ve Vranovské
Vsi. Nebo snad nûkde jinde?

I. Slaninová
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Semináfi Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti na téma:

„MÛÏe souãasné chování lidstva sníÏit pravdûpodobnost pfieÏití
ãlovûka jako druhu?“

Tento semináfi se konal 1. ãervna 2004 v zasedací místnosti Lékafiské fakulty Masa-
rykovy univerzity. Úãastníci celodenního semináfie s velk˘m zájmem vyslechli ‰est pfii-
praven˘ch sdûlení k otevfien˘m otázkám biologie, které podnítily Ïivou a obsahovû bo-
hatou diskusi.

Jednání zahájil pfiedseda Hlavního v˘boru Oldfiich Neãas, kter˘ analyzoval ofenzivní
adaptaãní strategii a její dÛsledky. Jeho vystoupení bylo hlubok˘m zamy‰lením nad bio-
logick˘m smyslem lidského poznávání a jeho vlivu na zmûny na na‰í planetû, vyvoláva-
jícím stále naléhavûj‰í otázky, na nûÏ souãasná vûda nemá k dispozici komplexní odpo-
vûdi. Prof. Neãas poÏádal, aby se pfiedná‰ející nevyh˘bali ani prognózám, i kdyÏ nelze
popfiít jistou o‰emetnost a rizika pfii jejich konstruování. Pozornost soustfiedil k problému,
zda lidská míra poznávání zvy‰uje pravdûpodobnost pfieÏití lidstva jako druhu, nebo na-
opak se projeví jako zavádûjící smûr evoluce. Kognitivitu uznáváme jako jednu ze zá-
kladních vlastností Ïiv˘ch systémÛ, smûfiující k zachování stability i v mûnícím se okolí,
pÛsobící tedy k adaptaci a k ‰anci na jejich pfieÏití. âlovûk ov‰em jako druh má ve srov-
nání s ostatními Ïiv˘mi systémy obrovskou poznávací schopnost, racionálním usuzo-
váním pfiekraãuje a umocÀuje empirickou kognitivitu, díky fieãové komunikaci získává
sdûlované informace a vytváfií spoleãensk˘ poznávací specifick˘ systém, oznaãovan˘
jako vûda. JestliÏe primární strategii mají v‰echny systémy, sekundární nebo ofenzivní
strategie není tolik roz‰ífiena, lidmi je uplatÀována v ‰irokém rozsahu aÏ v období prÛ-
myslové revoluce, v následující vûdeckotechnické civilizaci a konzumním zpÛsobu Ïivota
mûní pak aÏ drasticky Ïivotní prostfiedí. Boj o dominanci a o areál by se mohl stát tak
siln˘m, Ïe existuje hrozba toho, Ïe nejvyspûlej‰í subsystémy obsadí prostfiedí jin˘m sub-
systémÛm. I kdyÏ lidská spoleãnost je determinována biologicky, biosociálnû a spole-
ãensky a nepopiratelná je tudíÏ role morálky, forem duchovní kultury a dal‰ích specificky
lidsk˘ch hodnot, hledáme a zatím neznáme s dostateãnou jistotou odpovûì na otázky,
jak eliminovat narÛstající rozpory. 

V dal‰í ãásti jednání vystoupil J. RoÏnovsk˘ s charakteristikou zmûn klimatu. Pfie-
svûdãivû objasnil v˘znam meteorologie (zajímavé byly rovnûÏ poznámky k historii oboru,
poukazující na okolnost, Ïe sám J. G. Mendel ve svém Ïivotopise se povaÏoval za me-
teorologa, i pfiipomenutí souvislostí meteorologie a biologie). V RoÏnovského v˘kladu
byla pÛsobivá rovnûÏ kritika ãast˘ch nekvalifikovan˘ch tvrzení, uvefiejÀovan˘ch v rÛz-
n˘ch informaãních médiích. Autor ve sdûlení konstatoval, Ïe klimatick˘ reÏim je závisl˘
na zmûnách energie, lokální podnebí ovlivÀuje lokálnû, nejzávaÏnûj‰í jsou globální
zmûny. Skleníkov˘ efekt není jedin˘m pÛsobícím faktorem, i kdyÏ je primární. Pfiíkladem
ekologické politiky by mûly b˘t zejména prÛmyslové zemû, protoÏe spotfiebovávají nej-
více energie z neobnoviteln˘ch zdrojÛ. Varovnû pÛsobil poukaz na pfiíli‰né spoléhání se
na souãasné moÏnosti vyuÏitelnosti alternativních zdrojÛ.

V navazujícím sdûlení se J. Ple‰ek vyjádfiil k sloÏitostem vztahu lidstva a energie.
Upozornil na zavádûjící operování s velk˘mi ãísly v situaci, kdy na Zemi je zhruba 100
miliónÛ km2 obyvatelného povrchu, kde se je‰tû jakÏ takÏ dá Ïít. Nerovnomûrné rozdû-
lení zdrojÛ energie patfií k aktuálním otázkám lidstva, jejichÏ fie‰ení se projevuje konflikty.
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Îádoucí je úsilí o uplatÀování vzájemné dohody o v˘mûnû a spolupráci. Svûtová ekono-
mika, znaãnû závislá na dodávkách energie, snad pfieklene období, neÏ se lidstvo nauãí
vyuÏívat solární energii; aktuální problém, jak úãinnûji dosáhnout omezení spalování fo-
silních paliv, v‰ak vyvolává mnohé otázky, na nûkteré z nich nejsou zatím k dispozici po-
tfiebné odpovûdi. 

Referát Z. Pavlíka se soustfiedil na charakteristiku souãasné demografické situace
svûta a moÏné perspektivy. Populaãní v˘voj je jevem biosociálním, nemÛÏe ov‰em zru‰it
základní biologické rámce. Autor sdûlení upozornil na ãetné problémy pfiechodu od ex-
tenzivní reprodukce do procesÛ souãasné demografické revoluce. Velkou otázkou je, na-
kolik se s globálním ‰ífiením na‰eho zpÛsobu Ïivota budou ‰ífiit také na‰e reprodukãní
strategie. 

K otázkám ekologie a jejímu vlivu se vyjádfiil J. Kvût. Ve sdûlení zaznûla nadûje, Ïe
lidská populace mÛÏe pfiekonat rizika obnovování Ïivotodárn˘ch systémÛ, zápas o ob-
novování partnerství ãlovûka s pfiírodou by mûl náleÏitû respektovat ãetná nebezpeãí. 
Závûr jednání semináfie patfiil J. Drobníkovi, kter˘ se podnûtnû pohovofiil k rizikÛm ge-
netického inÏen˘rství pro biosféru. Tato rizika jsou spojena s pravdûpodobností ‰kody,
zatím nejsou jasné problémy, jak pro podmínky biosféry ‰kody kvantifikovat. Genetické
inÏen˘rství skuteãnû pfiedstavuje jednu z moÏností, jak uÏivit lidstvo. V Evropû zatím
nelze ov‰em ãekat masové roz‰ífiení ‰lechtitelského pûstování, i kdyÏ by patrnû pro-
spûlo, v tomto smûru jsou v‰ak v na‰em svûtadílu ‰ífieny obavy. âertovo kop˘tko spo-
ãívá v‰ak spí‰e v souboru radiaãních metod. 

V bohaté diskusi na semináfii zaznûly napfi. my‰lenky o potfiebû ‰lechtit také ãlovûka,
k úloze a vlivu koncentrace moci a kapitálu, k problémÛm demografického stárnutí, vy-
skytly se dotazy, zda se zlep‰uje biologická kvalita i dal‰í problémy. 

V závûru celodenního semináfie pfiedseda Hlavního v˘boru âsBS prof. Neãas ko-
mentoval pouÏívan˘ slogan, Ïe lidstvo si samo podfiezává svou vûtev poznámkou, Ïe
máme teprve pilu v ruce. Ocenil, Ïe v prÛbûhu semináfie neodeznûly katastrofické scé-
náfie. Dodejme snad je‰tû, Ïe jist˘ optimismus, zaznívající v prÛbûhu mimofiádnû zají-
mavého semináfie byl dÛslednû spojován s naplÀováním jist˘ch podmínek. Vûda ov‰em
nerozhoduje o pouÏití sv˘ch poznatkÛ, a tak i onen optimismus nemÛÏe neb˘t ne-
podmínûn˘.

K. Linhar

Globální problémy v historickém v˘zkumu

V závûru semináfie uspofiádaného âsBS v ãervnu 2004 „MÛÏe souãasné chování lid-
stva sníÏit pravdûpodobnost pfieÏití ãlovûka jako druhu?“ jehoÏ zamûfiení je vystiÏeno
v pfiedchozím ãlánku, je v˘zva k diskuzi rÛznû zamûfien˘ch odborníkÛ. Nabízí se pouãení
z historického v˘voje pfiírodních vûd, pfiedev‰ím genetiky, v souvislosti se zaãátky studia
globálních problémÛ. 

V roce 1989 rusk˘ filozof I. T. Frolov (1929–1999) v páté kapitole knihy „O ãlovûku
a humanismu“ v kapitole „âlovûk a globální problémy lidstva: nezbytnost novû myslet
a jednat“ uvádûl následující ãást textu manifestu A. Russela a A. Einsteina, zvefiejnûného
v ãervenci 1955 po prvních pokusn˘ch v˘bu‰ích atomov˘ch a vodíkov˘ch bomb:

V tomto tragickém postavení, ve kterém se lidstvo octlo … musíme novû myslet…
Musíme si poloÏit otázku: jaké kroky mÛÏeme pfiijmout, abychom pfiede‰li atomové válce,
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jejíÏ dopad by byl katastrofální pro v‰echny úãastníky? Pfied námi je cesta nepfieru‰ova-
ného pokroku, ‰tûstí, poznání a moudrosti. Zvolíme v‰ak místo toho smrt jen proto, Ïe
nemÛÏeme zapomenout na dfiívûj‰í spory? Obracíme se jako lidé na lidi: uvûdomte si, Ïe
patfiíte k lidskému rodu a zapomeÀte na v‰echno ostatní. JestliÏe to nemÛÏete udûlat, je
pfied vámi nebezpeãí a v‰eobecná záhuba. 

V letech 2001-2003 vydalo moskevské nakladatelství Nauka ãtyfii svazky (v rozsahu
2 435 stran), dokumentující rozsáhlou pÛsobnost Frolova, kter˘ vyvádûl filozofii ze sta-
linského období stagnace a jako filozof v˘znamnû pfiispûl k rehabilitaci genetiky z podfií-
zenosti politické ideologii. V roce 1985 zaãal spolupracovat s Gorbaãovem pfii rozvíjení
perestrojky a pozdûji i glasnosti. KdyÏ byla v roce 1991 udûlena M. S. Gorbaãovovi
Nobelova cena za „rozvíjení nového politického my‰lení“, pfiedal ‰védsk˘ král
Frolovovi cenu „Globál 500“ za „filozofické objasÀování globálních problémÛ“. V roce
1993 vysvûtloval Frolov japonskému novináfii, jak prosazovali v tehdej‰ím sloÏitém poli-
tickém období nové ideje v „ezopovském jazyku“. 

Frolov vycházel z dramatického období v SSSR po roce 1948, kdy byla odmítnuta ge-
netika jako reakãní vûda a násilnû nahrazována pseudonaukou o dûdiãnosti získan˘ch
vlastností, pro jejíÏ oznaãení se vÏil pojem lysenkismus. Tehdy zaãal Frolov studovat na
moskevské univerzitû filozofii. Záhy si uvûdomil rozpornost Lysenkov˘ch spekulací o v˘-
voji a dûdiãnosti s poznáním o v˘voji, se kter˘m se seznámil v dobû stfiedo‰kolského
studia. V roce 1957 obhájil kandidátskou dizertaci, ve které odmítal LysenkÛv v˘klad v˘-
voje a dûdiãnosti. V doktorském studiu se zamûfiil na studium metodologie v biologickém
v˘zkumu a v roce 1968 obhájil doktorskou disertaci, ve které vysvûtloval MendelÛv me-
todick˘ postup ve v˘zkumu v souvislosti se vznikem a v˘vojem genetiky. 

Od roku 1968 organizoval Frolov jako pfiedseda redakãní rady mûsíãníku „Voprosy filo-
sofii“ televizní besedy „U kulatého stolu“. Pfiední pfiírodovûdci, v ãele s nositelem Nobelovy
ceny za fyziku P. L. Kapicou, poukazovali na v˘znam nov˘ch poznatkÛ pfiírodních vûd a ge-
netiky jiÏ v souvislosti s nov˘m rozvíjením sociologie, ekologie, antropologie a etiky. V roce
1974 otevfieli diskusi o v˘voji vûdeckého poznání v pojetí „globálních problémÛ“.

V roce 1975 Frolova ovlivnila kniha amerického entomologa E. O. Wilsona „Sociology
– The New Synthesis“, vysvûtlující genetickou podmínûnost zpÛsobu chování ÏivoãichÛ
a také ãlovûka. Autor poslal knihu do Mendeliana, kde se s ní seznámil Frolov pfii ná-
v‰tûvû Brna. Záhy podrobnû reagoval na její obsah ve sv˘ch publikacích, zejména
v knize „Sociologie a etika – poznání Ïivota a ãlovûka“, vydané v roce 1982. Pfii studiu
globálních problémÛ spojoval ekonomické a spoleãenské problémy s etick˘mi.
Uvûdomoval si, Ïe v˘voj vûdy je v rozporu s dogmatick˘m uãením o tfiídní spoleãnosti
a zaãal poukazovat na nezbytnost „nového politického my‰lení”. Opakovanû pfiipo-
mínal v˘rok zesnulého genetika Astaurova, Ïe nové problémy mÛÏe odpovûdnû fie‰it jen
ãlovûk budoucnosti: homo sapiens et humanus“, ãlovûk psan˘ velk˘mi písmeny.

V roce 1985 po Gorbaãovû politickém vystoupení s poÏadavkem urychlení vûdecko-
technického pokroku zvefiejnil Frolov studii „Doba rozhodujících zmûn“, kterou pozdûji
povaÏoval za v˘chodisko perestrojky. Pfiijal GorbaãovÛv návrh na spolupráci v oãeká-
vání, Ïe se dostanou globální problémy na úroveÀ politického fie‰ení. V období jader-
ného nebezpeãí se s Gorbaãovem shodli na pfiednostním posuzování a fie‰ení obecnû
lidsk˘ch hodnot pfied tfiídními. V roce 1986 ve své knize „âlovûk – vûda – humanismus:
nová syntéza“ stavûl pfii zdÛrazÀování zmûn v postavení ãlovûka ve spoleãnosti na první
místo ekonomick˘ v˘voj vycházející z vûdecko-technické revoluce. V ãlovûkovi vidûl ne-
dokonalého tvora pfiírody a ve vûdû svéhlavého démona, kter˘ ãlovûka nedûlá lep‰ím.
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Proto mají vûdeãtí pracovníci vûnovat pozornost poznávání podstaty ãlovûka z hlediska
genetického, antropologického a historického a usilovat o rozvíjení jeho psychosociál-
ních a tvÛrãích schopností pfii respektování zásad etick˘ch a humanistick˘ch. Pfiijal
Gorbaãovovo pozvání ke spolupráci i ve vrcholn˘ch politick˘ch institucích. Pozdûji na kri-
tiku svého pÛsobení odpovídal, Ïe se tehdy od nûho oãekávala jakási úloha aÏ „buldo-
zéra“ , Ïe v‰ak v tehdej‰í situaci „udûlal jen co mohl“. 

V posledním publikovaném rozhovoru v roce 1999 pfiipomínal Frolov, jak se na za-
ãátku roku 1991 z podnûtu Gorbaãova se‰la Frolovem svolaná skupina 14 pracovníkÛ
z fiady reformátorÛ, jejíchÏ jména neuvádûl, ktefií mûli vypracovat návrh nového politic-
kého programu komunistické strany smûfiující k nové demokratické a humánní spoleã-
nosti. Takové zamûfiení v˘voje spoleãnosti vidûl Frolov v zaãátcích ve ·védsku a oãe-
kával je v Japonsku. Gorbaãov odejel na dovolenou a Frolov, kter˘ jiÏ del‰í dobu trpûl
cukrovkou, byl odvezen do nemocnice v Düsseledorfu, kde mu byla amputována noha.
V srpnu do‰lo v Moskvû k pfievratu a tím skoãila politická pÛsobnost Gorbaãova a jeho
spolupráce s Frolovem.

Po Frolovû úmrtí oceÀoval Gorbaãov Frolovovo zaujetí pro demokratické reformy
a jejich odváÏné obhajování pfied radikálními odpÛrci zprava i zleva. Pfiipomínal, jak sv˘m
v˘zkumem a publikacemi v˘raznû „pfiispûl k vûdecké rehabilitaci moderní genetiky, která
byla dlouhou dobu potlaãována Lysenkem a jeho podporovateli jako pseudonauka, coÏ
zpÛsobilo velké ‰kody na‰í základní vûdû tak Ïivotnû v˘znamné“.

Poznání historického v˘voje Frolovova vûdeckého zaujetí pro rehabilitaci genetiky jiÏ
v dobû univerzitního studia aÏ po zdÛrazÀování nezbytnosti novû myslet pfii zkoumání
a fie‰ení globálních problémÛ v jím vymezené triadû: mír – ãlovûk – pfiíroda mÛÏe b˘t
pouãné pfii studiu a fie‰ení problémÛ projednávan˘ch na semináfii âsBS.

V. Orel

Konference Praktická ultrasonografie po 20 letech

Ve dnech 2. a 3. záfií se konala v Olomouci 9. konference s mezinárodní úãastí a tra-
diãním názvem Praktická ultrasonografie. Na pfiípravû vûdeckého programu úzce spolu-
pracovala âeská spoleãnost pro ultrazvuk se ·v˘carskou ultrasonografickou spoleã-
ností, zastoupenou zejména ãleny internistické sekce. Dal‰ím zahraniãními hosty byli
dr.Torsten Pless z Dánska, kter˘ se podílel na v˘voji laparoskopické ultrasonografie
a dr. Jaroslav Satrapa, rakousk˘ odborník, zab˘vající se mûfiením kvality sonografÛ.

Podafiilo se tak pfiipravit velmi pestr˘ program, zahrnující nejen dlouhodobé zku‰e-
nosti, ale i moderní trendy, které jistû budou vyuÏitelné pro celou fiadu kolegÛ. Abstrakta
v‰ech pfiedná‰ek vy‰la díky pochopení redakce jako zvlá‰tní ãíslo ãasopisu Urologie pro
praxi a to v kvalitní formû. 

První den se konaly na jednotliv˘ch klinikách Fakultní nemocnice velmi dobfie pfiipra-
vené specializované workshopy, které nav‰tívila vût‰ina úãastníkÛ konference. 

Myoskeletální ultrasonografii vyuãoval dr. Dietschi ze ·v˘carska ve spolupráci s dr.
Pachem z ortopedické kliniky FNO, kurs abdominálního Dopplera dr. Jan Tuma rovnûÏ
ze ·v˘carska. Oba workshopy byly organizovány podle osvûdãené metodiky ·v˘carské
ultrasonografické spoleãnosti a jsou vzorem pro pfiípravu na‰ich akcí. Spojení pfiedná‰ek
a praktick˘ch cviãení na více pfiístrojích s reáln˘mi pacienty se ukázalo jako ideální me-
toda zvládnutí teorie i praxe.
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Kurzy Laparoskopická ultrasonografie a anorektální ultrasonografie s praktick˘mi
ukázkami pfiipravil prof. Duda a dr. Zbofiil z II. chirurgické kliniky FNO, jednalo se pravdû-
podobnû o první kurzy této tématiky v âeské republice. Intervenãní ultrasonografii v ne-
frologii a urologii pfiednesl doc.ZáÈura a kurs vy‰etfiení orgánÛ ‰ourku odb. as. Belej.

Druh˘ den se konala ve dvou paralelních sekcích v prostorách Teoretick˘ch ústavÛ
lékafiské fakulty odborná ãást konference. Zahájil ji profesor Hrazdira, v˘znamná osob-
nost ãeské lékafiské biofyziky a b˘val˘ dlouholet˘ pfiedseda âeské spoleãnosti pro ultra-
zvuk v medicínû a biologii, pfiedná‰kou o historii spoleãnosti a obecnû sonografie
v âechách. VyuÏili jsme osvûdãenou koncepci programu z minul˘ch let, kdy jednotlivé
specializované sekce vÏdy uvedla pfiedná‰ka „state of the art“, ke které byl vyzván zku-
‰en˘ specialista. Poté sekce pokraãovala originálními sdûleními.

Vûdeck˘ program tak pfiinesl souãasné poznatky v tradiãních oborech, vûnovan˘ch
kvalitû a bezpeãnosti ultrasonografie, abdominálnímu dopplerovskému ultrazvuku, ne-
frologick˘m a urologick˘m aplikacím i vyuÏití v pediatrii. Nové sekce byly vûnovány vy-
uÏití ultrasonografie v chirurgii a myoskeletální diagnostice. Unikátní pfiedná‰ka byla vû-
nována i pfiehledu ultrasonografie v oftalmologii. 

Ze závûrÛ konference lze odhadnout trendy rozvoje ultrasonografické diagnostiky
v blízké budoucnosti. Roz‰ífiení dopplerovské ultrasonografie, bûÏné v rozvinut˘ch ze-
mích, bude rozhodnû tfieba následovat v bûÏné praxi na‰ich sonografistÛ. V˘razn˘ rozvoj
vyuÏití specializovan˘ch technik v chirurgii ãi ortopedii lze oãekávat v nejbliÏ‰í dobû, kdy
bude ultrasonografie, zfiejmû podobnû jak v urologii ãi gynekologii, jedním ze základních
diagnostick˘ch postupÛ chirurga. Pojem sonografická palpace dobfie vystihuje moÏnosti
ultrasonografie v tomto oboru. 

Na tuto situaci bude tfieba reagovat i vypracováním metodiky v˘uky a odpovídajícím
systémem ovûfiování znalostí. 

Tak, jak rostou nároky a kapacitní moÏností ultrazvukov˘ch vy‰etfiení a také terapie,
stává se stále v˘znamnûj‰í otázka prÛbûÏné kontroly ultrazvukov˘ch pfiístrojÛ pfiedev‰ím
z hlediska stability jejich kvalitativních parametrÛ.

A to jsou právû oblasti, ve kter˘ch âeská spoleãnost pro ultrasonografii mÛÏe s vy-
uÏitím svého ãlenství v Evropské federaci ultrasonografick˘ch spoleãností a zku‰eností
jednotliv˘ch národních ultrasonografick˘ch spoleãností, jako je právû ·v˘carská spoleã-
nost, vykonat mnoho uÏiteãné práce.

F. ZáÈura, L. DoleÏal

CYTOKINEMATICS 2004

Ve dnech 5.–7. záfií 2004 se v Hradci Králové konalo mezinárodní symposium
Cytokinematics 2004 vûnované otázkám dynamiky bunûãn˘ch dûjÛ v ‰ir‰ím kontextu
biomedicínsk˘ch vûd. Tradice tûchto sympozií je pevnû spojena s Ústavem lékafiské
biologie a genetiky v Hradci Králové a sahá aÏ do roku 1969, kdy probûhlo historicky
první setkání ãesk˘ch a zahraniãních odborníkÛ zab˘vajících se mikrokinematografií
jako v˘zkumnou metodou v oboru cytologie. Dal‰í setkání probíhala v Hradci Králové
pravidelnû ve tfií aÏ ãtyfilet˘ch intervalech. V prÛbûhu doby docházelo ke zmûnám
názvu sympozia, které odráÏely v˘voj vûdeck˘ch technik pouÏívan˘ch v dynamické
cytologii. 
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Leto‰ní symposium mûlo podtitul „Mikroskopie Ïiv˘ch bunûk v post genomické éfie“
a jak jiÏ tento název naznaãuje, bylo v nûkter˘ch smûrech opravdu v˘jimeãné. Za prvé
je tfieba zdÛraznit, Ïe kromû tradiãní pofiádající instituce, Ústavu lékafiské biologie a ge-
netiky Lékafiské fakulty v Hradci Králové, se na pfiípravû celé akce podílela i âeskoslo-
venská biologická spoleãnost v Brnû, Univerzita J. W. Goetha ve Frankfurtu na
Mohanem a Královská mikroskopická spoleãnost ve Velké Británii. Velikostí zÛstalo sym-
pozium vûrno své tradici men‰ích, ale o to intenzivnûj‰ích setkání (poãet úãastníkÛ 35).
Tento fakt se zdá b˘t nesmírnû prospû‰n˘m zejména pro studenty ãi mladé a zaãínající
vûdecké pracovníky, ktefií mûli daleko vût‰í prostor a moÏnost diskutovat o vûdeck˘ch
problémech a navazovat kontakty. Poãet a tématick˘ rozsah pfiedná‰ek prokázaly, Ïe
v˘voj v oblasti mikroskopie Ïiv˘ch bunûk a moÏnostech studia dynamiky bunûãn˘ch dûjÛ
in vitro ale i in vivo neustále pokraãuje kupfiedu, jak o tom informoval ve své pfiedná‰ce
za‰títûné The Royal Microscopical Society profesor Alan Boyde z Lond˘na. Dal‰í pfied-
ná‰ející ve sv˘ch pfiíspûvcích poukázali na souãasné techniky studia dynamick˘ch dûjÛ
jako napfi. vyuÏití kombinace ãasosbûrného záznamu s imunofluorescencí (pfiedná‰ka
prof. M. âervinky) ãi GFP (pfiedná‰ka dr. D. Zichy). 

Zajímav˘m momentem symposia byla i organizace posterové sekce, kdy pfiedsedající
sekce dr. Rudolf provádûl v‰echny úãastníky mezi jednotliv˘mi postery, autofii poskytli
v‰em krátk˘ v˘klad t˘kající se prezentované problematiky a odpovídali na dotazy. Kromû
pfiedná‰ek a posterÛ byl jednací ãas symposia vyhrazen i dvûma panelov˘m diskusím.
První se t˘kala v˘uky pokrokÛ v bunûãné biologii a vyvolala velmi Ïivou diskusi mezi
v‰emi úãastníky. V názorov˘ch v˘mûnách se projevily rozdíly v pfiístupu k v˘uce na rÛz-
n˘ch vysok˘ch ‰kolách (lékafiské fakulty versus pfiírodovûdecky zamûfiené fakulty) stejnû
tak jako profese diskutujících, kdy vûdeãtí pracovníci zaujímali spí‰e rezervovanûj‰í po-
stoje k moÏnostem zvefiejÀování v˘sledkÛ své práce v elektronické formû (ãasosbûrné
sekvence, animace, multimediální prezentace). Druhá panelová diskuse byla vûnována
velmi módnímu trendu v biomedicínsk˘ch vûdách, rozvoji nov˘ch –omics. Moderátor dis-
kuze dr. Vesel˘ se ve svém pfiíspûvku zamûfiil na cytomiku, kdy se nejprve vûnoval his-
torickému kontextu vzniku tohoto termínu a následnû pak souãasnému v˘znamu i bu-
doucnosti oborÛ a oznaãen˘ch koncovkou –omika. V‰ichni úãastníci symposia obdrÏeli
sborník pfiíspûvkÛ z konference. Program symposia a abstrakta pfiíspûvkÛ prezentova-
n˘ch na Cytokinematics 2004 jsou k dispozici na http://cyto2004.biologie-lfhk.cz.

Jako kaÏdé správné setkání vûdcÛ a odborníkÛ mûlo i leto‰ní sympozium svoji nefor-
mální ãást. Tu pfiedstavoval nejenom úvodní raut v prostorách budovy Lékafiské fakulty
v Hradci Králové, ale hlavnû slavnostní veãefie, která probûhla v prostorách Nového
Adalbertina. Zde, ale pozdûji i na jin˘ch místech historické ãásti Hradce Králové, nava-
zovala hlavnû mladá generace úãastníkÛ vzájemné kontakty a diskutovala o záleÏitos-
tech souvisejících nejenom s vûdou. 

Právû pfii tûchto pfiíleÏitostech zazníval jednoznaãn˘ názor úãastníkÛ, ktefií povaÏují
Cytokinematics 2004 za úspû‰né a sv˘m zpÛsobem i modelové, protoÏe jednoznaãnû
ukázalo, Ïe i v pfiípadû nízkého rozpoãtu (úãastnick˘ poplatek 30 EUR za osobu) a bez
pfiispûní firem lze úspû‰nû zorganizovat takovouto akci. Za finanãní podporu patfií ná‰ dík
âeskoslovenské biologické spoleãnosti. V závûru symposia se úãastníci dohodli, Ïe díky
mohutnému v˘voji v oblasti bunûãné biologie by bylo vhodné zorganizovat dal‰í setkání
dfiíve neÏ za ãtyfii roky a organizaãní v˘bor byl povûfien pfiípravou Cytokinematics 2006
opût v Hradci Králové. 

E. Rudolf a M. âervinka
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Slavnostní schÛze Brnûnské poboãky
vûnovaná památce profesora MUDr. Vladislava Kruty, DrSc.

Letos v záfií si lékafiská a biologická vefiejnost pfiipomnûla 25 let od úmrtí profesora
MUDr. Vladislava Kruty, DrSc., v˘znamného ãeského fyziologa a dlouholetého pfiednosty
Fyziologického ústavu Lékafiské fakulty Masarykovy univerzity v Brnû, kter˘ jedno vo-
lební období zastával také funkci pfiedsedy âeskoslovenské biologické spoleãnosti (1962
aÏ 1964). Stalo se tak na spoleãné schÛzi, kterou 29. 9. 2004 na Lékafiské fakultû MU
uspofiádala âeskoslovenská biologická spoleãnost spoleãnû s âeskou fyziologickou
spoleãností. SchÛze se zúãastnilo 73 posluchaãÛ, pfieváÏnû ÏákÛ, spolupracovníkÛ
a pfiátel profesora Kruty a pfiítomni byli i ãlenové jeho rodiny, synové Václav a Vladislav. 

SchÛzi zahájil a z povûfiení obou pofiádajících spoleãností moderoval prof. MUDr.
Pavel Braven˘, CSc., emeritní pfiednosta Fyziologického ústavu LF MU v Brnû a KrutÛv
Ïák a nejbliÏ‰í spolupracovník. U fieãnického pultu se se vzpomínkami a záÏitky ze spo-
leãné práce, s pfiipomenutím Krutov˘ch my‰lenek i jeho vidûní svûta v rÛzn˘ch Ïivotních
rolích - jako obãana a vlastence, rodiãe, vysoko‰kolského uãitele a badatele, historika,
pfiítele a kolegy, neúnavného organizátora spolkového Ïivota a mezinárodní spolupráce
v oboru fyziologie, postupnû vystfiídali jeho syn Václav Kruta, profesor archeologie na pa-
fiíÏské Sorbonnû, brnûn‰tí fyziologové profesofii Pavel Braven˘, Zdenûk Franc, Miloslav
Kukleta a Bohumil Fi‰er, emeritní profesorka farmakologie paní Helena Ra‰ková z Prahy,
jiÏ ke Krutovû rodinû pojilo dlouholeté pfiátelství a praÏ‰tí fyziologové profesor Richard
Rokyta a docent Jan Mare‰ z 1. a 2. LF UK. 

SchÛze mûla mimofiádnû pûkn˘ a zdafiil˘ prÛbûh, o kter˘ se zaslouÏili nejen mode-
rátor prof. Braven˘, ale i v‰ichni pozvaní fieãníci. OceÀuji, Ïe jejich spoleãn˘m úsilím se
podafiilo sestavit a podat plnokrevn˘ a plastick˘ portrét profesora Kruty a ukázat co
z jeho vûdeckého díla a které z jeho my‰lenek pfiesáhly dobu, v níÏ Ïil. Z vystoupení fieã-
níkÛ zaslouÏenou pozornost vzbudily zejména vzpomínky profesora Václava Kruty na
svého otce, které pfiednesl velmi pûknou ãe‰tinou a dále lidsky jímavé vzpomínání pro-
fesorky Heleny Ra‰kové, která se s profesorem Krutou znala a st˘kala od poloviny 30 let
minulého století, pfies pováleãná léta a posléze i v údobí ostrakizace po podpisu „Dvou
tisíc slov“, aÏ do jeho smrti v roce 1979.

Profesor MUDr. Vladislav Kruta, DrSc. – jeho dílo a pfiíklad, nebudou na Lékafiské
fakultû Masarykovy univerzity v Brnû zapomenuty.

Dodatek: Heslo Kruta Vladislav

(Pfievzato z âeskoslovenského biografického slovníku, Encyklopedick˘ ústav âSAV,
Academia Praha 1992).

Kruta Vladislav: *28. 6. 1908 Bûlá pod Bezdûzem (okr. Mladá Boleslav) – + 6. 9. 1979
Brno, ã. lékafi, fyziolog; prof. lék. fak. v Hradci Králové (1948) a univ. v Brnû (1966). Historik
medicíny, znalec díla J. Procházky (1749–1820) a J. E. Purkynû; jeden ze zakladatelÛ mo-
derní ãs. fyziologie. 1939–1945 lékafi ãs. vojensk˘ch jednotek ve Francii a Velké Británii,
1947–1948 pfiednosta fyziologického oddûlení Ústavu tûlov˘chovného lékafiství v Praze,
1948–1950 pfiednosta Fyziologického ústavu lék. fak. UK v Hradci Králové, 1951–1970
pfiednosta Fyziologického ústavu v Brnû. Zab˘val se hl. fyziologií srdce. V˘zn. práce v ob-
lasti fyziologie tûlesn˘ch cviãení. Dílo: Úvod do fyziologie tûlesn˘ch cviãení (1954).

S. âech
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Zásluhy profesora Vladislava Kruty pfii rozvíjení historie vûd

Pfii hodnocení Ïivota a díla profesora Vladislava Kruty v souvislosti s jeho pÛsobností
v Biologické spoleãnosti pfiipomínají P. Braven˘ a Z. Franc v knize „Vladislav Kruta“,
vydané Nadací Universitas Masarykiana, také rozsahem a vlivem skromnûj‰í Spoleãnost
pro dûjiny vûd a techniky. Jejími ãleny byli lékafii a pfiírodovûdci, zaujatí pro dûjiny
vûdy a mediciny. Mezi nimi, se podle autorÛ, Krutovi „stal blízk˘m Vítûzslav Orel, zaní-
cen˘ mendlovsk˘ badatel a zejména zdravotní rada dr. Vladimír Zapletal a internista
dr. J. Obermajer“. Jako první z uvádûn˘ch ãlenÛ, pfiipomenu Krutovy zásluhy nejen o roz-
víjení historie vûd, ale i o vznik a pÛsobnost „Spoleãnosti pro dûjiny vûd a techniky“, pfie-
dev‰ím brnûnské poboãky. Po skonãení studia lékafiství na KU v roce 1931 se Kruta vû-
noval jako asistent Fyziologickém ústavu experimentálnímu v˘zkumu. Záhy ho zaujala
také pÛsobnost profesora fyziologie J. Procházky (1749–1820), kter˘ ode‰el z Prahy do
Vídnû, a J. E. Purkynû (1787–1869). První historické studie o tûchto osobnostech byly
v˘chodiskem pro Krutovy pozdûj‰í rozsáhlé studie z historie lékafiství a pfiírodních vûd.
Do jeho dal‰ího v˘voje zasáhla okupace na‰í zemû a jeho úãast v zahraniãním odboji.

Po roce 1945 vyuãoval fyziologii v Praze a v Hradci Králové. V období 1951 aÏ 1965
spolupracoval se Z. Hornhofem jako koeditor pfii vydávání V. aÏ IX. svazku Opera omnia
J. E. Purkynû. U zb˘vajících ãtyfi svazkÛ byl hlavním editorem. Od 1. fiíjna 1951 pÛsobil
jako profesor lékafiské biologie v Brnû, kde uvítal zájem MUDr. V. Zapletala (1900–1979)
o studium PurkyÀova vûdeckého odkazu a v˘voje pfiírodních vûd a lékafiství na Moravû. 

ZapletalÛv zájem o historii vûd vyvolal pfii studiu lékafiství v Praze po roce 1920 pfied-
ná‰ející profesor B. Nûmec (1873–1966) poukazováním na mimofiádnou vûdeckou
osobnost J. E. Purkynû. V roce 1935 v Praze vznikla z podnûtu profesora F. K. Studniãky
(1870–1955) komise pro studium osobnosti J. E. Purkynû pfii Spolku ãesk˘ch lékafiÛ. Po
skonãení války byla komise zfiízena pfii profesorském sboru lékafiské fakulty. PÛsobnost
obou komisí ovlivnila Krutu v Praze a Zapletala v Brnû. Po roce 1951 zaãalo plodné ob-
dobí jejich spolupráce. V roce 1953 pfiedsednictvo âSAV schválilo zfiízení „Komise pro
dûjiny pfiírodních, lékafisk˘ch vûd a techniky“, jejíchÏ pfiedsedou se stal profesor Nûmec.
Z podnûtu Kruty a Zapletala byl ustaven v Brnû v roce 1957 „KrouÏek pro dûjiny lékafi-
ství“ pod zá‰titou Muzejního spolku. Pfiedsedou se stal Kruta a tajemníkem Zapletal. Ke
spolupráci se ihned pfiihlásil pfiedãasnû penzionovan˘ doc. RTDr. J. KfiíÏeneck˘ (1896 aÏ
1964), kter˘ zdÛrazÀoval v˘znam historického pohledu na MendelÛv v˘zkum.

V roce 1957 pfiedloÏil Zapletal z podnûtu profesora Kruty habilitaãní práci z historie
lékafiství profesorskému sboru lékafiské fakulty, která byla pfiíznivû pfiijata. Habilitaãní fií-
zení zastavil v politickém prostfiedí po roce 1948 rektor univerzity profesor F. Trávníãek
(1888–1961) s odÛvodnûním, Ïe kandidát nemá tehdy po vzoru v SSSR zavádûnou vû-
deckou hodnost kandidáta vûd. Ani profesorovi Krutovi nebyla pfiiznána vûdecká hod-
nost doktora vûd, zavádûná v roce 1954 podle vzoru v SSSR. Získal ji aÏ v roce 1962 po
formální obhajobû své dfiívûj‰í vûdecké práce. V roce 1958 navrhl K. Hrub˘ (1910–1962),
profesor genetiky na pfiírodovûdecké fakultû KU, uspofiádat v Brnû v roce 1965 pfii stém
v˘roãí Mendlova narození „Mezinárodní vzpomínkové symposium“. Pfiedsedou pfiíprav-
ného v˘boru byl profesor B. Nûmec. Na návrh profesora Kruty byl v roce 1962 povûfien
KfiíÏeneck˘ obnovením Mendlova muzea jako vedoucí nového oddûlení Moravského
muzea, které pojmenoval Mendelianum. Jeho pracovníci mûli rozvíjet a dokumentovat
historick˘ v˘zkum Mendlovy vûdecké práce a jejího vlivu na vznik a v˘voj genetiky.
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V roce 1965 vznikla z komise pro dûjiny vûd a techniky pfii lékafiské fakultû v Praze
„âs. spoleãnost pro dûjin vûdy a techniky“ (zkrácenû SDVT). Prvním pfiedsedou se stal
profesor B. Nûmec. V tomto roce Kruta se stal pfiedsedou brnûnské poboãky a Zapletal
tajemníkem. Do programu mûsíãních schÛzí zafiazoval také informace o v˘zkumu
v Mendelianu. Struãné údaje také uvádûl jako editor na stránkách periodika „Scripta
Medica“. Tím podnûcoval zájem o rozvíjení historie vûd na brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kolách.
V roce 1969 byl zvolen ãlenem pfiedsednictva âsl. Spoleãnosti pro dûjiny vûd a techniky
a v tomto postavení zamûfioval pozornost na historick˘ v˘zkum pÛsobnosti J. E. Purkynû
v souvislosti s blíÏícím se dvoust˘m v˘roãí badatelova narození. Do Krutova dal‰ího tvÛr-
ãího pÛsobení zasáhla politická normalizace. Byl propu‰tûn do pfiedãasného dÛchodu
a zbaven dfiívûj‰ích funkcí ve vûdeck˘ch institucích, vãetnû spoleãnosti pro historii vûd.
Vûnoval se historickému studiu a zvefiejnil v na‰ích a zahraniãních ãasopisech desítky
historick˘ch studií, jejíchÏ seznam je uveden v knize. Velk˘ v˘znam mají jeho studie o pÛ-
sobnosti ãesk˘ch a zahraniãních pfiírodovûdcÛ, zvefiejnûné v americkém Dictionary of
scientific Biography. Uvítal jsem jeho nabídku ke spolupráci pfii vypracování podrobné
studie o G. Mendlovi, zvefiejnûné v roce 1974. Tehdy mû Kruta informoval o dokonãení
rukopisu nejrozsáhlej‰ího svazku Opera omnia J. E. Purkynû XIII, kter˘ vypracoval ve
spolupráci s V. Zapletalem, jehoÏ vydání bylo z politick˘ch dÛvodÛ zastaveno. Na návrh
pfiedstavitelÛ SDVT bylo zafiazeno do plánu publikací âSAV k v˘roãí narození Purkynû.

V roce 1976 zvefiejnil Kruta v Biologick˘ch listech studii „My‰lenka pÛvodní prvkové
jednoty v drobnohledné skladbû zvífiat a rostlin. J. E. Purkynû a Th. Schwann“. Skepticky
pfiehodnocoval opakované stíÏnosti ãesk˘ch biologÛ, Ïe objev buÀky zahraniãní badatelé
neoprávnûnû pfiipisují Th. Schwannovi (1810-1882). Pfii setkání krátce pfied sv˘m úmrtím
uvítal návrh svolat skupinu pfiedních historikÛ vûd a biologÛ k prozkoumání sporné otázky
i v souvislosti s nov˘mi informacemi o pobytech Purkynû v augustiniánském klá‰tefie
v Brnû. Tím podnítil program hodnocení odkazu Purkynû v roce 1987 v pracovní skupinû
22 pfiedních na‰ich a zahraniãních historikÛ a biologÛ. Úãastníci dostali pfied zahájením
jednání také nové doklady k hodnocení, vãetnû anglického pfiekladu Krutovy studie
z roku 1976. Zamûfiovali pozornost na objasnûní v˘zkumu primárních struktur Purkynû
a souãasníkÛ pod vlivem nûmecké naturfilozofie. Dr. Obermajer poukázal na v˘znam
opomíjené studie Purkynû „Erzeugung – generatio“ v souvislosti s upozornûním F. C.
Nappa (1792–1867) v roce 1837, Ïe dûdiãnost nezávisle na tehdej‰í záhadû plození
(Zeugung) je fyziologick˘m v˘zkumn˘m problémem dûdiãnosti. Prostfiednictvím Nappa
mohl Purkynû ovlivnit i Mendla, kter˘ ve svém v˘zkumu vysvûtloval záhadu dûdiãnosti
a zároveÀ oplození zárodeãné buÀky jednou buÀkou pylovou. Zahraniãní úãastníci lito-
vali, Ïe jednání se neúãastnil nejzaslouÏilej‰í badatel vûdeckého odkazu J. E. Purkynû,
profesor V. Kruta. Prokazuje se, Ïe Purkynû sv˘m mikroskopick˘m v˘zkumem mimo-
fiádnû pfiispûl k objevu buÀky a mohl ovlivnit Schwanna, kterému je oprávnûnû pfiipi-
sován objev buÀky. PrÛbûh a závûr jednání pracovní skupiny je dokumentován ve Folia
Mendeliana 22 a 24/25, vydaná Moravsk˘m muzeum v letech 1987 a 1990. 

V. Orel
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Nové fluorescenãní metody pfii sledování dûjÛ
v Ïiv˘ch buÀkách

Ve ãtvrtek 14. fiíjna 2004 probûhl na Ústavu biologie LF UK v Plzni jubilejní, v pofiadí
jiÏ desát˘ semináfi optické mikroskopie, s názvem „Nové fluorescenãní metody pfii
sledování dûjÛ v Ïiv˘ch buÀkách“. Semináfie se zúãastnilo pfies 120 pracovníkÛ z fiad
vûdecké vefiejnosti. Mezi zájemci byli také studenti na‰í fakulty, zejména ti, ktefií jsou
zapsáni do nepovinného pfiedmûtu „Mikroskopické techniky a tkáÀové kultury“. Vy-
vrcholením semináfie bylo pfiedstavení ‰piãkového konfokálního mikroskopu Olympus
FluoView FV 1000. Jednalo se o první prezentaci tohoto unikátního mikroskopu ve
stfiední Evropû. 

V˘zkum a inovace v oblasti svûtelné mikroskopie mají na LF UK v Plzni dlouhou tra-
dici, která zaãala jiÏ v roce 1964, kdy byl na této fakultû zkonstruován a v roce 1968 pa-
tentován první prakticky pouÏiteln˘ konfokální mikroskop na svûtû (autofii prof. MUDr.
Mojmír PetráÀ, DrSc. a doc. MUDr. Milan Hadravsk˘, CSc.). Byl to tehdy mikroskop
s dvojit˘m fiádkováním, zaloÏen˘ na principu rotujícího Nipkowova disku se spirálou dírek
(„Tandem Scanning Microscope“). První moderní laserov˘ skenovací konfokální mikro-
skop (LSCM) fakulta získala aÏ v roce 1995, kdy byla zaloÏena na Biologickém ústavu
LF Univerzity Karlovy v Plzni Laboratofi konfokální mikroskopie a Referenãní laboratofi
svûtelné mikroskopie firmy Olympus. KaÏdoroãnû jsou zde pofiádány jedno- aÏ dvou-
denní semináfie, kde jsou úãastníkÛm pfiedstavovány nejmodernûj‰í technologie v op-
tické mikroskopii a také nejnovûj‰í software pro poãítaãovou anal˘zu a restauraci mikro-
skopického obrazu. Tûchto semináfiÛ se úãastní zejména uãitelé a vûdeãtí pracovníci
rÛzn˘ch vysok˘ch ‰kol a Akademie vûd âR, coÏ pfiiná‰í impulsy pro navázání spolupráce
mezi jednotliv˘mi pracovi‰ti. 

Na vûdeckou ãinnost pracovi‰tû navázala od roku 1995 série více neÏ dvaceti v˘stav
umûlecky pojat˘ch fotografií z mikroskopu, jejichÏ autorem je Josef Reischig. V˘stavy
byly a nadále budou instalovány v rÛzn˘ch galeriích po celé âR. V˘stavy mají ‰irok˘
ohlas mezi umûleckou vefiejností a upoutaly také pozornost sdûlovacích prostfiedkÛ.
¤ada snímkÛ byla pfievzata do kniÏních publikací a ãasopisÛ. 

·piãkové vybavení nám umoÏÀuje znázorÀovat, dokumentovat a analyzovat nejrÛz-
nûj‰í mikroskopické objekty, tak jak je to potfiebné pro fiadu vûdních oborÛ. Na pracovi‰ti
je rovnûÏ moÏné provádût kvantitativní hodnocení fluorescence jednotliv˘ch mikrosko-
pick˘ch objektÛ, vãetnû kvantitativního 3D mûfiení. Pfiipravuje se vyuÏití metody mikro-
disekce, která umoÏÀuje za pomoci laserového pulsu umístit na speciální nosiã pfiesnû
definované vzorky z mikroskopického preparátu s následnou moÏností provést precizní
biochemická, genomická a proteomická vy‰etfiení.

Pfiedvedení mikroskopu Olympus FluoView FV1000 mûlo svûtovou premiéru
v kvûtnu 2004 v Mnichovû. Mikroskop je vybaven jedním argonov˘m laserem o tfiech
vlnov˘ch délkách (v modré oblasti spektra) dále dvûma helium-neonov˘mi lasery (zelen˘
a ãerven˘) a diodov˘m UV laserem. Pfiístroj pracuje se dvûma synchronizovan˘mi si-
multánními skenery – primárním pro konfokální observaci a sekundárním pro nezávislou
laserovou stimulaci. Toto zafiízení umoÏÀuje sledovat v reálném ãase i reakce Ïiv˘ch
bunûk a jejich strukturálních komponent na svûtelnou stimulaci. Na tomto principu jsou
zaloÏeny nûkteré novû zavedené dynamické metody pouÏívané v moderní fluorescenãní
mikroskopii, jako jsou metody FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching),
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FLIP (Fluorescence Loss Induced by Photobleaching) a dal‰í (viz napfiíklad Vesmír
10/2004). Právû tûchto moderních metod se, kromû dal‰ího, t˘kala sdûlení pfiednesená
v pfiedná‰kové ãásti semináfie ve velké posluchárnû ·afránkova pavilonu. Jména pfied-
ná‰ejících a názvy pfiená‰ek:

M. Druckmüller: Moderní numerické zpracování obrazu ve fluorescenãní mikroskopii.
E. Dráberová: Sledování cytoskeletálních pfiemûn v Ïiv˘ch buÀkách.
P. Hefiman: Pokroãilé metody fluorescenãní mikroskopie.
I. Luke‰ a T. Jendrulek: Konfokální mikroskop OLYMPUS FV1000 pro 4D konfokální

mikroskopii.

Zájemci o optickou mikroskopii jsou srdeãnû zváni na pfií‰tí, v pofiadí jiÏ jedenáct˘
semináfi, kter˘ se bude konat 13. fiíjna 2005 v Plzni a ponese název: Novinky v mikro-
skopii Ïiv˘ch bunûk.

J. Reischig

Stretnutie prednostov Ústavov biológie lekárskych fakúlt SR a âR
Bratislava 15. november 2004

Narastajúca mobilita ‰tudentov a zavedenie kreditnej formy ‰túdia nastoºuje poÏia-
davku urãitej koordinácie a unifikácie ‰túdia na v‰etk˘ch fakultách daného zamerania,
v rámci ‰tátu ale aj medzinárodne. T̆ ka sa to aj ‰tudentov medicíny na lekárskych fa-
kultách v âeskej a Slovenskej republike, tak v‰eobecného ako aj zubného lekárstva. 

Uvedomenie si tejto „spoloãenskej objednávky“ stimulovalo obnovenie komunikácie
medzi garantami v˘uãby biológie a genetiky lekárskych fakúlt, ktoré bolo preru‰ené pred
18 rokmi. 

Z iniciatívy Lekárskej fakulty v Bratislave bola nadviazaná komunikácia so v‰etk˘mi
lekárskymi fakultami v âR a SR, v˘sledkom ktorej bola zhoda v tom, Ïe spoloãné stret-
nutie venované tejto problematike by mohlo byÈ uÏitoãné. 

Prednostovia alebo ich zástupcovia sa stretli 15. 11.2004 na Ústave lekárskej biológie
a genetiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v tomto zloÏení (v abe-
cednom poradí):

Doc. RNDr. Ivo Bárta, CSc. Oddelení obecné biologie a genetiky 3. LF UK Praha 
Prof. MUDr. Gustáv âatár, DrSc. Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK Bratislava
Prof. MUDr. Miroslav âervinka, CSc. Ústav lékafiské biologie a genetiky LF UK HK 
MUDr. Lucie Hájeková PhD, Ústav biologie LF UK PlzeÀ 
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., Biologick˘ ústav LF MU Brno 
Prof. RNDr. Ivan Kalina DrSc., Ústav lekárskej biológie LF UPJ· Ko‰ice 
Doc. RNDr. Jifií Kunert DrSc., Ústav biologie LF UP Olomouc 
Doc. MUDr. Martin Péã, Ústav lekárskej biológie JLF UK Martin
Prof. MUDr. Augustín Svoboda, CSc., Biologick˘ ústav LF MU Brno 
Prof. RNDr. Ján Vojta‰‰ák, CSc., Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK Bratislava

Prednostovia 1. a 2. LF KU v Prahe prejavili záujem, ale pre neodkladné a plánované
povinnosti sa stretnutia nemohli zúãastniÈ.
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Prednostovia sa navzájom oboznámili s názvom, ‰truktúrou, rozsahom a ãasov˘m
zaradením predmetu „biológia a genetika“ v rámci ‰túdijného plánu príslu‰nej LF.
Nasledovala rozsiahla diskusia, ktorej hlavné témy boli:

• integrovan˘, resp. do akej miery integrovan˘ systém ‰túdia 

• je duplicita skutoãne problémom a mrhaním ãasu ?

• objektívnosÈ a informaãná hodnota ‰tudentskej evaluácie

• pragmatizácia ‰túdia medicíny podºa odporúãaní EÚ a jej negatíva

• v˘chova komplexnej osobnosti lekára (etické a sociálne cítenie)

• problém ‰pecializácie a „hæbky“ anal˘zy detailov 

• zdôraznenie v˘znamu a nenahraditeºnosti predná‰ky ako formy v˘uãby s moÏ-
nosÈou komplexnej anal˘zy problému a osobn˘ vklad predná‰ajúceho

• seminárne práce ako úvod k závereãn˘m (diplomov˘m) prácam

• seminárna forma v˘uãby vytvára (mala by vytváraÈ) priestor pre aktívnu diskusiu 

• praktické cviãenie znev˘hodnené vysok˘m poãtom ‰tudentov a finanãn˘mi problé-
mami (materiálne a prístrojové limity)

• príjmacie pohovory na LF, majú v˘znam ?

• absencia v˘uãby biológie a genetiky vo vy‰‰ích roãníkoch

• otázka voliteºného/povinne voliteºného predmetu „klinická genetika“, spôsob jeho
hodnotenia (poãet kreditov) a ukonãenia (skú‰ka)

• otázka názvu predmetu (lekárska biológia a genetika versus molekulárna a bunková
biológia a genetika ãloveka?)

• otázka rozsahu unifikovania ‰túdia, vytvorenia akéhosi „základného povinného ba-
líka vedomostí“ ‰tudentov LF

Väã‰ina diskutovan˘ch okruhov si vyÏaduje dlhodobé hºadanie optimálnej formy,
ktorej v˘sledkom by malo byÈ ujednotenie v definovanom rozsahu ale aj skvalitnenie v˘-
uãby predmetu na lekárskych fakultách. Bude v‰ak v˘sledkom dlhodobej diskusie, na
ktorej sa v‰etci zúãastnení zhodli. 

Praktick˘m vyjadrením je vznik “Klubu prednostov biologick˘ch ústavov lekárskych fa-
kúlt âR a SR“, ktor˘ je ich volnou asociáciou. Klub sa bude stretávaÈ raz do roka
systémom rotácie po jednotliv˘ch pracoviskách. Svoje predstavy o v˘uãbe predmetu
budú predkladaÈ dekanovi a akademickému senátu príslu‰nej LF na posúdenie a schvá-
lenie.

J. Vojta‰‰ák

Pardubick˘ rodák Zdenûk Drahota absolvoval ‰túdium biochémie na praÏskej príro-
dovedeckej (vtedy Matematicko-fyzikálnej) fakulte v roku 1954. Bol to rok, ktor˘ moÏno
nazvaÈ zaãiatkom zlatého veku biochémie a molekulárnej biológie. Jedn˘m z veºk˘ch

Je‰tû k novému ãestnému ãlenovi spoleãnosti

Zdenûk Drahota:
spolutvorca a svedok polstoroãia ãeskoslovenskej vedy
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duchov tohto veku bol Hans Krebs (Nobelova cena 1953). Ten v roku 1967 uverejnil
v Nature esej, v ktorej popísal genealógiu úspe‰n˘ch biochemikov, nositeºov Nobelovej
ceny. Mala podobu stromu, ktor˘ vyrastal z jediného koreÀa, predstavovaného ne-
meck˘m chemikom Adolfom von Baeyerom a postupne sa vetvil. Jedna vetva viedla cez
Emila Fischera a Otta Warburga práve k Hansovi Krebsovi.

Dnes, pomaly pol storoãia po Krebsovi, moÏno vetvenie roz‰íriÈ o ìal‰ie generácie.
Jedna z vetiev tohto genealogického stromu prerástla do Prahy. Ako bol Krebs
Warburgov˘m Ïiakom, Krebsov˘m Ïiakom bol Arno‰t Kleinzeller. Kleinzeller bol uãiteºom
ZdeÀka Drahotu. Bol aj vedúcim diplomovej práce, ktorou Drahota svoje vysoko‰kolské
‰túdium ukonãil a zároveÀ zahájil svoju vedeckú dráhu.

·tudentovi medicíny Kleinzellerovi sa podarilo uniknúÈ z Prahy pred nacistick˘m ho-
lokaustom a stráviÈ roky druhej svetovej vojny ‰túdiom a vedeckou prácou na anglick˘ch
univerzitách. Krebs bol jeho hlavn˘m uãiteºom. Po vojne sa Kleinzeller vrátil do âesko-
slovenska. Zrel˘ vedec, talentovan˘ uãiteº, preniesol z Anglicka do Prahy nielen znalosÈ
modern˘ch biochemick˘ch techník, ale najmä anglické biochemické myslenie: progra-
mové spochybÀovanie tradiãného videnia a hºadanie alternatív; nekompromisnú kritic-
kosÈ, chápanú v‰ak ako súãasÈ dráÏdivej intelektuálnej hry; stavanie zásadn˘ch otázok,
s presahom z vedy do filozofie. Kleinzeller mal vzácny dar prená‰aÈ na Ïiakov nie iba
svoje skúsenosti, ale aj svoj entuziazmus. V tú dobu uÏ existovali poznatky, za ktoré do-
stal neskôr (1973) Nobelovu cenu in˘ bádateº, kongeniálny s Krebsom, Konrad Lorenz:
v individuálnom v˘vine biologického jedinca sa vyskytujú kritické periódy, v ktor˘ch je je-
dinec zvlá‰È vnímav˘ na prijatie ‰pecifick˘ch údajov z prostredia. Príjme ich ºahko, ãasto
hneì po prvej expozícii a zabudujú sa doÀ prakticky nevymazateºne. Lorenz nazval tento
jav rozhodujúceho ‰pecifického ovplyvÀovania vyvíjajúcich sa jedincov imprintingom
(vpeãatením). Je moÏné, Ïe okrem kritick˘ch fáz imprintingu krátko po narodení existujú
u ãloveka e‰te iné, neskor‰ie kritické obdobia. Tak˘mto obdobím môÏu byÈ aj mesiace
ãi roky, keì adolescent pracuje na diplomovej práci: typ a zameranie diplomovej práce,
úspe‰nosÈ ãi zlyhanie behom nej, no najmä spôsob uvaÏovania, anal˘zy, formovania
hypotéz vedúcim diplomovej práce imprintujú mladého adepta vedy nezvratne a na-
trvalo. Imprintované stereotypy myslenia a konania ostávajú v Àom zafixované po celé
jeho aktívne bádateºské obdobie. Takto moÏno Kleinzeller imprintoval svojho Ïiaka
ZdeÀka Drahotu.

Kleinzeller pri‰iel do Prahy ako vy‰kolen˘ biochemik, predstavoval kontinuitu s hla-
vnou tradíciou európskej biochémie a zaãal tvoriÈ vlastnú biochemickú ‰kolu. Iní vtedy
v ãeskoslovenskej biochémii iba zaãínali. Vytrvalí, obdivuhodní vo svojom amatérskom
nad‰ení, ale jednako iba samoukovia. Vy‰kolením a myslením ostávali organick˘mi che-
mikmi (imprintovaní). Na prírodovedeckej fakulte na záchodoch moã neodtekal do kana-
lizácie, ale bol zberan˘ do zvlá‰tnych kolektorov: slúÏil rodiacim sa biochemikom ako
zdroj na separovanie biologick˘ch látok papierovou chromatografiou. V akadémii vied
sa rozbiehala organická syntéza peptidov a nukleotidov, i ambiciózny projekt sekveno-
vania proteinov – tieÏ s vyuÏitím papierovej chromatografie. Za biochémiu sa povaÏo-
vala aj izolácia rastlinn˘ch alkaloidov a terpénov, ão úspe‰ne robili pracovníci aka-
démie i univerzít.

Krebsova biochémia bola dovtedy tieÏ vlastne klasickou chémiou: biochemické re-
akcie a cykly sa zdali byÈ katalyzované enz˘mami analogick˘mi organick˘m katalyzá-
torom, dali sa z buniek previesÈ do umel˘ch roztokov a v nich ‰tudovaÈ – bola to chémia,
v ktorej chemická sila mala skalárny charakter. No poãiatkom päÈdesiatych rokov zaãala
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sa v anglickom biochemickom myslení (pokr˘valo aj susedné Irsko, nemalo by sa zabú-
daÈ na pionierskeho E. J. Conwaya z Dublina) vzmáhaÈ celkom nová, prevratná idea:
Ïe biochémia nemôÏe ignorovaÈ nadmolekulárne ‰truktúry, morfológiu, a najmä mem-
brány, Ïe okrem ãasového priebehu chemick˘ch reakcií si musí v‰ímaÈ aj ich umiest-
nenia a organizácie v priestore. Îe transport látok cez membrány bunky je nemenej
esenciálny ako sú chemické reakcie v kvapalnej fáze bunky a Ïe ho tieÏ treba chápaÈ
a ‰tudovaÈ ako biochemick˘ proces. Zaãala sa rodiÈ vektoriálna biochémia, o desaÈ
rokov dôsledne domyslená Petrom Mitchellom. (No bolo treba ãakaÈ aÏ do roku 1978,
keì Mitchell dostal Nobelovu cenu, aby bola kanonizovaná.)

Krebs bol jeden z prv˘ch biochemikov, ktor˘ vytu‰il, Ïe sa blíÏi úplná premena bio-
chemickej paradigmy. Kleinzeller, ktor˘ svojho uãiteºa slepo obdivoval, okamÏite prevzal
Krebsovo nové uvaÏovanie a zameranie a svoj ìal‰í v˘skum uÏ potom natrvalo orien-
toval na biologické membrány a membránov˘ transport. Tu, v tomto jedineãnom „hviez-
dnom okamÏiku“, ak˘ch vo vede neb˘va veºa, zaãína vlastn˘ príbeh ZdeÀka Drahotu.
Biologické membrány a procesy na ne viazané sa stávajú Drahotov˘m bádateºsk˘m
osudom. Biochémia a ãi fyziológia? Nástup „vektorového myslenia“ hranicu medzi
oboma disciplínami, vÏdy dosÈ rozmazanú, zmazáva vlastne skoro úplne.

Drahota sa po skonãení vysokej ‰koly stáva pracovníkom Fyziologického ústavu aka-
démie a uÏ ho viac neopustí. Prv˘mi publikáciami si buduje vedecké predpolie: e‰te ne-
skúma transport iónov, ale najprv len iónové zloÏenie tkanív a vplyv iónov na meta-
bolizmus. Skúma to v rámci ‰túdia problému, ktor˘m sa vtedy zaoberá jeho nov˘ vedúci,
Arno‰t Gutmann: trofick˘m efektom nervov vo svale. Nerv nefunguje vo svale ako drôt,
ktor˘ by privádzal povely k okamÏitej ãinnosti a ktor˘ by bolo moÏno bezproblémovo od-
montovaÈ. Nerv a sval tvoria ‰truktúrnu a funkãnú jednotku. ·koda, Ïe sa v ústave na
skúmaní tohto problému ìalej nepokraãovalo: ‰túdium trofickej funkcie nervového
systému by moÏno prinieslo ‰pecifické argumenty pre názor, Ïe poãítaãová metafora,
aplikovaná na nervov˘ systém – a najmä na mozog – môÏe byÈ nevhodná a zavád-
zajúca.

Cestu k priamemu skúmaniu membránov˘ch procesov otvorí Drahotovi ‰tudijn˘ pobyt
na Univerzite Johna Hopkinsa v Baltimore, kde pionier a ozajstn˘ veºmajster mitochon-
driológie Albert Lehninger urobí z Drahotu odborníka na mitochondrie. Odvtedy môÏe
Drahota zúÏiÈ svoj „membránov˘ záber“ na jedin˘ typ biologick˘ch membrán, membrány
mitochondrií. Po návrate do Prahy ‰tuduje vlastnosti mitochondrií novonaroden˘ch, in-
fantn˘ch a dospel˘ch kr˘s. Podarí sa mu vyjasniÈ, preão embryonálne a novonarodené
krysy zná‰ajú hypoxiu. Najmä v‰ak objaví veºké moÏnosti, ktoré otvára ‰túdium orgánu,
ktor˘ je ‰pecifick˘ pre infantné cicavce: tkaniva hnedého tuku. So spolupracovníkmi ne-
závisle uverejÀuje v˘sledky, alebo komplementuje v˘skumy odborníkov zo ·védska,
Anglicka a Talianska, ktoré vyjasnili rolu a mechanizmus fungovania tohoto tkaniva: v mi-
tochondriách hnedého tuku sa selektívne exprimuje protein, ktor˘ funguje ako odpojovaã
oxidatívnej fosforylácie. Voºná energia oxidácie substrátov sa nevyuÏíva k syntéze ATP,
ale disipuje v podobe tepla. Drahotovo laboratórium, so svojím originálnym návrhom me-
chanizmu odpojenia, sa stáva svetoznámym.

Z takéhoto pozorovania je uÏ len mal˘ krôãik k úvahám o tom, Ïe by sa tento odpo-
jujúci protein mohol vyuÏiÈ k lieãeniu epidémie, a pomaly hlavného zdroja nespokojnosti
a trápenia ºudí konzumn˘ch spoloãností, obezity. Drahotova ‰kola sa stáva v tomto úsilí
priekopníckou. Ale rovnako je len logick˘ krôãik ku skúmaniu patologick˘ch zmien mito-
chondrií, a tak sa iná vetva Drahotovej ‰koly stáva priekopníkom v inej oblasti: v ‰túdiu
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nemocí spôsoben˘ch zmenami v génoch, ktoré kódujú komponenty mitochondrií.
Keì Drahota dosiahol penzijného veku 65 rokov, blíÏil sa poãet jeho publikácií ku

dvom stovkám. Za ìal‰ích päÈ rokov sa zoznam jeho publikácií zväã‰il o ìal‰iu trid-
siatku. Nezdá sa, Ïe by tento muÏ, ktorého mladícky v˘zor vyvolával pred desiatkami
rokov na medzinárodn˘ch odborn˘ch konferenciách neobvyklú pozornosÈ („ão tu hºadá
to dieÈa?!“), uvaÏoval o uzavretí svojej vedeckej dráhy.

Preão by aj?! Ak, nuÏ z jediného dôvodu: aby si na‰iel ãas podaÈ písomné svedectvo
o dobe, ktorú preÏil. Lebo to nebola len doba rozmachu ãeskoslovenskej vedy. Bola to
doba, v ktorej beÏal jeden ohromn˘ nezam˘‰ºan˘ sociálny experiment: pokus o uskutoã-
nenie sociálnej utópie. Ten v‰ak dostal podobu zloãineckého politického reÏimu. V‰etci,
ão sme tu Ïili, fungovali sme v tomto pokuse ako pokusné morãatá. Opcií konania pre
ãloveka, ktor˘ chcel ostaÈ vedeck˘m pracovníkom, uspieÈ v súÈaÏi so svetom a zároveÀ
si zachovaÈ osobnú a mravnú integritu, nebolo veºa. Anal˘za ukazuje, Ïe ani jedna
z opcií nebola úplne konzistentná. Ako by v túto dobu bol Ïil a pracoval Hans Krebs, keby
jeho pracoviskom nebolo záti‰ie univerzity v Shefielde, ale Fyziologick˘ ústav akadémie
v Prahe? Dilema vedca Ïijúceho a pracujúceho v totalitnom systéme sa stala jednou
z dosiaº neanalyzovan˘ch, a pritom provokujúcich sociálnych dilem. Koºko nám ostalo
nevyhodnoten˘ch v˘sledkov; koºko nov˘ch generuje dramatick˘ prechod z totality do
normálnosti!

âo ak v onom rodostrome v˘znamn˘ch bádateºov v˘skumu Ïivota, ktor˘ naãrtol
v roku 1967 Hans Krebs a ktor˘ pokraãuje v raste a vetvení, ãaká v tej vetve, ktorá pre-
rástla do Prahy a v ktorej sa objavili mená Kleinzellera a Drahotu, koneãne prvá ãeská
Nobelova cena za biológiu? NemôÏe ona byÈ za objav novej metabolickej dráhy, ani za
vyjasnenie mechanizmu premien energie, ani za nájdenie nového génu. Ale mohla by
byÈ ocenením exaktnej biologickej anal˘zy toho sociálneho experimentu, ktorého sme
svedkami a ktor˘ je e‰te iba sãasti za nami. Neprebádan˘ oceán ºudskej prirodzenosti
a sociálnej dynamiky e‰te stále dáva odváÏnym a nezávisl˘m moreplavcom u nás – v je-
dineãnom postkomunistickom sociálnom laboratóriu – v˘skumnú ‰ancu, akú iní inde ne-
majú. Ak Drahota, v dôsledku nepriazne povojnového osudu, nedostal Nobelovu cenu,
treba v na‰ej vede vytvoriÈ také podmienky, aby ju dostali iní. V krebsovskej evoluãnej
línii, ktorá dávala zrod nobelistom, pokraãujú Drahotove vedecké vnúãatá a ãoskoro
budú i jeho pravnúãatá.

L. Kováã
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In memoriam
antropologa profesora MUDr. Milana Dokládala, CSc.

(1928–2004)

KdyÏ na kvûtnové schÛzi Brnûnské poboãky âs. biologické spoleãnosti prof. MUDr.
Milan Dokládal, CSc. pfiebíral ãestné ãlenství, potvrzené 19. 11. 2003 Valn˘m shromáÏ-
dûním spoleãnosti, pouze jeho nejbliÏ‰í pfiátelé vûdûli, Ïe jiÏ ‰est˘ rok stateãnû vzdoruje
tûÏké a zákefiné nemoci. 30. záfií 2004 se Ïivot profesora Dokládala neodvolatelnû uza-
vfiel. V Milanu Dokládalovi ztratila âeskoslovenská biologická spoleãnost ãlena, kter˘
s jejími osudy spojil pût desítek let svého Ïivota a kter˘ pro její jméno vykonal mnoho
nenápadné, ale velmi zásluÏné práce. Profesor Dokládal opakovanû a rád pfiedná‰el na
vûdeck˘ch schÛzích spoleãnosti (za svou první pfiedná‰ku „Základní znaky tûlesného v˘-
voje brnûnsk˘ch novorozencÛ“ z 1. 12. 1954 získal cenu Biologické spoleãnosti), v ‰e-
desát˘ch letech se dvû funkãní období úãastnil práce v˘boru brnûnské poboãky a od
roku 1970 jako vûdeck˘ redaktor chronologicky evidoval programy pfiedná‰kov˘ch
schÛzí brnûnské poboãky a pravidelnû uvefiejÀoval autoreferáty pfiednesen˘ch sdûlení
v ãasopisu Lékafiské fakulty MU Scripta Medica. V˘mluvné svûdectví o této Dokládalovû
ãinnosti, zastávané aÏ do roku 1997, podávají pfiíslu‰né roãníky ãasopisu.

Milan Dokládal se narodil 1. záfií 1928 v Brnû. Roku 1953 promoval na Lékafiské fa-
kultû MU a nastoupil na Anatomick˘ ústav. Jsa je‰tû medikem, zaãal studovat na
Pfiírodovûdecké fakultû antropologii. Roku 1953 sepsal a pfiedloÏil disertaãní práci, av‰ak
její obhajobu pro probíhající reformu vysoko‰kolského studia jiÏ nestaãil uskuteãnit.
Hluboké okouzlení antropologií a láska k ní provázely Milana Dokládala po cel˘ Ïivot
a spoleãnû s mimofiádnou pracovitostí zpÛsobily, Ïe se jeho jméno stalo ve druhé polo-
vinû minulého století v ãeské a evropské antropologii jménem velmi znám˘m a vyhledá-
van˘m. JiÏ v roce 1959 Dokládal pfiedkládá a na Pfiírodovûdecké fakultû Komenského
univerzity v Bratislavû obhajuje kandidátskou disertaci „Antropologie HluãíÀanÛ“ a na
této fakultû se také z antropologie habilitoval (1970). Nûkolik rokÛ pfiedtím buduje na
Anatomickém ústavu LF Oddûlení lékafiské antropologie a stává se jeho prvním ve-
doucím (1969–1995). Profesorem byl Milan Dokládal jmenován teprve roku 1990, pfies-
toÏe publikaãní a odborné pfiedpoklady splnil jiÏ bûhem sedmdesát˘ch let. 

Profesor Dokládal byl ãlovûkem velmi ãinorod˘m a mimofiádnû piln˘m, kter˘ stihnul
vykonat za Ïivot vskutku úctyhodn˘ objem práce. To dokladuje kromû jiného více neÏ
400 publikaãních poloÏek, dlouholetá redaktorská ãinnost a spolkové aktivity, pedago-
gická práce i rozsáhlé vûdecké dílo. Milan Dokládal jako uãitel pfiipravil a z anatomie vy-
zkou‰el stovky medikÛ v‰eobecného lékafiství a stomatologie a napsal fiadu uãebních
textÛ (Systematická anatomie pro stomatology I.– IV., je spoluautorem celostátní uãeb-
nice Topografická anatomie pro stomatology a skript Anatomie ãlovûka I.– III.). Déle neÏ
ãtvrt století (1970–1997) zastával funkci vedoucího redaktora vûdeckého ãasopisu
Lékafiské fakulty Scripta Medica a monografické fiady Acta Facultatis Medicae Universi-
tatis Brunensis. Velmi se zaslouÏil o jejich vydávání v anglickém jazyce a vykonal ne-
smírnû mnoho i pro jejich distribuci a v‰eobecnou známost ve svûtû. Nad‰enû a s velk˘m
nasazením profesor Dokládal rozvíjel ãinnost Antropologické spoleãnosti, jejímÏ ãlenem
se stal jiÏ v roce 1950. Redigoval a po více neÏ 45 let vydával (od r. 1953) Zprávy (Zpra-
vodaj) Antropologické spoleãnosti a z jeho pera vze‰la i vÛbec první âeskoslovenská
antropologická bibliografie (1955–1969), vyuÏívaná dodnes mlad˘mi adepty oboru jako
neoceniteln˘ zdroj informací.
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Respekt mezi ãleny antropologické a anatomické komunity si profesor Dokládal získal
jiÏ prvními pracemi a v˘sledky, jmenovitû serií pfiíspûvkÛ o tûlesném v˘voji brnûnsk˘ch
novorozencÛ a dûtí. Pozdûji pí‰e a vydává ãetné osteologické práce, aÈ jiÏ deskriptivního
zamûfiení (mezi jin˘mi popsal napfi. pfiípad extrémní mikrocefalie nebo kosterní pozÛ-
statky moravského obra Josefa Drásala) anebo studie experimentální, v nichÏ u pot-
kanÛ a psÛ fie‰il problematiku tvarov˘ch zmûn lebky v závislosti na Ïv˘kacím aparátu
a svalech. Dodnes nezestárly a jsou cenûny Dokládalovy studie vûnované postnatálnímu
v˘voji a rÛstu dûtí romské populace a práce pojednávající o profiezávání trval˘ch zubÛ.
V˘sledky témûfi tfii desítky let trvajícího soustavného studia spálen˘ch lidsk˘ch koster
známého vûku, pohlaví a robusticity shrnul profesor Dokládal v jedineãné monografii
s názvem „Morfologie spálen˘ch kostí. V˘znam pro identifikaci osob“ z r. 1999, za kterou
získal o rok pozdûji Cenu rektora Masarykovy univerzity v Brnû.

Profesoru Milanu Dokládalovi se dostalo za Ïivota mnoh˘ch poct. Na pafiíÏské Sor-
bonnû pÛsobil pÛl roku jako hostující profesor antropologické anatomie (1968), byl ãasto
zván jako speaker na zahraniãní sjezdy a obdrÏel i fiadu medailí (je napfi. nositelem
Hrdliãkovy medaile, Brocovy medaile pafiíÏské Societé d’Anthropologie, Stfiíbrné medaile
Masarykovy univerzity, Pamûtní medaile Lékafiské fakulty aj). âestné ãlenství prof.
MUDr. Milanu Dokládalovi, CSc. propÛjãily âeská spoleãnost antropologická, âeská
anatomická spoleãnost a âeskoslovenská biologická spoleãnost.

âest jeho památce. S. âech
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Trpasliãí lidé z ostrova Flores

Nejen antropology, ale i laickou vefiejnost vzru‰il objev australsko-indonéského t˘mu
(1, 2), kter˘ v jeskyni Liang Bua na indonéském ostrovû Flores nalezl kosterní zbytky lidí
trpasliãího vzrÛstu, a to z pomûrnû nedávné doby.

Autofii popsali neúplnû fosilizované zbytky celkové kostry jednoho dospûlého jedince,
zfiejmû Ïeny, a kosti i zuby sedmi nebo osmi dal‰ích jedincÛ. V‰echny rozmûry ukazují
jasnû, Ïe tito lidé v dospûlosti dosahovali jen v˘‰ky okolo jednoho metru. Taková v˘‰ka
stejnû jako objem mozkovny zmínûné Ïeny (pouh˘ch 380 cm2 – asi tfietina objemu dne‰-
ního ãlovûka) by odpovídaly spí‰e australopitékÛm, není v‰ak pochyby, Ïe se jedná o pfií-
slu‰níky rodu Homo. Stavba stehenních kostí dokazuje pfiítomnost bipedalismu – chÛze
po dvou. Lebka je smûsí primitivních a pokroãil˘ch znakÛ. Primitivním znakem je sám
objem mozkovny (nepfiekraãující objem mozkovny ‰impanze), její nízk˘ profil, v˘razné
nadoãnicové valy a dolní ãelist postrádající bradov˘ v˘bûÏek. Obliãejová ãást je v‰ak
jako u moderních lidí malá a jemná a nevystupuje kupfiedu, zuby stavbou a velikostí od-
povídají pokroãil˘m formám ãlovûka. Popisované populaci zfiejmû patfiily i jednoduché
kamenné nástroje, nalezené v téÏe vrstvû.

Pfiekvapením bylo i datování nálezu. Moderní metody spolu s anal˘zou hojn˘ch
zbytkÛ doprovodné fauny vedou k odhadu stáfií na pouh˘ch 18 000 let (to je doba, které
se v Evropû nedoÏili ani neandrtálci, patfiící k Homo sapiens). Autofii podrobn˘m studiem
dospûli k názoru, Ïe „trpasliãí lidé“ jsou potomky druhu Homo erectus, pro jejich odli‰-
nost je v‰ak popisují jako nov˘ druh Homo floresiensis. H. erectus vznikl v Africe pfied
asi dvûma miliony let a pomûrnû rychle se roz‰ífiil i do dal‰ích ãástí Starého svûta. Pfied
asi 1,8 milionu let Ïil jiÏ v Gruzii a do âíny a Indonézie (aÏ na ostrov Jáva) pronikl jiÏ
pfied více neÏ 1,5 milionu let. Pfiedpokládá se, Ïe jeho dal‰í ‰ífiení zastavily nepfiekroãi-
telné prÛlivy mezi vzdálenûj‰ími indonésk˘mi ostrovy (na Novou Guineu a do Austrálie
pronikl s jistotou teprve H. sapiens). Proto bylo jiÏ pfiekvapením, kdyÏ pfied ‰esti lety
t˘m pod vedením M. Morwooda popsal asi 800 000 let staré kamenné nástroje právû
z ostrova Flores. Tento ostrov leÏí v fiadû ostrovÛ asi 500 km na v˘chod od Jávy a nebyl
zfiejmû v poslední dobû spojen pevninsk˘m mostem s dal‰ími ostrovy a samotnou Jávou.
Pfiedstava, Ïe aÏ sem pronikl H. erectus a byl tedy zfiejmû schopen se plavit na vorech
ãi podobn˘ch plavidlech pfies mofie nebyla v‰eobecnû pfiijata. Nález H. floresiensis v‰ak
tuto pfiedstavu nepfiímo potvrzuje. Dá se pfiedpokládat, Ïe tato forma vznikla z pfiíslu‰-
níkÛ H. erectus, Ïijících po statisíce let v izolaci na pomûrnû malém ostrovû na samé hra-
nici roz‰ífiení svého druhu. Lidé zde zfiejmû podlehli „ostrovnímu trpaslictví“ (island dwar-
fism), které je prokázáno u fiady savcÛ. Pfii tomto v˘voji genetická izolace i omezenost
areálu a zdrojÛ potravy vede postupnû k v˘znamnému zmen‰ení tûla. Ostatnû spolu se
zbytky H. floresiensis bylo nalezen také vymfiel˘ slon trpasliãího vzrÛstu z rodu
Stegodon.

I kdyÏ podle nálezÛ z posledních let H. erectus pfieÏíval v jihov˘chodní Azii mnohem
déle neÏ se dosud myslelo a byl tak v celosvûtovém mûfiítku po statisíce let souãasníkem
H. sapiens (ten naopak vznikl dfiíve neÏ se pfiedpokládalo, snad jiÏ pfied 750 000 let).
Existence posledních potomkÛ jeho rodu v podobû H. floresiensis pfied pouh˘mi 18 000
let je v‰ak velk˘m pfiekvapením. To platí tím více, Ïe pfiíchod lidí druhu H. sapiens aÏ na
indonéské ostrovy je doloÏen z doby pfied 35 000 let a pfiímo v oblasti Liang Bua se ne-
pfiíli‰ daleko od nálezÛ trpasliãích lidí nalezly moderní kamenné nástroje, zfiejmû patfiící
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H. sapiens a navíc prakticky ze stejné doby (kosterní zbytky zde v‰ak zatím chybûjí). To
vyvolává celou fiadu vzru‰ujících otázek. Do‰lo zde snad ke kontaktu H. sapiens s H. flo-
resiensis je‰tû pfied jeho vymfiením? Vyhubil moderní ãlovûk rychle star‰í formu nebo
staãili je‰tû „trpasliãí lidé“ pfiejmout nûco z dovedností moderních lidí a udrÏeli se zde
spoleãnû s nimi po del‰í dobu? Jak to vlastnû bylo s psychick˘mi schopnostmi H. flore-
siensis, kdyÏ jeho mozek byl zmen‰en hluboko pod „mez lidství“ (asi 730 cm2), vypo-
ãtenou na základû anal˘zy rozvoje mozku pfii v˘voji rodu Homo z rodu Australopithecus?
Ani to ov‰em nevíme, lze v‰ak pfiedpokládat, Ïe jiÏ vyvinut˘ mozek své schopnosti zmen-
‰ením neztratil. (Srovnání s „trpaslíky“ mezi dne‰ní populací není moÏné, protoÏe u nich
se rÛst zastavuje aÏ v dobû, kdy je mozek v podstatû vyvinut.) O zachování du‰evních
schopností snad svûdãí pokraãující v˘roba kamenn˘ch nástrojÛ.

V kaÏdém pfiípadû musí dnes antropologové pfiepsat nûkteré ãásti sv˘ch uãebnic
a zdÛraznit, Ïe promûnlivost rodu ãlovûk je vût‰í neÏ jsme si mysleli a „strom v˘voje ãlo-
vûka“ v posledních milionech let pravdûpodobnû mnohem ko‰atûj‰í. Popsané nálezy vlily
novou nadûji i zastáncÛm existence yetiho a jin˘ch údajnû Ïijících „lidí“ nebo lidoopÛ
v rÛzn˘ch ãástech svûta. Vûdecká vefiejnost v‰ak bude spí‰e ãekat na dal‰í v˘zkum,
kter˘ dá odpovûdi na v˘‰e uvedené a dal‰í otázky. Zvlá‰tû bude v˘znamné, jestliÏe se
podafií izolovat z kostí H. floresiensis dostateãnû zachovalou DNA a porovnat ji s DNA
moderních lidí.

Literatura:
Brown P. et al., Nature 431, 1055–1061 (2004)
Morwood M. J. et al., Nature 431, 1087–1091 (2004)
Morwood M. J. et al., Nature 392, 173–176 (1998) J. Kunert

CELLS VI

Konference Cells VI probûhne 24.–26. fiíjna v kongresové hale Akademie vûd v âes-
k˘ch Budûjovicích, a to spoleãnû s XVIII. Biologick˘mi dny. Pfiedná‰ky konference Cells
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 pfií-
spûvkÛ obou akcí spoleãnû tak v supplementu ãasopisu The Journal of Applied Biome-
dicine, aby je úãastníci mûli k dispozici jiÏ pfii registraci. Nejpozdûj‰í termín pfiijetí tûchto
souhrnÛ je 15. ãervence 2005. Dodané souhrny nebudou pfied vyti‰tûním editovány. Je
moÏné dodat úpln˘ rukopis sdûlení, ten bude vyti‰tûn, bude-li dodán do 15. kvûtna 2005
a bude-li k oti‰tûní doporuãen nezávisl˘mi recenzenty. BliÏ‰í podmínky pro autory jsou
na www.zsf.jcu.cz/jab.

PfiedbûÏn˘ seznam pozvan˘ch pfiedná‰ek na konferenci Cells VI:

K. Smetana (Institute of Haematology and Blood Transfusion, Praha), Are nucleoli useful
markers of various cell states?

F. J. Medina (Center for Biological Research, Madrid), The nucleolar structure and nu-
cleolar proteins as an indicator of cell proliferation events in plants;

Oznámení



Oznámení

33

G. Vollmer (Institute of Zoology, Dresden), SERMs from food and plants – an alternative
in hormone replacement therapy?

J. Krajãoviã (Institute of Cell Biology, Bratislava), Plastids as drug targets;

H. O. Gutzeit (Institute of Zoology, Dresden), The search for new drugs and targets:
effects and side-effects;

A. Nieoullon (Laboratory of Cell Interactions, Neurodegeneration and Neuroplasticity,
Marseille), Contribution of excitatory amino acids to neurodegenerative diseases:
possible involvement of glial cells;

Z. Berger (Cambridge Institute for Medical Research), Role of aggregate prone proteins;

J. Bubeník (Institute of Molecular Genetics, Praha), Genetically modified tumour va-
ccines;

M. Druckmüller (Institute of Computer Graphics and Geometry, Brno): Modern methods
of 3-D reconstruction of cells;

Y. Zick (Weizmann Institute of Science, Rehovot): Role of extra-cellular matrix proteins
in determining cell fate.

Tento seznam bude koncem roku 2004 je‰tû doplnûn. BliÏ‰í informace, jeÏ jsou aktu-
alizovány, jsou k dispozici na webovsk˘ch stránkách www.zsf.jcu.cz/cells/.

J. Berger

Rosypal a kol.: Nov˘ pfiehled biologie,
Scientia, Praha 2003, 798 stran, ISBN 80-7183-268-5

Kniha je dílem 29 autorÛ, navazuje na tfietí vydaní známého Pfiehledu biologie
(Rosypal a kol. 1998), ale sv˘m zpracováním, obsahem i rozsahem je uãebnicí novou.
MÛÏe pomoci absolventÛm gymnázií pfii jejich pfiípravû na zkou‰ku z biologie v pfiijíma-
cím fiízení na vysoké ‰kole. Uvítají ji studenti fakult, kde se biologie pfiedná‰í jako jeden
z poÏadovan˘ch pfiedmûtÛ. Poskytne informace z rÛzn˘ch disciplín biologie také tûm,
kdo se chtûjí v moderní biologii orientovat nebo jen hledají odpovûì na nûjakou otázku
z biologie. Kniha se do znaãné míry opírá o souãasné poznatky v biologii a zfietelnû
pfiekraãuje limit látky stfiedo‰kolské. V deseti kapitolách pok˘vá látku z obecné biologie,
botaniky, zoologie, biologie ãlovûka, ekologie a evoluãní biologie. Integrujícím prvkem
kapitol je molekulární biologie a její uplatnûní v genetice, bunûãné biologii, fyziologii, ta-
xonomii, mikrobiologii, evoluãní biologii aj. 

Tfii rejstfiíky usnadÀují rychlé vyhledání poÏadované informace. Bohatû ilustrovaná,
pfiehlednû a srozumitelnû napsaná kniha nabízí uãitelÛm biologie moÏnost doplnit si vû-
domosti o nové poznatky a látku ve vyuãovacím procesu modernizovat. Vadou na kráse
této uÏiteãné publikace je série tiskov˘ch chyb na str. 21.

M. Hejtmánek 

Recenze
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Doma

MIKROSKOPIE 2005
24.–25. února 2005, hotel SKI v Novém Mûstû na Moravû. Podrobnosti budou umís-
tûny od 15. listopadu na http://nucleus.biomed.cas.cz/csms2005.

XIII. Cytoskeletální klub, 
Spoleãnost pro bunûãnou biologii âs. biologické spoleãnosti,
duben 2005, hotel SKI v Novém Mûstû na Moravû
paveldra@biomed.cas.cz

XXVIII. Dny lékafiské biofyziky 25. -27.5.2005
Biofyzikální ústav LF MU v Brnû ve spolupráci s Biofyzikální sekcí âsBS a âeskou
spoleãností pro ultrazvuk âs. biologické spoleãnosti (Satelitní souãástí konference je
i následující workshop). 
Zámek Valtice – hotel Hubertus
lforyt@med.muni.cz

Workshop o bezpeãnosti a technick˘ch aspektech ultrazvukové diagnostiky, 
25.–27. 5. 2005 
âeská spoleãnost pro ultrazvuk âs. biologické spoleãnosti
Zámek Valtice – hotel Hubertus
ladol@tunw.upol.cz

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

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
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V cizinû

TEM Winter School
This course provides a state-of-the-art training in Transmission Electron Microscopy
at the highest level.
10. 1.– 4. 2. 2005, Antwerp, Belgium
http://webhost.ua.ac.be/temschool
temschool@ua.ac.be

Focus on Microscopy 2005
20.–23. bfiezna 2005 v Jenû
E-mail: info2005@FocusOnMicroscopy.org
Web: www.FocusOnMicroscopy.org

Fluorescence Correlation Spectroscopy techniques
24 – 25 March 2005
Institut Fédératif de Recherche 
Bicêtre n° 93
80, rue du Général Leclerc
94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex

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
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UTOPEN¯ ARCHIMEDÉS – POKRAâOVÁNÍ

FYTOTERAPIE neboli HERBALISMUS
Smûr alternativnû medicínsk˘ charakteru regresního. Zatímco celé generace chemikÛ

a farmakologÛ se snaÏily o získání ãist˘ch úãinn˘ch substancí z rostlinného materiálu,
dne‰ní fytoterapeuti se snaÏí vyuÏívat k léãbû naopak smûsí nejrÛznûj‰ích rostlin, aÈ jiÏ
jejich léãivost byla prokázána ãi nikoliv. Vzhledem k tomu, Ïe exponovaní léãitelé – fyto-
terapeuti – jsou vût‰inou absolutnû pfietíÏeni stykem se sv˘mi pacienty, pfiípadnû literární
tvorbou, a nemohou z tohoto dÛvodu sbûr a úpravu léãiv˘ch rostlin sami provádût, stá-
vají se v˘znamn˘mi odbûrateli firem dodávajících pfiíslu‰né drogy (v lep‰ím pfiípadû).
Nûktefií, jak potvrdily rozbory jejich zázraãn˘ch ãajÛ, vycházejí do luk se srpem a sklizené
seno pak porcují do sv˘ch v˘robkÛ (v hor‰ím pfiípadû). Nûkteré produkty fytoterapeutické
jsou typická PANACEA (viz, „‰védské kapky“). Fytoterapie ãasto asociuje s léãením vírou
(napfiíklad „BoÏí zahrádka“ Marie Treben ãi znaãka „Klosterfrau“). Ani autor tûchto fiádkÛ
v‰ak nepopírá, Ïe mátov˘ ãaj je chutn˘, Ïe pfii poka‰lávání je vhodné uvafiit si ãaj z ma-
joránky a Ïe odvar z kopfiiv je v˘born˘ na vlasy. Tolik pro úplnost.

GAIA
Jedna ze stravitelnûj‰ích postmodernistick˘ch koncepcí, která na základû patrnû

v tûÏké chvilce formulovan˘ch teoretick˘ch úvah nûkolika biologÛ, pfiedev‰ím pana
Lovelocka, postuluje, Ïe celá Zemû ãi alespoÀ její biosféra pfiedstavují samojedin˘ su-
perorganismus, nadan˘ vlastní inteligencí. Îivá bytost Gaia se od jin˘ch Ïiv˘ch bytostí li‰í
tím, Ïe se dovede obejít bez obcování se superbytostmi jiného pohlaví – alespoÀ se nám
to tak dosud jeví. Je téÏ ov‰em moÏné, Ïe objevení se ãlovûka na povrchu Gaie je prvním
pfiíznakem její sebezniãující degenerace a umdlévajícího rozumu. Vzhledem k tomu, Ïe
pfievaÏující formou Ïivota na Zemi je rostlinstvo, lze i Gaiu povaÏovat za rostlinu, na které
ov‰em cizopasí i elementy jiné. Koncepce Gaie nás zbavuje nutnosti pfiem˘‰let nad v˘-
znamem evoluãních ãinitelÛ, jako jsou mutace a pfiirozen˘ v˘bûr, ãi nad ekologií, neboÈ
v‰e je pak fiízeno jinak. Lze jen doufat, Ïe imunitní systém Gaie dokáÏe eliminovat ty
sloÏky jejího organismu, které se ukazují jako ‰kodlivé, nebezpeãné a nefunkãní.

HOMEOPATIE
Medicínsk˘ obor, jehoÏ vrcholn˘m produktem jsou léky, které neobsahují ani jedinou

molekulu úãinné látky, která je navíc úãinná jen na základû teze, Ïe podobné je léãeno po-
dobn˘m. O homeopatii se pfiíznaãnû zkostnatûlá akademická ãili oficiální medicína jiÏ
v prÛbûhu pfiedminulého století mylnû domnívala, Ïe patfií minulosti. Dnes je v‰ak homeo-
patie jednou z nejskvûlej‰ích oblastí medicínského byznysu, neboÈ umoÏÀuje za slu‰nou
hromadu penûz rozprodat napfiíklad cisternu vody ãi lihu, v níÏ je rozpt˘lena jedna vãela,
mravenec ãi lístek z nûjaké byliny. Oficiální medicína si váÏí homeopatie pro její relativní
ne‰kodnost a kladn˘ úãinek na neurotiky a hypochondry. ·karohlídové svádûjí úãinky ho-
meopatick˘ch lékÛ na sugesci, kterou lze navodit za vhodn˘ch okolností téÏ podstatnû lev-
nûj‰í ‰krobovou tabletou, a pfiivádûjí takto homeopaty do stavu zufiivosti.

CHIRURGIE TRANZOVÁ
Chirurgie provozovaná na pacientech v transu LÉâITELI FILIPÍNSK¯MI (viz) ãi jin˘mi

odborníky, napfiíklad v Brazílii. Brazilská odrÛda vyuÏívá ve vût‰í mífie technické po-
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mÛcky, a to kuchyÀské noÏe nebo i okruÏní pilu znaãky Black and Decker (Regenerace,
r. 4, 1996, ã. 1, s. 26). Chirurg pak manuálnû pouze dokonãuje jemné úpravy vnitfiních
orgánÛ. Podmínkou úspû‰ného zásahu léãitele-chirurga je jeho úplné opro‰tûní se od
jak˘chkoliv medicínsk˘ch poznatkÛ, úmluva s bakteriemi, Ïe nezpÛsobí Ïádnou sepsi,
a pevná víra v to, Ïe se dílo vydafií. K posilování této víry slouÏí Bible, která je u tûchto
léãitelÛ v˘znamnou a na odiv vystavovanou rekvizitou. Zlí jazykové dodávají, Ïe Ïádn˘ch
takov˘ch podmínek netfieba, neboÈ manipulace s kufiecí tkání v ruce léãitele je pro paci-
enta zdravotnû zcela nezávadná. Teoretikové transové chirurgie nás uãí, Ïe prsty chirur-
govy se dematerializují pfii prÛchodu kÛÏí a pak materializují v oblasti zásahu. Cestou
zpût probíhá proces opaãnû. Takto lze vysvûtlit aseptiãnost zásahu. Jak je to s demate-
rializací okruÏní pily, to jiÏ odborná literatura neuvádí.

IMPLANTÁTY ZÁHADNÉ
âili umûlá tûlíska neznámého úãelu. B˘vají obãas nacházena v rÛzn˘ch orgánech, na-

pfiíklad v mozku, zejména v blízkosti hypof˘zy a konkrétnû u osob, které mûly tu v˘sadu
státi se obûÈmi únosÛ na paluby UFO (viz). Mimozem‰Èané tedy vedle manipulace s lid-
sk˘m genetick˘m materiálem zfiejmû pociÈují potfiebu následnû monitorovat ãi dokonce
ovlivÀovat své obûti pomocí ãehosi, co bylo ufology po operativním vyjmutí z tûla pro-
hlá‰eno za dÛmyslnou elektroniku. Implantáty, jejichÏ velikost dle ufologick˘ch zdrojÛ ne-
pfievy‰uje desetinu milimetru, mûly b˘t objeveny pomocí tomografie, coÏ jest obecné
oznaãení lékafisk˘ch vy‰etfiovacích technik schopn˘ch poskytnout zobrazení pfiíãného
fiezu tûlem. Je to zvlá‰tní, protoÏe Ïádná tomografická technika (CT, NMR, PET, SPECT
ãi ultrazvukové metody – alespoÀ pokud je mi známo) nemá potfiebnou rozli‰ovací
schopnost. Osoby postiÏené voperováním implantátÛ charakteristicky sl˘chají vnitfiní
nesrozumitelné hlasy. Navíc udávají, Ïe v prÛbûhu vy‰etfiení pociÈovali bolesti – implan-
táty takto zfiejmû dávaly najevo, Ïe si nepfiejí b˘t odhaleny. Domnívám se, Ïe zejména
zmiÀované sly‰ení vnitfiních hlasÛ doplÀuje obraz choroby, kterou postiÏené osoby
zfiejmû trpí.

INFORMACE
Obecnû sdûlení ãi zpráva podávaná libovoln˘m zpÛsobem. V informatice téÏ zmen-

‰ení neurãitosti (neuspofiádanosti) nûjakého systému v dÛsledku získaného sdûlení.
Tomu lze napfiíklad rozumût tak, Ïe uloÏení nûjaké zprávy v na‰em mozku vyvolá vznik
pamûÈov˘ch stop, coÏ jsou struktury o vysoké uspofiádanosti. Z tohoto hlediska je infor-
mace dána strukturou nûjak˘ch fyzikálních ãi chemick˘ch procesÛ (nûco se vÏdy musí
„uspofiádávat“, tudíÏ nemá smysl hovofiit o nûjaké informaci „an sich“ ). Odtud je dále
patrno, Ïe i literatura pseudovûdecká ãi okultní nám poskytuje nûjaké informace ãili zvy-
‰uje uspofiádanost na‰eho mozku. Toto budiÏ jistou útûchou tomu, kdo po zkonzumování
vût‰ího mnoÏství takové literatury dospûl k závûru, Ïe to vlastnû k niãemu nebylo. To
ov‰em téÏ znamená, Ïe pfiijetí informace nezaji‰Èuje automaticky zvût‰ení na‰eho po-
znání – informace nemá nic spoleãného se smysluplností. Obsahuje-li na‰e pamûÈová
stopa napfiíklad tvrzení, „Ïe kontaktem s krystalem se dostáváme do rezonance s kos-
mickou energií“, pak je to pro na‰e poznání stejnû pfiínosné jako pamûÈov˘ zápis v˘roku,
„Ïe chroustaví vidliãníci plátovali dobfie, av‰ak u‰i jim pleskaly do kyslíku“.

V. Mornstein
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