
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

26.1.2005 V BRNĚ 

 
 

Přítomni: prof. O. Nečas, DrSc., doc. J. Kuvert, prof. R. Janisch, doc. J. Reischig, doc. J. Berger, 

prof. S. Čech, prof. A. Svoboda, prof. M. Červinka, prof. V. Mornstein, prof. K. Smetana, 

RNDr. A. Oltová, Dr. A. Konětopský, Ing. V. Skládal. 

Omluveni: prof. M. Hejtmánek, prof. I. Raška, prof. V. Půža, prof. K. Lenhart, Dr. O. Vrána. 

Nepřítomni: prof. F. Čiampor, prof. L. Dobiáš, doc. P. Brezáni, Dr. J. Klímovský, doc. F. Záťura, Ing. L. 

Doležal, Ing. V. Skládal, Ing. J. Fulka. 

 

Usnesení a úkoly: 

 

1. Průběžně aktualizovat informace k organizaci XVIII. Biologických dnů na jejich webové stránce – doc. 

Berger. 

2. Upřesnit tituly plenárních přednášek na Biologické dny do 15.2. – prof. Nečas. 

3. Připravit podrobný program Biologických dnů a Cells VI po přijetí přihlášek (do 10.4.) – doc. Berger, 

prof. Nečas. 

4. V programu zajistit časový prostor pro diskuzi u posterů a mimořádné valné shromáždění 

společnosti. 

5. Přednášku prof. Illnerová „Biologické hodiny" zařadit na vhodné místo do programu jako 8. 

Babákovu přednášku. 

6. Shromáždit anglická abstrakta z příspěvků do Cells VI a zajistit jejich publikaci v suplementu J. Appl. 

Biomed. – doc. Berger. 

7. Oslovit autory plenárních přednášek Biologických dnů o dodání českých rozšířených abstrakt (do 4 

textových stran) pro publikaci ve Zpravodaji – prof. Nečas. 

8. Rozeslat informace o XVIII. Biologických dnech a Cells VI děkanům všech fakult s biologicky 

orientovaným výzkumem, dále na všechny ústavy AV ČR a ústavy resortní a ve spolupráci s 

Pedagogickou sekcí na gymnázia, do redakce časopisu Vesmír a Akademický bulletinu do 15.2. – prof. 

Janisch. 

9. Informovat všechny členy společnosti o XVIII. Biologických dnech a Cells VI separátním letáčkem 

přiloženým ke Zpravodaji do 31.3. – prof. Janisch. 

10. Připravovat seminář Hlavního výbor s tématikou sociobiologie na červen 2005 nebo jaro 2006 – 

prof. Nečas. 

11. Vyzvat všechny členy k zaplacení členských příspěvků – předsedové poboček a sekcí. 

12. Dodat příspěvky do Zpravodaje, do konce února – členové Hlavního výboru a jimi vyzvaní autoři. 

13. Průběžně odesílat blahopřejné dopisy a zajistit předávání diplomů jubilantům – prof. Janisch. 

 

*** 

 

Schůzi zahájil prof. Nečas krátkou gratulací a přípitkem k 65. narozeninám dvou členů Hlavního výboru 

prof. Čechovi a prof. Svobodovi. 

V kontrole úkolů z posledního zápis prof.Nečas konstatoval, že byly splněny nebo jsou zařazeny do 

programu této schůze. 

 

 

1. Příprava XVIII. Biologických dnů 

 



Prof. Nečas shrnul stav připravovaných Biologických dnů: 

• Letošní XVIII. Biologické dny jsou organizovány společně s mezinárodním sympoziem Cells VI. 

24.-26.10. Společností buněčné biologie a Hlavním výborem Čs. biologické společnosti v 

Českých Budějovicích v areálu Jihočeské univerzity. Organizaci obou akcí zajišťuje doc. Berger. 

Na webové stránce http://www.jcu.cz/cells/bunky6.htm jsou již prezentovány tématické celky 

programu sympozia Cells VI, autoři a pracovní tituly 11 plenárních přednášek, konferenční 

poplatky, instrukce pro přednášející a posterová sdělení, důležité termíny pro účastníky a 

přihláška. 

• Konferenční poplatky (uhrazené do 1.4.) jsou stanoveny takto: 

1.000.- Kč nečlenové společnosti, 

600.- Kč členové společnosti a účastníci minulé konference Cells, 

400.- Kč studenti 

Autoři plenárních přednášek a členové Hlavního výboru jsou od konferenčního 

poplatku osvobozeni. 

 

Dále profesor Nečas připomenul, že Hlavní výbor vyzval všechny sekce i pobočky k účasti na letošních 

Biologických dnech, které by měly mít povahu sjezdu společnosti a prezentovat přehled odborných 

aktivit členské základny společnosti. Předsedové všech sekcí a poboček byli požádání o prezentaci 

reprezentační plenární přednášky o nových poznatcích, zajímavostech, nových metodických přístupech 

a objevech ve vlastním obory. Z návrhů, které se na Hlavním výboru sešly a z dalších oslovených autorů 

prof. Nečas sestavil a Hlavnímu výboru předložil následující program plenárních přednášek 

Biologických dnů (předběžné názvy): 

 

1. Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.:  Konfirmace bílkovinné molekuly 

2. RNDr. Jan Závada, DrSc.:   Nové viry 

3. Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.:  Nové poznatky o kmenových buňkách 

4. Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.:  Nové trendy v konveční cytogenetice 

5. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, DrSc.:  Molekulární biologie nádorové buňky 

6. Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.:  Biologické hodiny 

7. Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.:  Tok energie v ekosystémech 

8. Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.: Systémový popis živých soustav 

9. Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc.: Zobrazení a dlouhodobé pozorování živých 

buněk – od časosběrné mikrokinematografie k 

digitálnímu zobrazování (od fázového 

kontrastu ke kvantitativní fluorescenci). 

10. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.:  Mechanismus protinádorové aktivity komplexů kovů. 

11. MUDr. Pavel Rösner, CSc.:   Nové přístupy v mutagenezi v ČR. 

 

• Součástí Biologických dnů i Cells VI budou i krátká ústní sdělení (10 min.) a posterové 

prezentace, pro plenární přednášky bude vymezen čas 40 min. Letošní Biologické dny jsou 

přístupné pro prezentaci krátkých sdělení ze všech oblastí biologického výzkumu široké členské 

základny Čs. biologické společnosti. 

• Všechna anglická abstrakta budou publikována v suplementu J. Appl. Biomedicine. Pro 

publikaci rozšířených abstrakt plenárních přednášek z Biologických dnů v češtině je 

rezervováno zvláštní číslo Zpravodaje Čs. biologické společnosti (4 tiskové strany na 1 

přednášku). 

• V rámci Biologických dnů bude zařazeno mimořádné Valné shromážděné společnosti s 8. 

Babákovu přednáškou, schválením zvýšení členského příspěvku na 200.-Kč pro pracující členy 



a ponechání 50.- Kč pro studenty a důchodce a s hlasováním o čestném členství a o udělení 

Babákovy medaile. Po širší diskuzi byly navrženy na Babákovu přednášku dvě ze seznamu 

plenárních přednášek – Biologické hodiny (prof. Illnerová) a Nové trendy v konveční 

cytogenetice (prof. Michalová). Tajným hlasováním (7:6) byla vybrána přednáška prof. 

Illnerové. Hlavní výbor doporučil v programu nezdůrazňovat valné shromáždění jako 

samostatný bod, ale uvést je jen v souvislosti s Babákovou přednáškou. 

• Definitivní časové rozložení, tématické obsazení a celá struktura programu bude schválena 

předsednictvem Hlavního výboru a doc. Bergerem ihned po termínu pro přihlášení všech 

sdělení (1.4.05). Hlavní výbor doporučil věnovat diskuzi k posterovým prezentacím dostatečný 

časový prostor. 

• Přihlašování na obě akce bude probíhat po internetu. Jednání Cells VI bude v angličtině, 

Biologické dny v češtině. 

• Hlavní výbor pověřil vědeckého tajemníka prof. Janische zajistit rozeslání informace o konání 

obou akcí děkanům všech fakult s biologicky orientovaným výzkumem, stejně tak na všechny 

ústavy AV ČR a ústavy resortní a ve spolupráci s Pedagogickou sekcí na gymnázia. Informace 

bude zaslána rovněž do časopisu Vesmír a Akademický bulletin. Písemnou informaci o XVIII. 

Biologických dnech obdrží všichni členové společnosti v březnu se Zpravodajem a složenkou k 

uhrazení členského příspěvku. 

 

Semináře Hlavního výboru 

V široké diskuzi bylo konstatováno, že obsah původně plánovaného semináře s pedagogickou 

tématikou o výuce biologie na lékařských fakultách byl náplní schůzky reprezentantů biologických 

ústavů lékařských fakult v říjnu v Bratislavě. Hlavní výbor proto rozhodl odložit konání semináře s touto 

tématikou na jaro r. 2006. 

Prof. Nečas připomněl další téma z oblasti sociobiologie „V jaké míře chování v lidské společnosti 

determinováno biologicky a sociálními principy". Pro úvodní příspěvky pro diskuzi na toto téma byla 

zatím předběžně navržena jména: prof. Ivo Možný, prof. Jiří Musil a prof. miroslav Petrusek. Termín 

semináře červen 2005 nebo jaro 2006. 

 

 

Zpráva vědeckého tajemníka 

 

Prof. Janisch připomenul kontrolu placení členských příspěvků, začátkem ledna obdrželi všichni 

předsedové poboček a sekcí přehled placení příspěvků jejich členů. 

Dále prof. Janisch vyzval všechny členy Hlavního výboru k dodání příspěvků do Zpravodaje nejpozději 

během února. 

Kolektivní členství ve společnosti ukončila firma Pliva Lachema. 

 

Jubilanti v r. 2005 

Prof. Janisch přečetl seznam pětiletých intervalů jubileí 142 členů společnosti v rozsahu 55 – 90 let. Za 

mimořádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu v Čs. biologické společnosti Hlavní výbor navrhl udělit 

následující ocenění: 

 

Babákovu medaili:  Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. (85) 

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., senior (75) 

Diplom čestného uznání: Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (75) 

PhDr. D. Kvasničková (70) 

Doc. RNDr. Jozef Dobiáš, CSc. (65) 



Doc. RNDr. Miloš Ondřej, CSc. (65) 

Prof. RNDr. Jiřina Relichová CSc. (60) 

Doc. RNDr. Josef Reischg, CSc. (60) 

Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc. (55) 

Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (55) 

Prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. (55) 

 

Blahopřejné dopisy budou jubilantům průběžně zasílány. 

 

 

Zpráva hospodáře 

 

Doc. Reischig informoval Hlavní výbor o vyúčtování dotace RVS pro r. 2004. 

Celkové náklady na projekt „Zpravodaj Čs. biologické společnosti" byly: 

117.947,90 Kč, z toho 80.000,- Kč z dotace RVS (tj. 67,8%). 

 

Celkové náklady na projekt „Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace" 

byly: 

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

 

Hlavní výbor vzal na vědomí, že v čerpání dotace nebyly shledány závady. 

 

 

Přihlášky nových členů 

 

Do společnosti byli přijati 2 noví členové: 

Mgr. Kateřina Chludová, studentka PGS, Olomouc (sekce cytogenetická) 

Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc., Olomouc (sekce buněčné biologie) 

 

 

 

Zapsal: prof. Janisch 


