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18.3.1999 VE VRANOVSKÉ VSI 

 
 

Schůzi výboru Společnosti pro buněčnou biologii, která se konala při příležitosti semináře „VII. 

Cytoskeletální klub“ zahájil předseda prof. Svoboda za přítomnosti dr. Viklického, doc. Palečka, prof. 

Janische, prof. Nečase, dr. Binarové, dr. Haška. 

 

 

1. Výsledky voleb 

 

Prof. Svoboda informoval stávající členy výboru o výsledcích voleb nového výboru Společnosti pro 

buněčnou biologii. Proběhla dvě kola korespondenčním způsobem. V prvním kole bylo shromážděno 

14 návrhů na členy nového výboru. V druhém kole voleb byla z těchto návrhů sestavena kandidátka, 

která sloužila jako volební lístek a byla rozeslána všem členům Společnosti pro buněčnou biologii. 

Vrátilo se 25 platných volebních lístků. Prof. Svoboda získal 23 hlasů, prof. Nečas 20, doc. Červinka 14, 

dr. Hašek 12, dr. Viklický 12. Jednohlasně byl novými členy výboru znovu zvolen předseda Společnosti 

buněčné biologie prof. Svoboda, který poděkoval všem za vyslovenou důvěru. 

 

 

2. Soutěž vypsaná firmou B.M. COMP, s.r.o. 

 

V loňském roce vypsala firma B.M. COMP soutěž pro mladé vědecké pracovníky o Společnou cenu 

patologie buňky a molekulární biologie s finanční odměnou za nejlepší práci. Loni byly hodnoceny 2 

práce, zvítězila práce dr. Šmajse, který obdržel odměnu 10.000 Kč. Prof. Svoboda předložil 10 prací, 

které se shromáždily k letošnímu hodnocení. Výbor jako porota velmi pečlivě prozkoumal všechny 

předložené práce, z kterých byly vybrány 2 nejlepší (Adamíková, Šťastný). Prof. Nečas navrhl v případě 

rozhodování mezi dvěma pracemi, které jsou odborností i zpracováním na stejné úrovni udělit 2 první 

ceny s finanční odměnou 5000 Kč, tedy první cenu rozdělit. Výbor návrh prof. Nečase jednohlasně 

schválil. Na schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti 24. 3. 1999 za přítomnosti zástupce B.M. 

COMP bude vítězná práce vyhodnocena, vítěz bude písemně informován. Na některé z akcí Čs. 

biologické společnosti mu bude zástupcem firmy B.M. COMP předána finanční odměna. Zbývající 

navržené práce, které nebyly porotou vybrány, budou vráceny autorům. Autoři časopisecky 

publikovaných a nevybraných prací se mohou ucházet o cenu i v příštím roce. 

 

 

3. Hodnocení VII. Cytoskeletálního klubu. 

 

Semináře se zúčastnilo 50 pracovníků, kteří přednesli 14 přednášek a prezentovali 7 posterových 

sdělení. Výbor Společnosti pro buněčnou biologii se jednoznačně shodl, že seminář byl odborně i 

organizačně velmi dobře připraven a probíhal podle stanoveného programu Pro zvýšení publicity 

semináře bylo doporučeno zveřejnit souhrny přednášek ve Folia Mikrobiologica. Možnosti publikace a 

obchodní podmínky prověří dr. Hašek. 

 

Prof. Svoboda zajistí proplacení faktury členského příspěvku za kolektivní členství Společnosti buněčné 

biologie v mezinárodní organizaci ECBO v letošním roce. 

 



Závěrem poděkoval předseda prof. Svoboda dosavadnímu výboru za práci v uplynulém funkčním 

období a novému výboru popřál mnoho zdaru v jeho příští činnosti a schůzi ukončil. 

 

 

Zapsala: Iva Tačová 

Prof. MUDr. A. Svoboda, CSc. 

předseda 


