
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI  

5.11.1997 V PRAZE 

 
 

Zasedání hlavního výboru Čs. biologické společnosti konané při příležitosti XIV. Biologických dnů v 

Praze zahájil předseda společnosti prof. Nečas. Přivítal přítomné členy výboru i hosty, seznámil je s 

programem schůze (hodnocení Biologických dnů, zprávy o činnosti poboček a sekcí, projekty 

PREZENTACE MŠMT, příspěvky do Zpravodaje) a přistoupil k jednání. 

 

Členové hlavního výboru 

Přítomni: prof. O. Nečas, doc.A. Čiampor, prof.R. Janisch, doc.M.Červinka, doc.J. Berger, dr.P. 

Folk, prof.A. Svoboda 

Omluveni: prof.M. Hejtmánek,prof.V. Srb, prof. S. Čech, doc. J. Reischig, prof. K. Beneš 

 

Předsedové poboček a sekcí: doc. K. Smetana, dr. Březinová, dr. Mračková 

 

 

1. Hodnocení XIV. Biologických dnů. 

 

Doc. Smetana, předseda organizačního výboru informoval plénum, že spolupráce s Ústavem 

makromolekulární chemie AV ČR, kde se Biologické dny konaly byla výborná, jak při zajišťování jejich 

přípravy, tak i jejich průběh. Kancelář vědeckých setkání ÚMCH AV ČR vypomohla i při zajišťování 

noclehů pro účastníky Biologických dnů v rozumné částce v hotelu Krystal nedaleko místa konání 

konference. Úplně opačný byl však přístup rektorátu UK, který se projevil naprostou nevstřícností vůči 

Čs. biologické společnosti, která pořádala slavnostní večer v Karolinu společně s přírodovědeckou 

fakultou UK jako jednu z prních oslavných akcí na počest 650. výročí založení University Karlovy a 75. 

výročí založení Čs. biologické společnosti. Nejen že nebyla řádně zabezpečena promítací technika a 

další věci organizačnícho charakteru, přesto rektorát UK vyžaduje i zaplacení pronájmu velké auly 

Karolina od Čs. biologické společnosti, tedy instituce spoluúčastnící se oslavy, částku 6.500 Kč. Hlavní 

výbor pověřil předsedu společnosti a doc. Smetanu, aby osobně i písemně projednali souvislosti s 

placením pronájmu Karolina s prof. Kouteckým. Dr. Folk byl pověřen projednat tuto záležitost s 

proděkanem přírodovědecké fakulty UK Ing. Pikálkem jako spolupořádající organizace této akce. 

 

Odborná stránka Biologických dnů byla hodnocena velice positivně, měla vysokou úroveň, přehled 

vědeckých poznatků, který zde byl prezentován byl velice cenný pro všechny účastníky. I přes výbornou 

úroveň konference navrhl doc. Smetana se souhlasem hlavního výboru konat Biologické dny v 

budoucnu v užší souvislosti s klinickou tématikou, nebo alespoň vyčlenit v Biologických dnech prostor 

pro klinickou sekci. Na návrh doc. Čiampora by se měly Biologické dny pořádat na místě, které by 

zaručilo větší účast. Pro příští Biologické dny byla předběžně navržena tématika "Nádorová buňka". I 

předběžná kalkulace Biologických dnů je uspokojivá, takže bude možné vydat sborník abstrakt z 

Biologických dnů ve Folia Biologica v příštím roce. Prof. Nečas poděkoval doc. Smetanovi za jeho 

příkladnou a obětavou práci a se souhlasem hlavního výboru bude zaslán doc. Smetanovi a celému 

organizačnímu výboru děkovný dopis. 

 

V rámci Biologických dnů byla uskutečněna soutěž mladých vědeckých pracovníků o nejlepší vědeckou 

práci. Dr. Chaloupka a prof. Svoboda vybrali z hodnocených prací tři nejlepší. Jejich autoři dostanou 

každý částku 2.000 Kč. Firma Boehringer poskytla na tuto soutěž 6.000 Kč. 

 



2. Zprávy o činnosti 

 

Prof. Janisch připoměl tříletou zprávu o činnosti společnosti za uplynulé období 1994 - 1996, která byla 

čtena na valném shromáždění 3.11.1997. Informoval, že zpráva nebyla čtena podrobně a požádal o 

připomínky. Zpráva byla vzata hlavním výborem na vědomí a bude publikována v Biologických listech 

a ve Zpravodaji. Dále vyzval prof Janisch předsedy poboček a sekcí k dodání zpráv o činnosti za letošní 

rok a plány všech akcí na rok příští. Výzva bude tvořit přílohu k zápisu. 

 

 

3. Nová sekce 

 

Dále byla diskutována možnost ustavení sekce mikroskopických aplikací. Již před rokem byl učiněn 

první pokus tuto sekci ustavit, ale nepodařilo se jej uskutečnit. I nyní se zatím nedaří najít osobnosti, 

které by se angažovaly ve vedení takového sekce. Hlavní výbor ponechal zatím volný prostor pro 

ustavení sekce a pověřil prof. Janische, prof. Svobodu a doc. Bergera hledáním vedoucích osobností 

pro tuto sekci. 

 

 

4. Projekty PREZENTACE. 

 

Prof. Janisch sdělil, že na rok 1998 vypsalo MŠMT soutěž návrhů v rámci programu "Rozšiřování 

výsledků výzkumu a vývoje". Čs. biologická společnost podala dva návrhy: "Aktivní účast na kongresu 

"Genetika a molekulární biologie kvasinek 1998 v USA" - sekce buněčné biologie a návrh na podporu 

Zpravodaje - hlavní výbor. Prof. Nečas doporučil výborům poboček a sekcí se více na tyto projekty v 

příštích letech zaměřovat. 

 

 

5. Zpravodaj 

 

Prof. Janisch vyzval přítomné k intenzivnímu a průběžnému přispívání do Zpravodaje. Sdělil, že do 

konce tohoto roku vyjde ještě jedno číslo Zpravodaje. V této souvislosti požádal doc. Smetanu o rychlé 

dodání souhrnného hodnocení Biologických dnů a výtah z přednášek 4 hlavních řečníků Biologických 

dnů. 

 

 

6. Stránka Čs. biologické společnosti v Internetu. 

 

Prof. Janisch, doc. Červinka a doc. Berger sestavili podklady pro samostatnou stránku Čs. biologické 

společnosti v Internetu. Prof. Janisch přislíbil zajištění s výpočetní střediskem LF MU v nejbližších dnech 

uskutečnění tohoto záměru. 

 

 

7. Přihlášky nových členů 

 

Do Čs. biologické společnosti byli přijati tito noví členové: 

RNDr. Jaromíra Kůsová, Ostrava  Ing. Slavomíra Dudášová, CSc., Bratislava 

Ing. Soňa Jantová, CSc., Bratislava 

 



8. Různé 

 

Prof. Svoboda podal návrh v budoucnosti procedurálně zjednodušit valné shromáždění, např. zprávy 

které jsou na valném shromáždění čteny ponechat pouze k publikaci ve Zpravodaji. Tato změna by 

ovšem podmiňovala pozměnit v tomto smyslu stanovy společnosti. K této problematice se vyjádřil prof. 

Ebringer, předseda Čs. mikrobiologické společnosti, který byl hostem zasedání. Jeho výklad doplnil doc. 

Čiampor. Čs. mikrobiologická společnost připravuje v současné době návrh nových stanov. Prof. 

Ebringer přislíbil dodat Čs. biologické společnosti stávající stanovy a novou verzi stanov společnosti k 

porovnání. Hlavní výbor na základě srovnání připraví revizi stan Čs. biologické společnosti. Dále 

referoval prof. Ebringer o svých zkušenostech v práci Čs. mikrobiologické společnosti (podpora 

studentů a mladých vědeckých pracovníků, vydávání Bulletinu, o práci sekcí a komisí, o práci výboru). 

V závěru informoval přítomné o připravované konferenci k 70. výročí založení mikrobiologické 

společnosti v příštím roce v Hradci Králové. 

 

Příští schůze hlavního výboru byla předběžně stanovena na konec února 1998. 

 

Prof. Nečas poděkoval všem přítomným za účast a schůzi hlavního výboru ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Iva Tačová 

Přečetl: Prof.MUDr. R. Janisch, DrSc., vědecký tajemník 


