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ÚVODNÍ SLOVO

I o věcech malých
Jsou věci malé, každodenní, „bezvýznamné“, nicotné, zmínění nevhodné,
všední. Jak jsem si opatřil potravu, jak jsem se dnes vyspal, co jsem se dnes naučil,
zda právě prší, či svítí slunce, to jsou ty věci malé, bezvýznamné. A přesto bez věcí
malých nemohou být ani věci velké. Bez nich nemohou být vytvořena vrcholná díla
umění, vědy, techniky ani ideály lidstva. Toto konec konců každý ví, každý se s tím
ztotožní.
Vztáhněme to k vědecké společnosti. I tam jsou věci malé a velké. Velkou věcí
(relativně) je uspořádání úspěšné vědecké konference (nejlépe mezinárodní či
světové), vytvoření čísla Zpravodaje, které je se zájmem čteno, atd. Těmi malými
věcmi je každodenní aktivita funkcionářů na jakékoliv hierarchické úrovni a též
naplnění všech práv a povinností řadových členů. Věnujeme však těmto malým
věcem vždy dostatečnou pozornost? Zdaleka ne vždy a to oslabuje či jen
znepříjemňuje vytváření věcí větších. Nemohu se proto o nich nezmínit.
Reprezentativní a uznávané výbory mohou být zvoleny jen tehdy, když se k tomu
vyjádří všichni (mínus něco) členové společnosti. Skutečnost je ovšem taková, že
např. hlasování k navržené kandidátce se vyjádří jen 30 % členů společnosti. Navíc
volit je nejen právo ale i povinnost. Bez přiměřeného finančního zajištění velké věci
uskutečnit nelze. Hlavním zdrojem financí pro činnost společnosti jsou členské
příspěvky. Společnost má 1375 členů. Za rok 1999 zaplatilo příspěvky jen malé
procento. Společnost shromáždila asi 35.000.-Kč, teoretická suma všech příspěvků
by však měla být mnohem vyšší. S tím by se už daly dělat velké věci. Domnívám se,
že příčinou této slabé „příspěvkové morálky“ není výše příspěvku (se 100 Kč jsme
stále společností s nejnižším příspěvkem, a je to často kritizováno), ale to že nad tím
mnozí mávnou rukou i „to je malá věc pozornost nezasluhující“. Ve svém celku jde
ovšem o věc významnou, řekněme velkou. Měli bychom proto tomu věnovat větší
pozornost.
O. Nečas

ZPRÁVY

Zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti v roce 1999
1. Přínos aktivity společnosti pro rozvoj vědy.
V uplynulém roce byla činnost Čs. biologické společnosti zaměřena na
organizaci vědeckých konferencí a symposií. Spektrum její činnosti se dále rozšiřuje i
do oblasti čistě vědeckého i vědecko-organizačního života.
Nejvýznamnější vědeckou akcí v uplynulém roce byla mezinárodní konference
„XV. Biologické dny“ pořádané hlavním výborem ČsBS a Jihočeskou univerzitou.
Biologické dny se uskutečnily v Českých Budějovicích na půdě Biologické fakulty
Jihočeské univerzity 6.-8.9.1999. Ústředním tématem bylo „Nádorová versus
normální buňka“.
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Některé akce byly využity k organizaci veřejných oponentních řízení vnitřních
grantů, brněnská pobočka poskytla prostor pro výměnu informací mezi biologicky
zaměřenými pracovišti v Brně. Mezi prakticky zaměřené akce patří edukační akce
pořádané Českou společností pro ultrazvuk v medicíně a lékařství. Pedagogická
sekce uspořádala dva celostátní semináře, jejichž nedílnou součástí byly
pedagogické problémy (demonstrace videolekcí z cytologie a obecné genetiky,
demonstrace programu PC na tvorbu ověřovacích testů vědomostí pro studenty
gymnázií).
2. Vědecká aktivita.
Hlavní výbor ČsBS ve spolupráci s Biologickou fakultou Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, pobočkami ČsBS v Praze a v Hradci Králové uspořádal 6.8.9.1999 XV. Biologické dny na téma „Nádorová versus normální buňka“ na půdě
Biologické fakulty v Českých Budějovicích za účasti 170 vědeckých pracovníků
z České republiky a Slovenska. Úvod Biologických dnů tvořila již 4. Babákova
přednáška, kterou přednesl prof. Bubeník z Ústavu molekulární genetiky v Praze.
Týkala se experimentálních možností terapie nádorových onemocnění pomocí vakcín
získaných z nádorových buněk. V průběhu Biologických dnů odměnila firma B.M.
COMP práci Mgr. Lubici Adamíkové „Development of a transformation systém for the
micronuclear yeast Dipodascus (Endomyces) magnusii“ finanční částkou 10.000 Kč
pro autorku a 20.000 Kč na nákup chemikálií.
Společnost rozvíjela svou aktivitu v uplynulém roce v 6 pobočkách a 9
celostátních sekcích.
Pobočky
Pobočka v Praze uspořádala seminář „Nové lékařské technologie“ 10.6.1999
za účasti 60 posluchačů. V roce 2000 bude podobná problematika zařazena jako
součást symposia Skelet 2000, jehož je pražská pobočka spolupořadatelem. Kromě
toho se pražská pobočka podílela na organizaci XV. Biologických dnů v září
minulého roku v Českých Budějovicích.
Pobočka v Brně uspořádala 10 přednáškových odpolední, kde bylo
předneseno 36 sdělení s návštěvností 30 posluchačů. Kromě pravidelných měsíčních
schůzí se pobočka podílela s Českou anatomickou společností a morfologickými
pracovišti VŠ na organizaci 1. Moravského morfologického dne 2.6.1999 v Brně (50
posluchačů, 27 referátů). Byla uspořádána slavnostní schůze pobočky k životnímu
jubileu prof. Horkého v listopadu 1999.
Pobočka v Olomouci uspořádala v loňském roce 3 pracovní schůze
s následující náplní: přednáška RNDr. P. Nováčka,CSc. „Mezi kanadskými
eskymáky“ za účasti 13 osob 13.4.1999, přednáška RNDr. V. Divokého „Genové
manipulace v experimentální hematologii“ 26.1.0.1999 za účasti 23 osob, přednáška
prof. RNDr. L. Ebringera, DrSc. „Evoluční význam symbiózy - molekulárně genetické
aspekty“ 15.11.1999 za účasti 200 studentů a 17 učitelů LF.
Pobočka v Hradci Králové zorganizovala v minulém roce 6 přednášek za
účasti 30 posluchačů.
Pobočka v Ostravě neuspořádala v minulém roce žádnou akci.
Pobočka v Pardubicích provedla potřebné kroky k oživení přednáškové
činnosti pro příští rok.
Slovenská biologická společnost - o práci nebyly dodány informace.
Celostátní sekce
Cytogenetická sekce uspořádala „32. výroční konferenci“ cytogenetické sekce
15. -17.9.1999 v Olomouci za účasti 250 genetiků, z toho 21 ze zahraničí Bylo
předneseno 87 ústních sdělení a vystaveno 30 posterů. V listopadu 1999 uspořádala
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sekce pracovní seminář za účasti 40 posluchačů. Dále se 15 členů sekce zúčastnilo
2. Evropské cytogenetické konference ve Vídni 3. - 6.7.1999, kde bylo presentováno
12 sdělení českých cytogenetiků.
Společnost pro mutagenezi zevním prostředím uspořádala v dubnu
minulého roku v Brně „22.pracovní dny“ za účasti 60 osob.
Pedagogická sekce uspořádala 2 celostátní semináře 10.6. v Olomouci, účast
21 posluchačů a 16.12. v Brně, účast 14 posluchačů. Jarní seminář se zabýval
metodikou molekulární genetiky a exkurzí do laboratoří, podzimní byl zaměřen na
ochranu a tvorbu životního prostředí. Součástí obou setkání byly pedagogické
problémy (demonstrace videolekcí z cytologie a obecné genetiky, demonstrace
programu PC na tvorbu ověřovacích testů vědomostí).
Biofyzikální sekce zorganizovala v roce 1999 15 seminářů za účasti našich i
zahraničních vědeckých pracovníků, za průměrné účasti 15 osob. Dále zorganizovala
sekce 3 semináře, na nichž členové jednotlivých pracovních skupin referovali o
řešení grantových projektů, průměrná účast 10 osob. Členové sekce se podíleli na
přípravách dvou mezinárodních konferencí, které proběhnou na biofyzikálním ústavu
AV ČR v červenci 2000.
Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a lékařství uspořádala v loňském
roce 5 edukačních akcí s průměrnou návštěvností 15 posluchačů.
Společnost pro buněčnou biologii uspořádala v roce 1999 tradiční „VII.
Cytoskeletální klub“ 17.-19.3.1999. Konference se zúčastnilo 50 odborných
pracovníků, kteří prezentovali 14 přednášek a 6 posterů. V průběhu konference se
uskutečnila schůze výboru Společnosti buněčné biologie. Společnost je kolektivním
členem ECBO (European Cell biology Organization). Konstituuje se nová společnost
ELSO (European Life Sciences Organization), kam se má soustřeďovat aktivita i
v oblasti buněčné biologie.
3. Ediční činnost.
Jako každoročně se i v minulém roce ediční činnost uskutečňovala formou
interních tisků pro vnitřní potřebu společnosti:
2 čísla Zpravodaje Čs. biologické společnosti vydal hlavní výbor,
1 informační leták pro členy Společnosti buněčné biologie vydala Společnost
pro buněčnou biologii.
Sborník z XV. Biologických dnů vydal hlavní výbor a Jihočeská univerzita.
4. Výhled na rok 2000.
Symposium „Skelet 2000“, 1. pololetí r. 2000, pobočka v Praze.
Přednáškové schůze během roku 2000 s prezentací přehledových referátů a
kratších přednášek nebo dílčích sdělení z různých oblastí biologie, pobočka v Brně.
Symposium „Cytokinematics 2000“, září 2000, pobočka v Hradci Králové.
Přednáškové schůze v průběhu roku 2000, pobočka v Hradci Králové.
„14. evropské kolokvium o cytogenetice domácích zvířat“ 27.- 30.6.2000 v Brně,
v návaznosti na výroční zasedání cytogenetické sekce, cytogenetická sekce.
Pracovní seminář 3.2.2000 v Brně, cytogenetická sekce.
III. hradecký den molekulární genetiky a cytogenetiky 19.4.2000.
Konference „23. pracovní dny“, duben 2000, Brno, Společnost pro mutagenezi
zevním prostředím.
2 celostátní semináře s problematikou zavádění celostátních maturit v průběhu
roku 2000, pedagogická sekce.
Semináře v průběhu roku 2000, biofyzikální sekce.
Kongres „Praktická sonografie“ 14.-15.9.2000 v Olomouci, Společnost pro
ultrazvuk v lékařství a biologii.
4

„Cytoskeletální klub“, seminář o nových poznatcích o cytoskeletu 15.17.3.2000, Vranovská Nová Ves, Společnosti buněčné biologie.
Symposium „Buňka II“ 5.-6.9.2000 v Českých Budějovicích - Jihočeská
univerzita a Čs. biologická společnost.
Pobočky i odborné sekce dále budou pořádat jednotlivé přednášky nebo
přednáškové večery, poskytnou příležitost pro prezentaci zahraničních hostů a budou
spolupracovat
při
organizaci
vědeckých
konferencí
středoškolských
i
vysokoškolských, kde studenti a posluchači budou mít moci publikovat své výsledky.
5. Organizační a administrativní činnost.
Hlavní výbor se v uplynulém roce sešel 24.3. a 6.9., předsednictvo se sešlo
několikrát podle potřeby.
Předseda společnosti pro buněčnou biologii byl koordinátorem soutěže prací
mladých vědeckých pracovníků, kterou vypsala firma Boehringer Mannheim. Vybraná
nejlepší práce byla firmou finančně odměněna. Pro letošní rok je soutěž opět
vypsána.
6. Statistické údaje a závěr.
V Čs. biologické společnosti pracuje 6 poboček v České republice, kde jsou
členové zastoupeni takto: pobočka v Praze 588 členů, pobočka v Brně 596 členů,
v Olomouci 71, v Hradci Králové 48, v Ostravě 34, v Pardubicích 16 členů.
Při hlavním výboru Čs. biologické společnosti pracuje 9 odborných sekcí: sekce
cytogenetická má 150 členů, sekce evoluční 37, Společnost pro mutagenezi zevním
prostředím 115, pedagogická sekce 65, nízké teploty 89, Česká společnost pro
ultrazvuk v biologii a lékařství 185, sekce reprodukční biologie 75, Společnost pro
buněčnou biologii 150 a sekce biofyzikální 130 členů.
Celkem je v Čs. biologické společnosti registrováno 1375 členů.
V Čs. biologické společnosti bylo uspořádáno v roce 1999 51 akcí s účastí
1580 vědeckých pracovníků.
R. Janisch

Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
konané dne 26. 1. 2000 v Brně.
Členové hlavního výboru
Přítomni: prof. O. Nečas, prof. M. Hejtmánek, doc. F. Čiampor,
Janisch, prof. S. Čech, doc. J. Reischig, prof. A. Svoboda, doc. J. Berger
Omluveni: prof. M. Červinka, prof. K. Beneš
Nepřítomni: prof. V. Srb, prof. I. Kalina, Dr. P. Folk
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni: prof. Hejtmánek, Dr. Oltová, Dr. Vrána

prof. R.

Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
1. Návrhy poboček a sekcí na členy nového hlavního výboru ČsBS, 7 - 20 jmen do
konce února - odpovídají předsedové poboček a sekcí.
2. Kandidátku hlavního výboru odeslat s jarním číslem Zpravodaje - odpovídá prof.
Janisch.
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3. Výsledky korespondenčních voleb oznámit na valném shromáždění ČsBS odpovídá prof. Janisch.
4. Rozhodnout vhodné místo a datum konání valného shromáždění při některé
z akcí ČsBS - odpovídá předsednictvo hlavního výboru.
5. Upřesnit tématiku XVI. Biologických dnů, dohodnout možnosti a místo konání
Biologických dnů v Olomouci - odpovídá prof. Hejtmánek.
6. Pořadatelé akcí s nárokovanou dotací AV ČR podají v nejkratší době finanční
rozvahu akcí hlavnímu výboru - odpovídají pořadatelé akcí.
7. Zařadit jednání o výši členského příspěvku na valné shromáždění - odpovídá prof.
Janisch.
8. Výroční zpráva ČsBS bude doplněna a odeslána 28.1.2000 Radě vědeckých
společností - odpovídá prof. Janisch.
9. Sekce reprodukční biologie a evoluční biologie budou kontaktovány ohledně své
další činnosti - odpovídá prof. Janisch.
10.Průběžně zasílat blahopřejné dopisy jubilujícím členům ČsBS od 60. narozenin v
pětiletých intervalech výše.
***
Schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. Nečas,
přivítal přítomné, popřál všem v roce 2000 mnoho zdaru.
Protože k zápisu ze dne 6.9.1999 nebyly žádné připomínky, byl bez výhrad
schválen. Prof. Nečas úvodem popřál jménem hlavního výboru k životnímu jubileu
prof. Svobodovi a prof. Čechovi. Před několika dny byli při příležitosti životního
jubilea oceněni na slavnostní schůzi brněnské pobočky ČsBS pamětní medailí J. E.
Purkyně vydanou k 200. výročí jeho narození.
1. Příprava voleb hlavního výboru.
V roce 2000 končí tříleté volební období hlavního výboru, proto v této
souvislosti požádal prof. Janisch představitele poboček a sekcí, aby podali své
návrhy v počtu 7 - 20 jmen na členy hlavního výboru do konce února t.r. Návrhy
shromáždí volební komise (doc. Gabriel, doc. Kleinwächter, I. Tačová), svého
předsedu zvolí volební komise sama. Podle početního zastoupení jednotlivých jmen
sestaví volební komise definitivní kandidátku. Kandidátka bude distribuována
v jarním čísle Zpravodaje všem členům a bude sloužit jako volební lístek. Výsledky
korespondenčních voleb oznámí předseda volební komise na valném shromáždění,
informace o výsledcích korespondenčních voleb bude publikována rovněž v
podzimním čísle Zpravodaje ČsBS.
2. Příprava valného shromáždění Čs. biologické společnosti
Řádné valné shromáždění, kde budou zveřejněny výsledky voleb a bude
projednána výše členského příspěvku, který je nízký a je kritizován Radou vědeckých
společností, by mělo být uspořádáno při příležitosti konání některé větší akce
společnosti, tím by byla zaručena vyšší účast. Nabízí se výroční shromáždění
cytogenetické sekce koncem června v Brně nebo symposium „Buňka II“ začátkem
září v Českých Budějovicích, které svou tématikou navazuje na XV. Biologické dny a
výroční shromáždění cytogenetické sekce s mezinárodní účastí v Brně. Po diskusi
rozhodl hlavní výbor ponechat uspořádání valného shromáždění při jedné z těchto
akcí v pravomoci předsednictva hlavního výboru.
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3. Zpráva předsedy
a) Příprava XVI. Biologických dnů
Protože od XV. Biologických dnů uplynulo více než půl roku, upozornil prof.
Nečas na nutnost zamyslet se nad uspořádáním XVI. Biologických dnů v roce 2001.
Byly nastíněny dvě verze tématiky Biologických dnů. První verzí, kterou předložil
prof. Hejtmánek, bylo ponechat prostor prezentaci všem odborným sekcím ČsBS,
uspořádat v podstatě multidisciplinární sympozium. Druhou verzí tématiky
Biologických dnů byla „Biologická determinace v dění lidské společnosti“ předložená
prof. Nečasem. Předběžně bylo dohodnuto uspořádat XVI. Biologické dny
v Olomouci, prof. Hejtmánek přislíbil prokonzultovat možnosti konání Biologických
dnů na půdě olomoucké univerzity s jejími představiteli, souhlas či výhrady k tématice
a výsledky jednání oznámí co nejdříve předsedovi společnosti.
b) Informace z Rady vědeckých společností
ČsBS podala v listopadu minulého roku žádost o finanční dotaci ze státního
rozpočtu o 300.000 Kč pro rok 2000 na základě požadavků poboček a sekcí jako
příspěvek k uspořádání větších akcí: „Cytokinematics 2000“ - 100.000 Kč - pobočka
v Hradci Králové, „Mezinárodní kolokvium cytogenetické sekce“ - 50.000 Kč, „23.
pracovní dny pro mutagenezi zevním prostředím“ - 15.000 Kč, „Praktická sonografie“
- 100.000 Kč, - Společnost pro ultrazvuk v biologii a lékařství, Zpravodaj - 35.000 Kč.
Prof. Nečas, který se účastnil dne 24.1. t.r. schůze Rady vědeckých společností
informoval přítomné, že dotace byla zkrácena na 190.000 Kč. Prof. Nečas vyzval
organizátory akcí k předložení finanční rozvahy akcí v nejkratší době na sekretariát
hlavního výboru, aby bylo možno celkovou přidělenou částku na základě těchto
rozpočtů přerozdělit. V této souvislosti zdůraznil prof. Janisch nutnost pro každou
větší plánovanou akci konzultovat podrobný rozpočet s účetní P. Skusilovou (dotace,
sponzoři, čerpání, náklady). Dále vyzval prof. Janisch přítomné, aby v rámci svých
možností kontaktovali různé firmy s nabídkou kolektivního členství v ČsBS, které by
firmám zajišťovalo bezplatnou prezentaci na všech akcích ČsBS a inzertní stránku ve
Zpravodaji.
Dále upozornil prof. Nečas na stále palčivou otázku placení členských
příspěvků, nízká částka členského příspěvku 100 Kč byla kritizována i Radou
vědeckých společností, výší členského příspěvku je zčásti podmíněna i výše státní
dotace. Na schůzi hlavního výboru byl předložen přehled plateb členských příspěvků.
Z celkového počtu 1375 členů zaplatilo pouze 21%, t.j. 30.000 Kč. Po rozpravě byl
přijat návrh dočasně tolerovat výši dlužné částky do 3 roků a výši členského
příspěvku podle stanov ponechat na rozhodnutí valného shromáždění. Dále bylo
doporučeno nadále pokračovat ve zvýhodňování členů ČsBS a studentů při pořádání
akcí.
c) Materiál z Rady vlády
Prof. Nečas seznámil přítomné s přípisem „Národní politika výzkumu a vývoje
České republiky“. Tento materiál poskytuje informace institucím a organizacím a je
rovněž souborem informací pro orgány EU. Hlavní výbor vzal informace na vědomí.
4. Zpráva vědeckého tajemníka
a) Výroční zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti
Prof. Janisch předložil výroční zprávu ČsBS za rok 1999, vypracovanou na
podkladě zpráv dodaných pobočkami a sekcemi. Výroční zprávu schválil hlavní výbor
s tím, že bude doplněna několika údaji, které nebyly k disposici při zpracovávání
zprávy a bude odeslána v termínu 28.1.2000 Radě vědeckých společností. Všichni
členové ČsBS budou se zněním výroční zprávy seznámeni prostřednictvím
nejbližšího čísla Zpravodaje a na www stránce ČsBS.
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b) Přehled činnosti odborných sekcí
Prof. Janisch sdělil, že byl vypracován přehled akcí pořádaných pobočkami a
sekcemi, k nahlédnutí byl k disposici všem přítomným představitelům poboček a
sekcí i členům hlavního výboru. Po diskusi bylo konstatováno, že sekce reprodukční
biologie a sekce evoluční biologie nevyvíjely již po 3 roky vůbec žádnou činnost,
existují tedy pouze formálně a podle stanov, pokud sekce nevykazuje po 2 roky
žádnou aktivitu, zaniká. Hlavní výbor doporučil, aby vědecký tajemník ještě jednou
tyto dvě sekce písemně kontaktoval a podle odpovědi, nebo i bez ní, protože i to je
odpověď, podal valnému shromáždění návrh na ukončení existence těchto sekcí.
5. Jubilanti v roce 2000
Jako každoročně byl sestaven seznam jubilantů, kteří podle svých zásluh
budou při příležitosti životních jubileí oceněni blahopřejným dopisem, diplomem
čestného uznání nebo čestným členstvím. Na udělení čestného členství byl navržen
prof. MUDr. Karel Smetana DrSc. z Prahy. Blahopřejný dopis bude průběžně
odesílán všem jubilantům v pětiletých intervalech počínaje výročím 60 narozenin.
6. Různé
Prof. Nečas zdůraznil nutnost v příštích volbách zvolit účelově hospodáře
společnosti, tím není myšleno, aby se věnoval účetnictví, ale aby odňal práci
předsedovi a vědeckému tajemníkovi při řešení hospodářských problémů. Hospodář
společnosti by měl z titulu své funkce rovněž zajišťovat kontakt s firmami,
zabezpečovat sponzory aj.
Prof. Janisch informoval, že 9.-14. června t.r. bude v Brně uspořádán „XII.
Evropský kongres elektronové mikroskopie“, přihlášeno 1600 zájemců.
Doc. Berger sdělil, že v září bude 5.-6.9.2000 v Budějovicích uskutečněno
symposium „Buňka II“ (s buněčnou tématikou), členové Čs. biologické společnosti a
studenti budou zvýhodněni, přihlášeno je zatím asi 200 osob.
Prof. Nečas poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, zvláště
mimobrněnským a schůzi hlavního výboru ukončil.
Zapsala: Iva Tačová

R. Janisch,
vědecký tajemník

Tabelární přehled aktivity poboček a sekcí Čs.Biologické společnosti
v letech 1997-99
POBOČKA
rok
Praha
Brno
Olomouc
Hradec Králové
Ostrava
Pardubice

účast na HV
97

98
2
2
2
2
1

malé akce

99
1
1
1
1
1

97
2
1
1
2
2

98

velké akce
99

97

98
1

11
3
10

8

11
3
10

10
3
6

99
1

počet
členů
99
588
596
71
48
31
16

SEKCE
rok
Sekce cytogen.
Sekce evoluční biol.
Spol. pro mutagen.
Pedagogická sekce
Sekce biol. níz.teplot
Č. spol. pro ultrazvuk
Sekce reprod. biol.
Spol. pro buněč. biol.
Sekce biofyzikální
Hlavní výbor

účast na HV

malé akce

97

98

99

97

2

1

1

1

2
1
1
1
1
1

1

98

99
1

1
1
1

1
1

1
1
1

velké akce počet
ediční
členů
činnost
97 98 99
99
97 98 99
1

1

1

1
2
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

3

20

19

15

1

159
37
115
65
89
185
75
150 1
130 1
2

2
1
2

malé akce = přednáškové večery a schůze, půldenní semináře, jednotlivé přednášky
velké akce = minimálně jednodenní

Pokroky světelné mikroskopie a 3D analýza obrazu
Stalo se již tradicí, že se každoročně v říjnu schází zájemci o světelnou
mikroskopii na LF UK v Plzni. Přesněji na biologickém ústavu této fakulty, kde se
také nachází Referenční pracoviště optické mikroskopie firmy OLYMPUS.
Loňské setkání mělo velice atraktivní program, neboť bylo podpořeno kromě
sponzora (firmou OLYMPUS C&S s.r.o.) i grantem FR VŠ č. H1382/1999, z jehož
přispění mohla být v ČR poprvé prezentována 3D analýza mikroskopických objektů
s využitím software Imaris 3.0 firmy Bitplane AG. Tento produkt představil na závěr
dopoledního přednáškového bloku Dr. T. Jendrulek.
Přednášky přednesli, jak už je v Plzni zvykem pouze zvaní přednášející.
Doc.Ing. M. Druckmüller, CSc. přednesl přednášku na téma: Nové možnosti
matematických metod zpracování obrazu ve světelné mikroskopii. V příspěvku se
neopomněl zmínit ani o nové možnosti zobrazování nerovných povrchů a také
vysvětlil, jak lze vidět objekty při velmi slabém osvětlení nebo s téměř neznatelnou
fluorescencí pomocí systému umožňujícího registrovat jednotlivé odražené fotony.
V odpolední části pak předvedl možnosti softwarového systému ACC 3.0.
Dále poprvé se na našich setkáních představila RNDr. E. Dráberová, CSc.
s přednáškou na téma: Moderní metody přípravy vzorků pro pozorování cytoskeletu
ve fluorescenční mikroskopii. Její přednáška mimo jiné obsahovala i celou řadu rad
a návodů jak lze v současné době pomocí fluorescenční mikroskopie detekovat
nejrůznější cytoskeletární struktury. Zabývala se zejména kombinacemi přímé a
nepřímé fluorescence. Své výsledky dokumentovala řadou špičkových snímků. V
diskusi pak mnoha zájemcům poradila, jak zvládnout různé fluorescenční metody.
Vysoce aktuální byl příspěvek Ing. I. Lukeše, CSc. a Ing. J. Čerepjuka na téma:
Digitální fotografie a její aplikace. Zároveň také představili nejrůznější produkty firmy
OLYMPUS především s oblasti digitální mikrofotografie. Všechny jimi zmiňované
produkty byly účastníkům odpoledního bloku prakticky předvedeny.
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V pořadí poslední přednáška RNDr. T. Jendrulka byla, jak jsem se již v úvodu
zmínil na téma: Využití systému 3D analýzy obrazu ve světelné mikroskopii.
Přednáška měla značnou odezvu, a protože nebylo v možnostech pořadatele
umožnit všem zájemcům o 3D analýzu blíže se s ní prakticky seznámit zveme Vás
tímto na další setkání v tomto roce. Téma semináře bude: Možnosti 3D analýzy
v konfokální mikroskopii. Termín je již stanoven na čtvrtek 19. října 2000 na
biologickém ústavu LF UK v Plzni.
Děkuji touto formou sponzorovi, přednášejícím a všem účastníkům za pěknou
atmosféru setkání, která vyvrcholila posezením v plzeňském pivovaru.
Josef Reischig

VIII. Cytoskeletální klub
Ve dnech 15. – 17. 3. 2000 se konal VIII. Cytoskeletální klub ve Vranovské Vsi
u Znojma. Spolu se Sekcí biologie buňky ČsBS bylo letos pořádající organizací
Oddělení biologie cytoskeletu Ústavu molekulární genetiky AVČR.
Letos probíhal seminář za mezinárodní účasti a první čtyři příspěvky byly
předneseny v angličtině. Zahraničními přednášejícími byli Dr. Friedrych Propst
z vídeňské univerzity, zabývající se s mikrotubuly asociovaným proteinem MAP1B a
Konrad Bohm z Inst. Mol. Biotechnology z Jeny, jehož tématem je molekulový motor
kinesin. Celý seminář probíhal v mladém duchu. O tom svědčila spousta nových tváří
a s tím související potřeba zavést jmenovky, abychom se vůbec poznali. Také
množství posterů předčilo předchozí semináře, proto byly vystaveny ve dvou
etapách. Množství účastníků i výsledky prezentované na semináři svědčí o stále
vzrůstajícím aktivním zájmu o cytoskelet.
Iva Slaninová

Digitální zobrazování v biologii a medicíně
14. března se v Českých Budějovicích na zdejší Biologické fakultě Jihočeské
univerzity konala konference s názvem Digitální zobrazování v biologii a medicíně.
Pořádající institucí byla Laboratoř digitálního zobrazování v entomologii BF JU a
Entomologický ústav AV ČR a hlavní tíha všech organizačních starostí spočívala na
Dr. Františku Weydovi, CSc., který se vynikajícím způsobem zhostil náročné funkce
hlavního organizátora. Cílem konference bylo reflektovat bouřlivý vývoj v oblasti
digitálních zobrazovacích technologií během posledních let. Digitální technika
proniká do mikroskopie takřka raketovým tempem. V experimentální i klinické praxi
se dnes setkávám s pojmy jako digitální kamera, digitální fotoaparát, chlazená
digitální CCD kamera, zesilovač obrazu, hardwarové i softwarové obrazové
procesory aj. Proto se organizátoři konference snažili dát odborné veřejnosti,
zastoupené pracovníky z biologických oborů i medicíny, přehled o výhodách, které
digitální technika nabízí oproti klasickým metodám fotografie a optiky.
Úvodní přednáška doc. Druckmüllera z Brna, který zastupoval firmo SoFo,
nastínila problematiku práce s digitálním obrazem. Vysvětlil možnosti zvýšení
kontrastu, význam 12 a 16 bitových obrazových formátů. Názorná byla ukázka
metody zvýrazňování kontrastu u vybraných struktur metodou ACC (Adaptive
Contrast Control) na obrázcích prvoků paramecií (trepek) získaných z konfokálního
mikroskopu. Doc. MUDr. Dušková poté přítomné seznámila s využitím digitální
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techniky na patologickém pracovišti. Doc. MUDr. Míšek zaujal přednáškou o
trojrozměných počítačových rekonstrukcích mikroskopických objektů. Ty se dají
modelovat na počítači jako 3D objekty a lze je otáčet, měřit, přesunovat a hlavně
prohlížet ze všech stran. Ing. Mikeš zastupující firmu Laboratory Imaging hovořil o
možnostech, které dává poslední verze softwaru pro analýzu obrazu Lucia. Zvláště
vyzdvihl spolupráci tohoto softwaru s digitálními kamerami pro fluorescenci a
klasickou optickou mikroskopii. Odborná veřejnost byla seznámena s pokroky na poli
konfokální mikroskopie, možnostmi dekonvoluce digitálního obrazu, aplikacemi
digitální techniky v elektronové mikroskopii, formáty používanými pro digitální
obrazová data, řadou zajímavých technických zařízení a dalšími novinkami.
Paralelně s probíhajícími přednáškami byly vystavovány postery, jejichž témata
sahala od biologických experimentů s využitím digitální techniky přes popis
hardwarových aparatur až po softwarové aplikace užívané v biologické a lékařské
praxi.
Firmy sponzorující tuto konferenci předváděly digitální techniku. K vidění a
vyzkoušení byly např. digitální kamery, fotoaparáty nebo software pro zpracování
obrazu. Každý účastník dostal tašku informačních a reklamních materiálů. Každý
účastník obdržel CD, na němž byla v elektronické verzi abstrakta přednášek,
výzkumné projekty, nabídky firem a především mnoho obrázků.
Zvláštním bodem konference byla výstava fotografií pořízených digitální cestou.
Byly zde nové fotografie mikroskopických objektů, včetně velkých plakátových
zvětšenin vyhotovených speciálně pro výstavní účely. Výstava fotografií byla
pořadateli ohodnocena a první cena byla udělena doc. Reischigovi z Plzně za
snímek dělícího se prvoka Paramecium pořízeného konfokálním mikroskopem
Fluoview Olympus.
Účastníci konference se rozjeli domů plni nových dojmů. Příští rok plánují
pořadatelé konferenci zopakovat tentokrát s mezinárodní účastí.
Zdeněk Moravčík
INFORMACE

Společná cena společnosti B.M. - COMP. a Čs. biologické
společnosti v oboru patologie buňky a molekulární biologie.
Cena je periodickou veřejnou soutěží, jejímž cílem je motivovat vědecké
pracovníky a tím přispět k rozvoji výše uvedených oborů v České a Slovenské
republice. Vítězi bude umožněn bezplatný odběr spotřebního materiálu v hodnotě
20 000,- na základě vlastního výběru z katalogu společnosti Boehringer Mannheim Biochemicals, a dále obdrží 10 000,- Kč pro soukromou spotřebu.
Státní občanství a místo vzniku navržené studie
Kandidát musí být občanem České (či Slovenské) republiky (kooperace se
zahraničním pracovištěm je možná). Přihlásit se mohou i cizí státní příslušníci s
legálním dlouhodobým pobytem na území jednoho z obou států, pokud navržená
práce vznikla na některém z pracovišť (Akademie věd, vysoké školy, resortní i
soukromá pracoviště) v ČR či SR.
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Charakteristika uchazeče a věkový limit
Cena je určena pro pregraduální a postgraduální studenty, mladé vědecké
pracovníky a vysokoškolské učitele. V roce přihlášení do soutěže nesmí věk
uchazeče překročit 30 let.
Práce navržené k ocenění
K ocenění mohou být navrženy diplomové práce, disertační práce a práce
veřejně publikované. V případě publikace s více autory musí být uchazeč prvním z
autorů a musí předložit písemný souhlas ostatních spoluautorů včetně cizinců.
Přihláška do soutěže
h Krátký pracovní životopis obsahující datum narození, dosažené vzdělání,
pracoviště (včetně adresy, telefonu, faxu a případně e-mailu) a vědecké zaměření.
h Jeden výtisk navržené studie se všemi výše uvedenými náležitostmi. Do
soutěže lze přihlásit diplomovou či disertační práci obhájenou, u tištěných publikací
vročenou v roce přihlášení do soutěže, nebo v roce předcházejícím.
h Životopis spolu s příslušnou studií musí být zaslán na adresu Hlavního
výboru Čs. biologické společnosti, Joštova 10, 66243 Brno, a to do 20. 12.
příslušného kalendářního roku.
Výběrové řízení a porota
Výběrové řízení proběhne do 30.4. následujícího kalendářního roku. Každá
práce bude hodnocena nezávislým oponentem, určeným výborem ČsBS. Přihlášení
účastníci budou o výsledku soutěže písemně informováni. Cenu vítěz převezme na
některé konferenci konané pod záštitou ČsBS. Cena musí být osobně převzata v
roce jejího vyhlášení.
RNDr. Jan Továrek
za B. M. - COMP s.r.o.

Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.
za Čs. biologickou společnost

Buňky II
Jak jsme informovali již v loňském Zpravodaji, proběhne v Českých
Budějovicích ve dnech 5. a 6. září 2000 konference věnovaná buněčné biologii
Buňky II. Akce tematicky navazuje na XV. Biologické dny.
Zahajovací přednášku přednese Prof. K. Smetana z ÚHKT Praha a BCM
Houston (Nucleoli in Not-Neoplastic and Malignant Cells). Plenární přednášky
prosloví Prof. R. Janisch z Lékařské fakulty MU Brno (Cytoskeleton - Its Role in the
Life of Protozoa), Doc. J. Vávrová z Vojenské akademie JEP Hradec Králové
(Therapeutic Induction of Programmed Cell Death), Dr. D. Štys z Biologické fakulty
JU Č. Budějovice (Biomembranes, Protein-Lipid Interactions) a Prof. G. Vollmer z
Technische Universität Dresden (Cellular Functions and Molecular Mechanisms of
Action of Xeno- and Phytoestrogens).
Jednacím jazykem je angličtina, čeština a slovenština; organizátoři
předpokládají, že přednáška bude proslovena v jazyce, v němž bude název
přednášky uveden na přihlášce a s přihlédnutím k tomu sestaví i program.
S výjimkou plenárních přenášek je plánováno na ústní sdělení 10 minut. Pro postery
budou k dispozici nástěnky 80x100 cm.. Společenský večer bude 5. září.od 20.00.
Termín pro zaslání anglicky psaných souhrnů (na disketě + hardcopy, jedna
strana A5 = asi 2000 písmen) do připravovaného knižního vydání je 30. duben 2000.
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Podrobnější instrukce pro zpracování souhrnu a další informace lze získat na
website http://www.bf.jcu.cz/veda/konf/bunky2.htm nebo na adrese berger@jcu.cz.
Josef Berger
VÝROČÍ

Gratulace předsedovi společnosti
Je vždy milé a příjemné soustředit se v myšlenkách a vzpomínkách při
příležitosti životního jubilea na osobnost ve vědeckém světě váženou a známou.
V tomto případě je to příležitost mimořádná, neboť jde člověka nám blízkého, našeho
dlouholetého učitele a předsedy naší společnosti prof. MUDr. Oldřicha Nečase, DrSc.
Účelem tohoto krátkého příspěvku není předložit čtenářům Zpravodaje podrobný
výčet všech zásluh jubilanta na půdě Čs. biologické společnosti, v oblasti
pedagogické při výchově nových lékařů a vědeckých pracovníků a na poli vědy
především v oboru buněčné biologie, kde svou bohatou experimentální činností na
modelu kvasinkových protoplastů přispěl k podrobnějšímu poznání buněčné
morfogeneze, úlohy buněčných povrchů v morfogenezi a v poslední době i v roli
cytoskeletu v základních životních procesech buňky. Všichni, co profesora Nečase
dobře známe, víme, že v české vědě je přední osobností nejen v biologii buňky, ale
rádi posloucháme i jeho úvahy zaměřené na filozofické problémy biologie a je
potěšením účastnit se diskusí, při kterých on hovoří o otázkách teoretické biologie,
systémového přístupu v biologii nebo o obecných principech didaktiky. Nebudu zde
podrobně zmiňovat rozsáhlou publikační činnost, ale připomenu alespoň, že je
potěšitelné a v určitém smyslu i symbolické, když právě ve dnech, kdy slaví své 75leté životní jubileum, vychází již 6. vydání jeho vysokoškolské učebnice Biologie
určené sice pro studenty lékařské fakulty, ale používané v nejširší studentské a
vědecké veřejnosti zaměřené na živou přírodu.
Věřím, že mohu nejen za sebe, ale za všechny členy biologické společnosti a
jeho přátele vyslovit na tomto místě prof. Nečasovi upřímné a srdečné blahopřání ke
všem dosaženým úspěchům a do dalších let popřát pevné zdraví, mnoho dalších
radostí z objevování dosud nepoznaného, hodně dalších příležitostí pro zajímavé
diskuse a v neposlední řadě i příjemné chvíle ve svém domácím prostředí, na své
zahradě a mezi svými nejbližšími.
Roman Janisch

K životnímu jubileu profesora MUDr. Augustina Svobody, CSc.
První letošní slavnostní pracovní odpoledne brněnské pobočky ČsBS, za
spoluúčasti BÚ LF MU a Hlavního výboru ČsBS, bylo uspořádáno na počest
šedesátých narozenin prof. MUDr. Augustina Svobody,CSc., přednosty Biologického
ústavu lékařské fakulty MU v Brně. Vedle blahopřání se mu dostalo ocenění za
nejrůznější úseky jeho rozsáhlé činnosti. Pamětní medaili lékařské fakulty mu za
vědeckou, pedagogickou a organizační práci předal prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,
děkan fakulty. Za činnost v Akademických senátech LF a MU ocenil jubilanta
předseda Akademického senátu prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.. Blahopřála mu
řada představitelů příbuzných oborů a jeho přátelé. Mezi gratulacemi nechybělo
ocenění práce jubilanta v ČsBS. Předseda Hlavního výboru prof. MUDr. Oldřich
Nečas, DrSc. při předávání Pamětní medaile společnosti vysoce ocenil jubilantovu
činnost v této oblasti. Prof. Svoboda, člen naší společnosti od studentských let a
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současný člen jejího Hlavního výboru, se především zasloužil o rozvoj sekce
Buněčné biologie ČsBS. V době specializace činnosti biologů a diferenciace
nejrůznějších specializovaných sekcí společnosti se tak vytvořila sjednocující báze
pro vědce, jejichž práce se z jakéhokoliv aspektu dotýká základní jednotky života buňky. Dlouhá léta již stojí v čele této sekce.
Jeho odbornou specializací je studium cytoskeletu na buněčné a molekulární
úrovni, studium dynamiky cytoskeletu, jeho regulace a vztahů k buněčným
strukturám, např. k buněčnému exoskeletu, k buněčným mating procesům aj. Ve
svém výukovém oboru prohloubil obsahovou a didaktickou náplň a modernizaci jeho
realizace. Podílí se na organizační a koncepční práci v rozmanitých úsecích odborné
i veřejné činnosti v komisích, v nevládních nadacích, v časopisech,
postdoktorandském studiu atd. Je znám svoji snahou pomáhat jak studentům tak i
kolegům a to nejen v České či Slovenské republice. Za dlouholetou spolupráci
s maďarskými biology byl oceněn titulem „Doctor honoris causa Attila Jozef
University“ v Szegedu.
Při tom zůstal jubilant skromným a přátelským člověkem. Řada vlastností se mu
dostala do vínku v prostém, ale láskyplném prostředí rodiny na Slovácku, kde se
narodil. Na jedné straně houževnatost a vůle „přijít věci na kloub“, na straně druhé
slovácká bodrost, srdečná otevřenost a rozšafnost. Snad proto ho mají lidé rádi. A on
jim to oplácí. Kdo ví, kde bere ještě čas a vytrvalost k laskavému přístupu ke své
rodině, ke své celoživotní partnerce Violce, svým třem dětem a devíti vnoučatům.
Bylo milé slyšet jeho skromná slova, kterými děkoval za četná blahopřání na
zmíněném slavnostním pracovním odpoledni. Vyznal se ze své lásky k vědeckému
bádání a pedagogickému působení: „Poznávat a poznané předávat je důležitou
komponentou štěstí člověka.“ Přejme mu tedy nadále hojnost tohoto životního štěstí
a k tomu pevné zdraví, pohodu a další úspěchy. Vždyť šedesátka v životě člověka,
jakým je prof. Svoboda, je jen časovým bodem v dalším produktivním životě.
Miroslav Gabriel

Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., šedesátiletý
14. 1. 2000 se dožil uprostřed činorodé práce a plánů 60ti let prof. MUDr. RNDr.
Svatopluk Čech, DrSc., dlouholetý a významný pracovník Ústavu histologie a
embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Narodil se v Josefově u
Hodonína, kde r. 1957 maturoval na 11-leté střední škole. V témže roce úspěšně
složil přijímací pohovor na lékařskou fakultu MU, byl přijat ke studiu všeobecného
lékařství, které ukončil r. 1963.
Pro jubilanta je charakteristická téměř živelná touha po odhalování neznámých
řešení sporných otázek a problémů, pro které je zapotřebí nejdříve vytipovat vhodné
modely a postupy, tyto standardizovat a přivést je k reprodukovatelnosti. Ještě jako
student poznal, že uvedené dokáže realizovat pouze na teoretickém ústavu v rámci
základního výzkumu. Začal pracovat na ústavu histologie a embryologie na
doporučení prof. Karla Mazance, který dokázal odkrýt jeho kvality, byl ještě jako
student 3. ročníku přijat do funkce asistenta. Po ukončení studia procházel všemi
pedagogickými a vědeckými stupni od asistenta až po profesora a DrSc. Externě
vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU, kde získal doktorát přírodních věd v oboru
obecná zoologie (1975).
Pracovitost, hluboký zájem, píle, svědomitost, soustavnost, schopnost dovést
započatou věc do konce, preciznost, vynikající vědomosti, skvělá paměť - vše vedlo
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k tomu, že se prof. Čech vypracoval v uznávaného odborníka oboru histologie a
embryologie. Vědecká práce a aktivita jubilanta souvisela vždy s řešením
obecnějších medicínských otázek. Tuto pečeť nesou Čechovy práce o inervaci
cévního řečiště plic u savců, v nichž jako jeden z prvních poukázal na existenci
druhových a regionálních rozdílů v inervaci plicních tepen. Podobně tomu bylo i
v případě reprodukčně biologických studií, v nichž se věnoval metabolickému obratu
zásobních látek v oocytech, oplozených vajíčkách a rýhujících se zárodcích savců,
včetně člověka. Řadu studií, ať již sám nebo ve spolupráci, věnoval prof. Čech
zmapování cytomorfologických projevů atrézie ovariálních folikulů člověka a
mikromorfologii a cytochemii epitelu lidských vejcovodů ve fázi fertility a během
menopauzy. V posledních letech je v popředí Čechova zájmu ultrastruktura,
histochemie a cytochemie rohovky, řasnatého tělíska a čočky. Výsledky vědecké
práce prof. Čecha jsou uloženy ve více než 140 přednáškách (v zahraničí 36) a 130
publikacích, včetně autorského podílu na 3 monografiích.
Jeho přístup k plnění pedagogických povinností lze hodnotit jako příkladný.
V prvních letech působení na ústavu koncepčně pečoval o ústavní sbírku preparátů
a diatéku, přes 2 desítky let obsahově a organizačně odpovídal za praktická cvičení a
vybavení mikroskopického sálu studijními pomůckami. Již na konci 60. let inicioval
zavedení vědomostních i preparátových testů do výuky, podílel se na přípravě i
vlastní realizaci velmi užitečné pomůcky pro praktická cvičení, kterou je Atlas
elektronově mikroskopických snímků aj. Kromě vedení přednášek a praktických
cvičení jako examinátor vyzkoušel stovky mediků a bakalářů, v posledních letech
vede a odpovídá za výuku zahraničních posluchačů. Autorsky a redakčně se podílel
na sepsání 23 titulů skript a jedné celostátní učebnice. Od r. 1968 vyučuje histologii a
histologickou techniku na SZŠ Lipová 18 v Brně.
Prof. Čecha se aktivně zapojil i do organizační práce, vědecké výchovy i
spolkové činnosti. Zastával funkci odpovědného řešitele dílčích úkolů, působil jako
školitel kandidátských prací a PVS a školitel prací SVOČ. Podílel se na organizaci 6
kongresů a jedné desítky symposií. Vypracoval dvě desítky oponentských posudků
kandidátských, doktorských, habilitačních prací a prací k profesorským řízením, dále
přes 50 recenzí vědeckých publikací pro různé časopisy a přes dvě desítky posudků
závěrečných zpráv a grantových přihlášek aj. Působil v komisích pro obhajoby
kandidátských prací z oboru anatomie, histologie a embryologie (Brno, Olomouc,
Bratislava), v současnosti je členem oborové komise pro histologii a embryologii. Od
roku 1999 je členem akreditační subkomise pro akreditaci ústavů SAV pro lékařské
vědy a členem sedmi odborných společností. V Československé biologické
společnosti zastává funkci člena hlavního výboru a v brněnské pobočce nejdříve jako
vědecký sekretář, od r. 1990 jako předseda, organizuje její vědecký život.
Načrtnutý obraz by nebyl úplný bez zmínky o dvou velkých zálibách prof. Čecha
- hudbě a výtvarném umění a knihách. Patří k pravidelným abonentům hudebních
cyklů filharmonie, sleduje kulturní dění a výstavy, zajímá se o historii Brna (zvláště
moderní) atd. Zvláštní zmínku zasluhuje jubilantova knihovna - rozsahem podobná
(ale větší) než leckterá knihovna ústavní, kterou neustále doplňuje novými, pečlivě a
s hlubokou znalostí věci vybranými svazky. Bylo by možno vypočítávat i další
jubilantovy vlastnosti a psát v superlativech. Chtěl bych však skončit a proto
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uzavírám jménem všech spolupracovníků: přejeme Ti pouze vše to dobré, co život
přináší a přinese i v dalších, doufáme, mnohých letech. Ad multos annos!
Drahomír Horký

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
V letošním roce se dožívá známý buněčný biolog Prof. Smetana 70 let. Narodil
se 28. října 1930 v Praze, vystudoval medicínu na Univerzitě Karlově, kde po
promoci v roce 1955 nastoupil jako asistent v Histologickém ústavu. V roce 1962
přešel do Laboratoře pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání (později Ústav
experimentální medicíny ČSAV), působil tam jako vědecký pracovník a vedoucí
Oddělení pro cytologii a krevní morfologii. Od roku 1984 pracuje v Ústavu
hematologie a krevní transfúze, dříve ředitel, později vedoucí laboratoře cytologie a
elektronové mikroskopie. V letech 1985 až 1993 působil jako vedoucí Subkatedry
hematologie a krevní transfusní medicíny Institutu pro další vzdělávání ve
zdravotnictví. Od roku 2000 též přednáší pokročilou hematologii na Biologické fakultě
Jihočeské univerzity. Od roku 1962 souběžně pracuje na katedře farmakologie
Baylor College of Medicine v Houstonu (Texas), a to postupně jako výzkumný
pracovník, visiting associate professor, professor a adjunct professor.
Skutečnost, že Prof. Smetana významně přispěl k rozvoji soudobé buněčné
biologie svými studiemi o jadérku, se lze dočíst i v českých a mnoha zahraničních
encyklopediích. To dokládá více než 250 vědeckých prací (bez abstrakt), jejichž je
autorem a spoluautorem, 6 monografických kapitol ve vědeckých monografiích v
mezinárodních edicích, 6 kapitol v učebnicích biomedicíny a světově proslulá
monografie The Nucleolus (spolu s prof. H. Bushem). Rozsáhlý je i citační ohlas
prací, které publikoval. Přestože je obecně známa světová proslulost Prof. Smetany,
u nás je méně známou skutečností, že byl jeden čas dokonce na seznamu
významných světových vědců, z nichž byli vybíráni nositelé Nobelovy ceny.
Prof. Smetana mnohokráte předsedal na různých vědeckých konferencích, byl
pozván na mnoho kongresů. Minimálně jeden odstavec by zabral výčet poct a
ocenění, kterých se mu za jeho vědeckou práci dosud dostalo u nás i v zahraničí
včetně čestného členství v několika společnostech. V několika domácích a
zahraničních odborných společnostech zastával různé funkce, byl či je členem
redakčních rad časopisů Folia haematol., Hematol. Rev. Commun., Int. J. Tissue
Res. a Hematology.
K uvedenému výčtu není třeba nic dodávat, výsledky, jichž dosáhl prof.
Smetana mluví jasnou řečí samy. Jeho osobní postoje bych charakterizoval formou
příkladu na základě své osobní zkušenosti: Karel Smetana si mě vzal jako
doktoranda (tehdy se říkalo aspiranta) a zajistil mi možnost získat vědeckou hodnost
v době, kdy jsem potřebné “vysvěcení” neměl na mateřském pracovišti. Profesora
Smetanu znám osobně již řadu let a po celou dobu jej vnímám jako člověka, který je
přísný a náročný jak vůči ostatním, tak především vůči sobě. Patřil jsem k lidem v
jeho okolí, kteří před několika lety s úžasem sledovali, jak se po několikanásobném
IM znovu vrhl do práce ještě v době, kdy po náročné operaci občas ve fyzickém
slova smyslu sotva popadal dech. Mohl přitom počítat s podporou své rodiny,
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zejména s péčí manželky Vlasty Smetanové. Jako otec má nepochybně značné
zásluhy na tom, že správně nasměroval dnes již rovněž úspěšnou životní dráhu
svého syna (Karel Jr., Doc. MUDr. DrSc., t. č. např. předseda pražské pobočky naší
Společnosti).
Milý Karle, hodně dalších úspěchů v práci, v životě a ať Ti srdíčko ještě hodně
dlouho slouží!
Josef Berger

☺

NOVÉ PUBLIKACE, RECENZE

Moderní příručka o biologii nádorových buněk
L. M. Franks a N. M. Teich (ed.): Introduction to the Cellular and Molecular
Biology of Cancer. 3rd edition, Oxford University Press, Oxford 1999.
Třetí vydání naznačuje, že kniha autorů z renomovaných britských a několika
amerických pracovišť má ve světě u odborné veřejnosti značný úspěch. To je
samozřejmě odrazem dobré kvality této publikace. Avšak již druhý dotisk třetího
vydání z roku 1997 je také známkou značného rozvoje výzkumu nádorové buňky v
posledních letech.
Knihu tvoří 22 témat: Co je rakovina?, Rozšiřování nádorů, Epidemiologie
rakoviny, Dědičná citlivost rakoviny, Struktura DNA a její vztah ke karcinogenezi,
Chemická karcinogeneze, Radiační karcinogeneze, Viry a rakovina, Onkogeny a
rakovina, Chromozomy a rakovina, Úloha růstových faktorů v rakovině, Kmenové
buňky, krvetvorba a leukémie, Molekulární patologie rakoviny, Hormony a rakovina,
Nádory neuroendokrinního systému, Imunologie rakoviny, Lokální ošetření rakoviny,
Chemoterapie, Monoklonální protilátky a terapie, Cytokiny a rakovina, Screening a
chemoprevence, Některé závěry a naděje.
Kromě nezbytných aktualizací jsou oproti starším vydáním v těchto tématech
nově zařazeny části týkající se cytokinů, molekulární patologie, prevence
a screeningu. Samozřejmostí jsou vybrané literární odkazy na konci každé kapitoly ty byly v posledním vydání radikálně aktualizovány, ale jak už bývá u knih obvyklé,
přece jen jsou spíše návodem, co si čtenář dalším studiem časopisů musí
aktualizovat. Na druhé straně jsou odkazy na přehledné práce pomocí především
čtenářům, kteří se potřebují zorientovat v daném tématu v mnohem širších mezích.
Kniha je svým širokým záběrem vynikající příručkou pro každého buněčného
biologa, který se věnuje medicínským aplikacím, neboť mu umožňuje nahlížet do
jiných oblastí než jen do těch, ve kterých sám pracuje. Četná schémata, fotografie
(včetně barevných), tabulky a výkladový slovník základních pojmů usnadňují
proniknutí do předkládané problematiky také postgraduálním studentům. Bylo by
možné přijít s náměty, co by v knize ještě mohlo být, ale kdyby přibylo větší množství
stran, ztratilo by se její hlavní kouzlo: publikace nezabíhá do zbytečných podrobností,
které by znesnadňovaly vnímání souvislostí.
Podle zahraničních referencí je kniha vhodnou příručkou nejenom pro vědecky,
ale také pro klinicky zaměřené kolegy.
Josef Berger
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POZNÁMKY

Cytoskelet-ální nebo -ární?
Často se nyní setkáváme s tím, že vedle varianty přídavného jména
cytoskeletální je užívána i varianta s příponou -ární. Zatímco v knize Cytoskelet (O.
Nečas a kol., Academia 1991) je užíváno slovo cytoskeletální, v Akademickém
slovníku cizích slov (Academia 1995) je uvedena pouze možnost cytoskeletární.
Proto jsme se v době přípravy našeho setkání obrátili s žádostí o radu na Ústav pro
jazyk český AV ČR, odkud nám rychle a ochotně odpověděli (viz níže).
Organizátoři VIII. Cytoskeletálního klubu
V přídavném jménu cytoskeletální Vám doporučujeme dát přednost variantě
s příponou -ální před variantou s příponou -ární. Přípona -ární se dává k některým
LATINSKÝM slovotvorným základům, ale k ŘECKÝM jen zcela vyjimečně (např.
planetární). Zato se k řeckým i latinským základům dává obecně vztahová přípona ální (příkladů by bylo možno uvést mnoho). Tato podoba je ve shodě i s anglickou
podobou adjektiva na -al, skeletal.
Pátrání po historii hesla cytoskeletální v Akademickém slovníku cizích slov je
tak trochu detektivní. Podoba na -ární je způsobena vlastně souhrou omylů. Když se
připravoval akademický slovník cizích slov, byly lékařské termíny excerpovány mimo
jiné z knihy Biologie, Učebnice pro lékařské fakulty, Praha 1982, O. Nečas a kol.
V rejstříku na konci knihy je uvedena podoba cytoskeletální. Excerptor se spolehl na
podobu v rejstříku a nezkontroloval znění slova v rejstříku se zněním slova v textu
samém. Kdyby to byl udělal, byl by zjistil, že v textu je čtyřikrát(!) podoba
cytoskeletální. Protože však, jak ze zkušenosti víme, u některých přejatých slov
podoby na -ální a -ární kolísají, u jiných se prostě pletou (srov. např. multilaterální,
chybně však často slyšíme i čteme multilaterární), nenapadlo excerptora neznalého
tajů „vláknité struktury uvnitř buňky" pátrat po podrobnostech. Autoři Akademického
slovníku provedou v příštím vydání opravu.
PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc.
Jazyková poradna ÚJČ AV ČR
Je mi líto, že to vše způsobila moje nepozornost, resp. nepozornost technické
redaktorky. Že je v rejstříku uvedené knihy CYTOSKELETÁRNÍ, jsme oba při
stránkové korektuře zřejmě přehlédli, bývá na ní vždy „šibeničně“ krátká doba.
V dalším vydání učebnice to je již i v rejstříku v pořádku. V poslední době jsem
ovšem slyšel i hlasy, že správně by mělo být CYTOSKELETOVÝ.
CYTOSKELETOVÉ proteiny snad ano, ale CYTOSKELETOVÝ KLUB? Že by šlo o
klub cytoskeletů? To jsou problémy!
Oldřich Nečas
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Utopený Archimedés - některá další hesla
AROMATERAPIE
Neboli léčba vonnými substancemi. S ohledem na trapný až odpudivý charakter
většiny živočišných pachů, používají se k léčebným účelům vonné produkty původu
rostlinného. Aplikují se buď inhalačně nebo přes pokožku. Aromaterapii řadíme k
umírněným alternativně medicínským proudům, neboť léčivé agens v tomto případě
někdy skutečně existuje a v řadě případů je poměrně účinné. Holistické myšlení
aromaterapeutů se mimo jiné projevuje tím, že mikrobiální původce různých
onemocnění považují spíše za sekundární parazity. Toto jim však nebrání ve
zdůrazňování údajných či skutečných baktericidních vlastností některých rostlinných
olejíčků či silic. Pravověrný aromaterapeut důsledně rozlišuje mezi týmiž látkami
původu rostlinného a průmyslově syntetického. Proto je značně pohoršován tím, že
na jeho idejích a všemocných vůních cizopasí voňavkářský průmysl. Zprávy o
alergizaci pacientů aromaterapeutickými produkty považují aromaterapeuté za
zlovolnou propagandu, respektive o nich ve svých traktátech cudně mlčí.
AUTOMATICKÁ …
Automatická (přímá) kresba, malba, psaní, hlas jsou mimovolními projevy médií
uvedených do tranzu. Příbuzným jevem je takzvaná transcendentální hudba hraná
neviditelnými hráči na neviditelné nástroje. Všechny tyto paranormální a zvláštní
pozornosti hodné jevy jsou jednak klasickým folklórem SPIRITISMU, jednak
představují samostatné entity psychotronické. Mimořádného významu alternativně
medicínského dosáhly KRESBY PSYCHOTRONIKŮ, o kterých pojednáváme
samostatně. Nenapravitelní skeptikové namítají, že ekonomicky či jinak
zainteresovaná média mohou nějaký tranz jen předstírat a perem či malířskými
potřebami pak ztvárňovat cokoliv je právě napadne. V důsledku vědeckotechnického
pokroku však duchové, záhrobní bytosti, elementálové, utržené aury a podobně již
přestávají obtěžovat média svými klípky (například „máme se dobře a všichni jsme
se tu sešli„ nebo „pan Humpolec má u ledvin vyboulenou auru„). Začínají
komunikovat spíše prostřednictvím technických zařízení – viz PSYCHOFONIE A
PSYCHOVIZE. Na automatické telefonování a psaní na počítači autor dosud
nenarazil. Z automatického psaní jsou Prozřetelností vyjmuty šekové knížky, daňová
přiznání a písemné zkoušky či testy, neboť v takovýchto písemnostech se
nadpřirozené bytosti špatně orientují. Nebo mají sklerózu, kterou si s sebou do
záhrobí přinášejí ze světa vezdejšího.
BIOPOLE INFORMAČNÍ
Psychotronická entita nesnadno uchopitelná oficiální vědou – cosi vytvářejícího se
kolem lidského těla, co lze detekovat různými psychotronickými pomůckami v rukou
senzibilů, nikoliv však obvyklými fyzikálními přístroji. Podle TEORIE MENTIONOVÉ
je informační pole kvantované. Podle druhu studie je informační biopole závislé na
svém původci přímo nebo nepřímo, to jest může existovat i samostatně. Zřejmě v
této věci nemají zcela jasno ani odborníci. K zesilování intenzity informačního biopole
dochází podle některých autorů tehdy, je-li zdroj signálu v kritické situaci. Vedle
smrtelného potu vylučuje pak objekt ve zvýšené míře i informační biopole. Virgule
však reaguje též na mrtvá těla, která již v žádném stresu nejsou. Nelze proto vyloučit,
že existuje vedle vitální i thanatická forma informačního biopole – informační
nekropole. Informační biopole je však zřejmě aktivně vytvářeno i předměty neživými,
19

na které virgule reaguje rovněž (voda, rudy a jiné). Nerosty a předměty, které jsou
z ekonomického či obecně lidského hlediska nezajímavé, zřejmě žádná informační
pole nevytvářejí. To svědčí o tom, že některé přírodní zdroje vědí, že je potřebujeme,
a dávají se nám takto poznat. Viz též AURA a POLE MORFOGENETICKÉ …
DIAGNOSTIKA DISTANČNÍ (DÁLKOVÁ)
Diagnostická metoda budoucnosti značně snižující poptávku po nespolehlivé
lékařské přístrojové diagnostice, ze které jde navíc hrůza. Postačuje jméno a
příjmení pacienta, datum a pokud možno i hodina jeho narození. Jedná-li se o
dvojčata, je nutné je blíže specifikovat. Pro náročnější diagnostiku je žádoucí zaslat
podobenku, kousek kštice a podobně. Není ani zcela nutné, aby vyšetřovaná osoba
byla naživu. Nelze zaměňovat s nepravou distanční diagnostikou, při které se
diagnostikovi zasílá obšírný popis klinických příznaků, často s douškou, že lékaři
žádnou chorobu nezjistili. Diagnostikové v takových případech obvykle jen
převyprávějí zaslané popisy a potom se nezaslouženě dožadují honorářů. Podle
svého naturelu pak doporučují jednotné kardinální léčivo (viz PANACEA), a to zcela
nezávisle na diagnóze a ve všech případech. Svědčí o tom příslušné rubriky
specializovaných časopisů. Distanční diagnostika by vzhledem ke své láci měla být
považována za vyšetřovací metodu první volby a jako taková proplácena zdravotními
pojišťovnami. Přebyteční lékaři by se pak mohli zabývat užitečnějšími činnostmi.
DIETY a TABLETKY ODTUČŇOVACÍ
Důmyslné potravinářské výrobky většinou odporné chuti, sloužící k vyvolání
nechutenství u lidí týraných obezitou, kteří odmítají vzít na vědomí, že příčinou jejich
problémů je ve většině případů nadbytek jídla a nedostatek pohybu. Až na několik
čestných výjimek (například takzvaná dělená dieta oprášená jistou naší filmovou
divou) je hlavní součástí zázračných diet buničina (vláknina), prodávaná ovšem
pokud možno co nejdráže. Nejlepší je buničina testovaná hollywoodskými hvězdami.
Důsledná aplikace těchto výrobků vede k zaručenému poklesu tělesné hmotnosti a k
přípravě hladovějícího organismu na ještě mohutnější ukládání tuku po skončení
kůry. Některé diety jsou distribuovány i s poučnými příběhy prominentů, a to ve formě
knih asi desetkrát dražších než by odpovídalo kvalitě jejich provedení a obsahu.
Mohutné distribuční sítě představují stabilizační faktor na trhu práce (vznikají takto i
různé podnikatelské hry) a napomáhají kapitalizaci volných prostředků obyvatelstva.
Viz též VÝŽIVA ZDRAVÁ, MAKROBIOTIKA, ZDRAVÍ ZÁŘÍCÍ aj.
(Utopený Archimedés vyšel knižně na jaře r. 1999. Citovaná literatura u autora)
V. Mornstein
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