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Logo âs. biologické spoleãnosti

Hlavní v˘bor obdrÏel od RNDr. O. Slabého, pfiedsedy novû ustavené Sekce nádorové
biologie v˘‰e uveden˘ návrh na logo âs. biologické spoleãnosti zpracovan˘ profesionálním
grafikem. K hlasování korespondenãním zpÛsobem po internetu byli oslovení v‰ichni volení ãlenové HV (13) i v‰ichni pfiedsedové poboãek a sekcí (10).
V˘sledek hlasování:
21 hlasÛ pro návrh
1 hlas proti
1 hlasování se nezúãastnil

Hlavní v˘bor âs. biologické spoleãnosti
Prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc., pfiedseda HV, Biofyzikální ústav LF MU, Kamenice 3,
625 00 Brno
Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc., I. místopfiedseda HV, Virologick˘ ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 46 Bratislava
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc., II. místopfiedseda HV, Biologick˘ ústav LF UK,
·imkova 870, 500 00 Hradec Králové
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vûdeck˘ tajemník HV, Biologick˘ ústav LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
Doc. MUDr. Iva Slaninová, PhD., hospodáfi HV, Biologick˘ ústav LF MU, Kamenice 5,
625 00 Brno
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc., ãlen HV a pfiedseda Brnûnské poboãky, Ústav
histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
Prof. RNDr. Jifií Do‰kafi, CSc., ãlen HV, Ústav experimentální biologie PfiF MU, Tvrdého 450/14,
602 00 Brno
Ing. Jifií Ha‰ek, CSc., ãlen HV, Laboratofi reprodukce buÀky, MBÚ AVâR, VídeÀská 1083,
142 20 Praha 4 - Krã
Prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc., ãlen HV a pfiedseda Sekce evoluãní biologie, Ústav bunkovej biológie, PF UK, 842 15 Bratislava 4
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., ãlen HV a pfiedseda Spoleãnosti bunûãné biologie, Ústav bunûãné biologie patologie, 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2
Prof. MVDr. Jifií Rube‰,CSc., ãlen HV, V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství, Hudcova 70,
612 00 Brno
Doc. MUDr. Miroslava Sedláãková, CSc., revizor HV, Ústav histologie a embryologie, LF MU,
Kamenice 3, 625 00 Brno
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. revizor HV, Biologick˘ ústav LF MU, Kamenice 5
***
RNDr. Petr ·olc, Ph.D., pfiedseda Sekce reprodukãní biologie Ústav Ïivoãi‰né fyziologie
a genetiky AV âR, Laboratofi bunûãné regenerace a plasticity, Rumburská 89, 277 21 Libûchov
MUDr. Hana Lehocká, CSc., pfiedsedkynû Ostravské poboãky, Zdravotnû sociální fakulta
Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30 Ostrava
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc., pfiedseda Poboãky v Hradci Králové, Biologick˘
ústav LF UK, ·imkova 870, 500 00 Hradec Králové
RNDr. Ondfiej Slab˘, Ph.D., pfiedseda Sekce nádorové biologie, MasarykÛv onkologick˘ ústav,
Klinika komplexní onkologické péãe, Îlut˘ kopec 7, 656 53 Brno
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., pfiedseda praÏské poboãky, Anatomick˘ ústav 1. LF UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha
Ing. Jan Topinka, DSc., pfiedseda âeská a Slovenská spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím, odd. genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV âR, VídeÀská
1083, 142 20 Praha 4
RNDr. Pavel Vafiejka, pfiedseda Pedagogické sekce, Gymnázium, tfi. Kpt. Jaro‰e, Fillova 5,
638 00 Brno
Prof. MUDr. Jaroslav Vesel˘, CSc., pfiedseda Olomoucké poboãky, Ústav patologické fyziologie LF UP, Hnûvotínská 3, 775 00 Olomouc
Doc. RNDr. Oldfiich Vrána, CSc., pfiedseda Biofyzikální sekce, BFÚ AV âR, Královopolská 135,
612 65 Brno
Doc. MUDr. Franti‰ek ZáÈura, PhD., pfiedseda âeské spoleãnosti pro ultrazvuk, Urologická
klinika FN, I. P. Pavlova 6, 775 15 Olomouc
Obrázek na titulní stranû:
Aberantní uspofiádání mikrotubulÛ v diferencujícím se listu rostlin Arabidopsis exprimujících
GFP-alfa tubulin, pozorovaná po sníÏení hladiny gama-tubulinu pomocí RNAi. Doc. RNDr.
Pavla Binarová, Laboratofi funkãní cytologie, Mikrobiologick˘ ústav AV âR.
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ÚVODNÍ SLOVO

Máme logo!
Je docela dobfie moÏné, Ïe v minulosti by se na‰lo jen docela málo ãlenÛ na‰í spoleãnosti, které by tfieba jen napadlo, Ïe bychom si mohli nûco takového pofiídit. Nûjak˘ symbol! A je to pfiitom tak dÛleÏitá vûc. Mám pocit, Ïe ve svûtû byznysu leckterá firma zaãala
vymy‰lením svého úÏasného loga a teprve aÏ ho mûla, zaãala se starat o to, ãím by ohromila trhy. Logo ale musí mít nûjakou symboliku a pfiíbûh, kter˘ o nûm lze vyprávût. Musí
b˘t interpretováno a já se o to pokusím.
Tak pfiedev‰ím tu máme písmeno B jako takové. To jasné – B jako biologie, B jako
Brno, B jako Babák, B jako Ïe jsme byli a jako Ïe budeme. To je docela velk˘ obsah na
jedno docela obyãejné písmeno. Toto písmeno je sloÏeno z mal˘ch teãek, které takto tvofií
organizovan˘ celek. Jsou to na‰i ãlenové. Jedna teãka by ov‰em mohla pfiedstavovat hned
nûkolik ãlenÛ. Bylo by krásné, kdyby to byl vÏdy jeden junior, jeden badatel ãi jedna badatelka v plné síle, jeden ãil˘ emeritus a jedna legenda, která zÛstává s námi. Nûkteré
teãky dokonce záfií barvami – to jsou také na‰i ãlenové – asi ta aktivnûj‰í kohorta, ochotná
obûtovat spolkové ãinnosti trochu ãasu svou úãastí na akcích a hlavnû pfiiloÏením ruky
k dílu. To je moc dobrá vûc, zvlá‰È v dobû, kdy se pfiikládání ruky k dílu jaksi vytrácí, není-li
ruka druhá saturována z nûjakého vydatného pramene pekuniárního.
Je také docela dobfie moÏné, Ïe teãky tvofiící na‰e logo jsou vlastnû semena hrachu
vyvedená ve v‰ech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch barvách Ïivota. Tato veliká rÛznobarevnost
svûdãí o pokroku genetiky od doby Mendelovy, kter˘ tûch barev moc k dispozici nemûl
(kdyby mûl, tak by nejspí‰ na Ïádn˘ svÛj zákon nepfii‰el). Je to vlastnû hrách GMO. ProtoÏe
není urãen ke konzumaci a nemÛÏe dokonce ani b˘t zdrojem genetického zamofiení, nemûl
by nikomu vadit. Naopak, mohl by se nûkomu líbit!
Tvar písmene B pouÏit˘ v logu obsahuje i dynamick˘ prvek rozvíjení a vzestupu –
staãí se podívat a nechat se inspirovat.

Vojtûch Mornstein
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V˘roãí 90 let
ãinnosti âs. biologické spoleãnosti
âs. biologická spoleãnost byla zaloÏena s titulem Biologická spoleãnost 18. ledna 1922
na zakládající schÛzi v posluchárnû Anatomického ústavu Lékafiské fakulty z iniciativy
jejich profesorÛ, prof. Babáka a prof. Studniãky. Bylo to v úzké ãasové návaznosti na zaloÏení Masarykovy univerzity a Lékafiské fakulty v Brnû kdy se po vzniku âeskoslovenské republiky zaãala formovat vûda a vysoké ‰kolství nového státu. Pro zaloÏení spoleãnosti bylo v˘znamné propojení ‰irokého biologického v˘zkumu s lékafisk˘m a to se také
odrazilo v zastoupení vûdeck˘ch osobností v této novû ustavené vûdecké spoleãnosti.
Naprostá vût‰ina pfiedsedÛ âs. biologické spoleãnosti byli od jejího zaloÏení profesofii
Lékafiské fakulty. To Ïe spoleãnost i dnes sdruÏuje ãleny z pracovi‰È nejen vysoko‰kolsk˘ch, ale i z ústavÛ Akademie vûd, v˘zkumn˘ch ústavÛ rezortních, uãitelÛ stfiedo‰kolsk˘ch a vÛbec v‰echny zájemce o v˘sledky biologického v˘zkumu je potvrzením prozíravosti jejich zakladatelÛ.
Zájem Hlavního v˘boru pfiipomenout toto v˘znamné v˘roãí âs. biologické spoleãnosti vyústil v uspofiádání slavnostního Valné shromáÏdûní 15. února v Brnû a ve vydání Almanachu, kter˘ shrnuje nejdÛleÏitûj‰í události spoleãnosti z let 1922 – 2012.
Zápis z Valného shromáÏdûni je souãástí tohoto Zpravodaje a Almanach posíláme se
Zpravodajem v‰em platícím ãlenÛm spoleãnosti, ktefií nemûli pfiíleÏitost zúãastnit se
Valného shromáÏdûní, kde byl pfiítomn˘m pfiedáván. Vûfiíme, Ïe v nûm najdete fiadu
zajímav˘ch informací z historie spoleãnosti a pamûtníci si pfiipomenou mnohé osobnû
proÏité události.
Roman Janisch
vûdeck˘ tajemník

Zápis ze schÛze
Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
18. ledna 2012 v Brnû
âlenové Hlavního v˘boru
Pfiítomni:
prof. R. Janisch, prof. V. Mornstein, prof. M. âervinka,
prof. A. Svoboda, prof. J. Krajãoviã, prof. J. Rube‰, doc. I. Slaninová,
Ing. J. Ha‰ek
Omluveni:
prof. I. Ra‰ka, prof. K. Michalová, prof. J. Do‰kafi, prof. F. âiampor,
prof. S âech
Pfiedsedové poboãek a sekcí
Pfiítomni:
RNDr. P. Vafiejka, v zast. J. Kunert (Olomouc)
Hosté:
doc. J. ·korpíková, RNDr. O. Slab˘
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1. Zahájení
Zasedání Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti zahájil pfiedseda prof. V. Mornstein a v‰echny pfiítomné pfiivítal a seznámil s programem schÛze. Ve svém zahájení
pfiipomenul, Ïe tato schÛze se koná na den pfiesnû po 90 letech, kdy byla v posluchárnû
LF MU v Brnû âs. biologická spoleãnost zaloÏena.
2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV
Zápis byl schválen bez pfiipomínek.
3. V˘sledky voleb HV âs. biologické spoleãnosti pro období 2012 – 2014
Pfiedsedkynû volební komise doc. J. ·korpíková seznámila v‰echny pfiítomné s v˘sledky voleb do HV âs. biologické spoleãnosti pro funkãní období 2012 – 2014. Bylo odevzdáno 158 platn˘ch hlasÛ. Podle stanov âs. biologické spoleãnosti je pro zvolení do HV
potfiebná nadpoloviãní vût‰ina hlasÛ zúãastnûn˘ch voliãÛ. Do HV byli zvoleni kandidáti
s poãtem platn˘ch hlasÛ 80 a více:
Prof. S. âech, Prof. M. âervinka, Prof. F. âiampor, Prof. J. Do‰kafi, Ing. J. Ha‰ek,
Prof. R. Janisch, Prof. J. Krajãoviã, Prof. V. Mornstein, Prof. I. Ra‰ka, Prof. J. Rube‰,
Doc. M. Sedláãková, Doc. I. Slaninová, Prof. A. Svoboda
Po seznámení s volebními v˘sledky probûhla diskuse o kandidátech na pfiedsedu, pfiedsednictvo HV a 2 revizory. Tajnou volbou byli zvoleni:
pfiedseda
II. místopfiedseda
II. místopfiedseda
vûdeck˘ tajemník
hospodáfi
revizor
revizor

Prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc.
Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc.
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
Doc. MUDr. Iva Slaninová, PhD.
Doc. MUDr. Miroslava Sedláãková, CSc.
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.

4. Zpráva pfiedsedy
Pfiedseda âs. biologické spoleãnosti podal zprávu z posledního zasedání RVS, které
se konalo dne 23. 11. 2011 v Praze. V RVS se sdruÏuje 75 vûdeck˘ch spoleãností. Na
zasedání se diskutovalo o pfiijetí nové spoleãnosti, ale protoÏe zasedání nebylo schopné
usná‰ení, nebylo uãinûno Ïádné závazné rozhodnutí. Projednávaly se také návrhy
zmûn stanov, které by umoÏnily operabilnûj‰í projednávání administrativních procesÛ
RVS.
5. Zpráva vûdeckého tajemníka
a) XX. Biologické dny
Prof. Janisch seznámil HV âs. biologické spoleãnosti o jejich prÛbûhu. Z diskuse vyplynulo zajistit pro pfií‰tí konferenci Biologick˘ch dnÛ ‰ir‰í úãast zástupcÛ sekcí a poboãek
spoleãnosti v odborném programu konference a zdÛraznit tak náleÏitost akce k âs. biologické spoleãnosti. Vût‰í prostor, zejména ãasov˘ by mûl b˘t zaji‰tûn pro posterovou
sekci.
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b) Návrh na zaloÏení nové Sekce nádorové biologie
Pozvan˘ RNDr. Ondfiej Slab˘ seznámil HV âs. biologické spoleãnosti s návrhem na
zaloÏení této Sekce nádorové biologie, která bude pfiedstavovat platformu interdisciplinárního charakteru pro setkávání a komunikaci odborníkÛ podílejících se na onkologickém v˘zkumu. Sekce má ambici reprezentovat biomedicínské a klinické disciplíny podílející se na onkologickém v˘zkumu, umoÏnit vy‰‰í míru jejich interakce, a celkovû
vést k vytvofiení lep‰ích podmínek, zefektivnûní a nav˘‰ení kvality onkologického v˘zkumu.
HV âs. biologické spoleãnosti doporuãil prezentovat tento návrh ke schválení na pfií‰tím Valném shromáÏdûní, kde bude proveden i nábor do ãlenské základny této sekce. Za
pfiedsedu Sekce je navrhován RNDr. O. Slab˘, Ph.D.
c) Revitalizace Sekce reprodukãní biologie
Tato sekce po nûkolik let nevykazovala ãinnost a vedení sekce nereagovalo na podnûty HV. Prof. Janisch informoval HV o zámûru zmûny ve vedení Sekce reprodukãní
biologie. Po konzultaci s pracovníky z této sekce prof. Motlíkem a MUDr. ·olcem je za
pfiedsedu Sekce navrhován MUDr. P. ·olc, Ph.D. ProtoÏe MUDr. ·olc se nemohl tohoto zasedání HV osobnû zúãastnit, poslal podrobn˘ náãrt aktivit pro Sekci biologie reprodukce, kter˘ zahrnuje spoleãné aktivity v organizaci leto‰ního mezinárodního setkání
Ovarian Club II. UvaÏuje také o jednodenním meetingu v Praze nebo v Brnû pod zá‰titou
âs. biologické spoleãnosti zamûfieného na bunûãn˘ cyklus oocytÛ a ran˘ embryonální
v˘voj. HV doporuãil prezentovat tyto zmûny únorovém Valném shromáÏdûní, kde Dr. ·olc
pfiislíbil úãast.
d) Ukonãení Sekce pro biologii nízk˘ch teplot
Prof. Janisch na základû telefonického rozhovoru s pfiedsedou sekce Ing. Skládalem
seznámil HV âs. biologické spoleãnosti s návrhem na ukonãení Sekce pro biologii nízk˘ch teplot, která v posledních pûti letech nevykazovala Ïádnou ãinnost. Ing. Skládal
jako dÛchodce nemá potfiebné podmínky pro vedení sekce a na pracovi‰ti nena‰el Ïádné
zájemce o úãast v této sekci. HV âs. biologické spoleãnosti pfiedloÏí návrh na ukonãení
sekce ke schválení Valnému shromáÏdûní.
e) Slavnostní Valného shromáÏdûní k 90. v˘roãí zaloÏení spoleãnosti
Prof. R. Janisch navrhl termín slavnostního Valného shromáÏdûní k 90. v˘roãí zaloÏení spoleãnosti na 15.2.2012 v Kongresovém centru LF MU na Komenského námûstí 2.
Valné shromáÏdûní zaãne slavnostní ãásti, ve které vystoupí pfiedseda spoleãnosti
prof. Mornstein s krátk˘m pfiíspûvkem o historii spoleãnosti. Této ãásti budou mít prostor
pro vystoupení hosté. Navrhuje se pozvání dûkanÛ biomedicínsky zamûfien˘ch fakult
z Brna, vedení CEITEC, vedení RVS a magistrátu mûsta Brna. Pfiedseda prof. Mornstein
osloví písemn˘m pozváním uvedené pfiedstavitele.
V pracovní ãásti VS bude odborná pfiedná‰ka RNDr. Slabého – MikroRNA: nová úroveÀ regulace genové exprese a její v˘znam, která vyplní ãekací dobu po které se shromáÏdûní podle stanov stává schopn˘m usná‰ení za kaÏdého poãtu pfiítomn˘ch.
Prvním bodem pracovní ãásti bude oznámení v˘sledku korespondenãních voleb HV
âs. biologické spoleãnosti, a jeho pfiedsednictva pro roky 2012 – 2014. Dále budou následovat body pfiedepsané stanovami spoleãnosti. V nich bude zahrnuto schválení ãlenského pfiíspûvku ve stávající v˘‰i 250 Kã – pracující a 50 Kã – dÛchodci, studenti.
Prof. Janisch pfiipraví pro VS ke schválení zmûny Stanov a Organizaãního a jednacího
fiádu, které jsou potfiebné pro zefektivnûní administrativy spoleãnosti.
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Program bude také zahrnovat schválení v˘‰e uveden˘ch zmûn odborn˘ch sekcí
a udûlení Babákovy medaile. Fotodokumentaci prÛbûhu VS pfiislíbil zprostfiedkovat
RNDr. P. Vafiejka.
f) Almanach k 90. v˘roãí zaloÏení spoleãnosti
âs. biologická spoleãnost k 90. v˘roãí svého zaloÏení pfiipravuje vydání Almanachu.
Prof. Janisch seznámil HV s návrhem obsahu Almanachu. Almanach bude obsahovat
historick˘ pfiehled informací o v˘voji âs. biologické spoleãnosti od jejího zaloÏení. Autorsky se budou podílet prof. Janisch – editor, prof. Mornstein – úvodní slovo, prof. âech –
historie spoleãnosti. Informace o poboãkách a sekcích zajistí prof. Janisch od jejich pfiedsedÛ. Prof. R. Janisch dopisem poÏádal v‰echny kolektivní ãleny o pfiíspûvek 5 000 Kã
k úhradû nákladu za tisk. Jazykovou korekturu Almanachu zajistí RNDr. P. Vafiejka. Rukopis Almanachu bude odevzdán do tisku do 27. 1. 2012.
6. Zpráva o hospodafiení spoleãnosti
S. Sobková informovala HV o placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, v roce 2011 bylo na ãlensk˘ch pfiíspûvcích vybráno 167 100 Kã coÏ je o 28 850 Kã více neÏ v roce 2010.
S. Sobková vyzvala v‰echny pfiedsedy poboãek a sekcí k prÛbûÏné dÛsledné kontrole placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ a k hlá‰ení ve‰ker˘ch zmûn (napfi. telefon, e-mail,
adresa, zmûna titulu, zmûna pracovi‰tû, zmûna stavu student/pracující/dÛchodce).
7. Noví ãlenové
HV âs.biologické spoleãnosti schválil dvû nová individuální ãlenství:
RNDr. Petr ·olc, Ph.D.
Michaela Krchová
HV âs. biologické spoleãnosti schválil kolektivní ãlenství dvou firem:
Carl Zeiss spol. s.r.o.
ProTech spol. s.r.o.
8. RÛzné
HV schválil prodlouÏení pracovní smlouvy sekretáfice a úãetní HV âs. biologické spoleãnosti paní Svatavû Sobkové.
HV schválil uzavfiení pracovní dohody na 1000 Kã pro p. Puchnera a Mgr. Divi‰e.
9. Ocenûní jubilantÛ
HV navrhl udûlit tato ocenûní v roce 2012:
Gratulaãní dopis:
doc. I. ·alansk˘, p. Holubáfi, MUDr, ·ráãek, Ing. Hfiib, MVDr. Ho‰ek,
RNDr. ·tûtina, RNDr. Hlinková, prof. Trávník, RNDr. Chalupová, MUDr. Peterková,
RNDr. Kováfi, RNDr. Král, MUDr. Koláfiová, prof. Dubov˘, RNDr. Novák
Diplom:
prof. Miãieta
âestné ãlenství:
prof. F. âiampor
Babákova medaile:
prof. R. Janisch, prof. K. Michalová, Ing. DoleÏal
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10. Závûr
Na závûr prof. V. Mornstein, pfiedseda âs. biologické spoleãnosti podûkoval v‰em pfiítomn˘m za úãast, o termínu pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru budou v‰ichni ãlenové v˘boru vãas informováni.
Zapsala S. Sobková
Pfieãetli prof. R. Janisch, prof. V. Mornstein

Zápis ze slavnostního Valného shromáÏdûní
âs. biologické spoleãnosti
15. února 2012 v Brnû
Pfiítomni:
Omluveni:

dle presenãní listiny
prof. âervinka, prof. Michalová, prof. Hrazdira, prof. Ra‰ka, Ing. Ha‰ek,
doc. Hala‰ová, doc. Hatina, doc. DoleÏal, RNDr. ·olc.

1. Zahájení
Valné shromáÏdûní zahájil pfiedseda âs. biologické spoleãnosti prof. Mornstein. Pfiivítal v‰echny pfiítomné a seznámil je s programem:
1. Zahájení a vzpomínka v˘roãí zaloÏení spoleãnosti, prof. V. Mornstein
2. Pozdravy hostÛ
3. Pfiedání ocenûní ãlenÛm spoleãnosti – prof. V. Mornstein
4. Odborn˘ program, RNDr. O.Slab˘
5. V˘sledky voleb Hlavního v˘boru na období 2012 – 2014, doc. J. ·korpíková
6. Zpráva o ãinnosti spoleãnosti za období 2009 – 2011, prof. R. Janisch
7. Zpráva hospodáfie spoleãnosti za období 2009 – 2011, prof. A. Svoboda
8. Zpráva revizní komise za období 2009 – 2011, prof. J. Do‰kafi
9. Oznámení zmûn ve sloÏení odborn˘ch sekcí spoleãnosti, prof. R. Janisch
10. Diskuse ke zprávám, prof. V. Mornstein
11. Schválení v˘‰e ãlenského pfiíspûvku, prof. V. Mornstein
12. Volné návrhy, prof. V. Mornstein
13. Závûr, prof. V. Mornstein
Pfiedseda prof. Mornstein v krátkém úvodu pfiipomenul slavnostní charakter shromáÏdûní svolaného k pfiíleÏitosti 90. v˘roãí zaloÏení spoleãnosti v Brnû v prostorách zdej‰í
Lékafiské fakulty.
2. Pozdravy hostÛ
Valné shromáÏdûní pozdravili doc. Ivo Pospí‰il v zastoupení pfiedsedy Rady vûdeck˘ch spoleãností, prof. Petr Dvofiák prorektor Masarykovy univerzity v Brnû a prof. Karol
Miãieta rektor Univerzity Komenského v Bratislavû.
Pfiedseda spoleãnosti tlumoãil pozdrav ãestného ãlena spoleãnosti prof. Ivo Hrazdiry.
3. Ocenûní ãlenÛ spleãnosti
Pfiedseda spoleãnosti prof. Mornstein pfiedal Diplom âs. biologické spoleãnosti prof.
K. Miãietovi k pfiíleÏitosti jeho 60. narozenin. Babákovu medaili pfiedal prof. K. Michalové,
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prof. R. Janischovi a doc. L. DoleÏalovi. Dále oznámil plánované projednání udûlení
ãestného ãlenství prof. F. âiamporovi, prvnímu místopfiedsedovi Hlavního v˘boru spoleãnosti.
4. Odborná ãást
RNDr. Ondfiej Slab˘, PhD. pfiednesl pfiedná‰ku:
MikroRNA: nová úroveÀ regulace genové exprese a její v˘znam
5. V˘sledky voleb hlavního v˘boru na období 2012 aÏ 2014 doc. J. ·korpíková
Pfiedsedkynû volební komise doc. RNDr. Jifiina ·korpíková informovala o v˘sledcích
voleb. Volební komise ve sloÏení doc. RNDr. Jifiina ·korpíková (pfiedsedkynû), MUDr. Jana
Koláfiová, doc. MUDr. Zuzana Zemanová, Svatava Sobková (ãlenové) zvolená na schÛzi
Hlavního v˘boru 25. 10. 2011 byla povûfiena pfiípravou a uskuteãnûním voleb nového
Hlavního v˘boru âsBS korespondenãním zpÛsobem. Prostfiednictvím v˘borÛ poboãek
a sekcí byli v‰ichni ãlenové vyzváni k podání návrhÛ na kandidáty pfií‰tího Hlavního v˘boru a tyto návrhy volební komise vypsala na kandidátku. Kandidátka, která souãasnû
slouÏila jako volební lístek byla s pokyny k volbám rozeslána v‰em ãlenÛm spoleãnosti
dne 30. 11. 2011. V pokynech byli ãlenové vyzváni zaslat svÛj hlasovací lístek na adresu
sekretariátu spoleãnosti do 17. 1. 2012.
Volební komisi bylo doruãeno do 17. ledna 2012 158 platn˘ch hlasovacích lístkÛ na
ãleny Hlavního v˘boru pro pfií‰tí funkãní období 2012 – 2014. Podle Organizaãního fiádu
spoleãnosti (ãl. 9, odst. 9) jsou zvoleni ãlenové, ktefií obdrÏí nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ
ze zúãastnûn˘ch voliãÛ. Poloviãní poãet zúãastnûn˘ch voliãÛ je 79. Bylo zvoleno 11 ãlenÛ
nového Hlavního v˘boru a 2 revizofii âsBS. Na schÛzi HV dne 18. ledna 2012 pfiedsedkynû volební komise prof. RNDr. Jifiina ·korpíková vedla volbu pfiedsedy Hlavního v˘boru
tajn˘m hlasováním. Volby se zúãastnilo 10 pfiítomn˘ch ãlenÛ Hlavního v˘boru a 8 hlasy
byl pfiedsedou Hlavního v˘boru zvolen prof. Mornstein. Tajn˘m hlasováním byli zvoleni
pod vedením nového pfiedsedy I. místopfiedseda prof. F. âiampor (7 hlasÛ), II. místopfiedseda prof. M. âervinka (6 hlasÛ), vûdeck˘ tajemník prof. Janisch (8 hlasÛ), hospodáfi
doc. I. Slaninová (9 hlasÛ), z náhradníkÛ Hlavního v˘boru byli zvoleni revizofii úãtÛ
prof. A. Svoboda a doc. M. Sedláãková.
Novû zvolen˘ Hlavní v˘bor âs. biologické spoleãnosti:
Prof. RNDr.Vojtûch Mornstein, CSc., pfiedseda
Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc., I. místopfiedseda
Prof. RNDr. MUDr. Miroslav âervinka, CSc., II. místopfiedseda
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vûdeck˘ tajemník
Doc .MUDr. Iva Slaninová, PhD., hospodáfi
Doc. MUDr. Miroslava Sedláãková, CSc., revizor
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., revizor
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc.
Prof. RNDr. Jifií Do‰kafi, CSc.
Ing. Jifií Ha‰ek, CSc.
Prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc.
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc.
Prof. MVDr. Jifií Rube‰, CSc.
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Valné shromáÏdûní udûlilo absolutorium odstupujícímu Hlavnímu v˘boru a pfiedseda
prof. Mornstein novému hlavnímu v˘boru popfiál mnoho zdaru v jeho ãinnosti.
6. Zpráva o ãinnosti spoleãnosti za období 2009 – 2011 – R. Janisch
Vûdeck˘ tajemník âsBS seznámil valné shromáÏdûní se struãn˘m pfiehledem ãinnosti
âs. biologické spoleãnosti v letech 2009 – 2011.
Podrobná Zpráva byla odeslána na Radu vûdeck˘ch spoleãností, bude publikována ve
2. ãísle Zpravodaje a je vystavena na adrese:
http://www.med.muni.cz/biolspol/vyrocni_zpravy.html
Pfiítomní ãlenové spoleãnosti vzali zprávu na vûdomí, bez pfiipomínek.
7. Zpráva hospodáfie spoleãnosti za období 2009 – 2011 – A. Svoboda
Zprávu o hospodafiení spoleãnosti v uplynulém období podal hospodáfi Hlavního v˘boru prof. A. Svoboda.
Tato zpráva bude rovnûÏ publikována ve 2. ãísle Zpravodaje a je vystavena na
adrese: http://www.med.muni.cz/biolspol/vyrocni_zpravy.html
Pfiítomní ãlenové spoleãnosti vzali zprávu o hospodafiení spoleãnosti, kterou pfiednesl
prof. A. Svoboda na vûdomí, bez pfiipomínek.
8. Zpráva revizní komise za období 2009 – 2011 – J. Do‰kafi
Stanovisko revizní komise ke zprávû o hospodafiení za minulé funkãní období tj. rok
2009 – 2011 sdûlil na zasedání Valného shromáÏdûní âsBS ãlen revizní komise prof.
RNDr. J. Do‰kafi, CSc. Spoleãnû s druh˘m revizorem Ing. J. Ha‰kem, CSc., mûli k dispozici pfiehled aktiv a pasiv hospodafiení âsBS za léta 2009 – 2011, kter˘ vedla pí. Helena
Hromadová a pí. Svatava Sobková, úãetní âsBS. V˘sledek hospodafiení k 1. 1. 2012 –
stav na úãtu âsBS 158 804 Kã – je v souhlase s penûÏním deníkem, v jehoÏ vedení nebyly shledány Ïádné závady.
Valné shromáÏdûní pfiednesené zprávy vûdeckého tajemník, hospodáfie a revizorÛ
schválilo.
9. Oznámení zmûn ve sloÏení odborn˘ch sekcí spoleãnosti
Vûdeck˘ tajemník oznámil, Ïe Hlavní v˘bor po dohodû s doc. Ing. V. Skládalem, CSc.,
pfiedsedou Sekce pro biologii nízk˘ch teplot ukonãil ãinnost této sekce neboÈ jiÏ nûkolik
let nevykazovala Ïádné aktivity.
Dále vûdeck˘ tajemník oznámil, Ïe po dohodû s dosavadním pfiedsedou Sekce reprodukãní biologie pfiebírá vedení RNDr. Petr ·olc, Ph.D.
Tajemník oznámil, Ïe HV schválil a doporuãil k realizaci návrh RNDr. Slabého na zaloÏení nové Sekce nádorové biologie. V diskuzi se ãlenové VS vyjádfiili k návrhu souhlasnû.
10. Schválení v˘‰e ãlenského pfiíspûvku – V. Mornstein
Závûr: Valné shromáÏdûní odsouhlasilo v˘‰i roãních ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, které nadále budou hrazeny v dosavadní v˘‰i tj. pracující ãlenové 250 Kã, dÛchodci a studenti
à 50 Kã, kolektivní ãlenové 15 000 Kã.
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11. Volné návrhy – V. Mornstein
V rámci voln˘ch návrhÛ Valné shromáÏdûní s potû‰ení schválilo udûlení ãestného
ãlenství prof. MUDr. Fedoru âiamporovi, DrSc. pfiedseda prof. Mornstein mu dokument
o udûlení pfiedal.
12. Závûr – V. Mornstein
Po krátké odborné diskusi podûkoval prof. Mornstein v‰em pfiítomn˘m za úãast
a zasedání Valného shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti ukonãil.
Zapsala S. Sobková
Pfieãetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein

Zpráva o ãinnosti âs. biologické spoleãnosti
v r. 2011
Struktura âs. biologické spoleãnosti v uplynulém období
V roce 2011 pracovala âs. biologická spoleãnost jednak v územnû ãlenûn˘ch poboãkách a jednak v odbornû ãlenûn˘ch sekcích bez lokálního omezení. Jednotlivé poboãky
jsou celkem v 5 regionech âeské republiky – v Praze, Brnû, Hradci Králové, Olomouci,
Ostravû. Na Slovensku pÛsobí Slovenská biologická spoleãnost v Bratislavû s poboãkou
v Ko‰icích.
Odborné sekce âs. biologické spoleãnosti pracovaly v 9 odborn˘ch oblastech. Jsou
to Cytogenetická sekce, Sekce evoluãní biologie, âeská a Slovenská spoleãnost pro
mutagenezi zevním prostfiedím, Pedagogická sekce, Sekce pro biologii nízk˘ch teplot,
âeská spoleãnost pro ultrazvuk, Sekce reprodukãní biologie, Spoleãnost pro bunûãnou
biologii a Sekce biofyzikální.
Poboãky i sekce spoleãnosti vytváfiejí své vlastní odborné programy.
âinnost âsBS koordinoval Hlavní v˘bor ve sloÏení: pfiedseda prof. RNDr. Vojtûch
Mornstein, CSc., I. místopfiedseda prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc., II. místopfiedseda prof. RNDr. MUDr. Miroslav âervinka, CSc., vûdeck˘ tajemník prof. MUDr. Roman
Janisch, DrSc., hospodáfi prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., ãlenové prof. MUDr.
RNDr. Svatopluk âech, DrSc., prof. RNDr. Juraj Krajãoviã CSc., prof. Ing. Kyra Michalová,
DrSc., prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., prof. MVDr. Jifií Rube‰, CSc., doc. MUDr. Iva
Slaninová, CSc., revizofii úãtÛ prof. RNDr. Jifií Do‰kafi, CSc. a Ing. Jifií Ha‰ek, CSc.
V uplynulém roce se Hlavní v˘bor se‰el 1. bfiezna a 25. fiíjna. Pfiedsednictvo Hlavního
v˘boru se se‰lo nûkolikrát podle aktuální potfieby.
âs. Biologická spoleãnost má webovou stránku: http://www.med.muni.cz/biolspol/,
kde jsou prÛbûÏnû zvefiejÀovány informace o aktivitách Spoleãnosti.

Vûdecká aktivita a pfiehled uskuteãnûn˘ch akcí v roce 2011
1. XX. Biologické dny: Kmenové buÀky – od regenerativní medicíny k nádorové
biologii mezinárodní symposium uspofiádané âeskoslovenskou biologickou spoleãností ve spolupráci s Biologick˘m ústavem Lékafiské fakulty UK v Plzni ve dnech
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25.– 27. 2011. Byla zde pfiednesena zajímavá sdûlení z oblasti evoluãní biologie, problematiky mutageneze zevním prostfiedím, úãinkÛ ultrazvuku na úrovni bunûãn˘ch
struktur i prezentace Sekce cytogenetické a Poboãek v Praze a Hradci Králové. Nûkteré
sloÏky spoleãnosti – poboãky v Praze, Hradci Králové, Olomouci, Brnû, Sekce cytogenetická, Sekce bunûãné biologie se prezentovaly pfiedná‰kami v rámci 4 konferenãních sekcí v prvních dvou dnech. Byly to – Sekce optické mikroskopie, Molecular
Biology of Cancer, Stem cells a Kmenové buÀky od regenerativní medicíny k nádorové biologii.V˘znamn˘m bodem odborného programu ze spoleãenského hlediska
byla 13. Babákova pfiedná‰ka prof. Motlíka z Ústavu Ïivoãi‰né fyziologie a genetiky
AV âR o v˘znamu pluripotentních bunûk pro v˘zkum neurovegetativních onemocnûní
a mí‰ních po‰kození.Pfiimûfienû rozsáhlá byla také prezentace posterov˘ch sdûlení.
Ve sborníku s programem a abstrakty je 50 souhrnÛ autorÛ posterÛ z rÛzn˘ch oblastí
biologicky zamûfieného v˘zkumu. Sympozia se zúãastnilo celkem 168 úãastníkÛ, bylo
prezentováno 80 pfiíspûvkÛ z toho 30 pfiedná‰ek a 50 posterov˘ch sdûlení, 15 pfiíspûvkÛ zahraniãních autorÛ. Pofiadatelé pfiipravili sborník abstrakt publikovan˘ i na webové stránce spoleãnosti:
http://www.med.muni.cz/biolspol/biol_dny/abstrakta/xx_bd_2011.pdf.
2. Symposium „The Functional Organization of the Cell Nucleus“ pofiádala Spoleãnost bunûãné biologie 10. 10. 2011 v Praze za úãasti 98 pracovníkÛ. Pfiedná‰elo 5 vynikajících vûdcÛ ze zahraniãí, 5 dal‰ích pfiedná‰ek bylo prezentováno na‰imi autory.
Souhrny pfiedná‰ek ze symposia jsou zvefiejnûny ve Zpravodaji âsBS ã. 2/2010, pfiístup na adrese http://www.med.muni.cz/biolspol/.
3. XIX. konferenci Cytoskeletálního klubu, uspofiádala Spoleãnost bunûãné biologie
11. – 13. 5. 2011, ve Vranovské Vsi. Na této mezinárodní konferenci bylo prezentováno celkem 27 zajímav˘ch odborn˘ch pfiíspûvkÛ z toho 4 zahraniãními pfiedná‰ejícími pfii celkové úãasti 58 registrovan˘ch pracovníkÛ.
4. 44. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce uspofiádala Cytogenetická sekce 7.– 9. 9.
2011 v Tfieboni za úãasti 315 cytogenetikÛ humánních i veterinárních z âeské i Slovenské republiky, prezentováno bylo 97 odborn˘ch sdûlení. Abstrakta ve sborníku jsou
zvefiejnûna na webu spleãnosti: http://www.med.muni.cz/biolspol/cytogenetika
5. 34. Pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím s ústfiední tématikou „Genetic Toxicology and Cancer Prevetion“ se konaly ve
dnech 13.–15. 6. 2011 v Bratislavû. Pfiedneseno bylo 36 odborn˘ch sdûlení, celkem se
zúãastnilo 51 pracovníkÛ.
6. Odpolední semináfie Brnûnské poboãky – uskuteãnily se 6 pfiedná‰kové schÛze
kde bylo pfiedneseno 23 odborn˘ch sdûlení za celkové úãasti 220 zájemcÛ.
7. Aktuální otázky bioklimatologie zvífiat 2011 – 7. 12. 2010 v Brnû, na pofiádání
spolupracovala Brnûnská poboãka, zúãastnilo se 41 pracovníkÛ, prezentováno bylo
25 pfiedná‰ek, byl vydán Sborník abstrakt.
8. Publikaãní a popularizaãní aktivita ãlenÛ âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím – 2 semináfie a mediální v˘stupy ãlenÛ sekce – ãasopis,
bulletin, webov˘ ãasopis, sborník, denní disk, rozhlas, TV. Celkem 10 poloÏek.
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Ostatní ãinnost
V nûkter˘ch poboãkách a sekcích probûhly volby v˘borÛ a sloÏení v˘borÛ je v souãasné dobû následující:
Poboãka v Praze
Pfiedseda prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Poboãka v Brnû
Pfiedseda prof. MUDr. et RNDr. S. âech, DrSc., místopfiedseda doc. MUDr. M. Sedláãková, CSc., vûd. tajemník prof. RNDr. J. Do‰kafi, CSc., ãlenové prof. RNDr. Ladislav
Havel, CSc., doc. MVDr. V. Páral, Ph.D., doc. RNDr. ·. Pospí‰ilová, Ph.D., RNDr.
M. Vojtí‰ková, CSc.
K propagaci a popularizaci akcí poboãky byly vyuÏívány internetové stránky âs. biologické spoleãnosti a rozesílání pozvánek na akce poboãky ãlenÛm HV i v˘boru poboãky
a jejich zvefiejÀování na serverech V·, na nichÏ dotyãní pracovníci pÛsobí.
Poboãka v Hradci Králové
Pfiedseda prof. MUDr. V. PÛÏa, DrSc., místopfiedseda prof. MUDr. et RNDr. M. âervinka, CSc.
Poboãka v Olomouci
V souãasné dobû je pfiedsedou poboãky prof. MUDr. Jaroslav Vesel˘, CSc., místopfiedsedou a souãasnû vûdeck˘m tajemníkem je doc. RNDr. Jifií Kunert, DrSc.
Poboãka v Ostravû
V souãasné dobû je pfiedsedkyní poboãky Hana Lehocká, PhD., vûdeck˘m tajemníkem
je Mgr. Ivona Závacká.
âeská a slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
Sekci vede v˘bor ve sloÏení pfiedseda Ing. Jan Topinka, Dr.Sc., místopfiedsedkynû
MUDr. H. Lehocká, Ph.D., místopfiedsedkynû za SR RNDr. Alena Gábelová, CSc., ãlenové prof. MVDr. J. Rube‰, CSc., MUDr. P. Rössner, CSc, RNDr. Miroslav Machala,
CSc., RNDr. Pavel Souãek, CSc., RNDr. Dagmar Gajdo‰ová, CSc., RNDr. Mária Mikulá‰ová, CSc., Ing. Juraj Lábaj, Ph.D., RNDr. Alena KaÏimírová.
Spoleãnost je kolektivním ãlenem v European Environmental Mutagen Society.
Od roku 2005 je funkãní webová stránka spoleãnosti
http://www.med.muni.cz/toCP852.en/biolspol/,
kde jsou prÛbûÏnû zvefiejÀovány informace o aktivitách Spoleãnosti.
âeská spoleãnost pro ultrazvuk
Pfiedseda doc. MUDr. F. ZáÈura, CSc., vûd. tajemník Ing. L. DoleÏal CSc., hospodáfi
prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., ãlenové doc. MUDr. P. Calda, CSc., doc. Ing. J. Rozman,
CSc., ãestn˘ ãlen v˘boru: prof. MUDr. I. Hrazdira, DrSc.
Spoleãnost udrÏuje kontakt s Evropskou federací spoleãností pro ultrazvuk v medicínû
a biologii (EFSUMB).
Ing. L. DoleÏal je ãlenem v˘boru EFSUMB ECMUS za sekci spoleãnosti âeská spoleãnost pro ultrazvuk v medicínû.
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Cytogenetická sekce
Pfiedsedkynû prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc, RNDr. A. Oltová, CSc., RNDr. Z. Zemanová, CSc., doc. RNDr. M. Jaro‰ová, CSc., prof. MVDr. J. Rube‰, CSc., RNDr.
P. Balíãek, CSc., RNDr. F. Horáãek. Sekce je kolektivním ãlenem Evropské asociace
cytogenetick˘ch spoleãností.
Spoleãnost bunûãné biologie
Pfiedseda prof. RNDr. I. Ra‰ka, DrSc., místopfiedseda prof. MUDr. A. Svoboda, CSc.,
vûdeck˘ tajemník doc. RNDr. P. Binarová, CSc., ãlenové Pavel Dráber, CSc., Ing. J. Ha‰ek,
CSc., prof. Z. Opatrn˘, DrSc., prof. MUDr. R. Janisch, DrSc., doc. RNDr. Josef Berger,
CSc., prof. MUDr. RNDr. M. âervinka, CSc., prof. MUDr. K. Smetana, DrSc., doc. MUDr.
V. Viklick˘, CSc.
Biofyzikální sekce
Pfiedseda doc. RNDr. O. Vrána, CSc., ãlenové prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., RNDr.
F. Jelen, RNDr. C. Hofr.
Sekce evoluãní biologie
Pfiedsednictvo sekce – pfiedseda prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc., místopfiedsedou
RNDr. E. Kejnovsk˘, CSc. a vûdeck˘m tajemníkem RNDr. Marek Mentel, CSc.

Ediãní a publikaãní ãinnost
Byla vydány tyto publikace:
Zpravodaj âs. biologické spoleãnosti, 2 ãísla
Sborník abstrakt XIX. Cytoskeletálního klubu
Sborník abstrakt XX. Biologick˘ch dnÛ
Sborník abstrakt: 34. Pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“
Sborník abstrakt: Celostátní sjezd Spoleãnosti lékafiské genetiky âLS JEP a 44. v˘roãní
cytogenetická konference
Sborník abstrakt: Aktuální otázky bioklimatologie zvífiat 2010.
Po cel˘ rok pracovala redakãní rada Zpravodaje ve sloÏení:
pfiedseda prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.,
technick˘ redaktor Mgr. D. Vlk, CSc.,
ãlenové prof. MUDr. et RNDr. M. âervinka, CSc., a doc. MUDr. I. Slaninová, Ph.D.
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/.
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Zpráva o hospodafiení za rok 2011
Aktiva – pfiíjmy
zÛstatek rok 2010
úãelová dotace AV âR
ãlenské pfiíspûvky, kol. ãlenové
konf. poplatky, sponzofii, úrok banky

109 090,252 000,167 100,1 121 360,-

Kã
Kã
Kã
Kã

celkem

1 649 550,- Kã

Pasiva – v˘daje
mzdové náklady
daÀ, sociál. a zdrav. poji‰tûní
poboãky, sekce, sluÏby, konference,
materiál, provozní reÏie, cestovné

167 100,- Kã

1 323 640,- Kã

celkem

1 490 740,- Kã

Statistické údaje a závûr
V âs. biologické spoleãnosti pracovalo 5 poboãek, kde jednotliví ãlenové jsou zastoupeni takto: Poboãka v Praze 424, Poboãka v Brnû 551, Poboãka v Olomouci 61,
Poboãka v Hradci Králové 32, Poboãka v Ostravû 29, slovensk˘ch ãlenÛ je zaregistrováno 11.
Pfii Hlavním v˘boru pracovalo 9 odborn˘ch sekcí: Sekce cytogenetická 173 ãlenÛ,
Sekce evoluãní biologie 36 ãlenÛ, Spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím 115
ãlenÛ, Pedagogická sekce 48 ãlenÛ, Sekce pro biologii nízk˘ch teplot 60 ãlenÛ, âeská
spoleãnost pro ultrazvuk 191 ãlenÛ, Sekce reprodukãní biologie 55 ãlenÛ, Spoleãnost
pro bunûãnou biologii 158 ãlenÛ, Biofyzikální sekce 107 ãlenÛ.
Celkem je v âs. biologické spoleãnosti registrováno 1 158 ãlenÛ.
V âs. biologické spoleãnosti bylo v uplynulém roce uspofiádáno 10 vûdeck˘ch akcí
s 290 pfiíspûvky a celkovou úãastí 983 vûdeck˘ch pracovníkÛ.
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
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35. Pracovní dny âeské a slovenské spoleãnosti
pro mutagenezi zevním prostfiedím
Ve dnech 9. – 11. 5. 2012 se uskuteãnil jiÏ 35. roãník Pracovních dnÛ âeské a slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím pfii âeskoslovenské biologické spoleãnosti pod názvem Genetická toxikologie a prevence rakoviny. Tato mezinárodní konference byla organizována ve spolupráci s NCO NZO Brno (ã. akce 629 / 851). Odbornou
garanci pfievzali Ing. Jan Topinka, DrSc. – pfiedseda spoleãnosti (AV âR), RNDr. Alena
Gábelová, CSc. (SAV), MUDr. Radim J. ·rám, DrSc. (AV âR) a MUDr. Hana Lehocká,
Ph.D. (ZÚ Ostrava).
V prÛbûhu tfií dnÛ vyslechlo 55 úãastníkÛ konference celkem 36 odborn˘ch sdûlení.
Prezentováno bylo dále celkem 11 odborn˘ch posterÛ.
Po zahájení konference RNDr. Jitkou Chmelíkovou se úvodního slova ujal pfiedseda
spoleãnosti – Ing. Jan Topinka, DrSc.
První odborná sekce byla vûnována aktuálním tématÛm z oblasti DNA reparace, genotoxicity a profesionální expozice.
P. Rössner Jr. své sdûlení zamûfiil na Reparace DNA a expozice environmentálním polutantÛm. J. Mareãková pfiednesla pfiedná‰ku na téma Sledování expozice ethylenoxidu
v pracovním prostfiedí centrální sterilizace. Následovala problematika profesionální expozice cytostatikÛ ve sdûleních – P. Odrá‰ka, L. DoleÏalová, J. Kuta, M. Oravec, P. Piler,
L. Bláha: Profesionální expozice cytostatick˘m léãivÛm v podmínkách âR a L. DoleÏalová,
P. Odrá‰ka, J. Kuta, M. Oravec, L. Bláha: MoÏnosti sniÏování kontaminace pracovi‰È pro
aplikaci cytostatik. Problematikou chemoprevence se zab˘valo dal‰í sdûlení – J. Brtko,
D. Macejová, L. Biale‰ová, V. Lenko, A. Breier, Z. Sulová, J. Bobálová: Transkripãné faktory indukovateºné biologicky aktívnymi ligandami v chemoprevencii a terapii vybran˘ch
nádorov˘ch ochorení. Antioxidaãné úãinky rastlinn˘ch extraktor byly tématem sdûlení autorky A. Sranãíkové. O novém seznamu nemocí z povolání ve vztahu k profesionální expozici genotoxick˘mi faktorÛm informovala H. Lehocká. O moÏnostech genetické toxikológie v prevencii rakoviny v hygienickej sluÏbe hovofiili autofii O. Gajdo‰,
D. Gajdo‰ová.
Dal‰í odborná sekce byla vûnována nanotoxikologii.
O vzniku NANOTOXu – Centru studií toxick˘ch vlastností nanoãástic informoval pfiítomné J. Topinka. Toxicitou nanoãástic se ve svém sdûlení zab˘val J. Turánek. Zdravotní rizika nanoãástic pfiedstavil Z. Veãefia. O Distribuci chemick˘ch kontaminantÛ vázan˘ch na frakce vzdu‰n˘ch ãástic hovofiil M. Cigánek. Zevrubnou charakterizací aerosolu v mûstském ovzdu‰í se zab˘val kolektiv autorÛ J. Hovorka, J. Topinka, M. Branis,
P. Pokorná, A.
Baranova, J. Bendl, M. Gregor. Kolektiv autorÛ – J. Vondráãek, L. Umannová, J. Neãa,
P. Krãmáfi, J. Topinka, J. Schmuczerová, A. Kozubík, M. Machala prezentovali sdûlení
s názvem: Interactions of inflammatory cytokines with polycyclic aromatic hydrocarbons
in lung epithelial cells alters their metabolism, genotoxicity and release of inflammatory
mediators. O odpovûdi ºudsk˘ch plúcnych buniek A549 a HEL na expozíciu nanoãasticami magnetitu s rôznou povrchovou úpravou informovala A. Gábelová. Kolektiv autorÛ
– M. Stiborová, K. Levová, V. Martínek, E. Frei, D. H. Nebert, V. M. Arlt, D. H. Phillips,
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H. H. Schneider prezentoval sdûlení s názvem: Identification of human enzymes metabolizing carcinogenic aristolochic acid I and characterization of their mechanisms of action:
experimental and computational approaches.
Dal‰í blok byl vûnován pfiedstavením programu, zab˘vajícího se mûfiením a toxikologií
motorov˘ch emisí v reálném provozu – projektu MEDETOX (LIFE+).
J. Topinka v úvodu tento projekt pfiedstavil. Pechout M., Vojtí‰ek M. hovofiili o zachování proporcionality pfii vzorkování v˘fukov˘ch emisí spalovacích motorÛ pro toxikologické
anal˘zy. J. Neãas pfiedstavil chemické slouãeniny vázané na dieselové ãástice a jejich
toxické ekvivalenty. M. Vojtí‰ek analyzoval emise ze spalovacích motorÛ – specifická
rizika v reálném mûstském provozu. J. Topinka, M. Vojtí‰ek uvedli diskusi k problematice fie‰ené v projektu MEDETOX.
Dal‰í blok byl vûnován ovzdu‰í na Ostravsku a jeho toxicitû.
R. J. ·rám hovofiil o zdravotních rizicích zneãi‰tûní ovzdu‰í pro âR. J. Rube‰ se zab˘val zneãi‰tûním ovzdu‰í ve vztahu ke kvalitû spermií. H. Líbalová pfiedstavila zmûny
v genové expresi indukované organick˘mi extrakty prachov˘ch ãástic z ovzdu‰í v lidsk˘ch
plicních bunûãn˘ch liniích, A. Rössnerová seznámila pfiítomné s v˘znamem epigenetiky
pro studium vlivÛ expozice zneãi‰tûnému ovzdu‰í. L. Pálková, M. Ciganek, K. Pûnãíková,
J. Neãa, J. Topinka, M. Machala provedli detailní chemickou anal˘zu a in vitro toxikologii
organick˘ch kontaminantÛ vázan˘ch na prachové ãástice z Ostravska. M. Dostál,
A. Pastorková, R.J. ·rám analyzovali v rámci Programu Ostrava – nemocnost pfied‰kolních dûtí narozen˘ch 2001– 2004. P. Miku‰ka, K. KfiÛmal, N. Kubátková, Z. Veãefia prezentovali sdûlení: Anal˘za organick˘ch markerÛ v atmosférickém aerosolu frakce PM2.5
v Ostravû-Radvanicích a identifikace emisních zdrojÛ. V. ·vecová informovala o: Faktorech ovlivÀujících personální expozici karcinogenním polycyklick˘m aromatick˘m uhlovodíkÛm v Moravskoslezském kraji a Praze v roce 2009.
Pfiedstavení EU projektu UFIREG se ujali A. Pastorková a M. Dostál ve sdûleních:
A. Pastorková: Ultrajemné ãástice (UFP) jako ukazatel zneãi‰tûní ovzdu‰í – EU projekt
UFIREG a M. Dostál, V. Îdímal, A. Pastorková, R. J. ·rám: Zdroje jemn˘ch (PM1)
a ultrajemn˘ch ãástic ve vnitfiním prostfiedí.
V prÛbûhu konference byly dále prezentovány následující postery:
L. Biale‰ová, J. Brtko, D. Macejová: In vitro vplyv izoflavónu genisteinu na expresiu
vybran˘ch typov nukleárních receptorov v bunkovej linii ludského karcinómu prsníka,
J. KÛsová, R. Lahutová, M. Ka‰ová, J. ·ikula: Existuje rozdíl v hodnotách biomarkeru
úãinku cytostatik (CAPL) mezi klinick˘mi pracovi‰ti, lékárnami a v˘robci? (Pohled laboratorního pracovi‰tû), V. Lenko: Expresia nukleárnych receptorov retinov˘ch kyselín
v ºudskom tkanive karcinómu obliãky, D. Macejová, T. Havránek, J. Brtko, M. Ficková:
Vplyv bisphenolu A a estradiolu samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii na expresiu
jadrov˘ch retinoidn˘ch receptorov v ºudsk˘ch nádorov˘ch bunkách prsníka. R. Pivokonská:
Pfiehled nûkter˘ch cytogenetick˘ch vy‰etfiení v letech 2000 – 2012, D. Jírová, K. Kejlová,
H. Koláfiová, A. Vlková, K. Tománková, S. Binder, A. Da‰ková, D. Oãadlíková, H. Bendová,
D. Jíra, I. ·perlingová, L. Dabrowská: Phototoxicity and mutagenicity hazard of pigments
frequently used in cosmetics. D.Tarabãáková, D. Gajdo‰ová, Z. Szeghyiová, A. Gajdo‰,
K. Strmenská: V˘sledky monitoringu pracovného prostredia v prevádzke s rizikom chemickej karcinogenity, D. Gajdo‰ová, A. Gajdo‰, A. Hudák, T. Kimáková, T. Hudáková:
Vplyv genotoxick˘ch faktorov Ïivotosprávy na úroveÀ chromozomálnych aberácií, S. Jantová, J. BaláÏiková, V. Brezová: Genotoxic effect of the selected 4-anilinoquinazoline
on cancer cells, M. Melu‰ová, E. Horváthová: Cytotoxické, genotoxické a potenciálne
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DNA-protektívne úãinky karvakrolu na ºudské bunky kultivované in vitro, A. Mlynarãíková: Effects of the endocrine disruptor Bisphenol A in a combination with 17ß-estradiol
on apoptosis-related genes in the MCF-7 breast cancer cell line
Za âeskou a slovenskou spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.

SPOLEâNOST BUNùâNÉ BIOLOGIE

XX. Cytoskeletální klub
Ve dnech 16. – 18. kvûtna 2012 se konala 20. konference Cytoskeletálního klubu a to
jiÏ tradiãnû v hotelu Klub ve Vranovské vsi u Znojma. Ze setkání nûkolika kolegÛ, zab˘vajících se v˘zkumem cytoskeletu, se v prÛbûhu dvaceti let stala konference s mezinárodní
úãastí, na níÏ se kaÏdoroãnû setkávají pfiední t˘my, které se v âeské republice zab˘vají
v˘zkumem cytoskeletu vãetnû ‰ir‰ích molekulárnû biologick˘ch aspektÛ. Stfiedeãní podveãerní setkání bylo zahájeno zvanou pfiedná‰kou zahraniãního hosta. Ulrike Endesfelder
(Julius Maximilians University, Würzburg) pfiedstavila program laboratofie vûdeckého t˘mu
Mika Heilemanna, kter˘ patfií k pfiedním pracovi‰tím zab˘vajících se technikami fluorescenãní mikroskopie umoÏÀujícími rozli‰ení na úrovni molekul. Pfiedná‰ka se zamûfiila na
techniky PALM/STORM, STED, SIM a jejich aplikace pro studium organizace biomolekul
a bunûãn˘ch struktur vãetnû prostorového uspofiádání a dynamiky. Dal‰í zahraniãní host
Stephan Grill (Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden) poukázal na biofyzikální aspekty, které pomohou pochopit propojení biochemick˘ch a mechanick˘ch základÛ bunûãn˘ch procesÛ, coÏ demonstroval na pfiíkladu studie role aktinmyozinového kortexu pfii polarizaci bunûk. Dal‰í zvanou pfiedná‰ku uvedla Irute Meskiene
(Max F. Perutz Laboratories, Medical University, Vienna) pfiehledem o stavu problematiky
signálních drah MAP kináz u rostlin. Podrobnûji se zab˘vala regulací MAP kináz prostfiednictvím serin/treonin fosfatáz typu PP2C, a úlohou tohoto procesu v odpovûdi rostlin
na stres a i v morfogenezi. Poslední ze zahraniãních hostÛ Pavel Ivanov (Belozersky
Institute of protein Sciences, Moskva) presentoval svÛj v˘zkum t˘kající se dynamiky stresov˘ch granulí u savãích bunûk a detailnû se zab˘val rolí mikrotubulÛ v jejich tvorbû
a dynamice.
Na tuto tématiku navázali pfiíspûvky z laboratofie Jifiího Ha‰ka z MBU AVâR v Praze.
Tyto byly vûnovány studiu vlastností translaãních faktorÛ u S. cerevisiae za podmínek tepelného stresu a charakterizaci nov˘ch komponent stresov˘ch granulí u kvasinek (Tomá‰
Grou‰l) a roli α-synucleinu v prÛbûhu endocytosy a tvorby pre-autofagosomálních struktur u S. cerevisiae (Renata Slabá). Následovala pfiedná‰ka o mechano-elektrick˘ch vibraãních vlastnostech mikrotubulÛ pfiednesené pracovníkem praÏského Ústavu fotoniky
a elektroniky AVâR Ondfiejem Kuãerou. Dal‰í blok pfiedná‰ek byl vûnován nukleaci a dynamice mikrotubulÛ. Markéta âernohorská z laboratofie Biologie cytoskeletu ÚMG AVâR
v Praze se vûnovala roli signalizaãního komplexu GIT-PIX-PAK v regulaci mikrotubulÛ.
Nové poznatky o charakterizaci acentrosomálních γ-tubulinov˘ch komplexÛ rostlin, pfie-
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dev‰ím o proteinech GCPs, byly pfiedneseny Hanou Kourovou (laboratofi Funkãní cytologie, MBÚ AVâR, Praha). O novû objevené roli spastinu v proliferaci glioblastomu referoval Stanislav Vinopal (ÚMG AVâR). Presentovány byly také v˘sledky o roli rostlinného
forminu tfiídy II AtFH16 (Fatima Cvrãková) a o sekvencích tubulinu odpovûdn˘ch za jejich
export do jádra (Katefiina Schwarzerová), obû pfiedná‰ející jsou z katedry Experimentální
biologie rostlin, PfiF UK, Praha. Dal‰í blok pfiedná‰ek se zab˘val mechanismy regulace bunûãného cyklu u fias. Studie regulace Wee1 kinasy u Chlamydomonas reinhardtii byla pfiednesena Katefiinou Bi‰ovou, s charakterizací termosensitivních mutantÛ tohoto modelového
organismu nás seznámila Monika Hlavová, obû z MBÚ AVâR, pracovi‰tû TfieboÀ. Závûreãn˘
den konference byly pfiedstaveny v˘sledky, t˘kající se specifické funkce ERK a RSK proteinÛ v procesu pfiechodu epitel-mesenchym (Josef âáslavsk˘, MBÚ AVâR). Bunûãnû
biologické aspekty fosforylace adaptorového proteinu CAS a její role v kancerogenesi
(Daniel Rösel, katedra Bunûãné biologie, PfiF UK, Praha) a strategie pro studii MAPs proteinÛ pomocí NMR (Jifií Nováãek, NCBR & CEITEC, PfiF MU, Brno) byly dal‰ím pfiedmûtem
prvního bloku pfiedná‰ek. Shrnutí v˘sledkÛ studia jaderného importu ISWI rodiny proteinÛ
u S. cerevisiae pfiednesla Ivana Malcová (MBÚ AVâR). Poslední pfiedná‰ka patfiila
Jaroslavû ·ebestové (CEITEC Brno, Ústavu Ïivoãi‰né fyziologie a genetiky AVâR v Libûchovû) která referovala o v˘sledcích v˘zkumu vlivu stáfií my‰ích oocytÛ na chování
chromosomÛ pfii dûlení s v˘sledn˘m dopadem na aneuploidii.
20. Konference Cytoskeletálního klubu byla velmi kvalitní z hlediska vûdeckého programu, kvalitních zahraniãních i domácích fieãníkÛ a v neposlední fiadû i sv˘m spoleãensk˘m programem. V rámci nûj jsme zavzpomínali v krátkém vytoupení, pfiedneseném
Ing. Ha‰kem, na historii Cytoskeletálního klubu, na kolegy, ktefií stáli pfii jeho zakládání,
z nichÏ vût‰ina se jubilejního zasedání zúãastnila. Vzpomnûli jsme na ty, ktefií jiÏ bohuÏel
nejsou mezi námi – na Prof. Oldfiicha Neãase, kter˘ byl iniciátorem vzniku Cytoskeletálního klubu a kterému jsme vûnovali krátkou sekci motory, a dále na Prof. Jifiího Paleãka.
Vûfiíme, Ïe toto setkání ‰piãkov˘ch pracovi‰È bunûãné biologie má nejen dvacetiletou tradici ale i dlouhou budoucnost pfied sebou.
Pavla Binarova, Hana Kourova

SEKCE NÁDOROVÉ BIOLOGIE

Sekce nádorové biologie
Na slavnostním Valném shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti byl schválen návrh
RNDr. Ondfieje Slabého, Ph.D. na zaloÏení Sekce nádorové biologie. Na kvûtnové
schÛzi brnûnské poboãky 16. 5. 2012 s programem pfiedstavení v˘zkumné skupiny
„Molekulární onkologie II – solidní nádory“ se uskuteãnila ustavující schÛze Sekce nádorové biologie i s volbou pfiedsednictva v˘boru sekce. Byli zvoleni: pfiedseda RNDr. Ondfiej
Slab˘, Ph.D., místopfiedseda MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a vûdeck˘ tajemník Mgr. Sabina ·evãíková, Ph.D.
V˘zkum v oblasti nádorové biologie má v âeské a Slovenské republice bohatou historii poãínaje objasÀováním základních patogenetick˘ch procesÛ v nádorové buÀce (základní v˘zkum) a v˘vojem nov˘ch diagnostick˘ch a léãebn˘ch postupÛ konãe (translaãní
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a aplikovan˘ v˘zkum). Onkologie pfiedstavuje medicínsk˘ obor, ve kterém dochází pravdûpodobnû k nejuÏ‰ímu kontaktu molekulární biologie a klinické medicíny, a to jak na
úrovni diagnostiky, tak léãby. Odborná spoleãnost sdruÏující odborníky zab˘vající se v˘hradnû v˘zkumem v oblasti nádorové biologie v souãasné dobû v âR neexistuje. V âR
je nejvût‰í slabinou onkologického v˘zkumu, kter˘ svou podstatou musí mít interdisciplinární charakter, pfiedev‰ím nízká míra interakce v˘zkumníkÛ s klinick˘mi onkology a dal‰ími
odborníky za oblast diagnostiky, pfiedev‰ím patology. Sekce nádorové biologie má ambici
reprezentovat biomedicínské a klinické disciplíny podílející se na onkologickém v˘zkumu,
umoÏnit vy‰‰í míru jejich interakce, a celkovû vést k vytvofiení lep‰ích podmínek, zefektivnûní a nav˘‰ení kvality onkologického v˘zkumu.
O. Slab˘

PEDAGOGICKÁ SEKCE

Nûkolik postfiehÛ z mûstského kola SOâ 2012,
obor Biologie, které probûhlo v Brnû
Mûstské kolo Stfiedo‰kolské odborné ãinnosti probûhlo v Brnû 11. 4. 2012. SoutûÏní
pfiehlídky se zúãastnilo 12 prací. Kvalita prací i kvalita obhajob – podobnû jako v minul˘ch
letech – stavûla odbornou porotu do nelehké situace pfii rozhodování, které práce jsou
nejlep‰í a postoupí do krajského kola. Nejlep‰í jsou totiÏ sv˘m zpÛsobem témûfi v‰echny;
rozdíly mezi nimi b˘vají velmi nepatrné.
Podobnû jako v loÀském roce vût‰ina prací byla spjata s genetikou, molekulární
biologií, bunûãnou biologií, embryologií a biochemií. Souvisí to pochopitelnû s tím, Ïe
v brnûnském regionu je dostatek laboratofií zdej‰ích univerzit a v˘zkumn˘ch ústavÛ, v nichÏ
mohou talentovaní studenti, nad‰ení pro biologické obory, najít pfiíleÏitost pro své první
pokusy o zaãlenûní do vûdecké práce i oporu a pomoc pfii vypracování soutûÏní práce
v rámci SOâ. Spektrum témat prací logicky koresponduje s tím, jak je zamûfien moderní
biologick˘ v˘zkum, a tedy i celá souãasná biologie.
KdyÏ jsem pfied rokem formuloval postfiehy z loÀské soutûÏní pfiehlídky (Zpravodaj
2011, ã. 1), zdÛraznil jsem zásadní nesoulad mezi okruhem témat prací oboru Biologie
a tím, co po fiadu desetiletí pfietrvává z dob znaãnû minul˘ch v osnovách v˘uky biologie
stfiedních ‰kol.
Nyní se v krátkosti zamyslím nad stfiedo‰kolskou odbornou ãinností v oboru Biologie
z jiného hlediska. Jako jeden z porotcÛ soutûÏe v mûstském i krajském kole se po fiadu
let pot˘kám s obtíÏností srovnání prací „klasického“ biologického zamûfiení (napfi. práce
floristické) s v˘‰e zmínûn˘m typem prací „moderních“ oborÛ („zelená“ biologie versus
„bílá“ biologie). U prvního typu prací b˘vá patrné silné osobní zaujetí problematikou, ãasto
nezmûrná píle pfii pracném a dlouhodobém sbûru sledovan˘ch v˘sledkÛ a také jde o témata evidentnû bliÏ‰í mentalitû stfiedo‰koláka. V druhém pfiípadû jde obvykle o striktnû
vedenou práci v laboratofii na nûjakém dílãím úkolu urãitého v˘zkumu a písemn˘ v˘stup
b˘vá konzistentnûj‰í.
Práce druhého typu jsou typické pro brnûnsk˘ region, první typ prací se objevuje ãastûji v okresech mimobrnûnsk˘ch (tj. v místech vzdálenûj‰ích od center vûdecké práce).

– 18 –

PEDAGOGICKÁ SEKCE
Uãitelé biologie ze ‰kol mimo Brno pak podléhají skepsi, Ïe jejich studenti nemají velkou
‰anci na úspûch v konkurenci s pracemi vznikl˘mi pfii spolupráci s brnûnsk˘mi laboratofiemi, a nûkdy dokonce rezignují na úãast v SOâ. Dokládá to i mal˘ poãet prací z okresÛ,
které pfiicházejí do krajského kola soutûÏní pfiehlídky. Mnohdy mÛÏe jít pouze o obavu, Ïe
klasická biologická práce neobstojí ve srovnání s tou, která je zamûfiena molekulárnû
biologicky.
A tak mû opakovanû napadá my‰lenka, zda by se v SOâ nemûl obor Biologie rozdûlit
na obory dva: obor Biologie a obor Molekulární biologie. Ostatnû soutûÏních prací s biologick˘m zamûfiením je v SOâ kaÏdoroãnû dost na to, aby si oba tyto obory „pfii‰ly na
své“.
Na závûr pfiipojím je‰tû jednu my‰lenku: rozdûlení oboru Biologie na dva by bylo uÏiteãné nejen v rámci SOâ. I vzdûlávání studentÛ na gymnáziích by bylo smysluplnûj‰í,
kdyby se mezi základními pfiedmûty vedle biologie objevila i molekulární biologie. Ale to
je námût na samostatnou úvahu – nûkdy pfií‰tû.
Seznam prací v oboru Biologie v mûstském kole SOâ (Brno, 2012)
1. Souboj osteoblastÛ a osteoklastÛ pfii remodelaci kostí
2. Sledování po‰kození DNA v podmínkách oxidaãního stresu metodou elektroforézy
jednotliv˘ch bunûk (Efekt antioxidantÛ na sníÏení po‰kození DNA pÛsobením oxidaãního stresu)
3. Úãinky rostlinn˘ch extraktÛ v˘znamné pro protinádorovou terapii
4. Délka Ïivota jako ekotoxikologicky relevantní parametr
5. Vliv predaãního tlaku na délku hnízdní péãe lejska bûlokrkého
6. Sledování exprese KNOX genÛ po pÛsobení rÛstov˘ch regulátorÛ a morfologie rostlinn˘ch mutantÛ
7. V˘znam a moÏnosti studia struktury a funkce telomeras
8. Sledování fenotypu rostlin se zv˘‰en˘mi hladinami cytokininÛ zeatinového a isopentenyladeninového typu
9. Detekce mutací fibrillinu1 u psÛ s rupturou aorty a podezfiením na MarfanÛv syndrom
10. Stanovení bakterie rodu Borrelia v klí‰Èatech a jejich genotypizace na území âR
11. Konzervování biologick˘ch orgánÛ, preparace, pitva (oko)
12. Konzervování biologick˘ch orgánÛ, preparace, pitva (srdce)
Závûrem pfiipojuji osobní vyznání jedné ze soutûÏících:

Sledování fenotypu rostlin se zv˘‰en˘mi hladinami cytokininÛ zeatinového
a isopentenyladeninového typu
Jana Zemánková – Gymnázium, Brno-¤eãkovice
Moje práce se zab˘vala rostlinn˘mi hormony a jejich pÛsobením na zmûnu fenotypu
rostlin. Sledovala jsem dva rostlinné hormony trans-zeatin a isopentenyladenin patfiící
do skupiny rostlinn˘ch hormonÛ cytokininÛ, které v˘znamnû ovlivÀují rÛst rostliny, její
stárnutí nebo napfiíklad bunûãné dûlení. V rostlinách jsem zv˘‰ila hladinu sledovan˘ch látek
a pak na základû mûfiení morfologick˘ch parametrÛ jsem porovnávala jejich vliv na rost-
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linu. Zjistila jsem, Ïe pfies velkou podobnost v chemickém sloÏení tûchto látek pÛsobí na
rostliny odli‰nû, a to hlavnû v koncentracích, které se pfiibliÏují jejich pfiirozené hladinû
v rostlinû. Zajímavou ãástí mé práce pak bylo rÛzné zv˘‰ení hladiny sledovan˘ch látek,
kdy hladina látek byla zv˘‰ena endogennû i exogennû. Pfii porovnání fenotypu rostlin se
stejnou hladinou rostlinn˘ch hormonÛ av‰ak jin˘m zpÛsobem zv˘‰enou, jsem zjistila, Ïe
fenotyp tûchto rostlin se odli‰uje a Ïe záleÏí na tom, jak˘m zpÛsobem je hladina rostlinného hormonu v rostlinû zv˘‰ena.
Studiu problematiky rostlinn˘ch hormonÛ se chci nadále vûnovat, a proto jsem po domluvû se sv˘m konzultantem z Mendelovy univerzity zapoãala dal‰í v˘zkum. Pro studenty,
ktefií o SOâce pfiem˘‰lejí, doporuãuji neváhat. Je to ta nejlep‰í vûc, kterou mÛÏete na
stfiední ‰kole dûlat. Dostanete se do prostfiedí bûÏnû lidem nepfiístupn˘ch, nauãíte se
nové vûci, roz‰ífiíte si obzory, budete v nûãem, co vás baví, dobfií a nakonec z toho budete mít hmatateln˘ v˘stup a nûco opravdu dokáÏete i jako „bezv˘znamní“ studenti
stfiední ‰koly. Nejhlavnûj‰í na takové práci je dûlat nûco, co vás opravdu baví, a mít
skvûlého ‰kolitele, jako se to povedlo i mnû. Tímto bych ráda podûkovala svému konzultantovi panu Mgr. Janu Novákovi za ãas, cenné rady, pfiipomínky a energii, kterou mi
vûnoval.
Pavel Vafiejka

ZPRÁVY

âeské biomedicíncké ãasopisy
Redakce Zpravodaje se omlouvá autorovi a ãtenáfiÛm ze pfiehlédnutí chyb v záhlaví
tabulky v minulém ãísle a uvádíme proto cel˘ pfiíspûvek v tomto ãísle opraven˘.
Mezi 32 ãasopisy, jejichÏ vydavatelství je vedeno v âeské republice a jejichÏ tzv. impact factor (IF) za rok 2010 je k dispozici v Journal Citation Reports®, je nûkolik biomedicínck˘ch ãasopisÛ. Podle údajÛ zvefiejnûn˘ch 28. ãervna 2011 mají ãtyfii „ãeské“
ãasopisy IF vy‰‰í neÏ 1 (viz pfiiloÏená tabulka).
Pofiadím podle IF v tabulce se míní pofiadí mezi v‰emi „ãesk˘mi“ ãasopisy s IF bez
ohledu na vûdní obor. Prvním v pofiadí ãesk˘ch ãasopisÛ je Preslia, IF (2010) = 2,792,
kterou vydává âeská botanická spoleãnost. Hodnota IF za rok 2010 pfiedstavuje prÛmûrn˘
poãet citací v tomto roce t˘kající se ãlánkÛ oti‰tûn˘ch v letech 2008 – 2009. Citacemi se
rozumûjí citace v ãasopisech, které jsou také indexovány ve stejné databázi, tj. Web of
Knowledge, jiné citace nejsou brány v potaz.
JestliÏe v tabulce chybí údaj IF za 5 let, potom tento ãasopis byl zafiazen mezi „impaktované“ teprve nedávno. Jedná se o oba ãasopisy, které jsou vydávány na Zdravotnû
sociální fakultû Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích (J Appl Biomed) a na Lékafiské fakultû Univerzity Palackého v Olomouci (Biomed Pap).
V tabulce uvádíme sídlo redakce, nikoliv sídlo vydavatele, protoÏe globalizací se trochu
stírají hranice mezi distributory a skuteãn˘mi vydavateli.
IF není jedin˘m kritériem, kter˘ popisuje kvalitu ãasopisu. I kdyÏ „ãeské“ ãasopisy
v prÛmûru se sv˘mi IF hodnû zaostávají napfi. za americk˘mi, britsk˘mi a nûmeck˘mi.
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ZPRÁVY

Nicménû IF je vnímán mnoha autory a recenzenty jako zásadní kritérium a nezfiídka se
rozhodují o tom, zdali jim nûjak˘ ãasopis stojí za pozornost právû podle hodnoty IF.
Josef Berger

PERSONALIA – NEKROLOGY

Zemfiel prof. MUDr. Vladimíra PÛÏa, DrSc.
S hlubok˘m zármutkem musíme ãlenÛm âeskoslovenské
biologické spoleãnosti oznámit, Ïe dne 20. bfiezna 2012
zemfiel ve vûku 86 let prof. MUDr. Vladimír PÛÏa, DrSc.
Profesor PÛÏa, dlouholet˘ vedoucí Ústavu biologie na
Lékafiské fakultû v Hradci Králové, pfiedseda hradecké poboãky âeskoslovenské biologické spoleãnosti a ãlen Hlavního v˘boru této spoleãnosti, se narodil 28. února 1926
v Praze. Studium lékafiství úspû‰nû dokonãil na Lékafiské
fakultû v Plzni v roce 1951. V roce 1953 pfie‰el z Plznû na
tehdej‰í Vojenskou lékafiskou akademii v Hradci Králové.
Od té doby pracoval na ústavu biologie, v roce 1965 pfievzal po zesnulém doc. Hluchovském vedení ústavu a ãtvrt
století ho úspû‰nû vedl.
CeloÏivotním odborn˘m zamûfiením prof. PÛÏi byla cytologie. Zvlá‰tû intenzivnû se zab˘val studiem dynamiky základní bunûãn˘ch dûjÛ. Jeho oblíben˘m experimentálním objektem jsou bunûãné kultury. Jejich pouÏívání zavedl jiÏ v 60. letech, jako jeden z prvních
v na‰í republice. V tomto oboru dosáhl v˘znamn˘ch úspûchÛ a kromû fie‰ení problémÛ základního v˘zkumu se zasadil i o praktické vyuÏívání bunûãn˘ch kultur pro urãování toxicity. Jméno prof. PÛÏi je spojeno také s organizováním mezinárodních symposií vûnovan˘ch mikrokinematografii.
Prof. PÛÏa mûl v rámci âeské i Slovenské republiky velkou fiadu velmi dob˘ch pfiátel,
patfiil k nejznámûj‰ím osobnostem ãeské lékafiské biologie druhé poloviny 20. století. Jeho
práce pro biologickou spoleãnost byla ocenûna udûlením ãestného ãlenství v této spoleãnosti a udûlením pamûtní medaile. Kromû tohoto vyznamenání byl prof. PÛÏa nositelem
fiady v˘znamn˘ch ocenûní, mimo jiné i Zlaté medaile Lékafiské fakulty v Hradci Králové,
Stfiíbrné medaile Lékafiské fakulty v Brnû, Bronzové medaile Lékafiské fakulty UK v Plzni
a pamûtní medaile Univerzity Karlovy.
âest jeho památce!
Prof. MUDr. RNDr. M. âervinka, CSc.
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KALENDÁ¤ AKCÍ

Kalendáfi akcí
Doma – âs. biologická spoleãnost
Cytogenetická sekce
pofiádá 45. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní úãastí
Konvikt UP, Olomouc, 13. – 14. 9. 2012; kyra@vfn.cz
Spoleãnost pro bunûãnou biologii
pofiádá sympozium Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium,
Workshop s mezinárodní úãastí
podzim 2011, Rektorát UK, Praha; iraska@lf1.cuni.cz
Spoleãnost pro bunûãnou biologii
pofiádá T˘denní mikroskopick˘ kurz Advanced methods in microscopy
Podzim 2012, PurkyÀÛv ústav, Albertov 4, Praha; iraska@lf1.cuni.cz
Poboãka v Brnû
Pofiádá kaÏd˘ mûsíc
Pfiedná‰kové odpoledne (podrobnosti prÛbûÏnû na: www.med.muni.cz/biolspol/)

Doma – ostatní
OVARIAN CLUB II
spolupofiadatelem je Sekce biologie reprodukce,
8. – 11. listopadu 2012-05-29 Praha
www.comtecmed.com/OC/2012; ovarianclub@comtecmed.com
Po stopách zdraví a nemoci ãlovûka a zvífiat II. K historii a souãasnosti medicíny,
farmacie a veterinárního lékafiství v Technickém muzeu v Brnû
se uskuteãní ve dnech 11. – 12. záfií 2012 v pfiedná‰kovém sále Technického muzea
v Brnû, PurkyÀova 105, 612 00
Tel.: 541 421 411, fax.: 541 214 418, e-mail: info@technicalmuseum.cz
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