
Zápis ze zasedání výboru ČSAC ze dne 2.3.2018 
místo konání: Brno, Mečová 368/5 

Přítomni: Tomáš Kalina, Jaroslav Doležel, Karel Souček, Jolana Vosáhlová, Lubomír Němec, Veronika 
Kanderová, Lucie Říhová, za sekretariát AMCA: Rudolf Kinc 
 
1/ Úvod 
T. Kalina přivítal všechny zúčastněné, proběhla kontrola zápisu z minulé schůze. 
 

2/ Spolupráce ČSAC a ISAC na přípravě společenského večera pro CYTO 2018  

Byl získán grant magistrátu hl. m. Prahy (319 tis Kč) 

Na základě toho bylo pro členy ČSAC vyjednáno u odborné společnosti ISAC snížení registračního 

poplatku na konferenci CYTO 2018 (8 tis Kč dospělí, 3 tis Kč studenti), členům ČSAC byl zaslán 

informační email.  

Bývalým prezidentům ČSAC nabídnuto uhrazení registračního poplatku na konferenci CYTO 2018, 

dále jim bude nabízeno i uhrazení poplatků na budoucí konference ČSAC.  

 

3/ Ceny a travel granty ČSAC, členství v ČSAC 

Hlasováním bylo schváleno vyhlášení cen ČSAC o nejlepší publikaci za rok 2017 v základním a 

klinickém výzkumu za stejných podmínek jako v minulých letech. Podmínky pro žádosti o travel 

granty také zůstávají stejné jako v minulých letech. Všechny informace lze dohledat na stránkách 

ČSAC pod záložkami GRANTY a SOUTĚŽE. 

ČSAC má v současnosti 222 členů, členské poplatky zůstávají nadále ve stejné výši, viz stránky ČSAC, 

záložka O SPOLEČNOSTI. 

 

4/ Aktualizace webových stránek ČSAC 

Aktualizace se budou týkat následujících bodů: 

- sjednocení české a anglické verze 

- přidání vyhledavače do obou jazykových verzí 

- aktualizace grantů a soutěží pro rok 2018 

- bude přidána historie společnosti : vznik společnosti / past presidents / reportáže či    

  fotografie z minulých konferencí  

- RSS feed z Cytometry A 

- aktualizace akcí pro rok 2018 : CYTO 2018 + CYTO Youth Student Workshop and Tutorial, ISAC LETF 

Ljubljana Cytometry Workshop 2018, semináře I.T.A, Exbio, BD, aj. 

 

5/ Hospodaření ČSAC 

T. Kalina a R. Kinc předali členům výboru zprávu o hospodaření ČSAC za rok 2017 (k 31.12.2017), 

zpráva byla jednohlasně schválena. ČSAC za rok 2017 skončila ziskově (+ 32 251,85 Kč). 

 

6/ Hodnocení konference ČSAC 2017 

K. Souček představil výsledky hodnocení konference členy ČSAC (hodnocení proběhlo formou 

webové aplikace).  Z hodnocení vyplývá následující: 

 - posterovou sekci umístit programově jinam, např. může být součástí tzv. welcome drinku první 

večer konference, pro hodnocení posterové sekce stanovit odpovědné osoby 

- informační emaily o programovém složení konference (např. o edukačních sekcích) zasílat členům 

ČSAC s předstihem 



Dále se výbor rozhodl pro úpravy organizace budoucích konferencí ČSAC takto: 

- abstract book bude pouze elektronický 

- v tištěné formě bude pouze jednoduchý a srozumitelně popsaný program konference 

- informační materiály (plakáty aj.) budou šířeny ve vědeckých kruzích i na klinických pracovištích 

- evaluační formulář konference bude rozesílán dříve 

 

7/ Další aktivity ČSAC 

Rozeslán informační email pro přihlášení do cytometrické diskuzní skupiny v aplikaci Google groups. 

Smlouvy se sponzory konferencí ČSAC budou v příštích letech uzavírány s předstihem (přelom 

února/března). 

Nadále bude nabízen prostor na bannery na stránkách ČSAC. 

Plánování konference ČSAC 2019. 

Návrh budoucích kandidátů do výboru ČSAC. 

 

 

Zapsala: Veronika Kanderová 
Kontroloval: Tomáš Kalina 
2.3.2018, Brno 


