
Zápis ze zasedání výboru ČSAC ze dne 5.10.2018 
místo konání: Seč, hotel Jezerka 

Přítomni: Tomáš Kalina, Jaroslav Doležel, Karel Souček, Jolana Vosáhlová, Marcela Vlková, Veronika 
Kanderová, host: Radek Fedr, za sekretariát AMCA: Rudolf Kinc 
 
1/ Úvod 
T. Kalina přivítal všechny zúčastněné, proběhla kontrola zápisu z minulé schůze. 
 

2/ Vyhlášení cen ČSAC za nejlepší původní vědeckou publikaci v roce 2017 s cytometrickou 

tématikou 

Hlasováním byly oceněny následující publikace přijaté k publikaci v roce 2017: 

1) V základním výzkumu:  

Šimečková et al. Multiparameter Cytometric Analysis of Complex Cellular Response, Cytometry A 

a 

Kahounová et al. The fibroblast surface markers FAP, anti-fibroblast, and FSP are expressed by cells 

of epithelial origin and may be altered during epithelial-to-mesenchymal transition, Cytometry A 

2) V klinickém výzkumu: 

Žaliová et al. ETV6/RUNX1-like acute lymphoblastic leukemia: A novel B-cell precursor leukemia 

subtype associated with the CD27/CD44 immunophenotype, Genes Chromosomes Cancer 

 

Hlasováním bylo dále schváleno vyhlášení cen ČSAC o nejlepší publikaci za rok 2018 v základním a 

klinickém výzkumu za stejných podmínek jako v minulých letech. Vyhlášení vítězů proběhne na 

konferenci ČSAC 2019. 

Všechny informace lze dohledat na stránkách ČSAC pod záložkou SOUTĚŽE. 

Na webové stránky budou dodány fotografie z předávání cen. 

 

3/ Travel granty ČSAC 

Hlasováním byly schváleny podmínky pro získání travel grantu ČSAC, podmínky zůstávají stejné jako 

v minulých letech. Všechny informace lze dohledat na stránkách ČSAC pod záložkou GRANTY. 

V informačních emailech „Cytometrické novinky“ budou možnosti získání travel grantů členům ČSAC 

připomínány. 

 

4/ Hospodaření ČSAC a členská agenda 

R. Kinc představil členům výboru zprávu o hospodaření ČSAC za rok 2018 (k nahlédnutí u T. Kaliny) a 

stav členské agendy. V roce 2018 se přihlásilo 16 nových členů. 

 

5/ Hodnocení konference CYTO 2018 a navazujícího workshopu CYTO Youth 

T. Kalina představil krátké hodnocení konference CYTO 2018 a workshopu pro středoškoláky CYTO 

Youth pořádaných v Kongresovém centru v Praze z pozice člena výboru ISAC. Konference i workshop 

byly hodnoceny velmi pozitivně účastníky i pořadateli. T. Kalina spolu s R. Kincem připravují souhrnné 

hodnocení pro Magistrát hl.m. Prahy, který poskytl grant ve výši 319 tis Kč. 

 

6/ Mezinárodní kontakty ČSAC  

J. Vosáhlová zjistila detaily a připraví žádost o afiliaci ČSAC k ESCCA (European society for clinical cell 

analysis). Z této afiliace nevyplývají žádné povinnosti směrem k ESCCA, naopak umožní členům ČSAC 



být i členem ESCCA se slevou a zároveň získat cytometrický certifikát (online zkouška). T. Kalina 

žádost odešle. 

 

7/ Proběhlé akce pořádané a podporované ČSAC v roce 2018 

ISAC LETF Ljubljana Cytometry Workshop 2018 

Semináře BD, Exbio, I.T.A. 

 

8/ Plánované akce pořádané a podporované ČSAC 2018-2019 

ISAC LETF Cytometry Workshop 2019 (duben 2019, Praha) 

Motolský cytometrický minikurz (4.-5.2.2019, Praha) 

SONY workshop (leden 2019, Brno) 

Konference České botanické společnosti (listopad 2018) - „Systematika, ekologie i floristika ve světle 

průtokové cytometrie“ 

 

9/ Příprava konference ČSAC 2019 

21. 09 - 24. 09. 2019, Seč, hotel Jezerka 

Probíhá příprava konference, výběr zahraničních i domácích řečníků, výběr hlavních, paralelních a 

edukačních sekcí, výběr studentů pro organizaci nové posterové soutěže a workshopu na téma 

Career development. 

Na konferenci ČSAC 2019 proběhne valné shromáždění ČSAC, na kterém se budou volit noví členové 

výboru (celkem 8). Předem proběhne návrh nových kandidátů v sekcích základní výzkum, klinický 

výzkum, centrální-sdílené laboratoře a mladí cytometristé do 35 let. 

 

 

Zapsala: Veronika Kanderová 
Kontroloval: Tomáš Kalina 
15.10.2018, Praha 


