Zápis ze zasedání výboru ČSAC ze dne 9.3.2020
místo konání: Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Budova B1, 6. patro
Přítomni: Karel Souček, Tomáš Kalina, Veronika Kanderová, Radek Fedr, Marcela Vlková, Lucie
Říhová, Ondřej Pelák, Tomáš Jelínek, za sekretariát AMCA: Rudolf Kinc
1/ Úvod, kontrola zápisu minulé schůze
K. Souček přivítal všechny zúčastněné a poděkoval T. Kalinovi za předchozí vedení ČSAC. Proběhla
kontrola zápisu minulé schůze výboru. Do zápisu doplněna informace o jménech zúčastněných
členech výboru.
2/ Hospodaření ČSAC + rozpočet konference za rok 2019
R. Kinc představil členům výboru zprávu o vyrovnaném hospodaření ČSAC za rok 2019 (k nahlédnutí u
M. Vlkové) a stav členské agendy. Výbor souhlasí s vyloučením členů, kteří nezaplatili více než 2 roky
členský poplatek.
K. Souček upozornil na potřebu zachovat na akcích ČSAC možnost aktivní účasti pro všechny
přihlášené s ohledem na placení konferenčního poplatku z grantových prostředků. Výbor se shodl na
formě v podobě krátkých prezentací, zachování posterové sekce (případně e-posterů).
Rozpočet ČSAC schválen všemi přítomnými členy výboru.
3/ Hodnocení uplynulé konference, vyhodnocení ankety
R. Kinc informoval o rozpočtu konference.
K. Souček představil výsledky hodnocení konference účastníky (hodnocení proběhlo formou webové
aplikace a dotazníkového šetření). Z hodnocení vyplývá následující:
- konference na Seči vyhodnocena účastníky celkově jako nadprůměrná až vynikající
- informace o programu a konání konference dále zasílat s předstihem alespoň půl roku
- zachovat konání konference minimálně přes jeden víkendový den.
Dále se výbor rozhodl pro úpravy organizace budoucích konferencí ČSAC takto:
- zachovat pouze elektronický abstrakt book ve formátu jednoho PDF souboru (ke stažení ze stránek
konference)
- tištěná verze programu konference bude ve formátu max. A4
- limitovat počet lidí na sekci Kariérní růst
- podpořit diskuzi na konferenci pomocí interaktivní kostky s mikrofonem
- výbor ponechává ke zvážení využít konferenční aplikaci pro mobilní telefony s možností notifikace a
přehledným menu.
R. Kinc byl pověřen ke zjištění kapacit pro pořádání dalšího ročníku konference v Ostravě.
Výbor zvolil na pozici prezidentky konference ČSAC 2021 Veroniku Kanderovou a viceprezidentem
zvolil Tomáše Jelínka.
4/ Cena ČSAC - volba vítězné publikace za rok 2019
K. Souček poskytl přehled k publikacím přihlášeným do soutěže.
Hlasováním byly oceněny následující publikace:
1) V základním výzkumu:
Balounová et al. Toll-like receptor 2 expression on c-kit+ cells tracks the emergence of embryonic
definitive hematopoietic progenitors. Nat.Com. 2019 Nov 15;10(1):5176
2) V klinickém výzkumu:

Stranavova et al. Heterologous cytomegalovirus and allo-reactivity by shared t cell receptor repertoire
in kidney transplantation. Front Immunol. 2019;10: 1–11. doi:10.3389/fimmu.2019.02549
Všechny informace lze dohledat na stránkách ČSAC pod záložkou SOUTĚŽE.
Na webové stránky budou dodány fotografie a informace k předávání cen.
5/ Akce pořádané a podporované ČSAC
T. Kalina informoval o proběhlé akci „14. Motolský MINIKURZ CYTOMETRIE“ (3.-4.2.2020) a akci
podpořené ČSAC „I.T.A. - Intertact s.r.o. - Odborný seminář věnovaný průtokové cytometrii“.
Plánované akce s podporou ČSAC:
- BD Multiparameter Flow Cytometry Workshop
- EXBIO seminář 2020.
6/ ČSAC cytometrický expert
Výbor navrhl zdůraznit možnost jmenovat kandidáta na pozici ČSAC cytometrický expert pomocí emailu s novinkami zasílaným členům ČSAC nebo internetových stránek ČSAC.
7/ Webové stránky ČSAC, E-mail novinky a další
Výbor souhlasí i nadále se správou webových stránek R. Kincem a zasíláním novinek e-mailem. O.
Pelák zajistí aktualizace webových stránek ČSAC o rozhovory se členy ČSAC a bude podporovat
častější aktualizace webu.
R. Kinc připraví návod s pokyny pro zasílání novinek na web ČSAC, který bude distribuován členům
ČSAC, výbor souhlasí.
8/ Spolupráce ESCCA-ČSAC
Výbor požádal T. Kalinu, aby se zúčastnil pre-conference training kurzu jako zástupce za ČSAC na
konferenci ESCCA.

Zapsal: Radek Fedr
Kontroloval: Karel Souček
9.3.2020, Brno

