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Z jednání odstupujícího a nového výboru společnosti, které se konalo 3. 12. 2015. 
 
* Zpráva z řádného Valného shromáždění České imunologické společnosti, které se uskutečnilo 

3. prosince 2015. Tajemník společnosti dr. Bilej seznámil přítomné s připravovanými změnami ve 
Stanovách. Hospodářka společnosti dr. Bártová přednesla zprávu o hospodaření a činnosti ČIS za 
období 2012-2015, předsedkyně společnosti prof. Říhová oznámila výsledky voleb nového výboru 
na období 2015-2018. Bylo zvoleno 18 členů. 

 
* Ceny ČIS za r. 2014:  

- Cena Jaroslava Šterzla pro mladé imunology do 35 let byla udělena PharmDr. Jitce Fučíkové, 
Ph.D., z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol. 

- Ceny Milana Pospíšila a Maria Campy (nově od r. 2015) byly uděleny dvě, a to Mgr. Ireně 
Adkins, Ph.D., ze společnosti Sotio, a. s., a Mgr. Janě Balounové, Ph.D., z Ústavu molekulární 
genetiky AV ČR, v. v. i. 

- Diplom za mimořádný vědecký článek obdržela Mgr. Irena Adkins, Ph.D., ze společnosti Sotio, 
a. s. 

 
* Granátový imunoglobulin 

Nejvyšší ocenění České imunologické společnosti za vědecké zásluhy v oblasti imunologie obdržely 
dvě dámy: prof. MUDr. A. Šedivá, DSc., z Ústavu imunologie 2. LF UK v Praze a prof. MUDr. Zdenka 
Ulčová-Gallová, DrSc., z Genetiky Plzeň.  

 
* Informace o jednodenním workshopu ´Multiplexing ELISPOT´, který proběhl 11. února 2016 

v prostorách Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze 4‒Krči. Akce se zúčastnilo přes třicet 
posluchačů z celé republiky.  

 
* Přehled seminářů na první pololetí 2016  
 
* Pozvání na zajímavé akce v r. 2016  
 
* Pozvání a program konference ke Světovému dnu imunologie, která se bude konat 28. dubna 

2016 v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze.  
 
* Autoreferáty obhájených dizertačních prací 2015:  

- Dagmar Šrůtková, Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Nový 
Hrádek: 
Charakterizace a využití složek střevní mikroflóry v experimentálních modelech lidských 
civilizačních onemocnění 

- Aleš Drobek, Ústav molekulární genetiky, AV ČR, v. v. i., Praha: 
Regulace leukocytární signalizace adaptorovými proteiny se speciálním zaměřením na Csk 
vazebné proteiny 

- Jan Dobeš, Oddělení imunobiologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha:  
Nové regulační mechanismy imunitní tolerance a homeostázy ve střevě 

 


