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14. – 17. června 

2016, Brno 
 

Mendelianum MZM,  

Muzejní 1, Brno – střed 
 

Konference Mendel Forum pořádá 

Mendelianum od roku 1992. 

Mendel Forum 2016 je připraveno 

především formou interaktivních 

seminářů, na které navazuje 

praktická činnost v laboratořích.  

 

Mendel Forum vytváří komunikační 

platformu pro sdílení poznatků 

v mendelovském bádání a propagaci 

vědy a výzkumu v oblasti genetiky  

a souvisejících oborů.  

 

******************************* 

Účast je bezplatná,  

registrace je nutná  

z důvodu kapacitních limitů. 

 

Registrace: 

MendelForum@post.cz 
 
 

Další informace: 

www.mendelianum.cz 

tel. 515910411 

www.mzm.cz 

mailto:matalova@iach.cz
mailto:MendelForum@post.cz
http://www.mendelianum.cz/
http://www.mzm.cz/


14. června 2016 
 

Mendel Team 
14 h: Připravované novinky Mendeliana pro 

školy a veřejnost, interní diskuse 

odborníků (uzavřené jednání). 

------------------------------- 

Mendel – Osamělost skromného 

génia 
16 h: Představení překladu knihy prof. 

Kleina, který připravilo Moravské zemské 

muzeum. 

 

************************************ 

 

15. června 2016 

Jednobuněčný život 

 
10 – 10:30: Rickettsia mendelii 

- jak objevit novou bakterii 

(Dr. Lenka Zdražilová Dubská) 

 

10:30 – 11: Bakterie na miskách  

a lékařská diagnostika 

(Dr. Monika Dvořáková Heroldová) 

 

 

 

11 – 12: Mikrofarmy 

- mikroskopický pohled na jednobuněčné 

organismy  

(praktická část) 

 

12 – 13: polední přestávka 

 

Od 13 h: Jednobuněčný život v nás  

a kolem nás (Odpoledne s JGM) 

 

16. června 2016 

Jak chutná genetika 

 

10 – 10:45: Jak funguje chuť 

– fyziologie a genetika 

(Prof. Eva Matalová) 

10:45 – 11: Recepty Mendelovy kuchařky  

(Dr. Lucie Tuzová) 

11 – 12: Ochutnejte genetiku 

(praktická část) 

 

12 – 13: polední přestávka 

 

Od 13 h: výstava z cyklu Genetika všemi 

smysly na téma Jak chutná genetika  

a doprovodný program 

 

17. června 2016 

Junior Mendel Forum 

 

Názorová platforma pro žáky a studenty 

na téma 

Mendel podle mě 

 

Zašlete (do 31. 5. 2016, 

MendelForum@post.cz) vaše krátké 

sdělení, jak byste stručně a co 

nejzajímavěji představili Mendela svým 

přátelům, kteří ho ještě neznají  

(max. 500 znaků). 

 

Vybrané příspěvky budou během konání 

Mendel Forum zveřejněny na webové 

stránce Mendeliana (pod kódy)  

a zpřístupněny veřejnému hlasování. 

Vítězové budou odměněni formou knižních 

a dalších cen. 

 

 


