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1. Rada začala řešit otázku voleb nového složení rady sekce. Volby by měly proběhnout v roce 
2016, ideálně tak, aby se při podzimním sjezdu ČSKN mohlo sejít nové předsednictvo nebo 
mohly být vyhlášeny výsledky voleb (popř. by volby mohly proběhnout přímo na sjezdu – 
předsednictvo ale preferuje elektronické hlasování). Bude třeba poslat informační email na 
všechny plnohodnotné členy sekce s informacemi o volbách. V první fázi musí proběhnout 
návrh kandidátů, následně pod dohledem volební komise hlasování o navržených kandidátech. 
Ke zvážení je možnost využití dostupných nástrojů jako Adoodle. Členové rady se během dubna 
pokusí ověřit a navrhnout možná technická řešení pro realizaci voleb. 

2. Byla diskutována informovanost o HuBraMu a možnosti rozšiřování členské základny. V Brně 
se pokusíme oslovit osoby zapojené do projektu psychologické laboratoře HumeLab. Dále je 
otázka informovanosti v řadách NUDZ. Rada se shodla na vytvoření jednostránkového 
propagačního materiálu sekce, který by stručně představil sekci a mohl být distribuován na 
různých sjezdech a workshopech.  

3. Byly diskutovány možné aktivity HuBraM během následujícího sjezdu ČSKN. Rada se shodla, že 
Michal Mikl zjistí, kdo je hlavním organizátorem a následně rada sekce nabídne možnost 
realizace vlastních sekcí (buď že se HuBraM bude podílet na výběru/roztřídění zaslaných 
příspěvků pro tyto sekce nebo, že by HuBraM připravil tematickou sekci z vyžádaných 
příspěvků. 

4. Obecně byly diskutovány přínosy plnohodnotného členství vs. pouhé registrace na hubram.cz 
(déle označeno „příznivci sekce“). Pro mnoho příznivců, zejména z řad nelékařských studentů 
není viditelný přínos plnohodnotného členství, protože poplatek jde z největší části do ČLS JEP 
a nikoliv na aktivity sekce. Příznivci často nevidí důvod proč poplatky platit. Rada se shodla, že 
se asi nedá najít silná motivace pro plnohodnotné členství (právo volit a být voleni je pro 
mnohé příznivce také asi nezajímavé) a že i našim cílem je maximálně sdružovat 
neurozobrazovací komunitu bez ohledu na to, zda působí v nějaké součásti ČLS JEP nebo ne. 

 
 

 Zapsal Michal Mikl 
V Olomouci 7. 4. 2016 

 


