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Zpráva o činnosti 
VII. 2011 – VI. 2012 

 
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

 
Zpráva o činnosti níže stručně shrnuje jednotlivé aktivity. Mimo tyto časově vymezené akce ČSKN 
průběžně řeší registrace výkonů intraoperační neurofyziologie (Dr. Ostrý, prof. Bednařík), konstituci 
funkční odbornosti pro EP a ION a probíhá činnost komisí pro EEG a EMG (viz příloha tohoto 
dokumentu o udělených odbornostech) a návrh stanov ČSKN.  

červenec 2011 

– Vznesli jsme žádost o snížené poplatky pro laboranty a techniky do IFCN. Pokladník IFCN  
R. Denglera sdělil rozhodnutí, že ExCo se přiklonilo k jednotnému poplatku, ale za členy 
se sníženým poplatkem (v našem případě 100Kč) platit nemusíme. 

září 2011 

– Na stránkách společnosti byla otevřena sekce Příspěvky členů, kde lze prezentovat 
informace relevantní k činnosti ČSKN. 

– Vyhlášena podpora mladým neurofyziologům v rámci neurofyziologických sjezdů formou 
grantu. 

– V zářijovém čísle Clinical Neurophysiology, naše oficiální publikační médium, bylo 
uveřejněno naše oznámení o konání společného sjezdu pro klinickou neurofyziologii 
(k plným textům mají členové ČSKN přístup prostřednictvím našich stránek).  

–  Registrace generické e-mailové adresy info@neurofyziologie.cz, která odkazuje na výbor 
ČSKN s možností měnit přesměrování podle aktuálního personálního obsazení. 

říjen 2010 

– Příprava 58. sjezdu, program, jednání o zveřejnění anglických verzí abstrakt v časopise 
Clinical Neurophysiology. 

– Hodnocení prací zaslaných do soutěže o publikační cenu.  Cenu získala práce: Predictive 
Motor Timing Performance Dissociates Between Early Diseases of the Cerebellum and 
Parkinson's Disease, autorů: Martina Bareše, Ovidiu V. Lungu, Ivici Husárové, Tomáše 
Gescheidta. 

– Návrh rozpočtu ČSKN pro rok 2012 
– Předložení Zprávy o činnosti a Finanční zprávy za období VII. 2011 – VI. 2012 revizní 

komisi.  

listopad 2011 

– 58. Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii proběhl 
společně s 25. českým a slovenským neurofyziologickým sjezdem, a to ve dnech 25. a 26. 
11. 2011 v pavilónu E na brněnském výstavišti. Oficiální stránky sjezdu byly 
www.csns2011.cz. 

– Součástí sjezdu byla také škola klinické neurofyziologie, vyžádané a čestné přednášky.  
– Čestné přednášky přednesli prof. Nevšímalová "Narkolepsie - polygrafické, klinické a 

imunogenetické nálezy" a prof. Faber "Neurokybernetické analogie". 

http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html
http://www.neurofyziologie.cz/foION.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html
http://www.neurofyziologie.cz/members/prispevky_clenu.html
http://www.clinph-journal.com/current
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1388-2457/PIIS1388245711005244.pdf
http://www.neurofyziologie.cz/members/clin_neuro_form.html
mailto:info@neurofyziologie.cz
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– Vyžádané přednášky přednesl prof. M. Kofler (Hochzirl, Innsbruck): "The blink reflex: 
long known, but still fascinating" a prof. U. Ziemann (Johann Wolfgang Goethe-
Universität, Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie, Frankfurt nad Mohanem): 
"Neuromodulation of motor learning in health and after stroke". 

– 25. 11. 2011 – zasedání pracovní skupiny, která byla výborem pověřena ustanovením 
Sekce pro funkční mapování mozku. Zápis ze zasedání je zveřejněn v sekci Dokumenty. 
Pro potřeby sekce byla zaregistrována doména HuBraM.cz. Akronym vymyslel dr. Jiří 
Keller, když při společném hledání s prof. Hluštíkem zjistili, že HuBr navrhovaný PH je již 
registrován. 

– 25. 11. 2011 výbor na svém zasedání schválil podmínky pro udělení funkční odbornosti 
ION. Zájemci o udělení funkční odbornosti ve větvi ION - Intrakraniální EEG a přímá 
kortikální stimulace se mohou přihlásit ke zkoušce. Komise větví ION - Evokované 
Potenciály a ION - Mikroregistrace pro účely hluboké mozkové stimulace zahájí práci 
začátkem roku 2013. 

– 25. 11. 2011 se sešla plenární schůze ČSKN, schválila výroční, finanční i revizní zprávu – 
viz dokument na stránkách společnosti.  

prosinec 2011 

– Účast na průzkumu EC-IFCN k systému vzdělávání a praktikování klinické neurofyziologie 
v rámci Evropy.  

– Schváleny podmínky pro udělení funkční odbornosti IntraOperační Neurofyziologie 
Návrhy podmínek pro udělení odbornosti zpracovávali Ostrý, Brázdil, Jech, Marusič. 

leden 2012 

– Ve třetím čísle, sv. 123, Clinical Neurophysiology byla uveřejněna abstrakta z 
proběhnuvšího 58. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické 
neurofyziologie. 

– Na stránkách společnosti byla vyhlášena soutěž o publikační cenu ČSKN pro rok 2011. 
– Komise pro funkční odbornost EP získala plný mandát naší společnosti i ČNS ČLS JEP. 

Zájemci o udělení této funkční odbornosti se mohou přihlásit ke zkoušce funkční 
odbornosti EP. 

březen 2012 

– 26. 3. 2012 zasedání výboru v Praze společnosti  viz zápis v sekci Dokumenty. 
– Výbor doporučil prof. Bednaříka a prim. Petránka pro práci v oborové komisi IGA MZ. 
– Na vyžádání organizátorů ICCN 2014 jsme doporučili aktivní i mladé a perspektivní 

odborníky pro potenciální oslovení v souvislosti se světovým sjezdem v Berlíně. Seznam 
je přílohou tohoto dokumentu.  

– Oficiální zahájení práce přípravného výboru Sekce pro funkční mapování mozku proběhlo 
na Olomouckém workshopu fMRI. Portál www.HuBraM.cz spravuje Dr. Jirka Keller.  

– Organizací budoucího společného 60. sjezdu ČSSKN 2013 byl pověřen doc. E. Ehler, 
Pardubická krajská nemocnice, který s pověřením souhlasil.  

duben 2011 

– Ustanovena funkce delegátů společnosti, jejichž shromáždění je rovno shromáždění 
členskému. Výbor přijal toto řešení jako východisko ze situace, ve které by naše 
společnost nemohla plnit některé povinnosti podle nových stanov ČLS JEP. Více v rubrice 
Delegát. Dosud je registrováno 19 delegátů viz příloha tohoto dokumentu. 

http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/HBM/zapis_Sekce_HBM_0_25-11-2011.pdf
http://www.neurofyziologie.cz/dokumenty.html#HBM
http://www.hubram.cz/
http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/vybor/zapis_vybor_25_11_2011.pdf
http://www.neurofyziologie.cz/foION.html
http://www.neurofyziologie.cz/foION.html
http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/plenum/zapis_plenarni_schuze_2011.pdf
http://www.neurofyziologie.cz/dokumenty.html
http://www.neurofyziologie.cz/podpora.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html
http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/vybor/zapis_vybor_26_03_2012.pdf
http://neurofyziologie.cz/dokumenty.html
http://www.fmri2012.upol.cz/
http://www.neurofyziologie.cz/delegat.html
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– 25. 4. 2012 proběhl vzdělávací fMRI workshop v Brně, který je spolupořádán sekcí 
HuBraM bude zaměřen na magisterské i doktorské studenty a začínající výzkumníky v 
oblasti fMRI. 

– Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZČR navrhla neodlišovat čas pro 
klinické výkony v dětských odbornostech od „dospělých“. Proti tomuto se ohradila ČS 
dětské neurologie ČLS JEP (prof. Nevšímalová) a výbor ČSKN nárok na rozlišení času pro 
vyšetření mezi dětské a dospělé výkony podpořil. 

květen 2012 

– Na základě jednání skupiny k Seznamu zdravotních výkonů a dr. Svatopluka Ostrého byly 
námi navrhované výkony pro intraoperační neurofyziologickou monitoraci začleněny ke 
kódu 56433 - "Peroperační elektrofyziologické vyšetření" s cílem zajistit jejich snazší 
registraci. 

– Díky dr. M. Pretlovi (Asociace soukromých neurologů - ASN) se v rámci tzv. kultivace 
podařilo udržet finančního odhodnocení výkonů pro klinickou neurofyziologii. ČSKN 
nebyla v tomto případě přímo oslovena, v ASN ji zastupoval prim. Petránek. 

červen 2012 

– ČSKN uzavřela dohodu o spolupráci na výkonu 56433 s Českou neurochirurgickou 
společností ČLS JEP zastoupenou jejím předsedou doc. Suchomelem. Jednání k registraci 
výkonu na MZ ČR stále pokračují. 

 

24. 9. 2012 v Hradci Králové 

 

 

 

 

Jan Kremláček 

předseda Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 
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Přílohy: 

Udělená čestná členství  
Nevšímalová Soňa, Prof. MUDr. DrSc.; 
Faber Josef, Prof. DrSc.; 

Udělené funkční odbornosti EMG  
Květen 2012   MUDr. Marek Bőhm, MUDr. Vlasta Flusserová, MUDr. Radmila 

Hofmannová, MUDr. Veronika Hořeninová, Prim.MUDr. Pavel Houška 
Listopad 2011   MUDr. Iveta Valkounová, PhD., MUDr. Vojtěch Skovajsa, MUDr. Ctirad 

Lakomý, MUDr. Zdeněk Kadaňka 

Udělené funkční odbornosti EEG  
Leden 2012    MUDr. Monika Jelínková, MUDr. Petra Košťálová, MUDr. Michaela 

Pakszysová 
Květen 2012 MUDr. Ondřej Horák, MUDr. Richard Köhler, MUDr. Lenka Kyralová, 

MUDr. Vladimíra Lehká, MUDr. Alice Nogolová, MUDr. Lea Šromová  
Říjen 2012 MUDr. Vošmerová Jiřina 

V daném období byli přijati tito noví členové společnosti 
Damborská Alena, MUDr., Fyziologický ústav MU; 
Lehká Vladimíra, MUDr., Neurologická klinika FNHK;  
Chutná Marie, MUDr., Ústav patol. fyziologie LFHK UK; 
Ehler Edvard, Doc. MUDr, Neurologická klinika PKN a.s. a FZS Univerzity Pardubice; 
Hok Pavl, student LF UPOL; 
Minks Eduard, prim. MUDr, 1. Neurologická klinika LF MU, FNusA; 
Rektorová Irena, prof. MUDr, 1. Neurologická klinika LF MU, FNusA; 
Bednář Michal, prim. MUDr, Neurologická klinika LFHK UK, FNHK; 
Kašpárek Tomáš, Doc. MUDr, Psychiatrická klinika LF MU, FNB, 

Členství ukončili v ČSKN a ČLS JEP 
Dufková Ester; 
Grosmanová Anna, MUDr.; 
Kasalová Marie; 
Kozák Václav, MUDr. – úmrtí; 
Kubíčková Helena; 
Lojdová Alena, MUDr.; 
Lonová Naděžda; 
Míčková Marcela; 
Stejskalová Blanka, MUDr.; 
Stýblová Zdeňka; 
Streckerová Dagmar; 
Folttiny Jana; 
Stafučíková Hana; 
Suchánková Taťána 

Členství ukončili v ČSKN 
Czolko Albert, MUDr.; 
Hudcová Ludmila, Mgr.; 
Součková Marie, Mgr.; 
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Švédová Ilona, MUDr; 
Lhotáková (Miksová) Libuše, MUDr.; 
Ondroušek Ladislav, MUDr.;   
Kövári Martina, MUDr.; 
Hořánková Ludmila; 

Námi doporučení odborníci na vyžádání organizátorů ICCN 2014 
neurophysiology of epilepsy – Rektor I, Kuba R, Marusic P  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rektor%20I%22[Author]  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuba%20R%22[Author]%20AND%20%22Brno%22[Affiliation]  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marusic%20P%22[Author]    
spinal neurophysiology: Benarik J, Kadanka Z, Stetkarova I 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bednarik%20J%22[Author]%20AND%20%22Brno%22[Affiliation  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kadanka%20Z%22[Author]   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stetkarova%20I%22[Author]  
pathophysiology of dystonia and spasticity (MEP, SEP, fMRI): Kanovsky P, Hlustik P 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kanovsky%20P%22[Author]   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hlustik%20P%22[Author]  
neurophysiology of movement disorders – Ruzicka E, Jech R 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jech%20R%22%5bAuthor]  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jech%20R%22[Author]   
neurophysiology of cognition  - Bares M, Brazdil M  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bares%20M%22[Author]   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brazdil%20M%22[Author]   
cognitive impairment – Rektorova I 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rektorova%20I%22[Author]   
hereditary neuropathy:  Mazanec R 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mazanec%20R%22[Author]  
neurophysiology of visual processing, VEP/ERP – Kremlacek J, Kuba M 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kremlacek%20J[Author]  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%28Hradec[Affiliation]%29%20AND%20Kuba%20M[Author]   
EEG processing – V Krajca 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krajca%20V%22[Author]   
and our upcoming stars: 
dystonia, MEP/SEP: Opavsky R 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Opavsk%C3%BD%20R%22[Author]  
hereditar neuropathy:  Haberlova J 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haberlova%20J%22[Author]   
neuromonitoring: Ostry S 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ostr%C3%BD%20S%22[Author]  
TMS: Minks E 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Minks%20E%22[Author]   

Aktuální seznam delegátů ČSKN ČLS JEP 
Bednařík Josef Brázdil Milan 
Hájek Jiří Hluštík Petr 
Jech Robert Komárek Vladimír  
Kostka Pavel Kremláček Jan 
Kuba Miroslav  Marusič Petr 
Mazanec Radim Mikl Michal 
Moráň Miroslav Ostrý Svatopluk 
Petránek Svojmil Ebu Rektor Ivan 
Šimko Julius Štětkářová Ivana 
Tomášek Martin 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rektor%20I%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuba%20R%22%5bAuthor%5d%20AND%20%22Brno%22%5bAffiliation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marusic%20P%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bednarik%20J%22%5bAuthor%5d%20AND%20%22Brno%22%5bAffiliation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kadanka%20Z%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stetkarova%20I%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kanovsky%20P%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hlustik%20P%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jech%20R%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jech%20R%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bares%20M%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brazdil%20M%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rektorova%20I%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mazanec%20R%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kremlacek%20J%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%28Hradec%5bAffiliation%5d%29%20AND%20Kuba%20M%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krajca%20V%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Opavsk%C3%BD%20R%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haberlova%20J%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ostr%C3%BD%20S%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Minks%20E%22%5bAuthor
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