
Zápis ze zasedání výboru 

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

30. 9. 2015 – Brno 

Přítomni:  Bareš Martin, Brázdil Milan, Hluštík Petr, Jech Robert, Kremláček Jan, 
Marusič Petr, Petránek Svojmil Ebu, Štětkářová Ivana; 

Omluveni:  Krajča Vladimír, Keller Jiří, Novotná Irena; 

Zastoupení revizní komise:-;  

Hosté: -; 

 

Program jednání: 

1) stav komisí pro udělování funkčních odborností;  
2) informace sekce pro funkční mapování mozku HuBraM; 
3) informace o vznikající sekci neurofyziologických laborantů; 
4) 63. ČSSKN 2016; 
5) předplatné časopisu Clinical Neurophysiology; 
6) ocenění společnosti; 
7) evropské kurikulum klinické neurofyziologie; 
8) další zasedání výboru; 
9) různé. 

Hlasování o programu zasedání  

Hlasování -  pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 0 

Závěr: Výbor schválil program zasedání.  

ad 1. 

Stav komisí pro udělování funkčních odborností 

informace foEEG 

 J. Zárubová: Komisi se ve shodě s vstupním plánem podařilo vybudovat databázi lékařů 

s funkční odborností v EEG a těm, kteří měli adekvátní vzdělání, ale neměli certifikát, byl na 

základě žádosti vystaven. Komise se pravidelně schází a řeší aktuální problémy, zápisy jsou na 

stránkách společnosti. Dr. Zárubová se zúčastnila pracovní schůzky EC-IFCN ve Frankfurtu, 

informovala o závěrech této schůzky. S politováním komise přijala žádost o odstoupení 

z komise pana doc. Urbana a přivítala jako nového člena pana Dr. Moráně. Byly uděleny 

foEEG kolegům, kteří úspěšně složili zkoušku.  

Dokumenty na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html; 

informace foEMG  
Z. Kadaňka: Komise pro udělování FO v EMG pokračuje ve své činnosti bez problémů, zůstává 
ve stejném složení. Následující termín pro zkoušky z EMG bude na jaře roku 2016. 
Další podrobnosti na http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html;  

http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html


 
informace foEP 

R. Jech: Komisi ve stejném složení byl prodloužen mandát do roku 2017. Následující termín 
pro zkoušky bude na jaře 2016.  
Další podrobnosti na http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html; 

 
informace foION 

S. Ostrý: Komise FO-ION-EP pracuje ve složení Ostrý, Holečková, Ceé, Němec bez problémů. 
Komisi ve stejném složení byl prodloužen mandát do roku 2017. Druhý kandidát postupně 
plní podmínky zkoušky. 

ad 2. 

Informace sekce pro funkční mapování mozku HuBraM  
M. Mikl: V roce 2015 proběhla jedna aktivita spolupořádaná sekcí HuBram - propojené akce 
Vzdělávací workshop – pokročilé přístupy v měření a analýze fMRI dat (9. 4. 2015 v Brně) + 
11. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance v Olomouci (9. 4. -10. 4. 2015). 
Akce byla podpořena příspěvkem 5000 Kč využitým z větší části na přepravu účastníků z Brna 
do Olomouce. 
Plánovaná vzdělávací akce spolupořádaná sekcí HuBraM je vzdělávací neurozobrazovací 

workshop, který proběhne v Brně od 11. 11. 2015. Na rok 2016 sekce počítá opět 

s pořádáním spojených akcí v Brně (vzdělávací) a Olomouci (vědecká). 

ad 3. 

Informace o vznikající sekci neurofyziologických laborantů  

V rámci 62.ČSSKN proběhlo ustavující zasedání Sekce nelékařských pracovníků v 

neurofyziologii spojené s volbou do rady sekce. Proběhla široká diskuze na téma dalšího 

směřování a zapojení nelékařských pracovníků do dění v oblasti neurofyziologie, které se 

účastnili i zástupci výboru ČSKN. Zvolení členové rady sekce jsou: 

Předseda: Petr Zlonický 

Členové:  Václav Čejka 

  Hana Hejdová 

  Alice Heuschneiderová 

  Jana Zárubová 

ad 4. 

63. ČSSKN 2016 

Po dohodě s doc. Kučerou, předsedou slovenské společnosti KN, bude příští 63. společný 

sjezd v Praze. Jako hlavní organizátor byl navržen Ebu Petránek, navrhovaný termín je 3-4. 11. 

2016, 64. ČSSKN bude v roce 2017 na Slovensku. 

Hlasování -  pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 0 

Závěr:  Výbor schválil organizátora pro 63. ČSSKN 2016.  

 Výbor bere na vědomí, že konání 64. sjezdu bude na Slovensku. 

 

http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html


V souvislosti s konáním 63. ČSSKN vyzývá výbor ČSKN k návrhům na řečníka pro čestnou 

Amblerovu přednášku. Návrhy na řečníky výbor přijímá do konce října na adrese 

info@neurofyziologie.cz.  

 ad 5. 

Předplatné časopisu Clinical Neurophysiology 

Aktuální počty přístupů k časopisu Clinical Neurophysiology prostřednictvím předplatného 

ČSKN: v roce 2014: 76 (27 uživatelů), v roce 2015 (15 uživatelů): 30.  

Předplatné ve výši 500 EURO/rok zahrnuje také reklamní prostor (1 stránka na 3 čísla) a 

publikaci abstraktů v elektronické formě. 

Návrh: redukce reklamního prostoru a zachování předplatného. 

Hlasování -  pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 0 

Závěr:  Výbor rozhodl dále předplácet elektronickou variantu časopisu  Clinical

 Neurophysiology, reklamní prostor bude poptáván v redukovaném rozsahu.  

ad 6. 

Ocenění společnosti 

 V souvislosti s životním jubileem je navrženo udělit prof. Faberovi čestnou medaili ČLS JEP. 

Hlasování -  pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 0 

Závěr: Výbor se rozhodl ocenit přínos prof. Fabera ke klinické neurofyziologii a navrhne ČLS 

 JEP udělení čestné medaile.  

Předání proběhne na semináři 25. 11. 2015 v 15,00 v posluchárně Neurologické 

kliniky 1. LF UK, Praha 2, Kateřinská 30, kde prof. Faber přednese přednášku Simulace 

basálních stavů vědomí - obecná a ještě obecnější neurologie. 

ad 7. 

Evropské kurikulum klinické neurofyziologie 

V reakci na informace z jednání EC IFCN a UEMS o vzdělávání v klinické neurofyziologii se 
výbor shodl v názoru, že je třeba se na dalších jednáních podílet. ČSKN zastupuje dr. Zárubová 
a doc. Ehler.  
 
Výbor dále doporučuje, aby komise pro funkční odbornost uznávaly žadatelům absolvování 
evropského kurikula přidělením příslušné funkční odbornosti. 

ad 8. 

Další zasedání výboru  

 Předběžný návrh termínu zasedání je 8. 4. 2016 v Olomouci (fMRI workshop). 

mailto:info@neurofyziologie.cz


ad 9. 

Různé 

Martin Bareš informuje, že se aktivně podílí na redakční činnosti v časopisu Clinical 
Neurophysiology, kde reprezentuje ČSKN. 

 

 

 Zasedání elektronickou formou svolal, předsedal mu a zápis vyhotovil  
Jan Kremláček 

 
V Brně 30. 10. 2015 

Zápis schválil výbor v elektronickém hlasování dne 11. 10. 2015. 


