
Zápis 1. členské schůze  
Sekce pro funkční mapování mozku  

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 
 

9. 11. 2012 – Martin 
 
 
Přítomni:  
Martin Bareš, Milan Brázdil, Marek Bartoň, Petr Hluštík, Robert Jech, Jiří Keller, Jan Kremláček, Radek 
Mareček, Petr Marusič, Michal Mikl, Irena Rektorová, Ivan Rektor, Robert Rusina, Ivana Štětkářová a 
4 přidružení členové (nečlenové ČSKN)  
 
 
Informace o sekci (dále HuBraM) k 7. 11. 2012 (Michal Mikl) 
 
Stav členské základny: 

- 18 plnohodnotných členů (členové ČSKN) 
- 28 přidružených členů (nečlenů ČSKN, ale registrovaných na HuBraM.cz) 
- multioborová členská základna – lékaři (neurologie, psychiatrie, radiologie, neurofyziologie), 
inženýři /matematici (biomedicínské inženýrství, kybernetika, elektrotechnika, informatika, 
matematická biologie, statistika, lékařská fyzika), psycholožka (potenciál na více členů). Cca 
18 ze 46 osob jsou inženýři/matematici, 1 psycholog, zbytek lékařské obory.  

 
Aktivity spolupořádané/podporované HuBraM: 

- Olomoucký fMRI workshop spolupořádán /podporován HuBraM 
- Brněnský vzdělávací fMRI kurz - materiály přístupné online na HuBraM.cz 
- fMRI/MRS kurz pro radiology v Praze  
- Škola neurofyziologie (letos není, loni nebyla v rámci HuBraM, ale členové se jí účastnili a 
byla částečná propagace, materiály na webu HuBraM) 
- Výrazná aktivita v rámci sekcí KNF sjezdu zabývajících se funkčním mapováním mozku 
(zejména neurozobrazovacích sekcí). 

 
Ustanovení rady sekce 
 

1. Bylo navrženo a odsouhlaseno, že rada HuBraMu bude mít 5 členů  
(13 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování). 

2. Byla navržena a schválena volební komise ve složení: 
Marek Bartoň, Ivan Rektor, Ivana Štětkářová.  
(13 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování). 

3. Bylo navrženo a odsouhlaseno, že volba rady HuBraMu bude elektronická – volební komise 
rozešle emailem seznam navržených kandidátů všem plnohodnotným členům. Tito odpoví 
emailem na členy volební komise a pošlou seznam maximálně pěti kandidátů, které volí do 
rady sekce.  
(13 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování). 



4. Pro volby rady HuBraM byli navrženi kandidáti (abecedně):  
Milan Brázdil, Petr Hluštík, Robert Jech, Tomáš Kašpárek (volební komise se jej nejprve musí 
dotázat na souhlas s kandidaturou do rady), Jiří Keller, Jan Kremláček,  Radek Mareček, 
Michal Mikl, Irena Rektorová, Robert Rusina. 

 
Různé 

- Olomoucký fMRI workshop bude spolupořádán HuBraMem  
- hlavní organizátor Petr Hluštík prozkoumá a navrhne výhody pro členy HuBraM v rámci 

Olomouckého fMRI workshopu (např. nižší registrační poplatek pro členy s aktivní účastí)  
- předsednictvo ČSKN je připraveno podpořit akce spolupořádané HuBraMem 

 
 
 
 

 Zapsal Michal Mikl 
V Martině 9. 11. 2012 
 


