Zápis z jednání rady

Sekce pro funkční mapování mozku
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

20. 11. 2020 – zoom.com
Přítomni: Milan Brázdil, Petr Hluštík, Jiří Keller, Jan Kremláček, Michal Mikl
V důsledku opatření spojených s pandemií COVID-19 byla schůzka svolána elektronicky prostřednictvím
zoom.com.
1.

V průběhu jarních měsíců proběhla y volby do Rady. Komise pro volbu rady HuBraM ve složení Ing. M.
Gajdoš, dr. M. Bartoň a MUDr. P. Hok oznámila dne 22. 3. 2020 výsledky voleb. Do rady pro funkční
období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2024 byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Jan Kremláček,
Petr Hluštík, Jiří Keller a Michal Mikl, Milan Brázdil. Detailní zpráva s počtem hlasů je připojena na konci
tohoto dokumentu.

2.

Rada na svém prvním zasedání v novém funkčním období poděkovala za práci minulé radě, která
pracovala ve složení: Milan Brázdil, Jaroslav Hlinka, Petr Hluštík, Jiří Keller a předseda Michal Mikl.

3.

Rada schválila udělení čestného uznání sekce pro ing. Michala Mikla, za jeho dlouholeté a úspěšné
vedení sekce HuBraM.

4.

Podle ČLS JEP Členská základna sekce čítá 45 členů. Nadto je registrováno 47 příznivců sekce HuBraM,
kteří projevili svůj zájem prostřednictvím stránek sekce www.hubram.cz. Jirka Keller souhlasil, že osloví
členy sekce, kteří nemají vytvořený účet, aby si ho vytvořili.

5.

Rada se shodla, že bude pokračovat v podpoře úspěšně zavedených aktivit: workshopy MAFIL CEITEC a
UP Olomouc. HuBraM se bude podílet na neurofyziologických školách a odborných sekcích v rámci
sjezdů ČSKN ČLS JEP. Podle organizátorů jarních fMRI workshopů (Petr Hluštík a Michal Mikl) je jejich
konání v roce 2021 plánováno.

6.

Rada se se shodla, že HuBraM platformy www a FB jsou dostatečným komunikačním prostředím a úsilí
bude napřeno na aktualizaci jejich obsahu. Jako možné nástroje pro zvýšení aktivity by mohly sloužit
soutěže, spolupráce s mládeží atp.

7.

Rada se shodla, že bude pro pravidelné oslovení zájemců o dění v sekci používat e-mail. Vhodná forma
je přes mass email huram.cz, který ovšem některé servery odmítají. Spolehlivost mass emailu řeší Jirka
Keller.

8.

Rada se shodla, že požádá výbor ČSKN o podporu pro HuBraM cenu za nejlepší publikaci v oblasti
funkčního mapování mozku (cena HuBraM). Cena HuBraM ve výši 7 tis. Kč by měla analogická pravidla
jako soutěž o nejlepší publikaci ČSKN, ale soutěžit by mohli i příznivci sekce (nečlenové ČSKN). Povinností
oceněných by bylo prezentovat vítěznou práci na výročním sjezdu ČSKN, kde bude cena předána, a
uveřejnit anotaci práce na stránkách HuBraM.cz. O cenu HuBraM by se mohla ucházet práce, která není
přihlášena do soutěže o nejlepší publikaci ČSKN.

9.

Další zasedání rady HuBraM bude svoláno do jara 2021.
Jednotlivé body byly společně navrhovány a diskutovány,
zapsal Jan Kremláček.

V Hradci Králové 29. 11. 2020

Zápis o průběhu a výsledcích voleb do rady sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS
JEP, HuBraM
Datum konání voleb: 16.3.-22.3. 2020
Způsob voleb: elektronický s využitím hlasovacího systému ADoodle
Na základě navržených kandidátů byla sestavena volební listina. Všech 6 kandidátů s kandidaturou
souhlasilo.
Seznam navržených kandidátů seřazen abecedně: Brázdil Milan, Hlinka Jaroslav, Hluštík Petr, Keller
Jiří, Kremláček Jan, Mikl Michal
Počet oprávněných voličů: 47 celkem (100%)
Počet zúčastněných voličů: 22 celkem (46,81%)
Každý z voličů mohl hlasovat až pro 5 kandidátů.
Výsledky voleb:
Kremláček Jan
Hluštík Petr
Keller Jiří
Mikl Michal
Brázdil Milan
Hlinka Jaroslav

19 hlasů
18 hlasů
14 hlasů
14 hlasů
13 hlasů
11 hlasů

Závěr: Do rady sekce pro funkční mapování bylo zvoleno prvních 5 kandidátů.
V průběhu voleb komise nezaznamenala žádné stížnosti ani formální či jiné nedostatky. Volby
proběhly v souladu s vnitřními předpisy ČLS JEP.
V Brně, dne 22.3.2020
Za volební komisi:
Předseda
Martin Gajdoš
Členové
Marek Bartoň
Pavel Hok

