Zápis ze schůze Výboru ČSKN ČLS JEP dne 26. 10. 2017 (České Budějovice)
Přítomni: M. Brázdil, E. Ehler, P. Hluštík, R. Jech, J. Kremláček, J. Keller, P. Marusič,
M. Mikl, S. Ostrý, I. Rektorová, P. Zlonický.
Omluveni: R. Mazanec, I. Štětkářová.
Zapsal: M. Brázdil
1/ Poděkování J. Kremláčkovi - předsedovi ČSKN v uplynulých dvou funkčních
obdobích - za excelentní vedení společnosti.
2/ Finálně ustaven nový Výbor (1. 7. 2017 – 30. 6. 2021):
Předseda – M. Brázdil
Místopředseda – J. Kremláček
Vědecký sekretář – J. Keller
Pokladník – P. Hluštík
Delegát IFCN (zástupce pro komunikaci) – I. Rektorová
Zástupce CSKN v UEMS – P. Marusič
Členové:
E. Ehler
R. Jech
R. Mazanec
S. Ostrý
I. Štětkářová
Revizní komise: I. Novotná – předseda
M. Mikl
P. Zlonický
Rada sekce NPvN: P. Zlonický – předseda
H. Hejdová
J. Zárubová
Sekretariát: Lenka Zahradníková, 1. neurologická klinika LF MU a FN U svaté
Anny v Brně
3/ Diskutována byla budoucnost ČSKN (a úkoly Výboru pro následující funkční
období) – „Široká platforma, úzká spolupráce“. ČSKN by se měla více otevřít a
stát se platformou pro přirozené propojení klinické a experimentální
neurofyziologie, a také všech oblastí neurofyziologie v oborech neurologie a
psychiatrie (EEG, EP, EMG, neurozobrazování, neinvazivní stimulace, atd). Vedle
dobře fungující spolupráce se Českou společností biomedicínského inženýrství a
lékařské informatiky, může ČSKN nabídnout diskusní prostor pro
interdisciplinární vědecké týmy v oblasti neurozobrazování (viz sekce mapování
mozku HUBRAM), zpracování biosignálů, a kognitivních a afektivních neurověd.
Důraz by měl být kladen na vzdělávání, zajišťování funkčních odborností i
kontrolu odborné úrovně klin. neurofyziologie, ale současně i na systematické

zvyšování kvality a zviditelnění neurofyziologického výzkumu v ČR na
mezinárodní úrovni.
4/ Potvrzeni byli stávající zástupci ČSKN v komisích pro funkční odbornosti (bez
změn)
5/ Členské příspěvky bez změn, beze změn zůstávají i poplatky za zkoušky
k získání funkčních odborností v jednotlivých oblastech klinické neurofyziologie.
6/ Další akce – Vzdělávací kurs v CEITEC MU Brno, 14.-16. 11.
2017 (Neurozobrazování: funkční a strukturální mapování mozku) a dále
tradiční Olomoucký fMRI workshop předcházený brněnským metodologickým
workshopem, organizované ve dnech 5.-6. 4. 2018.
7/ Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
v roce 2018 je v gesci Slovenské neurologické společnosti, jejíž sekcí se nově
stala původní Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii. Předběžně je
sjezd plánován jako paralelní se Slovenským a českým neurologickým sjezdem
v Martině.
8/ Termín pro příští schůzi výboru je 6. 4. 2018 v 11.30 hod v Olomouci v rámci
Olomouckého fMRI workshopu.

