
Zápis ze zasedání výboru 

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

30. 3. 2017 – Brno 

Přítomni:  Brázdil Milan, Keller Jiří, Kremláček Jan, Marusič Petr, Novotná Irena, 
Petránek Svojmil; 

Omluveni:  Bareš Martin, Hluštík Petr, Jech Robert, Vladimír Krajča, Štětkářová Ivana; 

Hosté:  prim. Svatopluk Ostrý; 

 

Hlasování o zápisu a jednotlivých ustanoveních proběhlo elektronicky per rollam 9. 4. 2017: 

 pro: 9   proti: 0   zdrželi se: 2 

 Závěr: Výbor schválil zápis a jednotlivá ustanovení tohoto zápisu.  

 

Program jednání: 

1) 64. ČSSKN v Českých Budějovicích; 

2) NF škola; 

3) Amblerova přednáška a ocenění ČSKN; 

4) EEG a EP v neurointenzivní péči; 

5) informace FO; 
6) informace HuBraM; 
7) informace sekce NPvN; 

8) průběh voleb ČSKN; 
9) nadcházející zasedání výboru; 
10) různé. 

Hlasování o programu zasedání  

 Hlasování -  pro:  6  proti:  0   zdrželi se:  0 

 Závěr: Výbor schválil program zasedání.  

 



ad 1. 

64. ČSSKN v Českých Budějovicích  

 

Předběžné informace k organizaci sjezdu poskytl hlavní organizátor, prim. S. Ostrý  

 

Sjezd proběhne pod záštitou Krajské nemocnice v Českých Budějovicích a hejtmana města České 

Budějovice. Místem konání bude kongresové centrum a hotel Clarion. 

 

Plánována jsou následující hlavní témata programu:  

o EEG a epileptologie 

o Neurofyz. v intenzivní péči 

o Movement disorders  

o Spasticita 

o Neurodegenerace 

o Vyšší mozkové činnosti 

o Neuropsychologie 

 

Základní jednání budou uspořádána do sekcí uvedených souhrnnou přednáškou a doplněná 

souvisejícími sděleními z přihlášených příspěvků. Tato základní jednání budou rozšířena o následující 

schémata:  

o Kontroverze v klinické neurofyziologii 

o Sekce laborantů 

o Metodická sekce funkčních odborností a sekcí ČSKN (ev. jako součást NF školy)  

o Expert odpovídá na otázky / případové studie účastníků rozpravy 

 

Termíny: 

 Konání konference  26. – 27. 10. 2017   

Uzávěrka pro aktivní účast 10. 9. 2017  

 

Poplatky nebudou vyšší než minulý rok tj.:  

o člen společnosti (klinické neurofyziologie, SBMI): 2.000,-Kč, po termínu 2.500,-Kč 

o nečlen společnosti: 2.300,- Kč, po termínu 2.500,-Kč 

o student do 30ti let věku (pregraduální nebo postgraduální student, rezident v předatestační přípravě): 

1.000,- Kč, po termínu 1.500,-Kč  

o střední zdravotní personál (sestra, laborant apod.): 1.000,-Kč, po termínu 1.500,-Kč 

o samostatné kurzy Škol klinické neurofyziologie s certifikací, každý zpoplatněn 300,- Kč. 

Poplatky budou zvýhodněné pro časnou registraci. Termín bude upřesněn ve vyhlášení registrace.   

 

Příspěvky, které budou dodány v anglickém jazyce, budou publikovány v časopise CN.   

 

Závěr: Výbor podporuje aktivity prim. Ostrého a bude se aktivně podílet na organizaci sjezdu.  

Přestože i přes opakované pokusy dosud nemá prim. Ostrý odezvu ze SSKN, výbor rozhodl, že 

sjezd bude dále veden jako Československý sjezd pro klinickou neurofyziologii. Informace o 



konání sjezdu budou šířeny mezi slovenské neurofyziology dostupnými kontakty a inzercí 

v časopise ČSNN.  

ad 2. 

neurofyziologická škola při 64. ČSSKN 

 

Organizace NF školy proběhne pod vedením prof. Jecha.   

První návrh témat je následující:  

1. funkční zobrazování - Hubram, 

2. Neurofyziologie v expy problematice  - R. Jech - myoklonus/třes,  

3. EEG: Jak popsat EEG, sémiologie epileptických záchvatů. 

Školné bude použito v plné míře k odměně pro lektory NF školy, absolventům budou vystaveny 

certifikáty. 

Hlasování o NF škole 

 Hlasování -  pro:  6  proti:  0  zdrželi se:  0 

 Závěr: Výbor schválil návrh organizace NF školy.  

 

ad 3. 

Amblerova přednáška a ocenění ČSKN 

 

Výbor navrhl a schválil, že osloví prof. MUDr. Pavla Mareše, DrSc., aby pronesl Amblerovu přednášku.  

 

Výbor se usnesl, že udělí k významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Pavlu Marešovi DrSc. 

čestné členství ČSKN. 

 

Výbor se usnesl, že za přínos k rozvoji klinické neurofyziologie a práci v komisi pro fo EP udělí 

prof. MUDr. Miroslavu Kubovi DrSc. čestné uznání. 

Hlasování o oceněních 

 Hlasování -  pro:  6  proti:  0  zdrželi se:  0 

 Závěr: Výbor schválil program zasedání.  

 

ad 4. 

EEG a EP v neurointenzivní péči 
 
V listopadu minulého roku prim. Ostrý informoval výbor o nabídce prim. Špatenkové, aby se ČSKN 
spolupodílela se na tvorbě dokumentu poskytujícího vedení pro klinické indikace a metodiku 
vyšetření EEG, EP a EMG na jednotkách intenzivní péče. Dokumenty by měly mít formu standardu 
Neurointenzivní sekce České společnosti intenzivní medicíny (www.ncsim.cz).   



Dokument k problematice EMG vyšetření v neurointenzivní péči byl zformulován komisí pro fo EMG 
pod vedením prof. Kadaňky. Současně je již k dispozici aktualizovaný dokument k vyšetření EP, 
zpracovaný pod vedením prim. Ostrého a původní dokument k EEG problematice od dr. Krejzara. 
Prim. Špatenkové byly metodické dokumenty zaslány, dosud bez zpětné odezvy k obsahu a formě 
materiálů.  
 
 
MUDr. Zárubová iniciovala spolupráci na předloženém dokumentu EEG a kromě ČSKN navrhla přizvat 
i kolegy z Neurointenzivistické sekce České neurologické společnosti, České ligy proti epilepsii a 
Společnosti dětské neurologie.  Aktivní účast na spolupráci přislíbila MUDr. Jana Slonková, MUDr. 
Klára Brožová, MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MUDr. Hana Krijtová a MUDr. Hana Vacovská.   
 

 Závěr: Výbor s návrhem dr. Zárubové souhlasil, a doporučil, aby si skupina si zvolila zástupce 

pro komunikaci s prim. Špatenkovou.  

ad 5. 

informace funkčních odborností  
 
informace foEEG 

J. Zárubová: komise pravidelně zasedá, akreditovaná pracoviště fungují, systém je nastaven.  
Komise spolupracovala při přípravě a pořízení filmu z Teaching course for EEG technicians během 
ECE v září v Praze. Film byl otitulkován a již opakovaně využit na postgraduálních vzdělávacích 
akcích. V plánu je česká prezentace na web, do sekce NPvZ. 
Aktuální přehled činnosti komise je na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html;  

 
informace foEMG 

Z. Kadaňka: komise pro udělování FO v EMG pracuje v nezměněném složení. Aktuálně je 
přihlášen 1 uchazeč. Přehled udělených odborností a dalších informací je na 
http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html; 

 
informace foEP 
 R. Jech: komise aktivně pracuje, aktuální přehled činnosti je na
 http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html; 
 
informace foION 
 http://www.neurofyziologie.cz/foION.html 

S. Ostrý: komise aktivně pracuje v nezměněném složení; 
M. Brázdil: komise funguje, ale dosud nemá zájemce o foION – Intrakraniální EEG a přímá 
kortikální stimulace (ECoG); 
R. Jech: komise funguje, ale dosud nemá zájemce o foION – Mikroregistrace pro účely 
hluboké mozkové stimulace (MER–DBS). 
 

 Závěr: Výbor bere informaci na vědomí.  

 

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


ad 6. 

informace sekce funkčního mapování mozku HuBraM (informuje ing. Mikl) 

6. 4. 2017 se uskuteční brněnský fMRI workshop s tématem "Experiments in neuroimaging: planning, 

optimization, analytical and technical issues" Podrobnosti viz pozvánka.  

6. - 7. 4. 2017 se pod vedením prof. Hluštíka koná v Olomouci 13. mezinárodní fMRI workshop. 

Vyžádaným řečníkem bude prof. Martin Lotze z Greifswaldu, který se mj. zabývá motorickou 

plasticitou, neurorehabilitací a mozečkem.  

 Závěr: Výbor bere informaci na vědomí.  

ad 7. 

informace sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii NPvN (informuje Mgr. Zlonický) 

Sekce připravuje aktivní účast na 64. ČSSKN, s největší pravděpodobností formou odborného bloku. 

Odborným garantem by měla být paní doktorka Zárubová. 

Předseda sekce společně s  MUDr. Novotnou plánují vytvoření kurzu pro laboranty pod patronací 

brněnského NCO NZO a FNUSA.  Dále bude předseda sekce vyjednávat s organizátory říjnového 

epileptologického sjezdu v Brně o možnosti uspořádat odborný blok pro laboranty v rámci sjezdu. 

 Závěr: Výbor bere informaci na vědomí.  

 

ad 8. 

průběh voleb ČSKN 

Volby byly zahájeny, je možno volit do 17. 4. 2017. Na základě nominací byli volební komisí ve složení 

předsedkyně MUDr. Jana Zárubová a členové MUDr. Jana Langrová, Ph.D. a ing. Václav Čejka 

sestaveny následující kandidátní listiny pro výbor ČSKN:  

prof. MUDr. Brázdil Milan, Ph.D. 

doc. MUDr. Ehler Edvard, CSc. 

prof. MUDr. Jech Robert, Ph.D. 

prof. MUDr. Ing. Hluštík Petr, Ph.D. 

MUDr. Holečková Irena, Ph.D. 

Hronová Blanka 

MUDr. Keller Jiří, Ph.D. 

doc. Ing. Krajča Vladimír, CSc. 

doc. Ing. Kremláček Jan, Ph.D. 

MUDr. Mazanec Radim, Ph.D. 

prof. MUDr. Marusič Petr, Ph.D. 

Ing. Mikl Michal. Ph.D. 

MUDr. Novotná Irena 

http://www.hubram.cz/
http://neurofyziologie.cz/doc/Pozvanka_fmriworkshop_2017.pdf
http://www.fmri2017.upol.cz/


MUDr. Ostrý Svatopluk, Ph.D. 

MUDr. Ing. Petránek Svojmil, CSc., MBA 

prof. MUDr. Rektorová Irena, Ph.D. 

MUDr. Roman Robert, Ph.D. 

prof. MUDr. Štětkářová Ivana, CSc 

Mgr. Zlonický Petr, DiS. 

 

a pro revizní komisi:   

Heuschneiberová Alice 

prof. MUDr. Ing. Hluštík Petr, Ph.D. 

MUDr. Holečková Irena, Ph.D. 

Hronová Blanka 

MUDr. Keller Jiří, Ph.D. 

doc. Ing. Krajča Vladimír, CSc. 

doc. Ing. Kremláček Jan, Ph.D. 

MUDr. Mazanec Radim, Ph.D. 

prof. MUDr. Marusič Petr, Ph.D. 

Ing. Mikl Michal. Ph.D. 

MUDr. Novotná Irena 

MUDr. Ostrý Svatopluk, Ph.D. 

prof. MUDr. Rektorová Irena, Ph.D. 

MUDr. Roman Robert, Ph.D. 

Mgr. Zlonický Petr, DiS. 

 

Volby jsou organizovány současně elektronickou a korespondenční formou. Elektronicky byli osloveni 

Ti, kdo mají ve své registraci u ČLS JEP uvedenu e-mailovou adresu, ostatní volí korespondenčně.  

 

Výbor vnímá jako formální nedostatek organizace voleb obtížný přístup jednotlivých členů ČLS JEP 

k možnosti spravovat své registrační údaje. Ty jsou totiž využívány k přístupu k volbám.   

Toto stanovisko bude tlumočeno sekretariátu ČLS JEP.  

 Hlasování -  pro:  6  proti: 0   zdrželi se:  0 

 Závěr: Výbor schválil stanovisko.  

 

ad 9. 

nadcházející zasedání výboru 

Svoláním schůze nově zvoleného výboru bude pověřen kandidát, který ve volbě do výboru ČSKN získá 

nejvíce hlasů. 

 Hlasování -  pro:  6  proti: 0   zdrželi se:  0 

 Závěr: Výbor schválil způsob a svolání dalšího zasedání výboru ČSKN.  

 



ad 10. 

Různé  
 
UEMS –EC-IFCN – Milan Brázdil informoval o kurikulu klinické neurofyziologie. Kurikulum s sebou 
přináší vyšší nároky na získání specializace odvozené zejména ze standardních požadavků zemí 
se specializačním oborem klinická neurofyziologie (např. popsání 1500 grafů EEG). Dokument je 
mimo jiné dobrý zdroj inspirace pro vzdělávání v CN. Dokument byl rozeslán členům výboru.  
 
Organizátoři ECCN 2017 informovali, že z ČR byla přihlášena pouze jediná přihláška. Výbor byl 
upozorněn a členská základna obdržela informaci o vědeckém programu ECCN a prodloužené 
uzávěrce pro aktivní účast. 
 

Prim. Ostrý výboru navrhl, aby budoucí organizátor sjezdu byl pověřen s dvouletým předstihem, což 

mu otevře větší prostor pro kvalitní přípravu sjezdu. Výbor děkuje za podnět a bude se jím zaobírat 

po volbách. 

 

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

V Brně 30. 3. 2017 

 


