Česká společnost lékařské fyziky
České lékařské společnosti JEP
Sekretariát: Biofyzikální ústav Lékařské fakulty MU v Brně
Univerzitní kampus, Kamenice 3, 625 00 Brno

Zpráva o činnosti za období 6/ 2021- 5/2022 a zápis
z plenární schůze ČSLF JEP
dne 25. 5. 2022
Plenární schůze proběhla v Bořeticích v hotelu Kraví Hora v 19:30 – 20:15 v rámci konference
XLIII. Dny lékařské biofyziky

Body jednání:
1) Předseda zahájil schůzi, přivítal všechny účastníky a s potěšením konstatoval, že po dlouhé
době se společnost mohla sejít takříkajíc naživo.
2) Rekapitulace činnosti:
• Činnost naší odborné společnosti (OS) byla díky pandemii Covid 19 celkově omezena.
• Dny lékařské biofyziky (DLB) a tedy i prezenční plenární schůze společnosti se díky
Covid 19 nekonaly od r. 2019, nahrazeny on-line jednáním předsednictva.
• Proběhlo jednání s Českou společností pro ultrazvuk v medicíně o jejím začlenění do
ČSLF JEP.
• Předseda poděkoval Biofyzikálnímu ústavu LF MU za to, že přes veškeré peripetie se
letos DLB konají.
• Společnost sponzorovala XLIII. DLB částkou 50tis Kč.
• Proběhly volby výboru a revizní komise naší OS (14.3. -14.4.2022) – stručná zpráva
volební komise připojena k zápisu níže.
• Proběhla volba funkcionářů výboru společnosti (25.5.2022).
• Pokračovala spolupráce s Českým metrologickým institutem při řešení problematiky
aplikace Nařízení EK 2017/745.
• Pokračovalo nabírání nových členů do naší OS.
Výbor ČSLF pracoval ve složení:
Předseda:
Čestný předseda:
Místopředseda:
Vědecký tajemník:
Hospodářka:
Členové výboru:

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.,
Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
MUDr. Lenka Forýtková, CSc.
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Prof. MUDr. Josef Rosina, Ph.D.
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.

Mgr. Jan Zeman, Ph,D.
Revizní komise:
Předseda RK:
Členové RK:

3)

Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.,
Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.

Výsledek volby funkcionářů výboru společnosti.
Předseda oznámil výsledky volby funkcionářů výboru, která proběhla krátce před
konáním plenární schůze.
Po krátké rozpravě se členové výboru jednomyslně shodli na následujícím složení výboru
pro období 6/2022 – 5/2026:
Předseda:
Čestný předseda:
Místopředseda:
Vědecký tajemník:
Hospodářka:
Členové výboru:

Revizní komise:
Předseda RK:
Členové RK:

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (UK, LF Plzeň)
Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. (MU, LF Brno)
Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. (UK, 1.LF Praha)
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (MU, LF Brno)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (MU, LF Brno)
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. (UK, 2.LF Praha)
Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. (UK, 1.LF Praha)
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. (UP, LF Olomouc)
Prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D (UK, LF Hradec Králové)
Prof. MUDr. Josef Rosina, Ph.D., MBA (UK, 3.LF Praha)
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. (OU, LF Ostrava)
Mgr. Jan Zeman, Ph,D. (UK, 1.LF Praha)
Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (UK, LF Hradec Králové)
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. (UK, 1.LF Praha)
Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D. (UP, LF Olomouc)

4)

Stav členské základny.
Členská základna se rozšiřuje hlavně díky sekci telemedicíny.
Vzhledem k ukončení volebního období uvedeno srovnání aktuálního stavu s rokem
2018: v r. 2018 celkem 69 registrovaných členů, v květnu r. 2022 celkem 83 členů.

5)

Hospodaření.
Vzhledem k ukončení volebního období srovnání s rokem 2018.
Stav pokladny byl v r. 2018 54.281Kč, v květnu 2022 je stav pokladny cca 283.000 Kč.
Uváděná částka bude v letošním roce ještě snížena o daň (řádově tisíce Kč) a částku, která
bude vydána na odměny v rámci soutěže doktorandů během XLIII. DLB (12 tis. Kč).
Předseda upozornil na včasné placení příspěvků, v současné době činí celkový
nedoplatek cca 2,5 tis Kč., jedná se však většinou o opomenutí. Sekretariát ČLK zajistí

upomínky, nedobytné pohledávky bude pak řešit předseda s ekonomickým oddělením
ČLK JEP.
6)

Časopis Lékař a technika (Clinician and Technology, Print ISSN: 0301-549, Electronic
ISSN: 2336-5552).
Prof. Rosina sdělil, že v nejbližších dnech dostaneme na ústavy nové výtisky časopisů.
Časopis je nejen ve SCOPUS, ale již má i IF (aktuálně 0,371). Dále zdůraznil, že je nutno
dbát na to, aby články byly zaměřené výhradně na témata spojující techniku a medicínu.

7)

Dny lékařské biofyziky – místa konání.
Na schůzi přednostů bylo dohodnuto následující pořadí:
2023 – Bratislava
2024 – Plzeň
2025 - Olomouc
Další termíny a místa konání DLB nebyly stanoveny.

8)

Začlenění ČSUM do ČSLF JEP.
Prof. Beneš přednesl informaci o jednání s představiteli České společnosti pro ultrazvuk
v medicíně, kteří projevili zájem o začlenění pod ČSLF JEP s podmínkou zachování
autonomie. Přestože prof. Beneš celou věc úspěšně projednal s právníkem ČLS JEP se
nakonec představitelé ČSUM rozhodli v této záležitosti nepokračovat.

9)

Revizní komise.
Doc. Hanuš, předseda revizní komise konstatoval, že RK nemá k hospodaření společnosti
a její činnosti žádnou připomínku.

10)

Varia.
• Prof. Kremláček navrhl, aby naše OS vypisovala pravidelně soutěž o nejlepší
publikaci v oblasti biofyziky. Prof. Mornstein přislíbil, že se během léta bude tomuto
návrhu věnovat.
• Prof. Beneš přednesl stručnou informaci k problematice zavádění Nařízení EK
2017/745 (MDR) a procesu vzniku nové notifikované osoby a problémů s tím
spojených. Rozpoutala se diskuze upozorňující na vážnost celé věci.
• Předseda požádal přítomné o snahu zajistit členství dalších firem v naší OS.
Připomněl, že legislativně jsme na takové členství připraveni. MUDr. Růžička
navrhnul využít kontaktů, které získáme v rámci expertní činnosti při posuzování
zdravotnických prostředků.
• V rámci hodnocení prací doktorandů bylo poskytnuto na odměny z rozpočtu OS
12tis. Kč, a to takto:
1. Místo (3000Kč):
• Alferi D. – Řešení ochrany implantátů před korozním prostředím
lidského organismu a nové přístupy při jejich testování.
2. Místo (2000Kč):
• Jůza T. – Lokální chladový test v rámci infračervené termografie ruky –
návrh protokolu vyšetření.

•
•

Kolaříková M. – Intracelulární lokalizace fotosensitizéru TMPYP před a
po aplikaci in vitro photodynamické terapie na nádorových a
nenádorových buněčných liniích
Ziolkowska N. – Novel responsive probe for 31P-magnetic resonance
based on oxidation-triggered chemical shift.

3. Místo (1000Kč):
• Dilenko H. – Graphene oxide functionalized with methylene blue for
photodynamic therapy.
• Lelkes K. - Preparation of biodegradable cover for biodegradable stents
Mimořádná cena za významnou práci pro praxi (1000Kč):
• Jůza T. – Lokální chladový test v rámci infračervené termografie ruky –
návrh protokolu vyšetření.

11)

Předseda poděkoval všem zúčastněným a schůzi uzavřel.

V Plzni dne 14.6.2022
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
předseda ČSLF ČLS JEP

Zpráva volební komise o průběhu voleb do výboru a revizní komise
České společnosti lékařské fyziky
Volební komise pracovala ve složení: prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., předseda a RNDr. Eugen
Kvašňák, PhD., a Ing. Ladislav Doležal, PhD., členové.
Volby probíhaly elektronicky dvoukolově za využití systému gReception. Administrativně byly
zajišťovány sekretariátem ČLS JEP, jmenovitě paní Hanušovou.
První kolo, tzv. navrhovací, proběhlo ve dnech 14. až 22. března.
Na základě výsledků tohoto kola byly volební komisí připraveny kandidátní listiny do výboru
společnosti a do revizní komise a ověřen souhlas navrhovaných.
Druhé kolo voleb proběhlo ve dnech 4. až 14. dubna.
Pro výbor hlasovalo 52 členů společnosti a zisk hlasů jednotlivých kandidátů se pohyboval v rozmezí
75% až 56% odevzdaných platných hlasů.
Pro revizní komisi hlasovalo 45 členů společnosti a zisk hlasů zvolených členů se pohyboval v rozmezí
82% až 73%.
Všichni členové výboru i revizní komise byli o svém zvolení informováni.
Celkové výsledky voleb jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

22. 4. 2022
Ivo Hrazdira, Eugen Kvašňák, Ladislav Doležal

