
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané 

v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 12. 05. 2020  

 

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Ježková, 

Jiskra, Hána, Kršek, Lebl, Novák, Šnajderová, Šumník, Vlček, Vrbíková,  

Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Weiss 

Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Límanová, Stejskal 

Omluvení členové výboru revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová  

 

Jednání vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 

1. Výbor schválil program jednání dne 12. 5. 2020. 

2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 17. 3. 2020. 

3. Prof. Kršek informoval o zrušeném ECE 2020 v Praze z důvodu pandemie koronaviru. 

Podle předběžných informací by se ECE měl konat v Praze v roce 2021. V září 2020 se 

uskuteční virtuální ECE formou webové konference. 

4. Konání dalších domácích akcí (Hradecký postgraduální kurz a Endokrinologické dny) 

bude upřesněno. 

5. Prof. Kršek informoval o Slovenských endokrinologických dnech 2020 ve Starém 

Smokovci. Výbor ČES ČLS JEP navrhl následující vyzvané přednášky:  

 Kršek M.: Protinádorová imunoterapie a endokrinní poruchy 

 Ježková J.: Novinky v prolaktinomech 

 Jiskra J.: Tyreotoxikóza v graviditě 

 Čáp J.: Primární hypoparatyreóza - limity konvenční terapie a definice nedostatečné 

kompenzace 

 Stárka L., Dušková M., Vítků J.: Androgeny adrenálního původu 

 Grimmichová T.: Léčit subklinická onemocnění štítné žlázy? Kdy, koho a proč?    

 Dušková M.: Steroidní diagnostika - principy, úskalí a specifika 

 Včelák J., Bendlová B.: Využití molekulárně genetických metod při diagnostice a 

léčbě endokrinopatií   

 Vosátková M.: Laboratorní diagnostika v endokrinologii, naše možnosti ve třetí 

dekádě 21. století 

 Hána V.: Izolovaný centrální hypogonadismus a kisspeptin 

 Bílek R.: Tyreoglobulin v patofyziologii štítné žlázy 



6. Členové výboru se předběžně dohodli, že cena prof. Schreibera bude prof. Hamplovi 

předána na schůzi výboru 15. 9. 2020. 

7. Doc. Jiskra informoval, že „Týden štítné žlázy“ se bude konat ve dnech 25. -31. 5. 

2020. 

8. Doc. Jiskra informoval o novém termínu Mezioborového semináře Endokrinopatie a 

diabetes mellitus v těhotenství (16. 9. 2020). 

9. Členové výboru tajným hlasováním určili vítěze soutěže ČES o nejlepší publikace 

v roce 2019: 

 v kategorii autorů bez ohledu na věk cenu získala práce Bílek R. et al. Chromogranin 

A in the laboratory diagnosis of pheochromocytoma and paraganglioma. Cancers 

(Basel), 2019, 11(4), IF 6,162. 

 v kategorii autorů do 35 let cenu získala práce Hána V. jr. et al. Novel GC-MS/MS 

technique reveals a complex steroid fingerprint of subclinical hypercortisolism in 

adrenal incidentalomas. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2019, doi: 

10.1210/jc.2018-01926, IF 5,455. 

 v kategorii monografií cenu získala kniha Kopečková Kateřina a kol.: Nádory štítné 

žlázy, Mladá Fronta 2019, s. 142, ISBN: 978-80-204-5155-2. 

10. Výbor po hlasování nominoval na Cenu předsednictva ČLS JEP za vědeckou práci v 

roce 2019 publikaci Hána V. jr. et al. Novel GC-MS/MS technique reveals a complex 

steroid fingerprint of subclinical hypercortisolism in adrenal incidentalomas. Journal of 

Clinical Endocrinology and Metabolism, 2019, doi: 10.1210/jc.2018-01926, IF 5,455. 

11. Prof. Lebl a prof. Šumník informovali o návrhu výboru České diabetologické 

společnosti na vymezení kvalifikace dětské a dospělé endokrinologie a diabetologie ve 

vzdělávacím programu. Téma bylo diskutováno a výbor odhlasoval, že bude 

v budoucnu podnikat kroky k tomu, aby se tato vymezení a některé další změny 

upravily ve vzdělávacím programu. 

12. Výbor se shodl na nutnosti úprav webových stránek, aby vyhovovaly stávající 

legislativě. 

13. Změny členské základny: 

Výbor schválil následující nové členy: 

prof. Netuka (Praha) 

MUDr. Plachý Lukáš (Praha) 

MUDr. Bartoš David (Ostrava) 

MUDr. Zavadilová Markéta (Mladá Boleslav) 



MUDr. Vaněčková Mária (Praha) 

RNDr. Vosátková Michala (Praha) 

MUDr. Fuchsová Radka (Plzeň) 

MUDr. Kotzurová Markéta (Ostrava) 

Mgr. Barbora Peková (Praha) 

O zrušení požádali následující členové: 

MUDr. Sabah MURAD (Strakonice) 

MUDr. Radomíra Kožnarová (IKEM) 

MUDr. Vlasta Janštová (Ostrava) 

MUDr. Vilemína Brožková (z důvodu úmrtí) 

14. Data dalších schůzí výboru: 

- 15. 9. 2020 v knihovně/Charvátově sále (bude upřesněno) 3. interní kliniky 1. LF a UK; 

- 10. 11. 2020 v knihovně/Charvátově sále (bude upřesněno) 3. interní kliniky 1. LF a UK. 

 

Zapsal, 12.5.2020        Jan Jiskra 
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