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Návrh na Cenu předsednictva ČLS JEP, z.s.  
za vědecké práce 

 
 �  původní vědecké práce 
 ×  práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo       
         přenášející vědecké poznatky do lékařské práce 
 

 
Přiložte 1 originál publikace. Publikace musí mít rok vydání 2021. 
 
Zdůvodnění:  
Článek se zabývá další oblastí využití invazivního snímání EEG, které se používá 
v klinické praxi již delší dobu a má své významné využití při diagnostice množství 
neurologických poruch (Parkinsonova nemoc, epilepsie atp.). V uvedeném článku je 
popisován návrh, realizace a testování technologie pro oblast léčby Parkinsonovy 
choroby pomocí chronické elektrické stimulace mozku. Od běžně dostupných 
komerčních zařízení je zde využit přístup, kdy je umožněno kontinuální snímání EEG 
aktivity po implantaci neurostimulátoru v dlouhém časovém horizontu. To pak 
umožňuje nalezení personalizovaných biomarkerů během běžných denních i nočních 
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aktivit každého pacienta. Tyto biomarkery lze pak použít k effektivnější adaptivní 
elektrické stimulaci mozku s menšími vedlejšími účinky. Tento přístup může být pak 
rozšířen do více oblastí léčby pomocí implantátu a mozkové stimulace elektrickým 
proudem, například v epilepsii, psychiatrii atp. Článek byl publikován v r. 2021 v 
prestižním časopisu Nature Biotechnology a v současné době má již 27 citací dle WoS. 
Spoluautor Václav Křemen přispěl v rámci navrhovaném publikace dodáním klíčových 
analytických a hardwarových nástrojů a dále přispěl konzultacemi a připomínkováním 
manuskriptu. 
 
 
Schválil výbor organizační složky na zasedání dne: …per rollam 22. 5. 2022… 
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