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Prazskypatriot.cz, 5. 9. 2016 
http://www.prazskypatriot.cz/v-cesku-timto-onemocnenim-trpi-desitky-tisic-lidi-telo-se-
obraci-proti-sobe-lide-z-mensich-mest-a-obci-maji-informacni-problem-o-lecbe-nevi-tvrdi-
profesor-brazdil/ 
 
V Česku tímto onemocněním trpí desítky tisíc lidí, tělo se obrací proti sobě. Lidé z menších 
měst a obcí mají informační problém, o léčbě neví, tvrdí profesor Brázdil 
 
„V Evropě trpí epilepsií přibližně 6 milionů lidí, v tuzemsku máme kolem 75 tisíc epileptiků. 
Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou 
chorobou mozku vůbec. Ještě před 50 lety jsme uměli pomoci asi polovině nemocných, nyní 
až 90 % z nich,“ říká profesor Milan Brázdil, přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U 
sv. Anny v Brně. 
 
Přestože je česká epileptologie na světové úrovni, stále se podle profesora Brázdila 
nedostanou všichni pacienti k léčbě, jež by jim mohla pomoci. Celkem 30 % epileptiků 
nereaguje na léky. 
 
„Pro ně je vhodný operační zákrok, který může s vysokou pravděpodobností zcela zásadně 
změnit jejich kvalitu žití. Kromě operace mozku provádíme stimulace bloudivého nervu a 
nověji hlubokou mozkovou stimulaci prostřednictvím elektrod zavedených do hlubokých 
mozkových struktur. O možnostech operační léčby se však řada pacientů, především z 
menších měst a obcí, vůbec nedozví,“ říká Milan Brázdil. 
 
Náklady spojené s takovými výkony jsou přitom srovnatelné s náklady na další zdravotní péči, 
kterou epileptik čerpá, například při úrazech hlavy způsobených pádem při záchvatu, či 
léčbou deprese, kterou nemocní často trpí. 
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Podle docenhta Petra Marusiče, přednosty Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a 
předsedy České ligy proti epilepsii, se neurologové v posledních letech setkávají se změnou 
příčin epilepsie – objevují se častěji epilepsie na podkladě vývojových vad ve stavbě mozku. 
Se stárnutím populace přibývá ale také případů epilepsie po cévních příhodách mozkových, 
zcela novou příčinou je např. epilepsie autoimunitní. 
 
Proč se tělo obrátí proti sobě a napadne zrovna nervovou soustavu, lékaři, stejně jako u 
dalších autoimunitních chorob, zcela přesně nedokáží zodpovědět. Významně narůstá v 
posledních letech také množství nově odhalených genů, jejichž poruchy se podílejí na vzniku 
některých epilepsií. 
 
Evropský epileptologický kongres, spoluorganizovaný Českou ligou proti epilepsii, začíná 11. 
a končí 15. září. Neurologové jej však nemusí prosedět celý na místě, 14. září vyrazí do 
Stromovky podpořit pacienty Během pro epilepsii. K běhu vyzývají i širokou veřejnost, akce 
je zdarma a účastníci mohou volit ze dvou délek tratí: 2,5 nebo 4,5 kilometru. Jedinou 
podmínkou je přítomnost fialové barvy na oblečení – barvy epilepsie. 
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Lékaři se snaží vyzrát na epilepsii 
 
Je možné ovlivnit spojení nově vznikajících mozkových buněk dospělého člověka tak, aby 
vymizely epileptické záchvaty? Dostávají všichni epileptici nejlepší péči? A jak využít mobilní 
aplikace pro lepší kontrolu epilepsie? Otázky si položí v tomto týdnu více než 2 tisíce špiček v 
oboru epileptologie, které se letos sjedou do české metropole. Na akci plynule naváže 
Národní den epilepsie, který připadá na 30. září. 
 

http://titles.ws/czech/cz20160911787247252710.php
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/lekari-se-snazi-vyzrat-na-epilepsii/


 
 
„V Evropě trpí epilepsií přibližně 6 milionů lidí, v tuzemsku máme kolem 75 tisíc epileptiků. 
Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou 
chorobou mozku vůbec. Ještě před 50 lety jsme uměli pomoci asi polovině nemocných, nyní 
až 90 % z nich,“ říká profesor Milan Brázdil, přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U 
sv. Anny v Brně. 
 
Přestože je česká epileptologie na světové úrovni, stále se podle prof. Brázdila nedostanou 
všichni pacienti k léčbě, jež by jim mohla pomoci. Celkem 30 % epileptiků nereaguje na léky. 
„Pro ně je vhodný operační zákrok, který může s vysokou pravděpodobností zcela zásadně 
změnit jejich kvalitu žití. Kromě operace mozku provádíme stimulace bloudivého nervu a 
nověji hlubokou mozkovou stimulaci prostřednictvím elektrod zavedených do hlubokých 
mozkových struktur. O možnostech operační léčby se však řada pacientů, především z 
menších měst a obcí, vůbec nedozví,“ říká Milan Brázdil. Náklady spojené s takovými výkony 
jsou přitom srovnatelné s náklady na další zdravotní péči, kterou epileptik čerpá, například 
při úrazech hlavy způsobených pádem při záchvatu, či léčbou deprese, kterou nemocní často 
trpí. 
 
Podle doc. Petra Marusiče, přednosty Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedy 
České ligy proti epilepsii, se neurologové v posledních letech setkávají se změnou příčin 
epilepsie – objevují se častěji epilepsie na podkladě vývojových vad ve stavbě mozku. Se 
stárnutím populace přibývá ale také případů epilepsie po cévních příhodách mozkových, 
zcela novou příčinou je např. epilepsie autoimunitní. 
 
Proč se tělo obrátí proti sobě a napadne zrovna nervovou soustavu, lékaři, stejně jako u 
dalších autoimunitních chorob, zcela přesně nedokáží zodpovědět. Významně narůstá v 
posledních letech také množství nově odhalených genů, jejichž poruchy se podílejí na vzniku 
některých epilepsií. Vědecké kapacity na epilepsii se budou v Praze bavit také o nové léčbě, 
která by do tuzemska měla přijít v příštím roce a čeští neurologové si od ní hodně slibují. 
 
Poprvé se také na takovém fóru budou bavit o společných mezinárodních výzkumných 
projektech v oblasti epilepsie. Dalším tématem budou moderní technologie používané při 
diagnostice a léčbě epilepsií. „Už nyní existuje několik aplikací, které například registrují 
pohyb lůžka při záchvatech, případně lze jimi sledovat třes rukou a vyhodnocovat tak 
například efekt změn v medikaci. Díky sociálním sítím se zase lépe propojují a sdílejí se 
pacienti, kteří kvůli nemoci mnohdy trpí sociální izolací,“ jmenuje prof. Brázdil z Centra pro 
epilepsie Brno. 
 
Evropský epileptologický kongres, spoluorganizovaný Českou ligou proti epilepsii, začíná 11. 
a končí 15. září. Neurologové jej však nemusí prosedět celý na místě, 14. září vyrazí do 
Stromovky podpořit pacienty Během pro epilepsii. K běhu vyzývají i širokou veřejnost, akce 
je zdarma a účastníci mohou volit ze dvou délek tratí: 2,5 nebo 4,5 kilometru. Jedinou 
podmínkou je přítomnost fialové barvy na oblečení – barvy epilepsie. 
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Blesk.cz, 6. 9. 2016 
http://www.blesk.cz/clanek/416563/lekari-se-snazi-vyzrat-na-epilepsii-v-boji-jim-pomahaji-i-
mobilni-aplikace 
 
Lékaři se snaží vyzrát na epilepsii. V boji jim pomáhají i mobilní aplikace   
 
Ztráty paměti, brnění nebo křeče doprovázené ztrátou vědomí. To všechno jsou typy 
záchvatů epilepsie. V Evropě nemocí trpí přibližně šest milionů lidí, v Česku je to kolem 75 
tisíc. Epilepsie se často objevuje na základě vývojových vad ve stavbě mozku, ale také po 
prodělání cévní příhody mozkové nebo nově jako autoimunitní onemocnění. V boji s ní 
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lékařům pomáhají i mobilní aplikace, které například dokážou sledovat třes rukou a 
vyhodnocovat tak efekt změn medikace. 
 
Ještě před 50 lety lékaři dokázali pomoci jen polovině nemocných, teď už se pomoci dočká 
90 procent pacientů. Ale i když je česká epileptologie na světové úrovni, nedostanou se k 
léčbě stále všichni potřební. Celkem 30 procent epileptiků nereaguje na léky. 
 
„Pro ně je vhodný operační zákrok, který může s vysokou pravděpodobností zcela zásadně 
změnit jejich kvalitu žití. Kromě operace mozku provádíme stimulace bloudivého nervu a 
nověji hlubokou mozkovou stimulaci prostřednictvím elektrod zavedených do hlubokých 
mozkových struktur. O možnostech operační léčby se však řada pacientů, především z 
menších měst a obcí, vůbec nedozví,“ říká přednosta 1. neurologické kliniky Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně profesor Milan Brázdil. 
 
Novinkou je autoimunitní epilepsie 
 
Náklady spojené s operacemi jsou přitom srovnatelné s náklady na další zdravotní péči, 
kterou epileptik čerpá, jako jsou například úrazy hlavy způsobené pádem při záchvatu nebo 
léčba deprese, kterou nemocní často trpí. Podle přednosty Neurologické kliniky 2. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol se neurologové v posledních 
letech setkávají se změnou příčiny epilepsie. 
 
„Objevují se častěji epilepsie na podkladě vývojových vad ve stavbě mozku. Se stárnutím 
populace přibývá ale také případů epilepsie po cévních příhodách mozkových, zcela novou 
příčinou je například epilepsie autoimunitní,“ míní docent Petr Marusič, který je zároveň i 
předsedou České ligy proti epilepsii, s tím, že v posledních letech navíc významně narůstá i 
množství nově odhalených genů, jejichž poruchy se podílejí na vzniku některých epilepsií. 
 
V boji s epilepsií lékařům pomáhají i mobilní aplikace 
 
Všemi aspekty boje se zákeřnou nemocí se budou zabývat více než dva tisíce špiček v oboru 
epileptologie, které se letos sjedou do Prahy. Poprvé se budou na obdobném fóru bavit o 
společných mezinárodních výzkumných projektech v oblasti epilepsie. Dalším tématem 
budou moderní technologie používané při diagnostice a léčbě epilepsií. 
 
„Už nyní existuje několik aplikací, které například registrují pohyb lůžka při záchvatech, 
případně lze jimi sledovat třes rukou a vyhodnocovat tak například efekt změn v medikaci. 
Díky sociálním sítím se zase lépe propojují a sdílejí pacienti, kteří kvůli nemoci mnohdy trpí 
sociální izolací,“ upřesnil Brázdil z Centra pro epilepsie Brno. 
 
Běh proti epilepsii v pražské Stromovce 
 
V rámci kongresu vyrazí odborníci 14. září i do pražské Stromovky, kde podpoří pacienty 
Během proti epilepsii. K běhu vyzývají i širokou veřejnost, akce je zdarma a účastníci mohou 
volit ze dvou délek tratí – a to buď 2,5, nebo 4,5 kilometru. Jedinou podmínkou je 
přítomnost fialové barvy na oblečení, tedy barvy epilepsie. 



 
 
 
Epilepsie je neurologické onemocnění, které je charakterizované opakovaným výskytem 
neprovokovaných epileptických záchvatů. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází 
při výskytu dvou a více epileptických záchvatů, výjimečně už po jednom takovém záchvatu. 
 
Už nyní je určeno více než 100 druhů epilepsie. I typů záchvatů je víc a u jednoho pacienta se 
jich může vyskytovat hned několik a mohou se projevovat například pouhým zahleděním, 
brněním, výpadkem paměti nebo známými křečemi končetin se ztrátou vědomí. Vyskytují se 
jak v průběhu dne, tak v noci během spánku. 
 

  



 
 

Ctidoma.cz, 6. 9. 2016 
http://www.ctidoma.cz/zdravi-zpravodajstvi/2016-09-06-epilepsie-26125 
 
Tisíce odborníků z celého světa se sjede na epileptologický 

 

Do Česka se sjede na 2 tisíce špičkových odborníků na epilepsii, aby navštívili Evropský 
epileptologický kongres v Praze. Zúčastní se také 100 specialistů českých, řada z nich bude 
mít na kongresu přednášky. 
 
Epilepsie trápí jen v Evropě přibližně 6 milionů lidí, u nás máme epileptiků na 75 tisíc. Jde o 
nejčastější mozkové onemocnění, u dětí dokonce o nejčastější chronickou nemoc vůbec. 
Pomoci už umíme 90 procentům epileptiků, což je velký pokrok za posledních 50 let, tvrdí 
profesor Milan Brázdil, přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny. 
 
Kongresu se zúčastní kolem stovky českých epileptologů, zhruba dvacet až třicet českých 
specialistů bude mít na kongresu přednášky, eventuálně jiné příspěvky. Objeví se tu 
například docent Petr Marusič, předseda České ligy proti epilepsii, a řada dalších českých 
epileptologů. 
 
Květinové dekorace od lidí s epilepsií. Aranžérie nabírá pracovníky 
 
"Kongres je opravdu obrovský, předpokládá se, že přijede kolem dvou tisíc odborníků nejen z 
Evropy, ale i z celého světa. Ti tam budou mít přednášky. Přijede například předseda a 
prezident Mezinárodní ligy proti epilepsii prof. Peruka, ale i řada dalších odborníků. Program 
kongresu je velmi různorodý, paralelně na něm bude čtyři až pět sekcí, v průběhu pěti dnů 
zazní stovky přednášek a tisíce vývěsek. Jde tedy opravdu o významný kongres v rámci 
evropské i světové epileptologie," vysvětluje spolupředseda sjezdu profesor Milan Brázdil. 
 
Seňorina shání dotace na ojedinělou studii lidí s demencí 
 
Přednášky na kongresu nejsou otevřené laické veřejnosti. "Kongres je samozřejmě 
zpoplatněn. Může samozřejmě přijít i laik, pokud by měl zájem, ale musí si zaplatit účastnický 
poplatek, protože všechny odborné konference jsou zpoplatněny. Peníze za to jsou poměrně 
výrazné, takže nemůže přijít kdokoliv z ulice. Kongres je primárně určený odborné veřejnosti 
- lékařům, sestrám, laborantům, EEG laborantům, ale i třeba sociálním pracovníkům, kteří se 
zabývají problematikou epilepsie," dodává profesor Milan Brázdil. 
 
Chcete podpořit lidi s epilepsií? 
 
V rámci epileptologického kongresu proběhne 14. září akce "Během pro epilepsii", kam může 
přijít i veřejnost. Během podpoříte pacienty s epilepsií. Akce je zdarma, zvolit si můžete ze 
dvou délek tratí 2,5 nebo 4,5 kilometru. Podmínkou je přítomnost fialové barvy na oblečení. 
"Akce je organizovaná českými epileptology a běhat může přijít kdokoliv. Budou běhat jak 
někteří odborníci, kteří přijedou na kongres, tak široká veřejnost - kdokoliv, kdo přijde. Nejde 
o závod, spíše symbolickou sportovní akci," dodává Brázdil. 

http://www.ctidoma.cz/zdravi-zpravodajstvi/2016-09-06-epilepsie-26125


 
 
Evropský epileptologický kongres začíná 11. a končí 15. září. Nemocné můžete přijít podpořit 
14. září Během proti epilepsii.  
 

  



 
 

Ispigl.eu, 6. 9. 2016 
http://ispigl.eu/denik/?q=node/11362 
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Právo, 8. 9. 2016 
 
Evropa bude v Praze jednat o léčbě epilepsie 

 

Je možné ovlivnit spojení nově vznikajících mozkových buněk dospělého člověka tak, aby 
vymizely epileptické záchvaty? Dostávají všichni epileptici nejlepší péči? A jak využít mobilní 
aplikace pro lepší kontrolu epilepsie? Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat více než 
dva tisíce evropských špiček v oboru, které se sjíždějí do Prahy na Evropský epileptologický 
kongres. Ten začne v neděli a potrvá pět dní. „V Evropě trpí epilepsií přibližně šest miliónů 
lidí, v Česku máme kolem 75 tisíc epileptiků. Epilepsie patří mezi nejčastější mozková 
onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ještě před padesáti 
lety jsme uměli pomoci asi polovině nemocných, nyní až devadesáti procent z nich,“ 
poznamenal profesor Milan Brázdil, přednosta 1. neurologické kliniky lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity a FN U sv. Anny v Brně.  
Přestože je česká epileptologie na světové úrovni, stále se podle prof. Brázdila nedostanou 
všichni pacienti k léčbě, jež by jim mohla pomoci. Téměř třetina epileptiků nereaguje na léky.  
 „Pro ně je vhodný operační zákrok, který může s vysokou pravděpodobností zcela 
zásadně změnit kvalitu jejich žití. Kromě operace mozku provádíme stimulace bloudivého 
nervu a nověji hlubokou mozkovou stimulaci prostřednictvím elektrod zavedených do 
hlubokých mozkových struktur. O možnostech operační léčby se však řada pacientů, 
především z menších měst a obcí, vůbec nedozví,“ říká Milan Brázdil.  
 
Nově vývojová vada mozku  
 
Náklady spojené s takovými výkony jsou přitom srovnatelné s náklady na další zdravotní péči, 
kterou epileptik čerpá, například při úrazech hlavy způsobených pádem při záchvatu či 
léčbou deprese, kterou nemocní často trpí.  
 Podle doc. Petra Marusiče, přednosty neurologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN 
Motol v Praze a předsedy České ligy proti epilepsii, se neurologové v posledních letech 
setkávají se změnou příčin epilepsie – objevují se častěji epilepsie na podkladě vývojových 
vad ve stavbě mozku.  
 Se stárnutím populace přibývá ale také případů epilepsie po cévních příhodách 
mozkových, zcela nová příčina je např. epilepsie autoimunitní.  
 Proč se tělo obrátí proti sobě a napadne zrovna nervovou soustavu, lékaři, stejně jako 
u dalších autoimunitních chorob, zcela přesně nedokážou zodpovědět. Významně narůstá v 
posledních letech také množství nově odhalených genů, jejichž poruchy se podílejí na vzniku 
některých epilepsií. Vědecké kapacity na epilepsii se budou v Praze bavit také o nové léčbě, 
která by do tuzemska měla přijít v příštím roce, a čeští neurologové si od ní hodně slibují. 
Poprvé se také na takovém fóru budou bavit o společných mezinárodních výzkumných 
projektech v oblasti epilepsie. 
  



 
 

 
 

 
 



 
 

AMReview.cz, 9. 9. 2016 
http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/lekari-se-snazi-vyzrat-na-
epilepsii 
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Českenovinky.eu, 9. 6. 2016 
http://www.ceskenovinky.eu/2016/09/06/lekari-se-snazi-vyzrat-na-epilepsii/ 
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ČT 24 – Studio 6, 10. 9. 2016 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-
vikend/216411010120910/obsah/492010-epileptologicke-spicky-v-praze 
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Blesk.24hodin.cz, 10. 9. 2016 
http://24hodin.blesk.cz/clanek/42762/v-praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-
epilepsii.html  
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ČT 24 – Polední události, 10. 9. 2016 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/216411012000910  
Čas vysílání: 15:00 
             
Roman FOJTA, moderátor 
-------------------- 
Do Prahy se sjede víc než 2 tisíce odborníků na epilepsii. Zítra totiž startuje čtyřdenní 
evropský kongres, ten se zaměří mimo jiné na nejnovější výzkumy týkající se téhle nemoci. 
Epilepsií trpí v celé Evropě 6 milionů lidí a jen v Česku jich je 75 tisíc. Projevovat se může 
opakovanými nebo ojedinělými záchvaty. Takové bývají podmíněné třeba alkoholem a 
objevují se asi u 4 populace. 
 
Milan BRÁZDIL, přednosta, 1. neurologická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně 
-------------------- 
Ten situačně podmíněný, tak tam je typické třeba to, že ten pacient je v období puberty, kdy 
je zvýšena dráždivost mozku, je tam hodně alkoholu, různé mejdany, spánkový režim 
dostává v podstatě na frak a pak se skutečně může objevit právě tento ojedinělý epileptický 
záchvat, který je jen jednou  jedinkrát za život. Praktický jakýkoliv mozek může zareagovat 
epileptickým záchvatem. Poznání epilepsie se samozřejmě vyvíjí, většinou jsou to takové 
malé krůčky v oblasti základního výzkumu. Na druhé straně v poslední době se objevila jako 
jedna z těch novějších možných příčin epilepsie autoimunitní onemocnění mozku, což je 
situace, kdy tedy vlastní imunitní systém napadá sebe sama. Což je docela zajímavé. Je to 
něco podobného jako třeba roztroušená skleróza, kdy imunitní systém se obrací proti 
vlastnímu nervovému systému. A ty autoimunitní epilepsie budou také jedním z náplně 
právě blížícího se evropského epileptologického kongresu. 
 

 
 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/216411012000910


 
 

 
 

Rádio Praha, 11. 9. 2016 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/bulletin/denni-souhrn-zprav-2016-09-11  
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Relace.cz, 11. 9. 2016 
http://www.relace.cz/Clanek/1229679-V-Praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-epilepsii 
 

 

Cz.s5.webdigital.hu, 11. 9. 2016 
http://cz.s5.webdigital.hu/zpravy/v-praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-epilepsii 
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Medicína.cz, 11. 9. 2016 
http://medicina.cz/clanky/11034/34/Evropsti-odbornici-na-lecbu-epilepsie-v-Praze/ 
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ČTK, 11. 9. 2016 
 

 
  



 
 

ČRo Radiožurnál – Zprávy, 11. 9. 2016 
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zaznamy/#/2016-09-11 
 
Úspěšnost léčby epilepsie v Česku se zvyšuje 
 
Jana KLEMENTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Úspěšnost léčby epilepsie v Česku se zvyšuje. Zatímco ještě před padesáti lety uměli doktoři 
pomoci zhruba polovině lidí s touto nemocí, teď už záchvatů umí zbavit skoro sedmdesát 
procent epileptiků. Příčina nemoci se ale musí léčit dál, říká přednosta neurologické kliniky v 
pražském Motole Petr Marusič. 
 
Petr MARUSIČ, přednosta neurologické kliniky v pražském Motole 
-------------------- 
Tak úspěšní jsme asi u dvou třetin pacientů, to znamená přibližně sedmdesát procent z nich 
dokážeme léky kompenzovat, to znamená, zbavíme je záchvatů, nicméně je nedokážeme 
zbavit epilepsie, ta příčina vlastně přetrvává dál a léčba je tudíž často celoživotní. 
 
Jana KLEMENTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění, může se objevit v kterémkoli věku. 
Nejčastěji se tak děje v prvním roce života, nebo naopak až ve stáří. Jak zlepšit zdravotní péči 
o pacienty, proberou v Praze dvě tisícovky vědců a lékařů na Evropském epileptologickém 
kongresu. 

Deník.cz, 11. 9. 2016 
http://www.denik.cz/z_domova/v-praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-epilepsii-
20160911.html 
 
V Praze bude jednat 2000 odborníků na epilepsii 

 

Praha - Více než 2000 odborníků na epilepsii se v hlavním městě zúčastní Evropského 
epileptologického kongresu, který začíná dnes a potrvá do 15. září. Budou diskutovat o 
nových poznatcích v léčbě onemocnění, kterým trpí šest milionů Evropanů. Na organizaci 
kongresu se podílí Česká liga proti epilepsii. 
 
V Česku je asi 75 tisíc epileptiků. „Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u 
dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ještě před 50 lety jsme uměli pomoci 
asi polovině nemocných, nyní až 90 procentům z nich," uvedl v tiskové zprávě Milan Brázdil, 
přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny v Brně. 
Běh proti epilepsii  
 
Dodal, že se stále nedostanou všichni pacienti k léčbě, která by jim mohla pomoci. Třicet 
procent epileptiků nereaguje na léky, ale o možnostech operací se řada pacientů nedozví. 
 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zaznamy/#/2016-09-11
http://www.denik.cz/z_domova/v-praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-epilepsii-20160911.html
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Neurologové při kongresu mohou vyrazit také do Stromovky, aby 14. září pacienty podpořili 
Během proti epilepsii. Lékaři i veřejnost si mohou vybrat z tratí dlouhých 2,5 nebo 4,5 
kilometru. Akce je zdarma, ale účastníci musejí mít na oblečení fialovou barvu, která je 
barvou epilepsie. 
 
 

 
  



 
 

Prazsky.denik.cz, 11. 9. 2016 
http://www.denik.cz/z_domova/v-praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-epilepsii-
20160911.html 
 
V Praze bude jednat 2000 odborníků na epilepsii 

 

Praha - Více než 2000 odborníků na epilepsii se v hlavním městě zúčastní Evropského 
epileptologického kongresu, který začíná dnes a potrvá do 15. září. Budou diskutovat o 
nových poznatcích v léčbě onemocnění, kterým trpí šest milionů Evropanů. Na organizaci 
kongresu se podílí Česká liga proti epilepsii. 
 
"V Česku je asi 75 tisíc epileptiků. „Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u 
dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ještě před 50 lety jsme uměli pomoci 
asi polovině nemocných, nyní až 90 procentům z nich," uvedl v tiskové zprávě Milan Brázdil, 
přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny v Brně. 
Běh proti epilepsii  
Dodal, že se stále nedostanou všichni pacienti k léčbě, která by jim mohla pomoci. Třicet 
procent epileptiků nereaguje na léky, ale o možnostech operací se řada pacientů nedozví. 
Neurologové při kongresu mohou vyrazit také do Stromovky, aby 14. září pacienty podpořili 
Během proti epilepsii. Lékaři i veřejnost si mohou vybrat z tratí dlouhých 2,5 nebo 4,5 
kilometru. Akce je zdarma, ale účastníci musejí mít na oblečení fialovou barvu, která je 
barvou epilepsie. 
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Dnesaktualne.cz, 11. 9. 2016 
http://dnesaktualne.cz/v-praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-epilepsii/ 
 

 

Zdravotnictví a medicína, 12. 9. 2016 
http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/v-praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-
epilepsii-482919  
 
V Praze jedná 2000 odborníků na epilepsii 
 
Více než 2000 odborníků na epilepsii se v Praze účastní Evropského epileptologického 
kongresu, který začal 11. a potrvá do 15. září. Budou diskutovat o nových poznatcích v léčbě 
onemocnění, kterým trpí šest milionů Evropanů. Na organizaci kongresu se podílí Česká liga 
proti epilepsii. 
 
V Česku je asi 75.000 epileptiků. „Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u 
dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ještě před 50 lety jsme uměli pomoci 
asi polovině nemocných, nyní až 90 procentům z nich,“ uvedl v tiskové zprávě Milan Brázdil, 
přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny v Brně. 
 
Dodal, že se stále nedostanou všichni pacienti k léčbě, která by jim mohla pomoci. Třicet 
procent epileptiků nereaguje na léky, ale o možnostech operací se řada pacientů nedozví. 
 
Neurologové při kongresu mohou vyrazit také do Stromovky, aby 14. září pacienty podpořili 
Během proti epilepsii. Lékaři i veřejnost si mohou vybrat z tratí dlouhých 2,5 nebo 4,5 
kilometru. Akce je zdarma, ale účastníci musejí mít na oblečení fialovou barvu, která je 
barvou epilepsie. 
 

http://dnesaktualne.cz/v-praze-bude-jednat-2000-odborniku-na-epilepsii/
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E15, 12. 9. 2016 
 
Dva tisíce expertů přijelo jednat o epilepsii 
 
Více než dva tisíce odborníků na epilepsii se v Praze od včerejška zúčastňuje Evropského 
epileptologického kongresu. Do 15. září tu budou diskutovat o nových poznatcích v léčbě 
nemoci, jíž trpí šest milionů Evropanů. 
 
Hlavní město přispěje na zdravotní pohotovosti 
 
Praha v příštím roce zvýší příspěvek na provoz zdravotnických pohotovostí o pět milionů na 
29 milionů korun. Dotace má pomoci s vybavením i personálním obsazením. 
 



 
 

Zdravě.cz, 12. 9. 2016 
http://epilepsie.zdrave.cz/vyzraji-lekari-nad-epilepsii/ 
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Tribune.cz, 12. 9. 2016 
http://www.tribune.cz/clanek/40292-v-praze-jedna-odborniku-na-epilepsii 
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AMReview, 12. 9. 2016 
http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/v-praze-jednaji-odbornici-na-epilepsii 
 

 
 
 

Metro, 13. 9. 2016 
 
Nový nepřítel. Naše vlastní tělo 

 

Třetina epileptiků nereaguje na léky. Lékaři zabývající se epilepsií mají nového nepřítele – 
zcela novou příčinu této zákeřné nemoci. Autoimunitní epilepsii. Podobá se cukrovce nebo 
astmatu. Tělo pacienta se „obrátí samo proti sobě“ a člověk začne trpět epileptickými 
záchvaty. „Dochází k zánětlivému poškození konkrétních mozkových částí vlastním 
imunitním systémem pacienta,“ vysvětluje novou příčinu nemoci Milan Brázdil, přednosta 1. 
neurologické kliniky sv. Anny v Brně.  
Kromě tohoto nového druhu epilepsie se v poslední době objevuje častěji také epilepsie 
způsobená vývojovou vadou ve stavbě mozku a se stárnutím populace přibývá i případů 
epilepsie po cévních příhodách mozkových.  
 Ačkoliv se lékařům daří s nemocí bojovat čím dál úspěšněji, stále je zhruba třetina 
epileptiků, kteří nereagují na léky. „Příčiny odolnosti proti lékům nejsou dosud zcela známy,“ 
říká Brázdil, který se právě v těchto dnech spolu s dalšími dvěma tisíci odborníky na epilepsii 
účastní kongresu, který se koná v Praze. Tématem akce je také využití mobilních aplikací pro 
lepší kontrolu epilepsie. Volně dostupné jsou již nyní například aplikace s elektronickým 
deníkem záchvatů, do něhož si pacient může jedním stiskem tlačítka snadno zaznamenat 
výskyt a dokonce typ proběhlých záchvatů.  

http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/v-praze-jednaji-odbornici-na-epilepsii


 
 
 To, že člověk trpí epilepsií, pozná podle krátkých záchvatových stavů, které se u něj 
dříve nevyskytovaly a které mu začnou výrazně komplikovat život.  
 „Jedná se například o ztráty vědomí, jindy o výpadky vědomí doprovázené zmateným 
chováním,“ říká Brázdil. Ke stanovení diagnózy epilepsie dochází při výskytu dvou a více 
záchvatů.  
 
Trpěli jí i staří Egypťané Epileptik trpí záchvaty, není podle zákonů způsobilý k řízení vozidla a 
neměl by mít řidičské oprávnění. * Pokud je však jeho onemocnění pod kontrolou, tedy je 
alespoň rok zcela bez záchvatů, pak může motorové vozidlo řídit. * Epilepsie provází lidstvo 
odnepaměti a již ve staroegyptských hieroglyfech pro ni lze najít zvláštní symboly.  
 
Epilepsie v Česku 75 Tolik tisíc lidí v Česku trpí epilepsií. V Evropě touto nemocí trpí šest 
milionů lidí. Je to onemocnění, které nejčastěji přichází po úrazech, může být i vrozené.  

Snídaně s Novou, 13. 9. 2016 
http://novaplus.nova.cz/porad/snidane-s-novou/video/10188-snidane-s-novou-13-9-2016/ 
Čas vysílání: 22:48 – 27:58 
 

http://novaplus.nova.cz/porad/snidane-s-novou/video/10188-snidane-s-novou-13-9-2016/
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Vitalia.cz, 13. 9. 2016 
http://www.vitalia.cz/clanky/priznaky-epilepsie-od-nepamatovani-az-po-krece/ 
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InvArena.cz, 14. 9. 2016 
http://www.invarena.cz/?p=26377  
 

 
 

 

Český Rozhlas – Magazín Leonardo, 16. 9. 2016 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3706289  
 

     
  

http://www.invarena.cz/?p=26377
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3706289


 
 

Rozhlas.cz – Leonardo, 16. 9. 2016 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/1650845  
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Česká televize – Sama doma, 16. 9. 2016 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/316292320030012 
Čas vstupů: 14. minuta, 79. minuta 
 

 
 
 

 
  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/316292320030012


 
 

Practicus, 27. 9. 2016 
 
Lékaři se snaží vyzrát na epilepsii 
             
Česká republika poprvé hostí evropské epileptologické špičky. Je možné ovlivnit spojení 
nově vznikajících mozkových buněk dospělého člověka tak, aby vymizely epileptické 
záchvaty? Dostávají všichni epileptici nejlepší péči? A jak využít mobilní aplikace pro lepší 
kontrolu epilepsie? Otázky si položí v tomto týdnu více než 2 tisíce špiček v oboru 
epileptologie, které se letos sjedou do české metropole. Na akci plynule naváže Národní den 
epilepsie, který připadá na 30. září.  
„V Evropě trpí epilepsií přibližně 6 milionů lidí, v tuzemsku máme kolem 75 tisíc epileptiků. 
Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou 
chorobou mozku vůbec. Ještě před 50 lety jsme uměli pomoci asi polovině nemocných, nyní 
až 90 % z nich,“ říká profesor Milan Brázdil, přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U 
sv. Anny v Brně.  
 Přestože je česká epileptologie na světové úrovni, stále se podle prof. Brázdila 
nedostanou všichni pacienti k léčbě, jež by jim mohla pomoci. Celkem 30 % epileptiků 
nereaguje na léky. „Pro ně je vhodný operační zákrok, který může s vysokou 
pravděpodobností zcela zásadně změnit jejich kvalitu žití. Kromě operace mozku provádíme 
stimulace bloudivého nervu a nověji hlubokou mozkovou stimulaci prostřednictvím elektrod 
zavedených do hlubokých mozkových struktur. O možnostech operační léčby se však řada 
pacientů, především z menších měst a obcí, vůbec nedozví,“ říká Milan Brázdil. Náklady 
spojené s takovými výkony jsou přitom srovnatelné s náklady na další zdravotní péči, kterou 
epileptik čerpá, například při úrazech hlavy způsobených pádem při záchvatu, či léčbou 
deprese, kterou nemocní často trpí.  
 Podle doc. Petra Marusiče, přednosty Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a 
předsedy České ligy proti epilepsii, se neurologové v posledních letech setkávají se změnou 
příčin epilepsie - objevují se častěji epilepsie na podkladě vývojových vad ve stavbě mozku. 
Se stárnutím populace přibývá ale také případů epilepsie po cévních příhodách mozkových, 
zcela novou příčinou je např. epilepsie autoimunitní.  
 Proč se tělo obrátí proti sobě a napadne zrovna nervovou soustavu, lékaři, stejně jako 
u dalších autoimunitních chorob, zcela přesně nedokáží zodpovědět. Významně narůstá v 
posledních letech také množství nově odhalených genů, jejichž poruchy se podílejí na vzniku 
některých epilepsií. Vědecké kapacity na epilepsii se budou v Praze bavit také o nové léčbě, 
která by do tuzemska měla přijít v příštím roce a čeští neurologové si od ní hodně slibují. 
Poprvé se také na takovém fóru budou bavit o společných mezinárodních výzkumných 
projektech v oblasti epilepsie. Dalším tématem budou moderní technologie používané při 
diagnostice a léčbě epilepsií. „Už nyní existuje několik aplikací, které například registrují 
pohyb lůžka při záchvatech, případně lze jimi sledovat třes rukou a vyhodnocovat tak 
například efekt změn v medikaci. Díky sociálním sítím se zase lépe propojují a sdílejí se 
pacienti, kteří kvůli nemoci mnohdy trpí sociální izolací,“ jmenuje prof. Brázdil z Centra pro 
epilepsie Brno.  
 Evropský epileptologický kongres, spoluorganizovaný Českou ligou proti epilepsii, 
začíná 11. a končí 15. září. Neurologové jej však nemusí prosedět celý na místě, 14. září 
vyrazí do Stromovky podpořit pacienty Během pro epilepsii. K běhu vyzývají i širokou 



 
 
veřejnost, akce je zdarma a účastníci mohou volit ze dvou délek tratí: 2,5 nebo 4,5 kilometru. 
Jedinou podmínkou je přítomnost fialové barvy na oblečení - barvy epilepsie.  
 
O epilepsii  
 
Epilepsie je neurologické onemocnění, charakterizované opakovaným výskytem 
neprovokovaných epileptických záchvatů. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází 
při výskytu dvou a více epileptických záchvatů, výjimečně již po jednom takovém záchvatu. 
Druhů epilepsie je nyní již určeno více než 100. I typů záchvatů je několik a u jednoho 
pacienta se jich může vyskytovat i více než jen jeden. Záchvaty se mohou projevovat např. 
pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi končetin se 
ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku. Přestože se 
epilepsie může objevit v kterémkoliv věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt 
epileptických záchvatů častější než v jiných - hlavními vrcholy jsou první rok života a období 
stáří.  
 
O ČLPE  
 
Česká liga proti epilepsii (ČLPE) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně a zároveň národní „pobočkou Mezinárodní ligy proti epilepsii - 
International League Against Epilepsy (ILAE). Je dobrovolným sdružením lékařů, farmaceutů 
a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Více informací na 
www.clpe.cz.  
 

Medical Tribune, 27. 9. 2016 
 
Nové léky a moderní technologie pomáhají vítězit nad epilepsií 
 
V Praze se od 11. do 15. září na Evropském epileptologickém kongresu spoluorganizovaném 
Českou ligou proti epilepsii sešlo více než dva tisíce lékařů – špiček tohoto oboru. Na akci 
dále naváže Národní den epilepsie, který připadá na 30. září. Jen v Evropě trpí epilepsií 
přibližně 6 milionů lidí, ještě před 50 lety dokázali lékaři pomoci asi polovině nemocných, 
nyní počet těch, kterým pomohou, dosahuje 90 procent. Avšak i přesto, že je česká 
epileptologie na světové úrovni, stále se nedostanou všichni pacienti k léčbě, jež by jim 
mohla pomoci.  
 
„Celkem 30 procent epileptiků nereaguje na léky. Pro ně je vhodný operační zákrok, který 
může s vysokou pravděpodobností zcela zásadně změnit jejich kvalitu žití. Kromě operace 
mozku provádíme stimulace bloudivého nervu a nověji hlubokou mozkovou stimulaci 
prostřednictvím elektrod zavedených do hlubokých mozkových struktur,“ říká v rozhovoru 
pro MT prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph. D., FCMA, přednosta 1. neurologické kliniky Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně s tím, že o nejnovějších možnostech 
léčby nemá povědomí nejen pacient, ale často ani lékař. Lidský mozek ho zaujal již během 
studia, což určilo jeho budoucí profesní dráhu. Na 1. neurologickou kliniku LF MU a FN u sv. 



 
 
Anny v Brně nastoupil hned po studiích v roce 1989. Šíře jeho zájmů zahrnuje také 
výzkumnou a pedagogickou činnost, absolvoval řadu zahraničních stáží, v roce 2007 byl 
jmenován profesorem pro obor neurologie a stal se tak nejmladším profesorem neurologie v 
České republice. Působí ve výborech dalších odborných společností, ve vědeckých a 
oborových radách, od roku 2009 je členem výboru České společnosti klinické 
neurofyziologie, od roku 2008 členem výboru České neurologické společnosti a od roku 2009 
členem International Advisory Board Evropské společnosti klinické neurofarmakologie.  
 
* Zúčastnil jste se nedávného mezinárodního epileptologického kongresu v Praze, kde se 
sešly lékařské špičky z celého světa. Co bylo největší novinkou tohoto sympozia?  
 
 Mezi novinky bezpochyby patří nový lék proti epilepsii – brivaracetam. Ten jako úplně 
první antiepileptikum vznikl optimalizací farmakodynamických aktivit na konkrétním 
molekulárním cíli, jímž je vezikulární glykoprotein SV2A. Jedním z hlavních témat kongresu 
byla také měnící se scéna operační léčby epilepsie, kdy se stále více využívá 
neurostimulačních metod. V praxi to znamená, že v porovnání s koncem dvacátého století 
můžeme nyní nabídnout pomoc mnohem většímu počtu pacientů, u nichž nelze záchvatům 
zabránit standardním postupem, tedy pomocí léků. Aktuálním tématem kongresu byly i 
autoimunitní epilepsie, jejichž diagnostika a léčba je otázkou posledních několika málo let, či 
moderní technologie v epileptologii. Zde mám na mysli různé praktické aplikace pro chytré 
telefony či využívání sociálních sítí pacienty, kteří kvůli svému onemocnění často trpí 
výraznou sociální izolací.  
 
* Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou 
chorobou mozku vůbec. Přesto u velké části laické veřejnosti stále ještě podléhá stigmatizaci.  
 
 Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými 
záchvaty různého klinického obrazu. Zejména tzv. grand mal záchvaty, tedy generalizované 
tonicko-klonické záchvaty, pak představují tak dramatickou událost, že v laické populaci 
přirozeně dlouho přetrvával strach ze záchvatů a řada předsudků. S tím souvisela výrazná 
stigmatizace pacientů či dokonce jejich rodin. Naštěstí s informačním boomem i častými 
vzdělávacími aktivitami České ligy proti epilepsii se i u nás postupně zvyšuje povědomí o 
tomto onemocnění a jeho příčinách, a tak se i situace stran nežádoucí stigmatizace pomalu 
zlepšuje.  
 
* Kolik lidí v České republice touto chorobou trpí? Koho dnes postihuje nejčastěji?  
 
 Epilepsií trpí přibližně jedno procento populace, tedy jen v České republice se jedná o 
téměř 100 000 pacientů. Nejčastěji se epilepsie objevuje v časném dětství, dále v 
předškolním a raně školním věku, v období puberty, v neposlední řadě se výskyt 
epileptických záchvatů opět zvyšuje ve starším věku.  
 
* Již jste se zmínil o autoimunitní epilepsii – co to znamená?  
 
 Jednou z nově poznaných příčin epilepsie jsou autoimunitní onemocnění. V případě 
tzv. limbických a jiných autoimunitních encefalitid dochází k zánětlivému poškození 



 
 
konkrétních mozkových částí vlastním imunitním systémem pacienta. Vlastně jde o 
podobnou záležitost jako v případě roztroušené sklerózy. Proč tomu tak je, stále nevíme. Na 
druhé straně máme ve většině případů již možnost správně tyto typy epilepsií diagnostikovat 
a úspěšně léčit.  
 
* Jak si v porovnání se světovými špičkami stojí česká epileptologie?  
 
 Velmi dobře. Konečně skutečnost, že se 12. evropský epileptologický kongres konal 
právě v Praze, je jasným důkazem velmi dobré pozice české epileptologie a oceněním 
českých lékařů z pozice světové medicíny a Mezinárodní ligy proti epilepsii. Na kongresu 
vedle zahraničních špičkových epileptologů přednesli řadu příspěvků i čeští lékaři a vědci, a 
to ve všech oblastech moderní epileptologie. ** Může se všem pacientům u nás dostat té 
nejlepší péče? Zhruba 30 procent pacientů s epilepsií nedosáhne úplného vymizení záchvatů 
ani při dodržování režimových opatření a správné farmakoterapii. U těchto tzv. 
farmakorezistentních jedinců je často jedinou možností účinné léčby terapie chirurgická. 
Vhodně zvolený operační zákrok u nich může s vysokou pravděpodobností zcela zásadně 
zlepšit kvalitu života. O možnostech léčby operační se však řada pacientů vůbec nedozví a ani 
řada neurologů na tyto možnosti dostatečně nemyslí. Zde je ještě významná rezerva nejen v 
rámci České republiky, ale i Evropské unie obecně.  
 
* Jaká léčba se používá nejčastěji? Jaké jsou nejmodernější postupy – můžeme si je dovolit?  
 
 Základní metodou léčby epilepsie je léčba medikamentózní. Důležitá je správná 
diagnostika a dále správná volba vhodného antiepileptika. V neposlední řadě hraje 
významnou roli i správné dávkování a dobrá spolupráce pacienta a lékaře. Naštěstí máme v 
ČR dostupné veškeré moderní přípravky k léčbě epilepsie, a tak může být v tomto směru o 
naše pacienty dobře postaráno.  
 
* Jedna věc jsou dnešní možnosti vědy, druhá dostupné finanční prostředky. Naráží i váš 
obor na tento problém?  
 
 Léčba pacientů především s farmakorezistentní epilepsií je finančně náročná. Na 
druhé straně je nutné si uvědomit, že nedostatečně kompenzovaná epilepsie vede k řadě 
závažných problémů, jako jsou častá poranění, časté hospitalizace, časté návštěvy u lékařů, 
psychologů, převozy k vyšetření prakticky po každém záchvatu, neschopnost zapojit se do 
pracovního procesu atd., což vše je pro společnost obrovskou ekonomickou zátěží. Z tohoto 
pohledu se účinná léčba jednoznačně vyplácí.  
 
* Jedním z témat konference bylo, jak jste již zmínil, i využití mobilních aplikací pro lepší 
kontrolu epilepsie. O co konkrétně v praxi jde?  
 
 Množství použitelných mobilních aplikací pro pacienty s epilepsií je zatím poměrně 
omezené. Nicméně s rostoucím počtem a dostupností tzv. chytrých telefonů, napojených na 
datové sítě, se postupně jejich počet zvyšuje. Volně dostupné jsou již nyní například aplikace 
s elektronickým deníkem záchvatů, do něhož si pacient může jedním stiskem tlačítka snadno 
zaznamenat výskyt a dokonce typ proběhlých záchvatů. Existuje možnost záznam o 



 
 
záchvatech následně kdykoli či dokonce v pravidelných intervalech odeslat například 
ošetřujícímu lékaři. Podobné aplikace mohou zvukovými signály připomínat pacientům jejich 
pravidelnou medikaci či dohodnuté schůzky s lékařem. Možností je mnoho.  
 
* Začíná se s těmito novými metodami i v českém prostředí?  
 
 Zatím je naneštěstí většina zmíněných aplikací dostupná pouze v angličtině, což může 
být v naší zemi stále ještě problém. Nicméně lze předpokládat poměrně brzký vznik českých 
mutací obdobných praktických pomůcek.  
 

 


