
 
17.11.2019 v Praze, 

NEWSLETTER 2019 

Milé kolegyně a milí kolegové, 

Česká asociace pro neuropsychologii (CANP) vznikla zejména z potřeby demokraticky vedené a provozované 

společnosti sdružující experty v neuropsychologii. Přejeme proto všem členkám a členům vše nejlepší v dnešní 

sváteční den. 

Dovolujeme si stručně informovat všechny členky a členy společnosti o aktivitách CANP během roku 2019 a 

podělit se s vámi o výhled do dalšího období. Rovněž si dovolujeme připomenout všem členům členské poplatky 

za rok 2019 (prosíme, zaplaťte na uvedený účet co nejdříve, ideálně do konce roku 2019). 

V roce 2019 CANP uspořádal či se podílel 

na organizaci několika návštěv 

zahraničních profesorek a profesorů 

neuropsychologie. Nejvýznamnější byla 

návštěva studijní skupiny profesora 

Scherdera, která navštívila vybraná 

pražská neuropsychologická pracoviště, 

dále jsme podpořili přednášky prof. Mary 

Machuldy, prof. Charlese Malpase a 

dalších.  

CANP se stal spolupracující institucí 

International Neuropsychological Society, 

největší světové neuropsychologické 

společnosti https://www.the-ins.org/ 

Od podzimu 2019 získal CANP status 

associate member Evropské federace 

neuropsychologických společností FESN. 

CANP se rovněž stal poradní institucí Ministerstva zdravotnictví České republiky pro oblast neuropsychologie, 

aktuální spolupráce probíhá v rámci tvorby Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc. 

V průběhu roku 2019 jsme s radostí podporovali úspěchy našich členů a členek, ať již v profesním či soukromém 

životě. Blahopřejeme tedy znovu všem novým maminkám a tatínkům, manželkám a manželům, doktorkám a 

doktorům, docentkám a docentům a profesorkám a profesorům i nově atestovaným kolegyním a kolegům. 

V nejbližší době se CANP bude podílet na propagaci workshopu profesorky Katyi Rascovsky, který proběhne 9. a 

10. 12. v Praze a dalšího ročníku udělení Diamantovy ceny za nejlepší publikaci v neuropsychologii za rok 2019. 

V příštím roce budou aktivity společnosti zaměřeny znovu na organizaci a podporu přednášek zahraničních 

profesorů a dalšímu prohloubení spolupráce v oboru neuropsychologie mezi pracovišti v ČR a v zahraničí. 

V rámci podpory spolkových aktivit společnosti si dovolujeme oznámit vznik platformy pro rozvoj kognitivní 

rehabilitace v ČR. Kontaktními osobami pro vznik platformy jsou PhDr. Alice Pulkrabková, Ph.D., Mgr. Eva 

Bolceková, Ph.D., Mgr. Vladimíra Plzáková a další kolegyně a kolegové, vyzýváme všechny členky a členy, aby 

nám napsali v případě zájmu o spolupráci. 

Sledujte další aktivity společnosti na internetových stránkách www.canp.cz a sociálních sítích Facebook 

https://www.facebook.com/pg/canpcz/about/ a Twitter https://twitter.com/CzechANP 

Za výbor společnosti srdečně zdraví, 

Tomáš Nikolai 

 

Členské poplatky za rok 2019 prosím posílejte na transparentní účet společnosti 
vedený u FIO banky: Bankovní účet: 2701460535/2010 
IBAN: CZ3420100000002701460535 
SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX 
Poplatek řádného člena činí 250Kč, mimořádný člen platí 100Kč. Kolegyně a 
kolegové na mateřské dovolené, Ph.D. studentky a studenti a kolegyně i kolegové 
starší 65 let platí snížený příspěvek 100Kč. 
Při platbě zadejte prosím do poznámky vaše jméno. 
Druhy členství: 
Řádné členství: řádným členem spolku se může stát osoba, která prokáže svou odbornost v neuropsychologii 
a uhradí členský příspěvek. K prokázání odbornosti žadatel musí prokázat dosažení jedné z níže uvedených 
odborných kvalifikací: 
klinická neuropsychologie: ukončená kvalifikace v oboru klinická psychologie (atestace) nebo absolvováním 
některého z certifikovaných či kvalifikačních kurzů v klinické neuropsychologii. 
vědecká neuropsychologie: ukončené kvalifikační studium v psychologii a ukončené postgraduální studium v 
oboru psychologie či neuropsychologie, neurověd a dalších příbuzných oborů s prokazatelně 
neuropsychologickým tématem nebo prokazatelná vědecká činnost v oboru neuropsychologie 
dokumentovaná publikační činností ve vědeckých (impaktových) časopisech či jiným adekvátním způsobem (o 
přijetí rozhoduje Výbor spolku s poradním hlasem Odborné rady). 
kvalifikace příbuzného oboru neuropsychologie, zejména neurologie, psychiatrie, neurovědy, fyzioterapie, 
logopedie a další relevantní obory v podobě ukončení klinického (atestace) nebo postgraduálního 
(doktorského) vzdělání s prokazatelným vztahem k neuropsychologii. 
Mimořádné členství: mimořádným členem se může stát osoba, která je pregraduálním či postgraduálním 
studentem psychologie a příbuzných oborů se vztahem k neuropsychologii a uhradí členský příspěvek. 
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