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Dík patří těm, kteří vznik knihy usnadnili. Primáři MUDr. Martinu Kovářovi, kte-
rý kromě rutinních lékařských aktivit ponechává na neurologickém oddělení Ne-
mocnice Na Homolce i určitý prostor činnostem pouze duševním. MUDr. Janu 
Šroubkovi, který naše pacienty operuje. Doc. MUDr. Romanu Liščákovi, CSc., 
a MUDr. Dušanovi Urgošíkovi, CSc., kteří provádějí implantace invazivních elek-
trod. Prof. MUDr. Josefu Vymazalovi, DSc., doc. MUDr. Otakaru Bělohlávkovi, CSc., 

a pracovníkům radiodiagnostického oddělení a PET centra, z archivů jejichž od-
dělení jsem čerpal dokumentaci neurozobrazovacích vyšetření. Doc. PhDr. Lence 
Krámské, Ph.D., za psychologická vyšetření. A hlavně EEG laborantkám, vedeným 
paní Petrou Palkovou, které nejen že grafy zaznamenaly, ale o pacienty i příkladně 
lidsky pečovaly. Samozřejmě také Kristýně, Sáře a Ondrovi. Na setkávání s nimi 
jsem neměl čas a během virové epidemie ani obvyklý setkávací prostor. 
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Ve 3. díle Atlasu elektroencefalografi e dospělých podávám v první kapitole český 
převod standardizované EEG terminologie pro vyšetřování kriticky nemocných 
s  příklady nejčastějších nálezů. Druhá kapitola obsahuje ukázky nejčastějších 
iktálních vzorců skalpově i invazivně snímaných epileptických záchvatů. Protože 

jejich popis a interpretace, jimiž se budu zabývat ve 4. díle atlasu, vyžadují korela-
ce s klinickým obrazem a nálezy na pomocných vyšetřeních, shrnuji o nich nejzá-
kladnější informace nutné  pro práci klinického elektroencefalografi sty. 
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