Zápis č. 8/2020 z on-line zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity, které se konalo 26. listopadu 2020
Spisová značka: MU-VR/182556/2020/1262624/LF-1
Přítomni/on-line připojeni: 40, omluveni: 5
Jednání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity proběhlo dne 26. listopadu
2020 on-line prostřednictvím videokonference. Tajné hlasování bylo zprostředkováno v aplikaci
Inet Masarykovy univerzity, kde měli členové vědecké rady k dispozici veškeré příslušné
podklady.
Průběh zasedání
1. Zahájení jednání
Videokonferenční zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty MU zahájil úvodním slovem děkan
Repko, který přivítal členy vědecké rady i hosty a poděkoval všem, že si našli čas zúčastnit se
jednání touto formou. Připomněl, že na programu jednání je pět kvalifikačních řízení a vyjádřil
spokojenost s tím, že tato řízení lze realizovat i v této nepříznivé epidemické situaci. Poté předal
řízení zasedání proděkanu Kalovi.
2. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování doc. MUDr. Radka Veselého, Ph.D.,
profesorem v oboru Chirurgie.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování doc. MUDr. Radka
Veselého, Ph.D., docenta Kliniky traumatologie Lékařské fakulty MU a Úrazové nemocnice
v Brně, profesorem v oboru Chirurgie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Ladislav
Plánka, Ph.D.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval přednášku na téma
„Tibiotalokalkaneální artrodéza retrográdním zajištěným hřebem“. V průběhu následné veřejné
rozpravy odpověděl na dotazy členů VR.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem,
ve kterém obdržel 40 hlasů přítomných/on-line připojených členů VR kladných a 0 záporných.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Radka Veselého,
Ph.D., profesorem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
____
Změna v počtu přítomných/on-line připojených členů VR LF:
Přítomni/on-line připojeni: 39, omluveni: 6
____

3. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Martiny Bočkové, Ph.D., docentkou
v oboru Neurologie.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Martiny Bočkové,
Ph.D., odborné asistentky I. neurologické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně, docentkou v oboru Neurologie.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Josef
Bednařík, CSc.
Uchazečka poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentovala habilitační přednášku
na téma „Význam elektroencefalografie ve funkčním mapování kortikální a subkortikální aktivity
lidského mozku“. Zodpověděla dotazy a připomínky oponentů habilitační práce a poté
ve veřejné diskuzi odpověděla na doplňující dotazy členů VR.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentkou,
ve kterém obdržela 38 hlasů přítomných/on-line připojených členů VR kladných a 1 záporný.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Martinu Bočkovou, Ph.D.,
docentkou v oboru Neurologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
____
4. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Tomáše Tomáše, Ph.D., docentem
v oboru Chirurgie.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Tomáše Tomáše,
Ph.D., přednosty I. ortopedické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně, docentem v oboru Chirurgie.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Martin
Repko, Ph.D.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku
na téma „Periprotetická zlomenina distálního femuru“. Zodpověděl dotazy a připomínky
oponentů habilitační práce a poté ve veřejné diskuzi odpověděl na doplňující dotazy členů VR.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentem,
ve kterém obdržel 39 hlasů přítomných/on-line připojených členů VR kladných a 0 záporných.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Tomáše Tomáše, Ph.D.,
docentem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
____

5. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Pavla Zerhaua, CSc., docentem v oboru
Chirurgie.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Pavla Zerhaua,
CSc., odborného asistenta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Lékařské fakulty
MU a Fakultní nemocnice Brno, docentem v oboru Chirurgie.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Zdeněk
Kala, CSc.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku
na téma „Dosavadní možnosti a výhledy urologické léčby neurogenních dysfunkcí dolních
močových cest u dětí na KDCHOT FN Brno“. Zodpověděl dotazy a připomínky oponentů
habilitační práce a poté ve veřejné diskuzi odpověděl na doplňující dotazy členů VR.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentem,
ve kterém obdržel 39 hlasů přítomných/on-line připojených členů VR kladných a 0 záporných.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Pavla Zerhaua, CSc.,
docentem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
____
Změna v počtu přítomných/on-line připojených členů VR LF:
Přítomni: 37, omluveni: 8
____
6. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Michala Staníka, Ph.D., docentem
v oboru Chirurgie.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Michala Staníka,
Ph.D., zástupce přednosty ústavu pro VaV a odborného asistenta Kliniky operační onkologie
Lékařské fakulty a Masarykova onkologického ústavu, docentem v oboru Chirurgie.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Zdeněk
Kala, CSc.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku
na téma „Moderní přístupy k diagnostice a léčbě karcinomu močového měchýře“. Zodpověděl
dotazy a připomínky oponentů habilitační práce a poté ve veřejné diskuzi odpověděl
na doplňující dotazy členů VR.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentem,
ve kterém obdržel 37 hlasů přítomných/on-line připojených členů VR kladných a 0 záporných.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Michala Staníka, Ph.D.,
docentem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.

7. Různé
• Děkan Repko poděkoval všem členům vědecké rady za účast a jejich kooperaci při historicky
prvním on-line jednání Vědecké rady Lékařské fakulty MU, vyzdvihl práci proděkana Kaly
a celého oddělení pro kvalifikační rozvoj pod vedením Mgr. Navrátila, vyjádřil poděkování
za bezproblémový průběh on-line jednání všem, kteří se podíleli na technické přípravě
a realizaci videokonference a v neposlední řadě také poděkoval za podporu proděkance
Pokorné.
• K poděkování se připojil i rektor Bareš, který také pochválil připravenost a průběh Vědecké
rady Lékařské fakulty formou videokonference. Dále ocenil, že kvalifikační řízení na LF
nejsou jednooborovou záležitostí.
• Závěrem děkan Repko upozornil na nejbližší termín zasedání vědecké rady, který je
předběžně plánován na 28. ledna 2021, s tím, že v prosinci 2020 bude realizováno ještě
hlasování per rollam pro projednání podkladů procesní povahy.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan

Zpracovali: Navrátil, Wolfová, Jobeková
Schválili: Martin Repko, děkan, Zdeněk Kala, proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické
záležitosti
V Brně dne 26. listopadu 2020

