Zápis č. 7/2020 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity, které se konalo 24. září 2020
Spisová značka: MU-VR/134428/2020/1213283/LF-3
Přítomni: 33 (dle prezenční listiny), omluveni: 12
Průběh zasedání
1. Zahájení jednání
Zasedání VR zahájil úvodním slovem děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., který přivítal
členy vědecké rady a hosty a vyjádřil mimořádné poděkování všem přítomným, že byli ochotni
zúčastnit se jednání VR v této nelehké době zhoršených epidemiologických podmínek.
Hned v úvodu také uvedl, že je nutné znovu se připravit na náročné období v souvislosti
s nákazou COVID-19 a zvládnout aplikace nezbytné k distanční formě výuky na Lékařské
fakultě MU, kde je to možné, ale také k jednání Vědecké rady LF.
V této souvislosti ale také připomněl specifičnost vzdělávání na lékařských fakultách a apeloval
na možnosti hledání cest, jak zachovat prezenční formu výuky, která je pro budoucí lékaře,
sestry a další budoucí zdravotní pracovníky nezbytná.
2. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování doc. MUDr. Petra Němce, Ph.D., profesorem
v oboru Vnitřní lékařství.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování doc. MUDr. Petra Němce,
Ph.D., docenta II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Pavel Horák,
CSc.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval přednášku na téma
„Genetické biomarkery revmatoidní artritidy: cesta k personalizované medicíně?“. 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 31 hlasů přítomných členů VR kladných, 1 záporný a 1 neplatný.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Petra Němce, Ph.D.,
profesorem v oboru Vnitřní lékařství. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
____
3. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Jiřího Doliny, Ph.D., docentem v oboru
Vnitřní lékařství

Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Jiřího Doliny,
Ph.D., přednosty Interní gastroenterologické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice
Brno, docentem v oboru Vnitřní lékařství.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Miroslav
Souček, CSc.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku
na téma „Klinická aplikace nových vyšetřovacích metod jícnu: 24hodinové multikanálové
impedance a pH-metrie jícnu u refluxní choroby jícnu“. 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 29 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 4 neplatné.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Jiřího Dolinu, Ph.D.,
docentem v oboru Vnitřní lékařství. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
____
4. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Martiny Kosinové, Ph.D., docentkou
v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Martiny Kosinové,
Ph.D., odborné asistentky Centra pro rozvoj klinických kompetencí Lékařské fakulty MU
a Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno,
docentkou v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Vladimír
Šrámek, Ph.D.
Uchazečka poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentovala habilitační přednášku
na téma „Kritické momenty anestezie rizikových pacientů v dětském věku a těhotenství“.
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 32 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 1 neplatný.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Martinu Kosinovou, Ph.D.,
docentkou v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Návrh bude předložen
rektorovi Masarykovy univerzity.
____
5. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Tomáše Kazdy, Ph.D., docentem
v oboru Onkologie

Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Tomáše Kazdy,
Ph.D., odborného asistenta Kliniky radiační onkologie Lékařské fakulty MU a Masarykova
onkologického ústavu a Výzkumné skupiny Ondřeje Slabého, Centrum molekulární medicíny
Středoevropského technologického institutu, docentem v oboru Onkologie.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Marek
Svoboda, Ph.D.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku
na téma „Moderní trendy v personalizované radioterapii mozkových metastáz“. 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 33 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Tomáše Kazdu, Ph.D.,
docentem v oboru Onkologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
____
Změna v počtu přítomných členů VR LF:
Přítomni: 32, omluveni: 13
____
6. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Patrika Prachára, Ph.D., docentem
v oboru Stomatologie
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Patrika Prachára,
Ph.D., odborného asistenta Stomatologické kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně, docentem v oboru Stomatologie.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Jindřich
Pazdera, CSc.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku
na téma „Vývoj nové řady dentálních implantátů a jejich využití v klinické praxi“. 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 32 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Patrika Prachára, Ph.D.,
docentem v oboru Stomatologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
7. Návrh na jmenování emeritním profesorem - Posouzení návrhu na jmenování prof.
MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc., emeritní profesorkou
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování prof. MUDr.
Drahoslavy Hrubé, CSc., emeritní profesorkou. Návrh uvedl proděkan Kala a požádal

navrhovatele Mgr. Bc. Michala Koščíka, Ph.D., přednostu Ústavu ochrany a podpory zdraví
Lékařské fakulty MU, o zdůvodnění předkládaného materiálu.
Přednosta Koščík připomněl celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost navrhované a
vyzdvihl její mimořádné zásluhy v oblasti prevence kuřáctví.
Proděkan Kala poděkoval a vyzval členy VR k diskuzi k předkládanému návrhu. Nikdo další se
do rozpravy nepřihlásil.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU vyslovila souhlas se jmenováním prof. MUDr.
Drahoslavy Hrubé, CSc., emeritní profesorkou Masarykovy univerzity. Návrh bude předložen
rektorovi Masarykovy univerzity.

8. Kvalifikační řízení – schválení komisí
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na jmenování členů komisí
habilitačních řízení.
Návrhy přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskuzi k předkládanému materiálu:
•

Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Sonie Bartákové, Ph.D., v oboru
Stomatologie ve složení:

Předseda habilitační komise:
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., Centrum dentální implantologie Stomatologické kliniky LF
UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové
Členové
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK
a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK
v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP
a FN Olomouc
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., Stomatologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise
MUDr. Sonie Bartákové, Ph.D., v oboru Stomatologie.
____
•

Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Ireny Doležalové, Ph.D., v oboru
Neurologie ve složení:

Předseda habilitační komise:
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Členové
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA, Neurologické oddělení Nemocnice na Homolce,
Praha
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., II. Neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta,
Banská Bystrica
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise
MUDr. Ireny Doležalové, Ph.D., v oboru Neurologie.
____
•

Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Lukáše Hrubana, Ph.D., v oboru
Gynekologie a porodnictví ve složení:

Předseda habilitační komise:
prof. MUDr. Michal Zikán, PhD., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice
Na Bulovce
Členové
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Igor Crha, CSc., Katedra ošetřovatelství a porodní asistence LF MU
a Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia Nemocnice sv.
Cyrila a Metoda, Univerzitná nemocnica Bratislava
doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová Ph.D., Porodnická a gynekologická klinika LF HK a FN
Hradec Králové
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise
MUDr. Lukáše Hrubana, Ph.D., v oboru Gynekologie a porodnictví.
9. Nehabilitovaný člen komise pro SRZ - Jmenování nehabilitovaného člena komise pro
SRZ
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování nehabilitovaného člena
komise pro SRZ. Návrh přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskuzi k předkládanému
materiálu:
•

Jmenování nehabilitovaného člena komise pro SRZ v programu Všeobecné lékařství,
oboru Všeobecné lékařství, pro předmět Pediatrie v českém i anglickém jazyce MUDr.
Františka Jimramovského, MHA, odborného asistenta Pediatrické kliniky LF MU a FN
Brno

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Františka
Jimramovského, MHA, nehabilitovaným členem komise pro SRZ.
____
•

Jmenování nehabilitovaného člena komise pro SRZ v programu Všeobecné lékařství,
oboru Všeobecné lékařství, pro předmět Pediatrie v českém i anglickém jazyce MUDr.
Marcela Schüllera, Ph.D., odborného asistenta Pediatrické kliniky LF MU a FN Brno.

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Marcela Schüllera,
Ph.D., nehabilitovaným členem komise pro SRZ.
10. Nehabilitovaní školitelé - Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studiu
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na jmenování nehabilitovaných
školitelů v doktorském studiu. Návrhy a zdůvodnění přednesl proděkan Kašpárek a vyzval členy
VR k diskuzi k předkládanému materiálu:
•

Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Chirurgie
a reprodukční medicína, studijním plánu Chirurgie MUDr. Michala Fedorka, Ph.D., FEBU,
přednosty Urologické kliniky LF MU a FN Brno pro doktorandy Urologické kliniky LF MU
a FN Brno MUDr. Marianu Plevovou pro téma „Nové nádorové markery a jejich využití při
diagnostice karcinomu prostaty“ a MUDr. Romana Wasserbauera pro téma „Méně invazivní
léčba PBH - nové technologie“.

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Michala Fedorka,
Ph.D., FEBU, nehabilitovaným školitelem doktorandů MUDr. Mariany Plevové pro téma „Nové
nádorové markery a jejich využití při diagnostice karcinomu prostaty“ a MUDr. Romana
Wasserbauera pro téma „Méně invazivní léčba PBH - nové technologie“.
____
•

Jmenování nehabilitované školitelky v doktorském studijním programu Anesteziologie,
intenzivní medicína a algeziologie, studijním plánu Anesteziologie, intenzivní medicína
a algeziologie MUDr. Dagmar Štěpánkové, Ph.D., klinické lékařky, odborné pracovnice
ve výzkumu a asistentky výuky Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN
Brno, pro doktorandku Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno
MUDr. Martinu Klincovou pro téma „Maligní hypertermie v rámci perioperačního
procesu“.

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Dagmar
Štěpánkovou, Ph.D., nehabilitovanou školitelkou MUDr. Martiny Klincové pro téma „Maligní
hypertermie v rámci perioperačního procesu“.

11. Oznámení o obhajobách disertačních prací od poslední Vědecké rady LF MU –
Prezentace průběžně doplňované přehledové tabulky
Proděkan Kašpárek seznámil Vědeckou radu Lékařské fakulty MU s přehledovou tabulkou
prvoautorských publikací s IF absolventů doktorského studia v roce 2020, připomněl, že se
jedná o přehled publikací dodaných doktorskými studenty k obhajobě disertací od posledního
prezenčního zasedání Vědecké rady LF MU, které se uskutečnilo 25. června 2020.
Závěr: Děkan poděkoval za prezentaci i za informace.
12. Různé
• Děkan Repko poděkoval všem členům vědecké rady i hostům za jejich součinnost při
dnešním jednání, vyzdvihl práci přednostů pracovišť, kde působí uchazeči o kvalifikační
řízení a poděkoval, že se věnují péči o své následovníky.
Dále vyjádřil přání, aby i říjnové jednání vědecké rady proběhlo celodenně, s náplní dalších
pěti kvalifikačních řízení, aby bylo možné posunout další uchazeče k úspěšnému ukončení
těchto řízení.
Před ukončením jednání Vědecké rady Lékařské fakulty MU vyzval přítomné k dalším
příspěvkům a následné diskuzi.
• Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., otevřel problematiku kritérií kvalifikačních řízení na
Lékařské fakultě MU týkající se hodnocení grantové aktivity uchazečů. Mezi členy vědecké
rady proběhla široká diskuze.
Proděkan Kašpárek připomněl důvody nastavení kritérií, kdy je kladen důraz zejména na
schopnosti uchazeče o kvalifikační řízení zajistit si nezávislé financování svého působení na
univerzitě.
Prorektorka Pospíšilová dodala, že je připravována metodika rozdělování financí na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) dovnitř univerzity a počet
získaných grantů bude patřit mezi významné faktory, zejména bude kladen důraz na
zahraniční granty.
Závěr: Děkan Repko poděkoval za bohatou diskuzi a plédoval za další diskuzi nad kritériemi
v této oblasti.
• Prorektorka Pospíšilová sdělila, že probíhá revize Směrnice Masarykovy univerzity č.7/2017
- HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM, a upozornila na změnu
v souvislosti se zahraničními členy komisí a oponenty. Revidovaná směrnice bude platná od
nového roku, vyjádření/připomínky k revizi je možné adresovat na prorektora Hanuše.
Závěr: Děkan Repko poděkoval za informaci.
• Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., v návaznosti na poděkování děkana Repka, které adresoval
všem členům vědecké rady za účast na jednáních vědecké rady, akcentoval, že účast na
jednáních považuje za akademickou povinnost, kterou všichni přispějí ke kultivaci tohoto

vnitřního prostředí a pokládá za nezbytné věnovat čas uchazečům, pro které je velmi
náročné koncentrovat svůj profesionální život do 15 minut, které mají k dispozici při své
obhajobě před vědeckou radou.
Závěr: Děkan Repko souhlasil.
• Závěrem děkan Repko vyjádřil poděkování proděkanu Kalovi za skvělé vedení celého
jednání vědecké rady a upozornil na nejbližší termín zasedání VR LF MU, a to dne 22. října
2020, kde bude na programu dalších pět kvalifikačních řízení a jednání bude prezenční se
začátkem od 9.30 hodin.
Dále připomněl plánovaný termín zasedání VR LF dne 26. 11. 2020, které by v případě zcela
nepříznivé epidemiologické situace mohlo proběhnout i on-line.

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 24. září 2020

