Zápis č. 5/2020 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity, které se konalo 28. května 2020
Spisová značka: MU-VR/89642/2020/1167753/LF-3

Přítomni: 36 (dle prezenční listiny), omluveni: 9
Průběh zasedání
1. Zahájení jednání
Zasedání VR zahájil úvodním slovem děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., který přivítal
členy vědecké rady a hosty.
2. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Veroniky Slonkové, Ph.D., docentkou
v oboru Dermatovenerologie.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Veroniky
Slonkové, Ph.D., odborné asistentky I. dermatovenerologické kliniky Lékařské fakulty MU a FN
u sv. Anny v Brně, docentkou v oboru Dermatovenerologie.
Návrh přednesla předsedkyně habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Jana
Hercogová, CSc., MHA.
Uchazečka poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentovala habilitační přednášku
na téma „Podmíněnost chronických venózních ulcerací a jejich léčba“. Zodpověděla dotazy a
připomínky oponentů habilitační práce a poté ve veřejné diskusi odpověděla na doplňující
dotazy členů VR.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentkou,
ve kterém obdržela 36 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Veroniku Slonkovou,
Ph.D., docentkou v oboru Dermatovenerologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy
univerzity.
____
3. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování PharmDr. Ondřeje Zendulky, Ph.D., docentem
v oboru Lékařská farmakologie
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování PharmDr. Ondřeje
Zendulky, Ph.D., odborného asistenta Farmakologického ústavu Lékařské fakulty MU,
docentem v oboru Lékařská farmakologie.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. PharmDr. Petr
Babula, Ph.D.

Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku
na téma „Role cytochromů P450 v účinku a bezpečnosti léčiv“. Zodpověděl dotazy a připomínky
oponentů habilitační práce a poté ve veřejné diskusi odpověděl na doplňující dotazy členů VR.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentem,
ve kterém obdržel 35 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 1 neplatný.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat PharmDr. Ondřeje Zendulku,
Ph.D., docentem v oboru Lékařská farmakologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy
univerzity.
____
4. Akreditace - Návrh vzniku nového navazujícího magisterského studijního programu
"Veřejné zdravotnictví"
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh vzniku nového navazujícího
magisterského studijního programu "Veřejné zdravotnictví" ve formě prezenční a kombinované,
v českém jazyce.
Předkládaný materiál představila garantka nového magisterského studijního programu prof.
PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., poté proděkan prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., vyzval členy VR
k diskusi o předkládaném návrhu.
Návrhu vyjádřil svou podporu prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., a také prof. MUDr. Milan Kolář,
Ph.D.
Pan děkan poděkoval za perfektní přípravu podkladů proděkance Pokorné a jejímu týmu
a vyzval členy VR k hlasování o předloženém návrhu.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schvaluje návrh vzniku nového navazujícího
magisterského studijního programu "Veřejné zdravotnictví" ve formě prezenční a kombinované,
v českém jazyce.
Návrh bude dále postoupen ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity.
5. Informace o absolventech studijního programu Všeobecného lékařství P-PooL
v akademickém roce 2019/2020
Proděkan prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., vyzval proděkanku pro výuku v preklinických oborech
Všeobecného lékařství Lékařské fakulty a garantu programu P-PooL prof. MUDr. Kateřinu
Kaňkovou, Ph.D., ke krátkému představení programu P-PooL.
Proděkanka Kaňková seznámila přítomné s náplní a významem programu realizovaném
v rámci studia Všeobecného lékařství, který je zaměřený na vědeckou přípravu studentů
a představila v této souvislosti 16 úspěšných absolventů programu za rok 2019/2020. Z důvodu
epidemiologických opatření bez přítomnosti úspěšných absolventů formou prezentace jejich
výsledků.

Závěr: Děkan poděkoval za prezentaci i dlouhodobou skvělou péči o tento program paní
proděkankou Kaňkovou. Vyjádřil programu P-PooL jednoznačnou podporu a poblahopřál k
úspěšným absolventům.
6. Nehabilitovaní školitelé - Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studiu
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování nehabilitované školitelky
v doktorském studiu. Návrh přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskusi
k předkládanému materiálu:


Jmenování nehabilitované školitelky v doktorském studijním programu Biomedicínské vědy,
studijním plánu Morfologie buněk a tkání, Mgr. Zuzany Koledové, Ph.D., odborné asistentky
Ústavu histologie a embryologie LF MU, pro doktoranda Ústavu histologie a embryologie
LF MU Anase Rabatu, M.Sc., pro téma „Development of artificial tissues for clinics and
disease modeling – application of tissue engineering techniques“.

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Zuzanu Koledovou,
Ph.D., nehabilitovanou školitelkou.
7. Schvalování komisí – kvalifikační řízení
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na jmenování členů komisí pro
habilitační řízení. Návrhy přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskusi k předkládanému
materiálu:


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

Předseda habilitační komise:
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., přednosta Neurologické kliniky LF MU a FN Brno
Členové:
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., přednosta I. neurologické kliniky LF MU a FN u svaté Anny
v Brně
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN, přednosta Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO, Neurologická klinika Univerzity Komenského
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
prof. MUDr. Jan Roth, CSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise
MUDr. Martiny Bočkové, Ph.D., v oboru Neurologie.
____


Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Martiny Kosinové, Ph.D., v oboru
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie ve složení:

Předseda habilitační komise:

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky LF a FN
u svaté Anny v Brně
Členové:
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, lékař Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. LF UK
Praha
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., lékař Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny FN Hradec Králové
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., přednosta II. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
LF UK a OÚSA
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise
MUDr. Martiny Kosinové, Ph.D., v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie.
____


Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Pavla Zerhaua, CSc., v oboru
Chirurgie ve složení:

Předseda hodnoticí komise:
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti LF
MU a přednosta Chirurgické kliniky LF MU a FN Brno
Členové:
doc. MUDr. Milan Dragula PhD., přednosta Kliniky detskej chirurgie, Univerzita Komenského
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU, zástupce přednosty a zástupce pro pedagogiku
Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., přednosta Urologické kliniky LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., přednosta II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise
MUDr. Pavla Zerhaua, CSc., v oboru Chirurgie.
8. 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 27. února 2020.
Poukázal na dosažené výsledky Mgr. Petra Sojky, Ph.D., doktoranda I. neurologické kliniky LF
MU a FN u sv. Anny v Brně a Mgr. Svatavy Bischofové, doktorandky Ústavu ochrany a podpory
zdraví LF MU a upozornil, že z důvodů epidemiologických opatření neproběhlo takové množství
obhajob, jaké bylo v tomto období zvykem v minulých letech.

Závěr: Děkan poděkoval za prezentaci i za informace.
9. Různé
 Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., vyjádřil radost z pokračování programu P-PooL, vznesl ještě
dotaz na paní proděkanku Kaňkovou, zda jsou absolventi zařazováni do postgraduálního
studia, a zda jsou informace o jejich dalším profesním umístění. Poděkoval paní proděkance
za péči, se kterou se tomuto programu věnuje.
 Proděkanka Kaňková sdělila, že v současné době se většina slovenských studentů vrací
zpět na Slovensko, čeští absolventi nastupují do klinické praxe, tři ze současných absolventů
budou zahajovat doktorské studium na Lékařské fakultě MU.
 Děkan Repko poděkoval za skvělé vedení celého jednání vědecké rady proděkanovi Kalovi,
všem poděkoval za účast a opět zdůraznil, že si nesmírně váží účasti každého člena VR LF
na zasedáních, své poděkování za vykonanou práci i účast na jednání VR LF vyjádřil také
členům a oponentům habilitačních řízení.
 Závěrem děkan Repko upozornil na nejbližší termín zasedání VR LF MU, kterým bude
konání VR LF MU 25. června 2020, kde jsou plánovaná tři řízení.
Dále připomněl plánované termíny zasedání VR LF v roce 2020: 24. 9. 2020, 22. 10. 2020 a
26. 11. 2020, s akcentací na termín 24. 9. 2020, kdy se uvažuje o změně začátku zasedání,
a to od 9 hodin, aby bylo možné projednat více kvalifikačních řízení.
Změna začátku jednání v zářijovém termínu a záměr projednat více řízení je vedena snahou
dohnat zameškaná prezenční zasedání z důvodu epidemiologické situace a také s ohledem
na to, že se neplánují zasedání v červenci, srpnu a prosinci 2020.

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 28. května 2020

