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Zápis č. 3/2021 z on-line zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity, které se konalo 25. března 2021
Spisová značka: MU-VR/69670/2021 /1382291/LF-3
Přítomni/on-line připojeni: 35, omluveni: 10
Jednání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity proběhlo dne 25. března 2021
on-line prostřednictvím videokonference. Tajné hlasování bylo zprostředkováno v aplikaci lnet
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 formou videokonference. Připomněl, že na programu jednání jsou pouze dvě
kvalifikační řízení a předal řízení zasedání proděkanu Kalovi.

2. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.O.,
profesorem v oboru Lékařská chemie a biochemie.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování doc. Mgr. Tomáše
Kašparovského, Ph.O., děkana Přírodovědecké fakulty MU, profesorem v oboru Lékařská
chemie a biochemie.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Eva
Táborská, CSc.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval přednášku na téma
„Vybrané sekundární metabolity a jejich dopad na lidské zdraví". V průběhu následné veřejné
rozpravy odpověděl na dotazy členů VR.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem.
K návrhu na jmenování profesorem se vyjádřilo 35 přítomných/on-line připojených členů VR
a návrh usnesení získal podporu 34 členů.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat doc. Mgr. Tomáše
Kašparovského, Ph.O., profesorem v oboru Lékařská chemie a biochemie. Návrh bude
předložen rektorovi Masarykovy univerzity.
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Změna v počtu přítomných/on-line připojených členů VR LF:
Přítomni/on-line připojeni: 32, omluveni: 13

3. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Lukáše Hrubana, Ph.O., docentem
v oboru Gynekologie a porodnictví.
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Lukáše Hrubana,
Ph.O., zástupce přednosty pro školství Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno,
docentem v oboru Gynekologie a porodnictví.
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Michal
Zikán, Ph.O.
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku
na téma „Význam obratu plodu zevními hmaty při naléhání koncem pánevním, elektronického
intrapartálního monitorování plodu a mechanické preindukce v současném porodnictví".
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.
K návrhu na jmenování docentem se vyjádřilo 32 přítomných/on-line připojených členů VR
a návrh usnesení získal podporu 32 členů.
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Lukáše Hrubana, Ph.O.,
docentem v oboru Gynekologie a porodnictví. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy
univerzity.

4. Různé
• Děkan Repko informoval o pokračování vzájemné spolupráce Lékařské fakulty MU
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Sdělil, že společně s ředitelem FN USA Ing.
Vlastimilem Vajdákem podepsali dohodu o přípravě společného pracoviště ICRC - LF MU.
Tato dohoda umožní transformaci Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC
ve společné pracoviště.

• Děkan Repko upozornil na nejbližší termín zasedání vědecké rady, který je naplánován na
22. dubna 2021 od 9.30 hod. Na programu budou 3-4 kvalifikační řízení; řízení ke jmenování
profesorem a 2-3 habilitační řízení. Dále požádal členy Vědecké rady, aby věnovali
pozornost chystanému hlasování per rollam, v termínu od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021, kde
budou projednány podklady procesní povahy.
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• Závěrem děkan Repko poděkoval všem členům vědecké rady za účast na on-line jednání
Vědecké rady Lékařské fakulty MU, ocenil práci proděkana Kaly, celého oddělení pro
kvalifikační rozvoj pod vedením Mgr. Navrátila a vyjádřil poděkování za bezproblémový
průběh on-line jednání
kteří se podíleli na technické přípravě a realizaci
videokonference.
prof. MUDr. Martin Repko·, Ph.
děkan
Zpracovali: Navrátil, Wolfová, Job ková
Schválili: Martin Repko, děkan, Zd�něk Kala, proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické
záležitosti
V Brně dne 25. března 2021

