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Hodnocení vědecké kvalifikace uchazeče

MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. absolvoval Lékařskou fakultu MU v Brně v letech
1979 - 1985, a to obor všeobecné lékařství. Po promoci nastoupil v roce 1985 na interní
oddělení nemocnice Třebíč. Dále pak postupně pracoval na II. interní klinice FN u sv. Anny v
Brně, Klinice infekčních chorob ve FN Brno Bohunice a od roku 1989 jako samostatně
pracující lékař na Gastroenterologickém oddělení II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně,
kde byl v roce 2007, na základě výběrového řízení, jmenován primářem. Od roku 2008 až
doposud pracuje jako vedoucí lékař Gastroenterologického oddělení II. interní kliniky FN u
sv. Anny v Brně.
V roce 2004 na Lékařské fakultě MU v Brně obhájil titul Ph.D. v oboru vnitřních
nemocí. Jeho dizertační práce se týkala ERCP v diagnostice a léčbě biliámích komplikací po
laparoskopické cholecystektomii a transplantaci jater.
MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. je široce vzdělaným a vysoce erudovaným
internistou i gastroenterologem, se specializovanou způsobilostí jak z oboru vnitřm'ho
lékařství, tak i gastroenterologie. Je též vynikajícím endoskopistou, ovládajícím celou širokou
škálu diagnostické a terapeutické digestivní endoskopie. Především terapeutická endoskopie
pankreatobiliámích chorob je na vysoké úrovni.
Výsledky svých pozorování publikoval nejen v domácích, ale i zahraničních časopisech. Je
autorem nebo spoluautorem 75 publikací, z toho - celkem 12 prací s IF, a z toho 4x jako
prvoautor publikací s IF. Aktuální kumulativní IF je 24,000 a Hirschův index je 4.
Dlouhodobě budovaná vědecká kvalifikace se odrazila na obdržených citacích.
Celkový počet citací jeho prací je 70. V databázi WOS byl citován celkem 35x, z toho celkem
17x jako prvoautor. Z toho 8x byla citována jeho prvoautorská práce týkající se tématu
habilitační práce - ERCP pomocí jednobalónkového enteroskopu u pacientů s Roux-Y
hepatikojejunoanastomózou. Dále je jako prvoautor citován ve WOS i u dalších témat
habilitační práce - a to ERCP u pacientů po resekci žaludku podle Billroth II. Je tedy zřejmé,
že zpracovaná témata habilitační práce jsou vysoce aktuální, a jsou v odborných kruzích
monitorována a citována.
Většina ostatních časopiseckých prací je excerpována v mezinárodních bibliografických
databázích. Některé z jeho publikací jsou prioritními sděleními v naší literatuře (zejména ERCP
pomocí
jednobalónkového
enteroskopu
u
pacientů
s Roux-Y
hepatikojejunoanastomózou).
Uchazeč je také autorem řady přednášek na národních i mezinárodních konferencích.
MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. řešil, respektive řeší dva grantové výzkumné
projekty, lx jako řešitel-tento projekt již byl obhájen, a 1 x jako spoluřešitel.
Uchazeč kromě témat endoskopických také spolupracuje na řešení široké gastroenterologické
problematiky - autoimunitní gastroenterologická onemocnění, choroby pankreatu, biologická
terapie idiopatických střevních zánětů, a dalších.
Je jeho zásluhou, že Gastroenterologické oddělení FN u sv. Anny v Brně je přístrojově
vybaveno tak, že je schopné provádět špičkové výkony digestivní endoskopie.
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MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. je členem těchto odborných společností:
Česká gastroenterologická společnost,
Česká hepatologická společnost,
Česká transplantační společnost,
Česká internistická společnost.
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru vnitřní lékařství.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče

MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. působí od roku 2011 na LF Masarykovy univerzity jako
vyučující - výuka mediků LF MU v Brně v rámci II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně odborný asistent oboru Vnitřní lékařství. Mezi studenty je oblíbeným pedagogem.
Je členem zkušební komise, která zkouší státní zkoušky z vnitřního lékařství.
Je školitelem samostatných prací postgraduálních studentů a doktoranda v oboru vnitřní
lékařství.
Významným rysem v prac1 MUDr. Bohuslava Kianičky Ph.D. je schopnost spolupráce
s ostatními interními nebo chirurgickými obory.
Kromě toho je dále:
- Lektorem Národního centra ošetřovatelství pro nelékařské zdravotnické obory (NCONZO)
pro obor gastroenterologie
- Školitelem a examinátorem specializačních kurzů pro zdravotní sestry se specializací
v gastroenterologii a v metodách digestivní endoskopie
- Hlavním školitelem lékařských výkonů (esofagogastroduodenoskopie, kolonoskopie, ERCP
a další specializované endoskopické metody), a dále též vydává funkční licence ve všech těchto
výše uvedených metodách digestivní endoskopie.
- Školitelem v postgraduálním specializačním studiu lékařů před atestací I. stupně z interního
lékařství
- Odborným garantem pro obor gastroenterologie ve FN u sv. Anny v Brně
Je autorem 12 odborných kapitol či vzdělávacích textů v odborných recenzovaných učebnicích.
MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.O. je vyzrálým internistou i gastroenterologem. Patří mezi naše
přední endoskopisty, a z pohledu odborného, vědeckého i pedagogického splňuje požadavky
na získání titulu docent vnitřního lékařství.
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Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru vnitřní lékařství.

Hodnocení habilitační práce uchazeče

Všichni tři oponenti (prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc, prof. MUDr Peter Mlkvý, CSc, a doc.
MUDr. Igor Penka, CSc) se ve svých hodnoceních habilitační práce uchazeče shodují, že se
jedná o nadstandardně kvalitní, přehledně a precizně napsanou habilitační práci, shrnující 20leté
vlastní klinické zkušenosti uchazeče s pankreatobiliární endoskopií u pacientů se změněnou
anatomii trávicího ústrojí po chirurgických výkonech.
U nás jde o studii originální, kdy v době zpracování výsledků habilitační práce nebyly nalezeny
v dostupné literatuře údaje o tom, že by o této problematice, kromě ERCP po resekci žaludku
podle Billrotha II, publikoval někdo z České republiky. Práce MUDr. Kianičky, Ph.D.
významně obohacuje nejen naši gastroenterologii a hepatologii. Počty nemocných
v jednotlivých studovaných skupinách jsou dostatečné a zcela srovnatelné s renomovanými
zahraničními pracovišti, přičemž srovnatelná je také diagnostická a terapeutická úspěšnost
těchto náročných endoskopických výkonů, a u některých skupin pacientů (po resekci žaludku
podle Billrotha II) je dokonce i vyšší. Autor zpracoval velké množství klinických dat a
vyhodnotil přínos moderních forem pankreatobiliární endoskopie v hepatobiliární patologii
nemocných se změněnou anatomií GIT po chirurgických výkonech. Velmi dobré je i statistické
zpracování souboru.Habilitační práce má i vysokou edukační úroveň, k čemuž přispívá bohatá
obrazová a tabulková dokumentace.
Na této habilitační práci je dále velice cenná rovněž ta skutečnost, že hned dvě její části vyšly
ve dvou časopisech s IF (časopis Hepatogastroenterology- ERCP u pacientů po resekci žaludku
podle Billroth II, a dále World Journal o Gastroenterology- ERC pomocí jednobalónkového
enteroskopu u pacientů s Roux-Y-hepatikojejunoanastomozou).
Kianička B, Dítě P, Piskač P. Pitfalls of pancreatobiliary endoskopy after Billroth II
gastrectomy. Hepatogastroenterology, 2012, 59(113), 17-21. (IF 0,774).
Kianička B, Lata J, Novotný I, Dítě P, Vaníček J. Single ballon enteroscopy for endoscopic
retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. World
Journal of Gastroenterology, 2013, 19(44), 8047-8055. (IF 2,433).
Hlavní přínos habilitační práce spočívá v tom, že je u nás první prací tohoto druhu, která
prokazuje, že endoskopická diagnostika a hlavně léčba (tedy diagnostická a terapeutická ERCP)
u pankreatobiliárních onemocnění osob se změněnou anatomií zažívacího ústrojí po
chirurgických výkonech je vysoce efektivní, bezpečná, s minimem komplikací, podstatně méně
zatěžující než chirurgický výkon a také ekonomicky výhodná (kratší doba hospitalizace, bez
nutnosti celkové anestezie, výhodnější ekonomika výkonu).
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Habilitační práce tedy představuje výrazný vědecký i odborný přínos v řešení této závažné
problematiky.
Závěr: Úroveň habilitační práce uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
habilitační práce v oboru vnitřní lékařství.

Výsledek tajného hlasování komise

Počet členů komise

s

Počet odevzdaných hlasů

s
s
o
o

z toho

kladných
záporných
neplatných

Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následu jícího po zhodnocení vědecké kvalifikace, pedagogické
způsobilosti a úrovně habilitační práce uchazeče předkládá komise Vědecké radě Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity návrh

Q jmenovat uchazeče docentem v oboru vnitřní lékařství.

V Brně dne

D

na zastavení řízení.

17.5.2017

s

jméno a příjmení vč, titulů

Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.

jméno a příjmení vč, titulů

jméno a příjmení vč, titulů

jméno a příjmení vč, titulů

jméno a příjmení vč, titulů
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