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Z á p i s   č. 3/2016 
 

z řádného zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  
které se konalo 21. 4. 2016 

 
Přítomni: 36 (dle prezenční listiny), omluveni: 9 
 
Jmenovací řízení  
Proděkanka prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. uvedla profesorské řízení v oboru Anesteziologie, 
intenzivní medicína a algeziologie doc. MUDr. Vladimíra Šrámka, Ph.D., přednosty ARK 
FN u sv. Anny a LF MU. Odbornou charakteristiku uchazeče a stanovisko jmenovací komise 
přednesl její předseda prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. 
Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. se dlouhodobě věnuje široké problematice intenzivní 
péče, ve své vědecké orientaci se zaměřuje především na téma akutního selhání ledvin (AKI) 
a úlohu střeva v patofyziologii kritické nemoci a MODS. Je autorem nebo spoluautorem 75 
původních recenzovaných prací (22x jako první autor, 53x jako spoluautor), z toho bylo 20 
publikováno v časopisech s IF (6x jako první autor). Jeho práce byly opakovaně citovány, 
v databázi Web of Science lze nalézt 188 citací (29x jako první autor, 159x jako spoluautor), 
Hirschův index je 7. Dále je autorem nebo spoluautorem řady přednášek či sdělení formou 
posterů na domácích odborných fórech i na mezinárodních konferencích s odpovídajícími 
abstrakty ve sbornících či periodicích (celkem 79 vyžádaných přednášek, z toho 7 na 
mezinárodních fórech). Jeho osobní vklad do vědeckovýzkumných aktivit dokládá aktivní 
podíl na úspěšném řešení 11 grantových projektů IGA MZ ČR věnovaných různým aspektům 
intenzivní péče, v 5 případech se jednalo o hlavní řešitelství. Je také úspěšným řešitelem 
grantu ESPEN.  
Doc. Šrámek se již od roku 1993 podílel na výuce v denním studiu lékařských magisterských 
oborů na UK LF v Plzni a LF MU nejprve jako odborný asistent a od roku 2005 dosud jako 
docent. Věnuje se systematické výuce studentů LF MU v předmětech Intenzivní medicína, 
jejímž je odborným garantem. Dále je garantem předmětů První pomoc a Anesteziologie a 
léčba bolesti.  Je členem komise pro státní rigorózní zkoušku z Chirurgie. Jako školitel 
v doktorském studijním programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, jejíž 
Oborové rady je předsedou, přivedl 7 lékařů k získání titulu Ph.D., u dalších 5 studium 
probíhá. Dále přednáší v předastestačních kurzech z intenzivní medicíny. Je autorem 5 kapitol 
v učebnicích a spoluautorem dvou monografií: „Záněty plic v intenzivní medicíně“ (2004) a 
„Sepse“ (2015). Dále je prvním autorem či spoluautorem 9 kapitol v odborných monografiích 
z oblasti intenzivní péče.  
Doc. Šrámek je členem domácích i zahraničních odborných společností (Česká společnost 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní mediciny (ČSARIM), Česká společnost intenzivní 
péče (ČSIM), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)).  V ČSIM zastává od 
roku 2014 funkci vědeckého sekretáře, v ESICM byl v letech 2001-2004 člen Councilu za 
Českou republiku. V rámci ČR dlouhodobě spolupracuje s ostatními předními pracovišti 
intenzivní medicíny, jedná se o odborné projekty, granty a společné publikace týkající se 
různých aspektů intenzivní péče. V posledních 4 letech organizuje akci Akademie ČSIM 
ve Velkých Bílovcích, propagující výuku hemodynamiky a metabolismu formou hands-on. Je 
pravidelným členem vědeckého výboru kongresů ČSARIM a  ČSIM, v roce 2014 byl 



předsedou vědeckého výboru kongresu ČSIM. Je zván jako řečník i na fóra jiných odborných 
společností v ĆR a SR (Česká kardiologická společnost, Slovenská spoločnosť anestéziológie 
a intenzívnej medicíny). V rámci mezinárodní spolupráce je aktivní ve společných projektech 
s Mayo Clinic Rochester v oblasti plicní hypertenze a poruch spánku v perioperační a 
v intenzivní péči. Působí jako náměstek ředitele pro Vědu a výzkum ve FN u svaté Anny 
v Brně, je členem Vědecké rady děkana LF MU, dále je členem panelu grantové agentury 
AZV. Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. obdržel jako spoluautor významné odborné 
publikace („Záněty plic v intenzivní medicíně“) Cenu rektora MU v roce 2005. Kolektiv, který 
vede, získal řadu ocenění především v oblasti intenzivní medicíny – např. cena za nejlepší 
publikaci v časopise s IF ČSIM v roce 2015. 
Uchazeč je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v oboru Anesteziologie, intenzivní 
medicína a algeziologie. Významně se zasluhuje o profilování a rozvoj tohoto oboru. 
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem Resuscitace septického šoku – SSC guidelines a 
fyziologie, konaná dne 11. 4. 2016, byla členy návrhové komise kladně hodnocena. 
Před vědeckou radou proslovil inaugurační přednášku na téma „Úloha splanchniku 
v patofyziologii kritického stavu“ a po veřejné diskusi získal v neveřejném hlasování všech 35 
hlasů přítomných členů VR kladných (36. přítomným členem VR, v tomto případě 
nehlasujícím, byl sám uchazeč). 
Návrh na jmenování doc. Šrámka profesorem Anesteziologie, intenzivní medicíny a 
algeziologie bude postoupen rektorátu MU k dalšímu řízení. 
 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Anesteziologie, intenzivní 
medicína a algeziologie MUDr. Petra Štourače, Ph.D., přednosty Kliniky dětské 
anesteziologie a resuscitace FN Brno a odborného asistenta LF MU. Odbornou charakteristiku 
uchazeče a stanovisko habilitační komise přednesl předseda komise prof. MUDr. Karel 
Cvachovec, CSc., MBA. 
Vědecká a výzkumná činnost MUDr. Petra Štourače, Ph.D. je především zaměřena na 
problematiku anestézie a analgezie v porodnictví. Tuto oblast rozvíjí na domácím i 
mezinárodním fóru. V publikační činnosti se však odráží i širší odborný záběr: zabýval se 
užitím svalových relaxancií v anestézii a moderními pedagogickými přístupy v pregraduální 
výuce oboru. Výsledky jeho práce jsou uveřejněny v renomovaných odborných časopisech: 
publikoval 17 původních vědeckých prací v časopisech s IF, z toho 7x jako první autor. Jeho 
souhrnný IF je 36,61. Kromě toho publikoval dalších 28 prací v řádně recenzovaných a 
v respektovaných mezinárodních databázích uváděných periodicích, z toho 15x jako první 
autor. Podle Web of Science je jeho citační ohlas 28 citací, databáze SCOPUS uvádí 238 
citací, h-index je uváděn 3. Je autorem či spoluautorem kapitol v 8 monografiích a 7 články 
přispěl do tématicky zaměřených sborníků. Je řešitelem či spoluřešitelem 10 grantových 
výzkumných úkolů, z nichž 8 již bylo obhájeno.  
Na LF MU vyučuje v oboru magisterské studium lékařství, magisterské studium nelékařů i 
bakalářská studia. Přednáší i vede praktika. Od roku 2011 vede přípravu dizertační práce 
studentky postgraduálního studia v oboru Anesteziologie, intenzívní medicína a algeziologie 
s předpokladem jejího obhájení v letošním roce. Je také členem oborové rady LF MU pro 
PGS oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Je autorem, spoluautorem a 
iniciátorem vzniku 3 multimediálních a interaktivních učebnic věnovaných problematice 
akutní medicíny. Kromě toho je autorem či spoluautorem dalších 15 učebních textů 
dostupných na portálu AKUTNĚ.CZ. Byl i autorem i spoluautorem dalších 27 textů 
popularizačního charakteru určené studentům i ostatní veřejnosti. Nezištně se podílí na výuce 
lékařů i nelékařských pracovníků před specializačními atestacemi.  
Je spoluorganizátorem každoroční vědecké konference AKUTNE.CZ. V průběhu let se tato 
konference stala významným místem setkávání především mladých lékařů a je hojně 



navštěvována i studenty lékařství. Počtem registrovaných již přesáhla i účast na pravidelné 
každoroční konferenci České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny 
(ČSARIM).  
MUDr. Štourač je v odborné komunitě vnímán jako renomovaná osobnost anesteziologie, 
intenzívní medicíny a algeziologie – jeho odborná autorita a respekt, kterému se těší, se také 
odrážejí v jeho zvolení členem výboru ČSARIM. Velmi dobře skloubil roli klinika, vědecko-
výzkumného pracovníka a pedagoga. Ve všech těchto oblastech dokázal být originální a 
inovativní.  
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem Moderní anesteziologické postupy u císařského 
řezu, konaná dne 7. 4. 2016, byla členy habilitační komise kladně hodnocena. 
Před vědeckou radou obhájil prezentací, odpověďmi na dotazy oponentů i odpověďmi 
v následné veřejné diskusi habilitační práci na téma „Význam nových anesteziologických 
postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním sále“. 
V neveřejném hlasování obdržel všech 36 hlasů přítomných členů VR kladných. Návrh LF MU 
na jmenování MUDr. Štourače docentem oboru Anesteziolgie, intenzivní medicína a 
algeziologie bude postoupen k dalšímu řízení rektorátu MU. 
 
Studium 
VR schválila: 
- žádost o nehabilitované členy do komisí pro státní závěrečné zkoušky nelékařských oborů  
 
Doktorské studium 
VR schválila: 
- žádost o prodloužení akreditace DSP Dermatovenerologie 
- žádost o změnu v OR DSP Dermatovenerologie 
- žádost o nové členy OR DSP Radiologie 
- žádost o nehabilitovaného školitele DSP Vnitřní nemoci 
 
Další 
VR schválila: 
- návrh Dlouhodobého záměru LF MU na léta 2016 – 2020 
 
Podrobnosti žádostí naleznete na Dokumentovém serveru LF MU (OKR): 
http://is.muni.cz/do/med/oddeleni_pro_kvalifikacni_rozvoj/61165988/62693196/   
 
 
Příští zasedání VR LF MU je plánováno na 19. května 2016. 
 
 
 

prof. MUDr. Jiří Mayer., CSc, v. r. 
                       děkan 

 
 
Zapsala: Ing. Alena Šamánková 
Zkontroloval: Mgr. Tomáš Navrátil 
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