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Z á p i s   č. 4/2016 
 

z řádného zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  
které se konalo 19. 5. 2016 

 
Přítomni: 32 (dle prezenční listiny), omluveni: 13 
 
Zasedání VR zahájil děkan prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.  
 
Jmenovací řízení  
Proděkan prof. Štěrba uvedl profesorské řízení v oboru Gynekologie a porodnictví 
doc. MUDr. Martina Husera, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN 
Brno.  Odbornou charakteristiku přednesl předseda jmenovací komise prof. MUDr. Milan 
Kudela, CSc. (LF UP). 
Doc. M. Huser je plně erudovaný a uznávaný odborník, který dosáhl odborné způsobilosti 
v oboru gynekologie a porodnictví v roce 2005. Podílel se na 7 vědecko-výzkumných 
grantových úkolech, jejichž výsledky byly publikovány v prestižních mezinárodních 
časopisech (např. Human Reproduction). Hlavními tématy výzkumu byly zpočátku techniky 
gonadální protekce a ochrany reprodukce u žen, aplikace metod umělé inteligence a lékařské 
informatiky do klinické medicíny a dále pak oblast moderní léčby poruch statiky pánevního 
dna a inkontinence moči. Doc. Huser se v Brně zásadním způsobem zasloužil o vznik Centra 
ochrany reprodukce při GPK MU a FN Brno, které bylo první v České republice a zároveň ve 
střední Evropě. Díky intenzivní mezinárodní spolupráci doc. Husera s renomovanými centry v 
USA a Izraeli bylo možné českým a slovenským onkologickým pacientkám nabídnout jako 
první v klinické praxi techniky farmakologické protekce gonád, kryokonzervace gamet a také 
ovariální tkáně před onkologickou léčbou. Své zkušenosti v této problematice doc. Huser 
shrnul v ojedinělé monografii, připravované k vydání v zahraničí. Široký výběr cílů a rozsah 
výsledků této výzkumné činnosti si vyžádal intenzivní vědeckou spolupráci s tuzemskými i 
zahraničními pracovišti. Realizace těchto projektů svědčí také o jeho mimořádných 
manažerských a organizačních schopnostech.  
Výsledky vědecké činnosti doc. Husera byly publikovány ve 14 článcích v prestižních 
impaktovaných časopisech, převážně nad mediánem oboru a byly hojně citovány (92krát dle 
WoS). Současně byly prezentovány na celkem 45 odborných kongresech u nás i v zahraničí 
(Londýn, Florencie, Amsterodam, Jeruzalem, Chicago aj.). 
Jako vysokoškolský pedagog působí od r. 2005. Vytvořil 3 pedagogické texty a 11 
multimediálních prezentací pro studenty. Současně je školitelem tří postgraduálních studentů 
a aktivně se podílí na výuce vědecké práce v rámci studentské vědecké a odborné činnosti 
(SVOČ) a v Pregraduálním Programu prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou 
vědeckou přípravou (P-PooL). 
Doc. M. Huser je členem oborové komise Interní grantové agentury MZ ČR a členem 
redakčních rad či recenzentem našich i zahraničních odborných časopisů. 
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Onkofertilita – nová oblast reprodukční 
medicíny “, konaná dne 14. 4. 2016, byla členy návrhové komise kladně hodnocena. 
Před VR LF přednesl inaugurační přednášku na téma „Od reprodukční ochrany k poruchám 
funkce pánevního dna“. Po bohaté diskusi proběhlo neveřejné hlasování s výsledkem: 30 



kladných hlasů, 1 záporný, 1 neplatný. Návrh na jmenování profesorem oboru Gynekologie a 
porodnictví bude postoupen k dalšímu řízení rektoru MU. 
 
Jednání VR LF pokračovalo habilitačním řízením pro obor Chirurgie MUDr. Jiřího Gatěka, 
Ph.D., přednosty chirurgického oddělení Nemocnice Atlas Zlín, pravidelně pedagogicky 
aktivního od r. 2007 při 1. chirurgické klinice LF MU. Stanovisko habilitační komise přednesl 
její předseda prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. 
Výzkumné zaměření MUDr. Jiřího Gatěka, Ph.D., postupně směřovalo k onkochirurgické 
problematice a to zejména k problematice tumorů žaludku, tlustého střeva a prsní žlázy. Byl 
členem řešitelského kolektivu dvou grantových projektů.  
Pravidelně přednáší na tuzemských i mezinárodních konferencích. Je autorem či 
spoluautorem 14 prací v časopisech s IF. Prvoautorské práce s IF nad 0,5 3x, kumulativní IF 
je 23,5. Počet citací ve WOS 22. Hirschův index je 3. Byl školitelem dvou doktorandů. Je 
autorem kapitol v 5 učebnicích. Absolvoval celou řadu odborných stáží, např. v Yonsei 
University Seoul South Korea, University Hospital Auckland New Zealand, Anderson Cancer 
Center Houston, USA, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York USA, Institute 
Curie Paris France, National Cancer Center Tokyo Japan a dalších. Je členem mezinárodních 
chirurgických společností: International Society of  Surgery a Breast Surgery International.  
Přednáška, kterou pro odbornou veřejnost přednesl dne 23. 3. 2016 na téma „Chirurgická 
léčba karcinomu žlučníku“, byla kladně zhodnocena členy habilitační komise. 
Před vědeckou radou LF MU obhájil habilitační práci „Resekční linie u konzervativních 
výkonů v chirurgické léčbě časného karcinomu prsu“ – po následné diskusi byl výsledek 
neveřejného hlasování: 27 kladných hlasů, 5 záporných, 0 neplatných. Návrh na jmenování 
docentem bude postoupen k realizaci rektoru MU. 
 
VR schválila komisi pro započaté habilitační řízení v oboru Chirurgie 
MUDr. Radka Veselého, Ph.D, primáře Traumatologické kliniky ÚN a LF MU (obor 
Chirurgie) 
Předseda: prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. 
Členové:  
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., LF MU  
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., Fakultní Thomayerova nemocnice Praha  
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., LF UP Olomouc  
doc. MUDr. Leopold Pleva, Ph.D., FNsP Ostrava 
 
Studium 
VR schválila návrh proděkanky Kyasové na nehabilitovanou členku komise SZZ 
v bakalářském studiu Dentální hygienistka - Petra Bielczyková (odborník z praxe). 
 
Doktorské studium 
VR schválila rozšíření OR: 
DSP Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie o nové členy: 
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., LF UK Plzeň 
Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., EDIC, 1. LF UK Praha 
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., LF UK Hradec Králové 
MUDr. Jan Maňák, Ph.D., JIP FMK FN Hradec Králové 
 
DSP Pediatrie 
Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., LF MU  
Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., PřF MU 



 
VR schválila nehabilitované školitele pro konkrétní téma: 
DSP Fyziologie a patologická fyziologie: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. 
 
 
     
Příští zasedání VR LF je prozatím plánováno na 20. října 2016. 
 
 
 

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

 
 
 
Zapsala: Janošíková 
Zkontroloval: Mgr. Tomáš Navrátil 
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