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Z á p i s   č. 1/2017 
 

z řádného zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  
které se konalo 19. 1. 2017 

 
Přítomni: 36 (dle prezenční listiny), omluveni: 9 
 
Slavnostní zasedání VR v kongresovém sále hotelu International v Brně zahájil v zastoupení 
nepřítomného děkana proděkan prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. a slavnostně předal Cenu 
děkana za r. 2015: 
 
V kategorii Nejlepší vědecký výsledek v oblasti klinické medicíny: 
Huser M, Šmardová L, Janků P, Crha I, Žáková J, Štourač P, Jarkovský J, Mayer J, Ventruba 
P. 
Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant 
gonadotropin-releasing hormone analogues. 
J Assist Reprod Genet. 2015 Aug;32(8):1187-93. Impact factor (2015) 1, 858. 
 
V kategorii Nejlepší vědecký výsledek v oblasti biomedicíny: 
Taylor MR, Špírek M, Chaurasiyya KR, Ward JD, Carzaniga R, Yu X, Egelman EH, Collison 
LM, Rueda D, Krejčí L, Boulton SJ. 
Rad51 Paralogs REmodel Pre-synaptic Rad51 Filaments to Stimulate Homologous 
Recombination. Cell. 2015 Jul 16; 162(2): 271-86. 
 
Zástupci oceněných autorů doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. a doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D. 
poté své vítězné práce krátce představili. 
 
 
Jmenovací řízení  
Proděkanka prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. uvedla habilitační řízení v oboru Gynekologie a 
porodnictví MUDr. Roberta Hudečka, Ph.D., odborného asistenta Gynekologicko-
porodnické kliniky FN Brno a LF MU.  
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda 
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. 
Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity 
v Brně v roce 1995 a v témže roce nastoupil na I. Gynekologicko-porodnickou kliniku MU a 
FN Brno. V letech 1998 a 2002 složil atestační zkoušky z gynekologie a porodnictví I. a II. 
stupně. Od roku 2003 zastává funkci vedoucího lékaře gynekologického útvaru kliniky, od 
roku 2004 je vedoucím lékařem Centrálních operačních sálů COS-II a od roku 2005 vykonává 
funkci zástupce přednosty pro postgraduální vzdělávání. Navázal kombinovanou formou 
doktorandského studia na LF MU, které ukončil disertací v roce 2006. V roce 2009 
absolvoval nástavbovou specializační atestaci z reprodukční medicíny. Od roku 2005 doposud 
vykonává činnost zástupce přednosty pro LPP GPK. 
V profesionálním zaměření se specializuje na oblast reprodukční gynekologie. Zde se 
koncentruje na problematiku asistované reprodukce, jejich komplikací a rizik a oblast ochrany 
reprodukčních funkcí. Na poli reprodukční chirurgie rozvíjí minimálně invazivní operační 
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postupy v řešení děložní myomatózy a endometriózy, prevenci a léčbu adhezivních stavů a 
perioperačních komplikací. Do klinické praxe zavádí nové postupy farmakoterapie 
reprodukčních dysfunkcí a infertility. Podpora rozvoje minimálně invazivní endoskopické 
operativy vedla k definici Centra pro reprodukční chirurgii při Centru asistované reprodukce 
CAR 01 GPK.  
Odborná činnost uchazeče v letech 2008-2016 se odráží i v zapojení do řady mezinárodních 
klinických studií EU a USA, které realizuje v pozici hlavního zkoušejícího. V letech 1998 - 
2014 absolvoval stáže v oblastech reprodukční chirurgie u Prof. Camran Nezhata, MD ze 
Stanford Endoscopy Center for Training and Technology. Dále na The Royal College of 
Surgeons of England, Aesculap academie, Berlín, Comprehensive Laparoscopy a v rámci  
European Board and College of Obstetrics and Gynaecology, Glasgow, Prof. Alan Cameron, 
Techniques in laparoscopic surgery – from basic to advanced. V roce 2007 získal certifikaci 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists v Londýně, pro zajištění postgraduální 
vzdělávání v oboru dle norem EBCOG, čímž byly vytvořeny podmínky pro recertifikaci 
pracoviště GPK MU a FN Brno pro postgraduální a celoživotní vzdělávání ve specializační 
přípravě v gynekologii a porodnictví na Evropské úrovni. 
V roce 2003 se stává odborným asistentem LF MU v Brně, jeho pedagogická činnost zahrnuje 
teoretickou i praktickou výuku všeobecného lékařství, porodní asistence, stomatologie. Byl 
školitelem DSP (2x obhájeno, 1x in cursu). Je členem komise pro státní zkoušky všeobecného 
lékařství LF MU Brno, členem oborové rady DSP - LF MU Brno a členem oborové komice 
DSP UP Olomouc, UK Praha. Od roku 2012 je členem atestační komise LF MU Brno, 
Olomouc, UK Hradec Králové. V letech 2008 - 2012 byl členem komise LF MU pro 
technický rozvoj klinických pracovišť univerzity. 
Vědecká činnost uchazeče se odráží v řešení grantových úkolů IGA MZ ČR (2x řešitel), 5x 
spoluřešitel grantových úkolů IGA MZ ČR, grantů IGA FN Brno, Výzkumného záměru 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, projektu Evropského sociálního fondu MŠMT ČR, 
které v letech 1998-2015 zasahují oblast aplikace neuronových sítí ke stanovení faktorů 
ovlivňujících výsledky asistované reprodukce, velkokapacitních přenosů medicínských dat 
systémem PACS, vyhodnocení rizika ovariálního karcinomu v souvislosti s léčbou 
neplodnosti, či možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících onkologickou 
léčbu. Dále tyto projekty zahrnují problematiku eumikrobie vaginální fóry a technologickou 
podporu výuky na LF MU. V roce 2004 se stal vedoucím redaktorem celostátního časopisu 
„Praktické gynekologie“ a od roku 2013 dosud pracuje na pozici zástupce vedoucího 
redaktora. Je vědeckým sekretářem výboru Sekce pro léčbu endometriózy ČGPS ČLS JEP. 
Prim. Hudeček je autorem a spoluautorem více než 80 publikací z toho 10 v časopisech s IF, 
které se odráží ve 188 citacích (SCOPUS) a 93 citacích ve WOS (H-index 6). Prezentoval 
více než 90 přednášek na tuzemských i mezinárodních konferencích, z toho bylo 26 
vyžádaných. Je autorem dvou kapitol v tuzemské i zahraniční monografii z oblasti 
reprodukční medicíny. 
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Farmakoterapeutické postupy v řešení děložní 
myomatózy“, konaná dne 1. 12. 2016, byla členy habilitační komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku na téma „Klinické inovativní postupy 
v terapii děložní myomatózy ve vztahu k reprodukčním dysfunkcím“ a po veřejné diskusi 
obdržel v neveřejném hlasování od 36 přítomných členů VR 34 hlasů kladných a 2 záporné. 
Návrh na jmenování MUDr. Roberta Hudečka, Ph.D. docentem Gynekologie a porodnictví 
bude postoupen rektorátu MU. 
 
Po přestávce pokračovalo zasedání VR habilitačním řízením v oboru Lékařská imunologie 
RNDr. Lenky Zdražilové Dubské, Ph.D., odborné pracovnice Farmakologického ústavu LF 
MU a výzkumné pracovnice MOÚ.   



Odbornou charakteristiku uchazečky a Stanovisko habilitační komise přednesl z pověření 
předsedy prof. Štěrby člen komise prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. 
Dr. Zdražilová Dubská absolvovala magisterské studium molekulární biologie a genetiky na 
Přírodovědecké fakultě MU. V roce 2005 dokončila doktorské studium molekulární a 
buněčné biologie na PřF MU. Od výzkumných aktivit přešla v roce 2004 na Oddělení 
laboratorní medicíny Masarykova onkologického ústavu, kde se věnovala hematologii a 
průtokové cytometrii, později také dalším metodám imunologickým, imunoanalytickým a 
molekulárně genetickým. Od r. 2008 pracuje jako zástupce primáře Oddělení laboratorní 
medicíny MOÚ pro diagnostiku, jako kvalifikovaný zdravotnický pracovník se specializační 
zkouškou jak v Laboratorních metodách v klinické hematologii, tak v Lékařské imunologii. 
Klinickými pracovníky LF MU a MOÚ je vyhledávaným konzultantem v řadě oblastí 
laboratorní medicíny, především však v oblasti nádorové imunologie. Zkušenosti a kvalifikaci 
v imunologii aktuálně zúročuje formou své velmi aktivní činnosti v oblasti vývoje, přípravy a 
vlastní výroby somatobuněčných imunoterapií na Farmakologickém ústavu LF MU. Její 
výzkumná činnost v onkologii navazuje na práci v laboratorní diagnostice a zabývá se 
především biomarkery onkologických onemocnění a laboratorními aspekty nádorové 
angiogeneze a nádorové imunologie. Habilitantka působí přes 10 let v Etické komisi 
Masarykova onkologického ústavu. Vědeckou kvalifikaci Dr. Zdražilové Dubské dokládá 
řada kvalitních publikací, jejichž ohlas ve vědecké komunitě reflektuje aktuální H-index 10 a 
celkových 254 citujících publikací dle Web of Science, přičemž habilitantka je prvním anebo 
korespondujícím autorem 23 recenzovaných publikací, z nichž 15 bylo publikováno 
v časopisech s impakt faktorem a jsou citovány ve 121 publikacích dle WOS. Habilitantka je 
spoluautorem 1 knihy, 2 kapitol v knihách, 1 doporučení odborných společností ČLS JEP. Dr. 
dražilová Dubská byla a je úspěšnou řešitelkou řady grantových projektů IGA, AZV. Uznání 
odbornou komunitou dokladují také četná pozvání přednášet na domácích a zahraničních 
odborných fórech a opakované pozvání recenzovat manuskripty pro zahraniční impaktované 
časopisy. Habilitantka má bohaté zkušenosti s vedením absolventských prací různého stupně. 
Byla školitelkou 5 úspěšně obhájených bakalářských prací a 5 úspěšně obhájených 
diplomových prací. Působila jako konzultant u úspěšně obhájené dizertační práce a aktuálně 
vede 3 aktivní doktorandy studenty na LF MU. Do přímé výuky studentů všeobecného 
lékařství LF MU se zapojila výukou laboratorní diagnostiky v onkologii v rámci předmětu 
Klinická onkologie, a také přednášením imunofarmakologických témat v rámci Farmakologie 
II. 
Dr. Zdražilová Dubská obohacuje své diagnostické, výzkumně-vývojové a pedagogické 
aktivity svou erudicí, činorodostí a rozhledem.  
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem Protinádorové imunoterapie léčivými přípravky 
moderní terapie (ATMP), konaná dne 30. 11. 2016, byla členy habilitační komise kladně 
hodnocena. 
Před vědeckou radou prezentovala habilitační přednášku na téma „Imunobiologické aspekty 
nádorových onemocnění“ a po veřejné diskusi obdržela v neveřejném hlasování 33 hlasů 
kladných, 2 záporné a 1 neplatný. Návrh na jmenování RNDr. Lenky Zdražilové Dubské, 
Ph.D. docentkou Lékařské imunologie bude postoupen rektorátu MU. 
 
- VR schválila komise pro započatá jmenovací řízení těchto uchazečů: 
 
MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.,  
odborný asistent Neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  
Obor: Neurologie  
Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., Neurologická klinika LF MU v Brně a Fakultní nemocnice u 
sv. Anny v Brně  



Členové:  
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Neurologická klinika, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 
v Ostravě, Katedra neurologie a psychiatrie a Fakultní nemocnice Ostrava  
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Neurologická klinika, Fakulta zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice a Pardubická krajská nemocnice  
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta, Univerzita 
Karlova a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. 
lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
 
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.  
přednosta kliniky, Radioterapeutická klinika FN Ostrava 
Obor: Onkologie  
Předseda jmenovací komise:  
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF 
MU 
Členové:  
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., 1 LF UK Praha  
prof. MUDr. Jindřich Fínek, CSc., Lékařská fakulta UK Plzeň  
prof. MUDr. Jiří Petera, CSc., Lékařská fakulta UK Hradec Králové  
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., LF MU Brno 
 
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, M.Sc.  
zástupce přednosty kliniky pro výuku, KARIM 1. LF UK a VFN  
Obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie  
Předseda jmenovací komise:  
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., KARIM FN Brno a LF MU  
Členové:  
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc., ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně  
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., KARIM 2. LF UK a FN Motol  
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., KARIM 3. LF UK a FNKV  
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a 
OUSA, Bratislava, SR 
 
 
Doktorské studium 
VR schválila: 

- Podklad prof. A. Vašků – žádost o schválení nehabilitované školitelky (OR DSP 
Fyziologie a patol. fyziologie) 
- Podklad prof. Hrstkové – návrh nové členky OR a komise pro obhajoby DSP Pediatrie  
- Podklad prof. Mornsteina – návrh na odvolání člena OR DSP LBIF 
 

 
Studium 
VR schválila: 

- Podklad proděkanky Kyasové – žádost o schválení vedoucích závěrečných prací, kteří 
nejsou akademickými pracovníky MU 
- Podklad prof. Izakovičové Hollé – návrh komise pro Státní rigorózní zkoušky v SP 
Zubní lékařství a žádost o schválení nehabilitované členky této komise 
- Podklad prof. Dobšáka – návrh komise pro SZZ a obhajobu v bakalářském oboru 
Fyzioterapie v AJ 



- Podklad Mgr. Beneše – návrh zkušebních komisí pro SZZ oborů Optometry, Optometrie 
(magisterský) a Optika – Optometrie (bakalářský), Ortoptika (bakalářský) 
 
 

Podrobnosti žádostí naleznete na Dokumentovém serveru LF MU (OKR): 
http://is.muni.cz/do/med/oddeleni_pro_kvalifikacni_rozvoj/61165988/67141768/  
   
Příští zasedání VR LF MU je plánováno na 16. února 2017 v zasedací síni děkanátu LF 
MU, Kamenice 5. 
 
 
 

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

 
 
 
 
Zapsala: Ing. Alena Šamánková 
Zkontrolovala: Bc. Pavla Wolfová 
Finální kontrola: Mgr. Tomáš Navrátil (vedoucí OKR LF) 
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