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Z á p i s   č. 4/2017 
 

z řádného zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  
které se konalo 20. 4. 2017 

 
Přítomni: 34/35 (dle prezenční listiny), omluveni: 11/10 
 
Jmenovací řízení  
Proděkanka prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. uvedla profesorské řízení v oboru Anesteziologie, 
intenzivní medicína a algeziologie doc. MUDr. Pavla Michálka, Ph.D., DESA, MSc,   
zástupce přednosty kliniky pro výzkum KARIM 1. LF UK a VFN Praha. 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko jmenovací komise přednesl její předseda 
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. 
Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc se dlouhodobě věnuje široké problematice 
anesteziologie a perioperační péče, ve své vědecké orientaci se zaměřuje především na témata 
zajištění dýchacích cest u elektivních pacientů i v akutních stavech a také intervenčních 
technik v léčbě bolesti.   
Doc. Michálek, je autorem nebo spoluautorem 106 původních recenzovaných prací (59 x jako 
první autor, 47 x jako spoluautor), z toho bylo 35 publikováno v časopisech s IF (18 x jako 
první nebo korespondující autor). Jeho práce byly opakovaně citovány, v databázi Web 
of Science lze nalézt 171 citací (97 x jako první nebo korespondující autor, 74 x jako 
spoluautor), Hirschův index je 8. Je také autorem nebo spoluautorem množství přednášek 
či sdělení formou posterů na domácích odborných fórech i na mezinárodních konferencích 
s odpovídajícími abstrakty ve sbornících nebo periodicích (celkem 59 vyžádaných přednášek, 
z toho 23 na mezinárodních fórech). Jeho osobní vklad do vědecko-výzkumných aktivit 
dokládá aktivní podíl na úspěšném řešení grantových projektů – jako hlavní řešitel dva granty 
ve Spojeném království poskytnuté NHSC Trust Discretionary Fund věnované tématice 
zajištění dýchacích cest a technikám ultrazvukem navigované regionální anestezie. 
Doc. Michálek se již od roku 2001 podílel na výuce v denním studiu lékařských 
magisterských oborů na 3. LF UK v Praze. Během svého zahraničního pobytu v letech 2005-
2010 se jako konzultant podílel na výuce studentů všeobecného a zubního lékařství Queens 
University v Belfastu. V téže době se také podílel na výuce studentů magisterského studia 
ošetřovatelství na University of Ulster v Coleraine. Od roku 2010 se podílí na výuce studentů 
v českém i anglickém jazyce na 1. LF UK v Praze jako docent. Věnuje se systematické výuce 
studentů 1. LF UK v několika povinných předmětech. Je garantem volitelných předmětů 
„Basics of anaesthesia“, „Practical skills in perioperative medicine“. Je členem komise pro 
státní závěrečnou zkoušku v magisterském programu intenzivní péče a předsedou atestační 
komise pro obor specializačního vzdělávání „Intenzivní péče“.  Opakovaně také byl členem 
i předsedou komise pro atestační zkoušku z oboru „Anesteziologie a intenzivní medicína“. 
Jako školitel a konzultant v doktorském studijním programu „Experimentální chirurgie“ na 
UK přivedl 1 lékařku k získání titulu Ph.D., další postgraduální absolventka v oboru 
„Ošetřovatelství“ získala titul PhDr. Je školitelem celkem ve 3 oborových radách na LF UK 
a MU Brno se 4 aktivními studenty postgraduálního studia. Je hlavním autorem 1 interaktivní 
učebnice a dalších 5 kapitol v učebnicích. Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. DESA MSc 
je prvním autorem dvou monografií: „The i-gel supraglottic airway“ (2013) vydané v New 
Yorku a „Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii“ (2012) a spoluautorem dalších 3 



monografií.  Dále je prvním autorem či spoluautorem 18 kapitol v odborných monografiích 
z oblasti anesteziologie, algeziologie a intenzivní péče.  
Doc. Michálek je členem domácích i zahraničních odborných společností (Česká společnost 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), Společnost pro studium a léčbu 
bolesti (SSLB), Společnost pro porty a permanentní katétry,  European Society 
of Anaesthesiology (ESA), Difficult Airway Society (DAS), European Airway Management 
Society (EAMS).  Byl členem výboru SSLB v letech 2005-2010, je současným členem 
výboru ČSARIM od roku 2015. Byl místopředsedou sekce pro ultrazvukové metody 
ČSARIM v období 2015-2017. Je zástupcem pro ČR v Evropské společnosti pro zajištění 
dýchacích cest.   
V rámci mezinárodní spolupráce je aktivní ve společných projektech s Inselspittal Bern, 
Antrim Area Hospital a Guy´s and Thomas Hospital především v oblasti zajištění dýchacích 
cest. Působí jako místopředseda akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor 
Anesteziologie a intenzivní medicína. Je také členem redakční rady tří zahraničních časopisů 
včetně BMC Anesthesiology (IF 1,32) a sekčním editorem časopisu Anesteziologie 
a intenzivní medicína. Od roku 2015 je zkušebním komisařem Evropské anesteziologické 
společnosti (ESA) pro ústní zkoušky Evropského diplomu v anesteziologii a intenzivní 
medicíně (EDAIC).  
Doc. Michálek obdržel jako hlavní autor významných odborných publikací („The i-gel 
supraglottic airway“ a „Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii“ Kalendovu cenu 
ČSARIM v roce 2013 a 2014. Byl členem autorského kolektivu, který obdržel prestižní cenu 
Josefa Hlávky v oblasti lékařské vědy v roce 2010. V roce 2010 obdržel ocenění za vynikající 
práci (Clinical Excellence Award) udělené HCS Northern Trust ve Spojeném království. 
V roce 2016 obdržel „Uznání za celoživotní práci v oboru a významný přínos k jeho rozvoji“ 
od ČSARIM. 
Vědecká a pedagogická kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným 
na uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Anesteziologie, intenzivní 
medicína a algeziologie na MU. 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 na téma „Supraglotické pomůcky v anestezii a intenzivní 
medicíně“, konaná dne 7. 3. 2017, byla členy jmenovací komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval inaugurační přednášku „Zajištění oxygenace v extrémních 
situacích“ a po veřejné diskusi obdržel v neveřejném hlasování všech 34 hlasů přítomných 
členů VR kladných. 
Návrh na jmenování doc. MUDr. Pavla Michálka, Ph.D., DESA, MSc profesorem 
Anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie bude postoupen rektorátu MU. 
 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Anesteziologie, intenzivní 
medicína a algeziologie MUDr. Tomáše Vymazala, Ph.D., MHA, přednosty KARIM 2. LF 
UK a FN Motol Praha.  
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda  
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. 
MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D, MHA se dlouhodobě věnuje široké problematice anestezie 
a intenzivní medicíny, ve své vědecké orientaci se zaměřuje především na téma 
hemokoagulace a technik, které zkvalitňují anestezii a postupy intenzivní medicíny. 
Je autorema spoluautorem doposud 11 původních vědeckých prací v časopisech s IF, z toho 
7x jako první autor (5x) nebo korespondující autor (2x) a 4x jako spoluautor. Souhrnný IF 
je 16,926. Kromě toho publikoval dalších 24 prací v českých i zahraničních recenzovaných 
časopisech uváděných v respektovaných mezinárodních databázích jako první autor (10x) 
nebo spoluautor (14x). Podle Web of Science je jeho citační ohlas 19 citací, h-index je 2. 



Celkový počet jeho citací je 44. Jeho další práce jsou ve formě abstrakt ve sbornících 
z tuzemských nebo zahraničních vědeckých konferencí uváděny 21x. Je autorem 1 učebnice a 
1 monografie a spoluautorem kapitol ve 3 monografiích.  Na domácích a zahraničních 
odborných kongresech přednesl 47 vyzvaných sdělení. Je řešitelem 3 grantových 
výzkumných úkolů, z nichž 2 byly obhájeny. Probíhající grant čerpá prostředky z Evropské 
grantové agentury. 
MUDr. Vymazal je od roku 2003 odborným asistentem na 2. LF UK. Vyučuje v oborou 
Všeobecné lékařství, Záchranářství a medicína katastrof v bakalářském a magisterském 
studiu, v mezinárodním programu ERASMUS/ERASMUS+ a v oboru Ošetřovatelství 
v bakalářském a magisterském studiu. Přednáší českým i zahraničním studentům v rámci 
pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, 1 semestr vyučoval v oboru General Medicine 
v Medical Harvard Hospital, Jeddah, KSA. Od roku 2014 je odborným garantem oboru 
Anesteziologie a intenzivní medicína na 2. LF UK. Je akreditovaným členem zkušebních 
atestačních komisí pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína a Ošetřovatelská péče 
v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. MUDr. Tomáš Vymazal Ph.D., MHA 
je školitelem 4 studentů doktorandského studia na 2. LF UK v oboru Experimentální 
chirurgie. U 2 studentů je konzultantem. Je autorem a spoluautorem 3 učebnic a autorem nebo 
spoluautorem 5 multimediálních a interaktivních učebních textů. Spolupodílel se na překladu 
2 anglicky psaných monografií s tématikou anesteziologie a intenzivní medicíny.  
MUDr. Vymazal je členem domácích i zahraničních odborných společností (Česká společnost 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), Česká společnost intenzivní 
péče (ČSIM), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Association 
of CardioThoracic Anestesiologists (EACTA) a International Society of Blood Transfusion 
(ISBT)). Je zván jako řečník i na fóra jiných odborných společností v ČR a SR. V rámci 
mezinárodní spolupráce je aktivní ve společných projektech s AKH (Allgemeines 
Krankenhaus) Vídeň, Rakousko  – transplantace plic a mimotělní podpora orgánových funkcí 
a Tirolkliniken, Innsbruck, Rakousko – hemokoagulace v intenzivní péči. 
Vědecká a pedagogická kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným 
na uchazeče v rámci habilitačního řízení ke jmenování docentem v oboru Anesteziologie, 
intenzivní medicína a algeziologie na MU. 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 na téma „Koncepce Enhanced Recovery After Surgery 
(ERAS)“, konaná dne 1. 2. 2017, byla členy habilitační komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou obhajoval habilitační práci s názvem „Vybrané moderní postupy 
v anestezii a intenzivní medicíně“. Po veřejné diskusi obdržel v neveřejném hlasování od 35 
přítomných členů VR 33 hlasů kladných a 2 záporné.  
Návrh na jmenování MUDr. Tomáše Vymazala, Ph.D., MHA docentem Anesteziologie, 
intenzivní medicíny a algeziologie bude postoupen rektorátu MU. 
 
  
- VR schválila komise pro zahájená habilitační řízení: 
 
Uchazeč:  
MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.,  
odborný asistent I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně  
Obor: Vnitřní lékařství  
Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno  
Členové:  



prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec 
Králové  
prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK  
a VFN v Praze  
doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., I. interní kardiologická klinika FN Olomouc  
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc., II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně 
 
Uchazeč:  
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.,  
odborný asistent Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU  
Obor: Psychiatrie  
Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové  
Členové:  
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha  
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Praha Motol  
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno  
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno 
 
 
Doktorské studium 
VR schválila návrhy oborových rad (per rollam): 
 Podklad prof. Derflerová Brázdová – schválení nehabilitovaných školitelů v DSP 

HPLE 
 Podklad prof. Kašpárek – schválení nehabilitovaného školitele v DSP Psychiatrie 
 Podklad prof. Šrámek – schválení nehabilitovaného školitele v DSP ANIMAL 
 
 

Různé 
VR schválila návrh proděkanky prof. Vašků na udělení pamětní medaile LF MU za zásluhy    
prof. MUDr. Aleši Hepovi, CSc.  
Medaile mu bude slavnostně předána na příštím zasedání VR LF MU. 
 
Příští zasedání VR LF MU je plánováno na čtvrtek 18. května 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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