
Oddělení pro kvalifikační rozvoj 
Lékařská fakulta 
Masarykova univerzita 
                                       

Z á p i s   č. 5/2017 
 

z řádného zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 
které se konalo 21. 9. 2017 

 
Přítomni: 36 (dle prezenční listiny), omluveni: 9 
 
V úvodu zasedání VR děkan slavnostně předal pamětní medaili LF MU prof. MUDr. Aleši 
Hepovi, CSc., profesoru Interní gastroenterologické kliniky FN Brno a LF MU, za jeho 
zásluhy o rozvoj oboru gastroenterologie.   
 
Jmenovací řízení  
Proděkanka prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. uvedla profesorské řízení v oboru Onkologie 
doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., ředitele Onkologického centra Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze. 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko jmenovací komise přednesl její předseda 
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 
Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D. nastoupil po promoci v roce 1994 na Ústav radiační 
onkologie Nemocnice Bulovka v Praze jako sekundární lékař. Po složení první atestace 
z radioterapie se od roku 1996 začal zabývat radioterapií maligních lymfomů a nádorů ORL 
oblasti. V roce 1999 složil druhou atestaci z radioterapie. V roce 2005 ukončil postgraduální 
doktorské studium na 1. LF UK v Praze v oboru Molekulární a buněčná biologie, genetika 
a virologie. 
Od roku 2002 pracoval jako vedoucí oddělení radioterapie ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady, v letech 2006 – 2017 pak jako přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice 
Ostrava. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou radiobiologie, stereotaktická radioterapie, 
radioterapie nádorů plic a ORL malignity.  
V rámci oboru radiační onkologie je považován za zakladatele metody extrakraniální 
stereotaktické radioterapie v ČR, v roce 2010 vybudoval ve Fakultní nemocnici Ostrava jedno 
ze tří největších světových center stereotaktické radioterapie. Publikovaná metodika sledování 
pohyblivých cílů v radioterapii je referenční v mezinárodním měřítku. V současné době 
pracuje jako ředitel Onkologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  Je členem 
American Society for Radiation Oncology, České onkologické společnosti a Společnosti 
radiační onkologie, biologie a fyziky a redakční rady časopisu Report of Practical Oncology 
and Radiotherapy. 
Přednáška pro odbornou veřejnost na téma „Lokální léčba oligometastáz“, konaná dne 
29. 3. 2017, byla členy jmenovací komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval inaugurační přednášku „Zlepšení výsledků radioterapie 
nádorů plic a ORL oblasti“ a po veřejné diskusi, při níž odpověděl na dotazy přítomných 
členů VR, obdržel v neveřejném hlasování 33 kladných hlasů, 1 záporný a 1 neplatný (počet 
hlasujících byl v tomto případě 35, neboť doc. Feltl je též členem VR). 
Návrh na jmenování doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., profesorem Onkologie bude 
postoupen rektorátu MU. 
 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Onkologie MUDr. Igora Kisse, 
Ph.D., odborného asistenta Kliniky komplexní onkologické péče MOU.  



Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda  
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 
MUDr. Igor Kiss, Ph.D. absolvoval lékařskou fakultu J. E. Purkyně v Brně v roce 1989. 
Ve stejném roce nastoupil na II. Interní hemato-onkologickou kliniku ve FN Brno, 
kde pracoval až do roku 1997.  Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství absolvoval v roce 1992 
a následoval roční studijní pobyt na School of Pharmacy and Medicine na Universitě 
v Kansasu, USA. V roce 1997 se podílel na vzniku samostatného oddělení, a to Oddělení 
klinické onkologie FN Brno, kde od roku 2000 do roku 2008 byl primářem. Disertační práci 
v oboru klinická onkologie „ Zhodnocení klinické korelace in vitro MTT testů 
chemosenzitivity a chemoresitence „ obhájil v roce 2004. Specializovanou způsobilost 
v oboru klinická onkologie získal v roce 2008 a o rok později se stal primářem 
na Klinice komplexní onkologické péče v Masarykově onkologickém ústavu a současně 
náměstkem pro léčebně preventivní péči v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ).  
Na výuce se na lékařské fakultě podílí 14 let: interní propedeutika a vnitřní lékařství od roku 
2000, klinická onkologie od roku 2003 a od roku 2010 na výuce v rámci bakalářského studia 
obor ošetřovatelství v onkologii.  Pravidelně přednáší v rámci předatestačních kurzů 
z radiační onkologie, v roce 2016 přednášel na kurzu ESO (Evropské onkologické školy). 
Z popularizačních aktivit je autorem lekce kolorektální karcinom na www.euni.cz. od roku 
2008 až dosud a pracuje na projektu: Second opinion na www.mujpacient.cz 
Je členem programového výboru každoročních Brněnských onkologických dní, národního 
kongresu pro kolorektální karcinom a v roce 2016 i I. národního kongresu gastrointestinální 
onkologie s mezinárodní účastí.  Dlouhodobě je členem autorského kolektivu, který 
připravuje 2x ročně aktualizace doporučení pro diagnostiku a léčbu nádorů České 
onkologické společnosti (ČOS) a byl členem pracovní skupiny připravující doporučení 
pro diagnostiku a léčbu HCC České hepatologické společnosti.  Je členem zkušební komise 
pro atestaci z klinické onkologie a od roku 2016 předsedou akreditační komise MZ 
pro klinickou onkologii. 
Je spoluautorem 3 učebnic, 16 kapitol v učebnicích, autorem či spoluautorem 31 publikací 
s IF, přičemž byl 4x první či korespondující autor, souhrnný IF: 78,269, celkový počet citací 
297 a H-index:9. Jako spoluředitel se podílel a podílí na 3 grantových projektech AZV. 
Jak vyplývá z názvu disertační práce a publikační aktivity jeho dlouhodobým zájmem 
je problematika individualizace léčebné strategie nádorových onemocnění, predikce léčebné 
odpovědi – predikce senzitivity a rezistence na chemoterapii, cílenou léčbu a imunoterapii. 
Přednáška pro odbornou veřejnost na téma „Hepatocelulární karcinom – mezioborový přístup 
k léčbě“, konaná dne 4. 4. 2017, byla členy habilitační komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou obhajoval habilitační práci „Pokročilá molekulární diagnostika 
a individualizace léčebné strategie u kolorektálního karcinomu“. Zodpověděl dotazy 
a připomínky oponentů a poté ve veřejné diskusi odpovídal na otázky členů VR. V neveřejné 
části zasedání obdržel v tajném hlasování všech 36 hlasů přítomných členů VR kladných.   
Návrh na jmenování MUDr. Igora Kisse, Ph.D., docentem Onkologie bude postoupen 
rektorátu MU. 
 
- VR schválila komise pro zahájená jmenovací řízení: 
 
Řízení ke jmenování profesorem: 
Uchazeč:  
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.,  
docent I. neurologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU 
Obor: Neurologie  
Předseda jmenovací komise:  
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., Neurologická klinika LF MU a FN Brno  



Členové:  
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., Neurologická klinika LF MU a FN Brno  
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 
 
Habilitační řízení: 
Uchazeč:  
MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., 
zástupce přednosty kliniky pro LPP, Klinika onkologická, FN Ostrava 
Obor: Onkologie 
Předseda habilitační komise: 
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Klinika radiační onkologie, LF MU, společné pracoviště s 
Masarykovým onkologickým ústavem, přednosta kliniky 
Členové: 
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., primářka radioterapie a onkologie, Nemocnice Nový 
Jičín a.s. 
doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D., 1. lékařská fakulta LF UK, Onkologická klinika 
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D., Radiologické centrum Multiscan, Pardubice 
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF 
MU, zástupce přednosty kliniky 
 
Habilitační řízení: 
Uchazeč: 
MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. 
odborný asistent Oční kliniky LF UP a FN Olomouc 
Obor: Oftalmologie 
Předseda habilitační komise: 
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., Oční klinika, LF MU a FN Brno 
Členové: 
prof. MUDr. Rudolf Autrata, Ph.D., MBA, Dětská oční klinika, LF MU a FN Brno 
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, Oční klinika LF a FN v Hradci Králové 
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO, Oční klinika LF a FN v Hradci Králové 
 
Doktorské studium 
VR schválila návrhy oborových rad (per rollam): 
 Podklad prof. Litzman – schválení nehabilitované školitelky v DSP Lékařská 

mikrobiologie a imunologie 
 Podklad doc. Juřica – schválení nehabilitované školitelky v DSP Lékařská 

farmakologie 
 Podklad prof. Hrstková – schválení nehabilitovaného školitelke v DSP Pediatrie 
 Podklad prof. Šlampa – změny ve složení OR DSP Onkologie 
 Podklad prof. Šlampa – schválení nehabilitovaných školitelů v DSP Onkologie 
 Podklad prof. Špinarová – schválení nehabilitovaného školitele v DSP Kardiologie 
 Podklad prof. Votava – změny v OR DSP Lékařská mikrobiologie a imunologie 
 Podklad prof. Votava – schválení nového člena OR Lékařská mikrobiologie 

a imunologie 
 
Studium 
VR schválila návrhy: 



 Podklad prof. Derflerová Brázdová – schválení nehabilitovaných členů zkušební 
komise pro SRZ předmětu Public Health v anglickém jazyce 

 Podklad prof. Vomela – schválení nového člena zkušební komise pro státní zkoušky 
z Chirurgie 

 Podklad prof. Matějovská Kubešová – schválení členů nové komise pro SRZ 
z Vnitřního lékařství 

 Podklad prof. Kašpárek – schválení nehabilitovaného zkoušejícího pro 5. ročník VL 
a ZL 

 
Různé 
Informativně ohledně termínů konání příštích VR:  
19. 10. 2017 
16. 11. 2017 
prosincová nebude 
18. 01. 2018 (výroční v hotelu International, Husova 200/16, Brno) 
 
Příští zasedání VR LF MU je plánováno na čtvrtek 19. října 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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