
Oddělení pro kvalifikační rozvoj 
Lékařská fakulta 
Masarykova univerzita 
                                       

Z á p i s   č. 6/2017 
 

z řádného zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 
které se konalo 19. 10. 2017 

 
Přítomni: 36 (dle prezenční listiny), omluveni: 9 
 
Jmenovací řízení  
Proděkanka prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. uvedla habilitační řízení v oboru Lékařská 
farmakologie PharmDr. Jany Rudé, Ph.D., odborné asistentky Farmakologického ústavu LF 
MU. 
Odbornou charakteristiku uchazečky a Stanovisko habilitační komise přednesla její 
předsedkyně prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. 
PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. je absolventkou Farmaceutické fakulty VFU  Brno. Od roku 2005 
pracuje jako asistentka, od roku 2011 jako odborná asistentka Farmakologického ústavu LF 
MU. Její vědecká a výzkumná činnost je především zaměřena na problematiku 
psychiatrických komorbidit v animálních modelech, především deprese a schizofrenie 
s drogovou závislostí. Šířeji se ale věnuje více oblastem behaviorální farmakologie, jako je 
Parkinsonova nemoc, neurovývojové modely a metabolické dysregulace v důsledku podávání 
antipsychotik. 
Výsledky její práce jsou uveřejněny v renomovaných odborných časopisech: publikovala 17 
původních vědeckých prací v časopisech s IF, z toho 6x jako první autor a 12x jako 
korespondenční autor. Další dvě práce s IF jsou přijaty k publikaci, ale zatím nejsou ve Web 
of Science (z toho jedna prvoautorská). Její souhrnný IF je v současné době 65,28.  
Kromě prací s IF publikovala dalších 17 prací v řádně recenzovaných časopisech bez IF, 
z toho 8x jako první autor. Podle Web of Science je její citační ohlas 51 citací (bez 
autocitací), h-index je uváděn 7.  
Je autorem či spoluautorem 3 kapitol ve 2 monografiích. Od roku 2011 je úspěšnou řešitelkou 
grantových projektů Specifického výzkumu, v roce 2013 získala a úspěšně obhájila grant 
InGA LF MU.  
Na LF MU vyučuje v oboru magisterské studium lékařství, magisterské studium nelékařů 
i bakalářská studia. Přednáší i vede praktika. V roce 2016 obhájily disertaci a získaly titul 
Ph.D. dvě studentky Lékařské farmakologie pod jejím vedením, další dva studenty vede 
v současné době.  Je také členem oborové rady LF MU pro DSP Lékařská farmakologie. 
Je autorkou či spoluautorkou dvou skript v oboru farmakologie.  
Přednáška pro odbornou veřejnost na téma „Deprese a závislost v animálních modelech“, 
konaná dne 25. 4. 2017, byla členy habilitační komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentovala habilitační přednášku „Drogová závislost jako 
komorbidita psychiatrických onemocnění v animálních modelech“ a po veřejné diskusi, při 
níž odpověděla na dotazy přítomných členů VR, obdržela v neveřejném hlasování 35 
kladných hlasů, 0 záporných a 1 neplatný. 
Návrh na jmenování PharmDr. Jany Rudé, Ph.D., docentkou Lékařské farmakologie bude 
postoupen rektorátu MU. 
 



Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Vnitřní lékařství MUDr. 
Bohuslava Kianičky, Ph.D., odborného asistenta II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny 
v Brně.  
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda  
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. 
MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. nastoupil v roce 1985 na interní oddělení v nemocnici 
v Třebíči. Postupně pracoval na Klinice infekčních chorob ve FN Bohunice a od roku 1989 
jako samostatně pracující lékař na gastroenterologickém oddělení II. interní kliniky FN u sv. 
Anny v Brně. V roce 2004 ukončil postgraduální doktorské studium. 
V roce 2007 byl jmenován primářem Gastroenterologického oddělení II. interní kliniky FN 
u sv. Anny v Brně. Jeho portfolio zahrnuje kompletní spektrum endoskopie 
a gastroenterologie, včetně spolupráce s ostatními interními či chirurgickými obory. Jeho 
vědecká kvalifikace se odráží v jeho časopiseckých pracích. Prezentované výsledky jsou zcela 
srovnatelné s prestižními zahraničními pracovišti a některé z publikací jsou prioritními 
sděleními v naší literatuře. 
V rámci diagnostické a terapeutické endoskopie rozvíjí metody řešení zejména u terapeutické 
endoskopie pankreatobiliárních chorob. Výsledky jsou na vysoké úrovni a publikoval 
je v několika zahraničních impaktovaných časopisech.  Od roku 2008 až doposud pracuje jako 
vedoucí lékař Gastroenterologického oddělení II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně a také 
jako lektor na Masarykově univerzitě. Je samostatným školitelem postgraduálních studentů, 
hlavním školitelem lékařských výkonů digestivní endoskopie a lektorem NCONZO 
pro gastroenterologii. Je členem několika odborných společností a jeho zásluhou je, 
že Gastroenterologické oddělení FN u sv. Anny v Brně bylo přístrojově v posledních letech 
vybaveno tak, aby odpovídalo pracovišti, schopnému provádět špičkové endoskopické 
metody. 
Přednáška pro odbornou veřejnost na téma „Inhibitory protonové pumpy – nejvýznamnější 
gastroenterologický lék 20. století“, konaná dne 22. 3. 2017, byla členy habilitační komise 
kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku „Endoskopická diagnostika a terapie 
pankreatobiliárních onemocnění u osob se změněnou anatomií zažívacího ústrojí po 
chirurgických výkonech“. Zodpověděl dotazy a připomínky oponentů a poté ve veřejné 
diskusi odpověděl na otázky členů VR. V neveřejné části zasedání obdržel v tajném hlasování 
všech 36 hlasů přítomných členů VR kladných.   
Návrh na jmenování MUDr. Bohuslava Kianičky, Ph.D., docentem Vnitřního lékařství bude 
postoupen rektorátu MU. 
 
- VR schválila komisi pro zahájené jmenovací řízení: 
 
Habilitační řízení: 
Uchazeč: 
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. 
přednostka Farmakologického ústavu LF MU 
Obor: Lékařská farmakologie 
Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., Lékařská fakulta MU 
Členové:  
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové 
prof. MUDr. Martin Wawruch, Ph.D., Lékařská fakulta UK Bratislava, SR  
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 
doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., Lékařská fakulta MU  
 



 
Doktorské studium 
VR schválila návrhy oborových rad (per rollam): 
 Podklad doc. Kuře – žádost o schválení nehabilitovaného školitele (PhDr. David 

Černý, Ph.D.) 
 Podklad prof. Dvořák – návrh OR Lékařská biologie na přidání nového externího 

člena OR (Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.) 
 
 
Různé 
Informativně ohledně termínů konání příštích VR:  
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 16. listopadu 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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