
Oddělení pro kvalifikační rozvoj 
Lékařská fakulta 
Masarykova univerzita 
                                       

Z á p i s   č. 7/2017 
 

z řádného zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 
které se konalo 16. 11. 2017 

 
Přítomni: 38 (dle prezenční listiny), omluveni: 7 
 
Jmenovací řízení  
Proděkanka prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. uvedla habilitační řízení v oboru Psychiatrie 
MUDr. Bc. Libora Ustohala, Ph.D., odborného asistenta Psychiatrické kliniky LF MU a FN 
Brno. 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda 
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. nastoupil v roce 2005 na Psychiatrickou kliniku LF MU 
a FN Brno, kde započal své doktorské studium a práci sekundárního lékaře. Od počátku se 
zabýval především výzkumem a terapií schizofrenie a afektivních poruch, zejména depresivní 
poruchy. Kromě toho se stal členem týmu zabývajícího se transkraniální magnetickou 
stimulací a její aplikací v psychiatrii. 
Od roku 2008 do roku 2010 pracoval jako asistent na katedře psychiatrie. V roce 2010 získal 
složením atestace odbornou způsobilost v psychiatrii a obhájil disertační práci na téma 
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy. Od roku 2011 až 
dosud pracuje jako odborný asistent na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno a také 
v Centru neurověd Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity 
(CEITEC MU). Od roku 2012 až dosud působí na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno 
rovněž jako vedoucí lékař lůžkového oddělení specializovaného na léčbu psychotických 
poruch. V roce 2012 získal zvláštní odbornou způsobilost v gerontopsychiatrii. 
Na Masarykově univerzitě působí od roku 2015 jako člen Etické komise pro výzkum (EKV 
MU). Kromě výuky psychiatrie na Lékařské fakultě vyučuje externě i na Fakultě sociálních 
studií MU, Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Národním 
centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně. 
Odborně se zabývá zejména aplikací transkraniální magnetické stimulace a dalších 
neurostimulačních metod v psychiatrii, výzkumem a terapií prvních epizod psychotických 
poruch, výzkumem a terapií rezistentní schizofrenie a rezistentní depresivní poruchy a také 
psychofarmakologií, zejména antipsychotiky a antidepresivy. Je autorem nebo spoluautorem 
více než čtyřiceti článků v recenzovaných odborných časopisech a čtyř kapitol v odborných 
knihách s výše uvedenou tematikou. 
Od roku 2013 je členem výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP), od roku 2017 
v ní zastává funkci vědeckého tajemníka, od stejného roku je předsedou Sekce biologické 
psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a také členem Revizní komise České 
neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS). Z mezinárodních odborných společností 
je členem European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). 
Přednáška pro odbornou veřejnost na téma „Nové neurostimulační metody v psychiatrii“, 
konaná dne 8. 9. 2017, byla členy habilitační komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku „Využití transkraniální magnetické 
stimulace ve výzkumu a terapii depresivní poruchy a schizofrenie“ a po veřejné diskusi, při 



níž odpověděl na dotazy členů VR, obdržel v neveřejném hlasování všech 38 hlasů 
přítomných členů VR kladných. 
Návrh na jmenování MUDr. Bc. Libora Ustohala, Ph.D., docentem Psychiatrie bude 
postoupen rektorátu MU. 
 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Vnitřní lékařství MUDr. Jana 
Krejčího, Ph.D., odborného asistenta I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN u sv. 
Anny v Brně.  
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda  
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. 
MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. nastoupil v roce 1994 na I. interní kardioangiologickou kliniku FN 
u sv. Anny v Brně jako sekundární lékař. První atestaci z vnitřního lékařství složil v roce 
1997, nadstavbovou atestaci z kardiologie v roce 2001, v roce 2004 získal titul Ph.D., když 
úspěšně obhájil práci „Intervenční kardiologické metody léčby hypertrofické obstrukční 
kardiomyopatie“.   
V roce 2004 byl jmenován vedoucím lékařem ambulance srdečního selhání I. interní 
kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny, v roce 2013 vedoucím lékařem oddělení srdečního 
selhání a transplantační péče, je vedoucím Centra pro diagnostiku kardiomyopatií. Na výuce 
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně se podílí od roku 1994, dále se podílí na 
postgraduální výuce v oborech kardiologie a vnitřního lékařství. 
Byl vedoucím týmu, který se od roku 2009 začal věnovat bioptické diagnostice 
kardiomyopatií, toto centrum se postupně stalo největším tohoto druhu v České republice se 
zapojením do mezinárodních projektů např. s Mayo Clinic. Zasloužil se také o zahájení 
programu sekvenčních transplantací srdce a kmenových buněk u nemocných se srdeční 
amyloidózou, který je unikátním v rámci České republiky. Byl jedním ze zakládajících členů 
registru nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií při České kardiologické společnosti, 
hlavním řešitelem grantu Komplexní bioptická diagnostika zánětlivých a virových 
onemocnění myokardu (2013-2015, úspěšně obhájeno - A), hlavním řešitelem grantu AZV 
Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery časné rejekce štěpu u pacientů po srdeční 
transplantaci (2016-2020), členem řešitelského týmu grantu IGA Význam spánkové apnoe 
v patofyziologii hypertrofické kardiomyopatie (2012-2015, úspěšně obhájeno – A) a členem 
řešitelského týmu grantu AZV Hodnocení vaskulopatie srdečního štěpu optickou koherentní 
tomografií (2016-2020). Je hlavním řešitelem studie CZECH-ICIT zaměřené na 
imunosupresivní léčbu zánětlivé kardiomyopatie. Byl oponentem 6 dizertačních prací na 
Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě 
v Brně, školitelem 5 Ph.D. studentů (jedna práce úspěšně obhájena v roce 2016); dále byl 
školitelem-specialistou 1 diplomové práce na Farmaceutické fakultě, Ústav humánní 
farmakoterapie a toxikologie v roce 2012. 
Obsáhle přednáší na tuzemských i zahraničních odborných akcích, odrazem jeho publikační 
aktivity je řada prací v prestižních časopisech často s vysokým impakt faktorem (Kumulativní 
IF více než 110; aktuální Hi-index dle WoS 14. Je recenzentem českých i zahraničních 
odborných časopisů. 
Je členem České kardiologické společnosti, od roku 2014 předsedou Pracovní skupiny 
Chorob myokardu a perikardu České kardiologické společnosti, a dále je druhé funkční 
období členem výboru České asociace srdečního selhání a koordinátorem pro mezioborovou 
spolupráci České kardiologické společnosti a České gynekologicko-porodnické společnosti. 
Dále je členem Evropské kardiologické společnosti.  
Přednáška pro odbornou veřejnost na téma „Diferenciální diagnostika a léčba srdečních 
amyloidóz“, konaná dne 22. 6. 2017, byla členy habilitační komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku „Význam bioptické diagnostiky 
u čerstvě vzniklé dilatační kardiomyopatie“. Zodpověděl dotazy a připomínky oponentů 



a poté ve veřejné diskusi odpověděl na otázky členů VR. V neveřejné části zasedání obdržel v 
tajném hlasování 37 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 1 neplatný.  
Návrh na jmenování MUDr. Jana Krejčího, Ph.D., docentem Vnitřního lékařství bude 
postoupen rektorátu MU. 
 
- VR schválila komise pro zahájená jmenovací řízení: 
 
Profesorské řízení: 
Uchazeč: 
doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. 
docent Kliniky komplexní onkologické péče MOU a LF MU 
Obor: Onkologie 
Předseda jmenovací komise: 
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika a FN Brno 
Členové: 
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní 
nemocnice Plzeň 
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., Ústav molekulární a translační medicíny LF UP 
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., I. onkologická klinika Lekárskej fakulty UK 
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 
 
Habilitační řízení: 
Uchazeč: 
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D. 
zástupce přednosty Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno a LF MU 
Obor:  Chirurgie 
Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie  
LF MU a FN Brno 
Členové:  
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D., Traumatologická klinika FN Olomouc 
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice  
na Bulovce 
doc. MUDr. Igor Penka, CSc., Chirurgická klinika LF OU a FN Ostrava  
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., Dermatovenerologické oddělení FN Brno 
 
Habilitační řízení: 
Uchazeč: 
MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. 
vedoucí lékař Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN u sv. Anny  
a externí vyučující LF MU 
Obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie 
Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., přednosta KARIM LF MU a FN Brno 
Členové:  
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.,  LF UK a FN Plzeň 
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., 1. LF UK a VFN Praha 
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, LF UK a FN Hradec Králové  
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, 2. LF UK a FN Motol Praha 



Doktorské studium 
VR schválila návrhy oborových rad (per rollam): 
 Podklad prof. Šrámek, OR ANIMAL – žádost o schválení nehabilitovaného školitele 

MUDr. Pavla Suka, Ph.D. pro studentku MUDr. Martinu Drahošovou 
 Podklad prof. Šlampa, OR ONKO – žádost o schválení nehabilitovaného školitele 

MUDr. Tomáše Kazdy, Ph.D. pro studentku MUDr. Renatu Belanovou 
 
 
Různé 
Informativně ohledně termínů konání příštích VR:  
prosincová nebude 
18. 01. 2018 (výroční v hotelu International, Husova 200/16, Brno) 
 
Příští zasedání VR LF MU je plánováno na čtvrtek 18. ledna 2018 v hotelu International, 
Husova 200/16, Brno. 
 
 
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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