
 

 

 

 

Zápis č. 7/2018 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, které se konalo 22. listopadu 2018 

Spisová značka: MU-VR/138679/2018/780886/LF-3 

Přítomni: 34 (dle prezenční listiny), omluveni: 11 
 
Průběh zasedání 
 
1. Zahájení jednání 
 
Jednání zahájil děkan prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., který přivítal členy vědecké rady a 
hosty. 
____ 

2. Kvalifikační řízení 
 
Proděkanka prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., uvedla habilitační řízení v oboru 
Chirurgie MUDr. Jiřího Jochymka, Ph.D., odborného asistenta Kliniky dětské chirurgie, 
ortopedie a traumatologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno. 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Jan Wechsler, CSc. 
MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D., nastoupil v roce 1990 na tehdejší Kliniku dětské ortopedie FDN 
v Brně (dnes Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno) 
jako sekundární lékař. Po složení první atestace z ortopedie v roce 1992 se kromě všeobecné 
ortopedie začal zabývat problematikou vrozených vad nohy. V roce 1997 složil druhou 
atestaci z Ortopedie a v roce 2003 ukončil postgraduální doktorské studium. 
Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent LF MU v Brně, od roku 2013 jako ordinář 
Ortopedie Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno. Jeho 
portfolio operací zahrnuje kompletní spektrum dětské ortopedie a sportovní traumatologie 
včetně artroskopií. Zúčastnil se řady zahraničních stáží na prestižních zahraničních 
pracovištích. Dosud publikoval 26 prací v zahraničních a domácích odborných časopisech, je 
spoluautorem 2 knižních pedagogických publikací, vyučuje na LF MU v Brně a NZO Brno. 
V období 2014–2016 byl předsedou sekce Dětské ortopedie při České společnosti pro ortopedii 
a traumatologii (ČSOT) a zároveň zastupoval Českou republiku v orgánech EPOS (European 
Paediatric Orthopaedic Society). V r. 2005 byl prezidentem velkého Mezinárodního kongresu 
pro ultrasonografii pohybového aparátu v Brně, v r. 2016 organizátorem a prezidentem 
Národního setkání Sekce dětských ortopedů při ČSOT v Mikulově. 



V rámci habilitační práce zabývající se léčením Pes equinovarus congenitus publikoval 
originální řešení diagnostiky a sledování průběhu léčby této deformity, které se setkalo s velkou 
odezvou v ortopedických kruzích. 
Uznání odbornou komunitou prokazuje členství v odborných společnostech, např. ČSOT, 
EPOS, ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy). Je 
členem řady mezioborových rad, např. Komise pro Dětskou mozkovou obrnu, ortopedickým 
zástupcem v Komisi pro nervosvalová onemocnění. Je členem Představenstva ČLK Brno-
město.  
Před Vědeckou radou prezentoval přednášku na téma „Prognosticky významné faktory 
ovlivňující průběh a výsledky léčby Pes equinovarus congenitus Ponsetiho metodou“. 
Zodpověděl dotazy a připomínky oponentů habilitační práce a poté ve veřejné diskusi 
odpověděl na otázky členů VR. V neveřejné části jednání obdržel v tajném hlasování 33 hlasů 
přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 1 neplatný. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  MU navrhuje jmenovat MUDr. Jiřího Jochymka, Ph.D., 
docentem Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 
 
Změna v počtu přítomných členů VR LF: 
Přítomni: 35 (dle prezenční listiny), omluveni: 10 
____ 
 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Pediatrie MUDr. Jana Blatného, 
Ph.D., primáře Oddělení dětské hematologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno.  
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. 
MUDr. Jan Blatný, Ph.D., nastoupil po promoci v roce 1994 jako sekundární lékař na II. 
Dětskou kliniku tehdejší Fakultní dětské nemocnice J.G. Mendela v Brně. Již od prvního roku 
svého působení se zde podílel i na výuce studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a 
činí tak dodnes.  
V průběhu dalšího postgraduálního vzdělávání a v rámci odborné praxe prošel různými 
pracovišti obou dětských klinik a byl i u založení Oddělení dětské onkologie (nyní Kliniky 
dětské onkologie), s níž doposud úzce spolupracuje. Poté co v roce 1997 složil atestaci I. stupně 
v oboru Pediatrie, se stále více zaměřoval na oblast dětské hematologie. V roce 1998 nastoupil 
na částečný a následně plný úvazek na Oddělení klinické hematologie v Dětské nemocnici a po 
složení atestace z Hematologie a transfuzního lékařství v roce 2000 se stal jeho vedoucím 
lékařem. V roce 2005 ukončil postgraduální doktorské studium a získal vědeckou hodnot Ph.D. 
V roce 2010 se stal primářem samostatného Oddělení dětské hematologie FN Brno a tuto funkci 
zastává dosud. 
V letech 2000–2008 dr. Blatný strávil celkem více než 2 roky na zahraničních odborných 
stážích a pracovních pobytech zejména v Irské republice a Velké Británii. I v zahraničí se 
podílel na pregraduální a postgraduální výuce. 
Hlavním odborným i vědeckým zájmem dr. Blatného byla a je pediatrie. V jejím rámci se 
zaměřil na oblast dětské neonkologické hematologie, především pak poruch krevního srážení. 
Soustředil se zejména na klinický aplikovaný výzkum v oblasti trombózy a trombofilních stavů 
u dětí a v oblasti hemofilie. Velkou pozornost ale věnoval i život ohrožujícímu krvácení u dětí 
a dospělých. Je hlavním řešitelem či spoluřešitelem 19 klinických studií, autorem více než 80 



publikací v zahraničních i domácích odborných časopisech. Podílel se na 9 učebních textech, 
včetně mezinárodních. Jeho H index ve WoS je 9 (rok 2017). 
Dr. Blatný je jedním ze zakladatelů a koordinátorem Českého národního hemofilického 
programu, členem výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu a Pracovní skupiny pro 
dětskou hematologii ČPS a ČHS ČLS JEP. V současné době je rovněž členem Executive 
Committee of European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) a členem 
pracovní skupiny pro farmakokinetiku FVIII a FIX jednoho ze standardizačních podvýborů 
International Society for Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Je rovněž členem celé řady 
dalších domácích či zahraničních odborných společností a zasedá v redakční radě časopisu 
Transfuze a hematologie dnes. Je pravidelným či příležitostným recenzentem zahraničních a 
domácích periodik, včetně časopisu Haemophilia či Jornal of Thrombosis and Haemostasis. 
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku na téma „INHIBITOR – Nejzávažnější 
komplikace léčby hemofilie“. Zodpověděl dotazy a připomínky oponentů habilitační práce a 
poté ve veřejné diskusi odpověděl na otázky členů VR. V neveřejné části jednání obdržel v 
tajném hlasování 35 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  MU navrhuje jmenovat MUDr. Jana Blatného, Ph.D., 
docentem Pediatrie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 
 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Vnitřní lékařství MUDr. Jana 
Trny, Ph.D., odborného asistenta Interní gastroenterologické kliniky LF MU a Fakultní 
nemocnice Brno.  
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Miroslav Souček, CSc. 
MUDr. Jan Trna, Ph.D., nastoupil v roce 2005 na Interní gastroenterologickou kliniku LF MU 
a FN Brno-Bohunice jako sekundární lékař. Od roku 2007 působil jako asistent a od roku 2010 
působí jako odborný asistent Lékařské fakulty. V roce 2010 ukončil postgraduální doktorské 
studium. V průběhu své praxe strávil celkem 15 měsíců na vědecko-výzkumné stáži na Mayo 
Clinic v USA. 
Po složení atestace z gastroenterologie v roce 2012 se věnuje především nemocem pankreatu a 
digestivní endoskopii. Jako atestovaný lékař s licencí ČLK se kromě pregraduální výuky podílí 
i na postgraduální přípravě lékařů před atestací z gastroenterologie, včetně přednášek a 
praktické výuky digestivní endoskopie. MUDr. Jan Trna, Ph.D., vedl úspěšně obhájenou 
bakalářskou práci, jako školitel přivedl k úspěšné obhajobě disertační práce jednoho studenta a 
dalšího aktuálně vede.  
Dr. Trna se účastnil  mnohých odborných akcí, ze kterých si přivezl ocenění svých prezentací 
- European Pancreatic Club 2009 - research prize for best oral presentation a European Bridging 
Meeting in Gastroenterology 2011 - best oral presentation in Pancreas section. 
Dr. Trna byl jedenkrát hlavním řešitelem a jedenkrát spoluřešitelem grantů IGA, členem 
řešitelského týmu několika klinických studií a podílel se na organizaci jednoho národního a 
jednoho mezinárodního kongresu. 
V rámci publikační činnosti je mj. hlavním autorem první kompletní postgraduální učebnice 
pankreatologie v moderním českém písemnictví (Základy klinické pankreatologie - Mladá 
fronta 2016).   
Je členem České gastroenterologické společnosti, Společnosti pro gastrointestinální onkologii, 
Českého pankreatologického klubu a European Pancreatic Club. 



Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku na téma „Rizikové faktory karcinomu 
pankreatu a možnosti jejich využití v diagnostice“. Zodpověděl dotazy a připomínky oponentů 
habilitační práce a poté ve veřejné diskusi odpověděl na otázky členů VR. V neveřejné části 
jednání obdržel v tajném hlasování 35 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 
neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Jana Trnu, Ph.D., 
docentem Vnitřního lékařství. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 
 
3. Schvalování komisí - kvalifikační řízení 

Vědecké radě LF MU byly předloženy návrhy na jmenování komise pro řízení ke jmenování 
profesorem. Návrhy přednesla proděkanka prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., a 
vyzvala členy VR k diskuzi k jednotlivým návrhům:  

• Jmenování členů komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jána Kočiše, 
Ph.D., v oboru Chirurgie ve složení: 
 
Předseda hodnoticí komise: 
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 
Členové: 
Assoc. Prof. John Michael Duff, Lausanne University Hospital, Lausanne, Switzerland 
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., Traumatologická klinika LF UP a FN Olomouc 
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., Ortopedická klinika LF MU a FN Brno 
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB Bratislava 

Závěr: VR schválila návrh na jmenování komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. 
MUDr. Jána Kočiše, Ph.D., v oboru Chirurgie. 
 

• Jmenování členů komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Martina 
Repka, Ph.D., v oboru Chirurgie ve složení: 
 
Předseda hodnoticí komise:  
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Chirurgická klinika LF MU a FN Brno 
Členové:  
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF a FNKV 
Praha 
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc 
prof. MUDr. Jan Poul, CSc., Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN 
Brno 
Prof. Marinus de Kleuver MD, Ph.D., Department of Orthopaedic Surgery, Radbound 
University 

Závěr: VR schválila návrh na jmenování komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. 
MUDr. Martina Repka, Ph.D., v oboru Chirurgie. 

 



____ 

4. Nehabilitovaní školitelé - Jmenování nehabilitovaných školitelů v doktorském studiu 

Vědecké radě LF MU byly předloženy návrhy ke schválení nehabilitovaných školitelů v 
doktorském studiu. Návrhy přednesla proděkanka prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, 
Ph.D., a vyzvala členy VR k diskuzi k jednotlivým návrhům: 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Mgr. Roberta Vysokého, Ph.D.: 

- pro disertační téma „Analýza kvality poskytované nutriční intervence ve 
zdravotnických zařízeních České republiky“ studentky Mgr. Karolíny Lukáčové, 

- pro disertační téma „Hodnocení pohybové aktivity u jedinců s rizikovými faktory 
kardiovaskulárních onemocnění“ studentky Mgr. Iuliie Pavlovské, 

- pro disertační téma „Hodnocení vlivu operační léčby na posturální stabilitu u pacientů 
s dětskou skoliózou“ studentky Mgr. Ivany Radkovcové, 

- pro disertační téma „Pohybová aktivita a rizikový profil pacientů s 
kardiometabolickým onemocněním: rekrutace II. fáze kardiovaskulární rehabilitace 
jako nástroje nefarmakologické preventivní intervence“ studenta Mgr. Petra Winnige. 

 

• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Lékařská mikrobiologie a imunologie Mgr. Marcely Vlkové, Ph.D.: 

- pro disertační téma „Funkční změny leukocytů u pacientů s poruchou tvorby protilátek 
a pacientů s alergiemi“ studentky Mgr. Julie Štíchové. 
 

• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Anatomie, histologie a embryologie Mgr. Tomáše Bárty, Ph.D.:  

- pro disertační téma „Úloha mikroRNA v buněčné specifikaci“ studentky Mgr. Lucie 
Peškové. 

Závěr: VR schválila návrhy na jmenování nehabilitovaných školitelů v doktorských studijních 
programech/oborech. 
____ 
 
5. Oznámení o obhajobách disertačních prací od poslední Vědecké rady LF MU - 
Prezentace průběžně doplňované přehledové tabulky 
 
Proděkan prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., seznámil VR s průběžně doplňovanou 
přehledovou tabulkou prvoautorských publikací s IF absolventů doktorského studia v roce 
2018, připomněl, že se jedná o přehled publikací dodaných doktorskými studenty k obhajobě 
disertací od 25. 10. 2018.  
Děkan prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., zdůraznil, že obhajoby disertačních prací musí být 
podloženy pracemi afiliovanými vůči LF MU, dále akcentoval, že práce, které nebudou 
afiliovány vůči fakultě, nebudou přijímány. 
 



____  

Příští, slavnostní zasedání Vědecké rady LF MU se koná ve čtvrtek 24. 1. 2019 v Hotelu 
International, Husova 16/200, Brno. 
Plánované termíny zasedání VR v roce 2019:  
21. 2. 2019, 28. 3. 2019, 25. 4. 2019, 23. 5. 2019, 6. 6. 2019 
 
 
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., v. r. 
                     děkan 
 
 
Zpracovali: Navrátil, Wolfová, Zemanová 
Schválili: Martin Bareš, děkan, Lydie Izakovičová Hollá, proděkanka pro akademické 
záležitosti 
 
 
V Brně dne 22. listopadu 2018 
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