
 

 

 

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, které se konalo 24. května 2018 

Přítomni: 35 (dle prezenční listiny), omluveni: 10 
 
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. Břetislava Lipového, Ph.D., zástupce přednosty a odborného asistenta 
Kliniky popálenin a plastické chirurgie LF MU a FN Brno. 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesla za omluveného 
předsedu habilitační komise prof. MUDr. Ladislava Plánku, Ph.D., pověřená členka komise 
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. 
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., nastoupil v roce 2007 na Kliniku popálenin a plastické 
chirurgie FN Brno jako sekundární lékař. Po složení chirurgického kmene v roce 2010 se začal 
zabývat péčí o kriticky popálené pacienty (intenzivní i chirurgická péče). V roce 2012 složil 
druhou atestaci z oboru popáleninové medicíny. V roce 2014 ukončil postgraduální doktorské 
studium. 
Od roku 2012 působí zároveň na Klinice popálenin a plastické chirurgie jako zástupce 
přednosty pro školství. Od roku 2017 je uchazeč také vedoucím lékařem JIP stejnojmenného 
pracoviště. Jeho portfolio operací zahrnuje celou škálu akutních chirurgických výkonů 
(nekrektomie, autotransplantace kůže, časné rekonstrukční výkony), pozdních rekonstrukčních 
výkonů (jizevnaté kontraktury), operuje také traumata měkkých tkání, ruky apod. Uchazeč je 
zapsán v oboru plastická chirurgie, proto nyní zvyšuje svou operační dovednost i 
v následujících oblastech: operace přední stěny břišní, prsou (rekonstrukční a postbariatrická 
chirurgie) aj. Neméně důležitá je také jeho erudice v oblasti intenzivní medicíny, kdy již v roce 
2011 absolvoval pod ČSIM iniciální ultrasonografický kurz v intenzivní medicíně, od té doby 
rozvíjí techniku u popálených pacientů, postupně školí také mladší spolupracovníky. V roce 
2016 absolvoval kurz dětské bronchoskopie a v současné době tuto metodiku pevně zavedl na 
svém pracovišti (jak u dospělých pacientů, tak u dětí). 
V současné době uchazeč obsáhne všechny relevantní metodiky v intenzivní péči u pacientů 
s termickou a netermickou ztrátou kožního krytu. Připravuje se na absolvování certifikovaného 
kurzu Intenzivní medicína. 



Je členem celé řady tuzemských i zahraničních odborných společností a členem redakční rady 
jednoho zahraničního časopisu. 
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Od nekrektomie po nekrolýzu: historická 
východiska a současné trendy v odstranění devitalizovaných tkání u popálených pacientů“, 
konaná dne 21. 3. 2018, byla členy komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval přednášku na téma „Toxická epidermální nekrolýza. 
Současný pohled na problematiku a zhodnocení efektivity vlastního konceptu použitého při 
selhání primární léčby“. 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 34 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 1 neplatný. 
Vědecká rada LF MU navrhuje jmenovat MUDr. Břetislava Lipového, Ph.D., docentem 
Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi MU. 
 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Onkologie MUDr. Ing. Jakuba 
Cveka, Ph.D., zástupce přednosty pro LPP a odborného asistenta Onkologické kliniky LF OU 
a FN Ostrava.  
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Pavel Šlampa, CSc. 
MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., ukončil magisterský studijní program na FEL ČVUT v Praze 
(radioelektronika) v roce 2002 a 3. LF UK v Praze (všeobecné lékařství s preventivním 
zaměřením). Během doktorského studia se věnoval problematice hypertermie pro léčbu 
nádorových onemocnění, doktorský studijní program ukončil v roce 2006 obhájením disertační 
práce na ČVUT v Praze. V roce 2004 pracoval v Ústavu radiační onkologie FN Bulovka a 1. 
LF UK v Praze, v letech 2005-2007 pak v Komplexním onkologickém centru Nový Jičín jako 
sekundární lékař. Od roku 2007 působí na Onkologické klinice FN Ostrava a Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity. V letech 2009-2016 byl zástupcem přednosty pro VVČ a od roku 2016 je 
zástupcem přednosty pro LPP. Mezi jeho profesní zájmy patří radiobiologie, přesné ozařovací 
techniky a kombinace radioterapie se systémovou léčbou, přičemž stěžejní výsledky byly 
průběžně publikovány a to i v prestižních světových časopisech jakými jsou např. International 
Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics (2016), Strahlentherapie und Onkologie 
(2011, 2012, 2016), Radiation Oncology  (2014) nebo Oral Oncology (2011). Dosud publikoval 
několik desítek příspěvků v dalších časopisech nebo na konferencích. Souhrnný „impakt 
faktor“ za posledních 5 let činí 19,9. 
V rámci své práce se systematicky věnuje i výchově studentů, a to zejména ve formě vedení 
seminářů a přednášek studia všeobecného lékařství a radiologických asistentů. Podílí se rovněž 
na vedení a oponování bakalářských prací a je pravidelným členem komisí pro státní závěrečné 
zkoušky. V průběhu posledních deseti let byl řešitelem či spoluřešitelem několika grantových 
projektů. Je členem České onkologické společnosti a Společnosti radiační onkologie, biologie 
a fyziky. Je i členem akreditační komise MZ ČR. 
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Hypofrakcionovaná radioterapie nádorů 
prostaty“, konaná dne 20. 11. 2017, byla členy komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku na téma „Terapeutický poměr nádorů 
hlavy a krku“. 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 2 neplatné. 
Vědecká rada LF MU navrhuje jmenovat MUDr. Ing. Jakuba Cveka, Ph.D., docentem 
Onkologie. Návrh bude předložen rektorovi MU. 



3. Oborové rady (Složení oborových rad doktorských studijních programů) 
 
- VR prodiskutovala a schválila nově navrhovaná složení všech 27 oborových rad doktorských 
studijních programů/oborů a jejich jmenování: 
 
1. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Onkologie 
2. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Radiologie - zobrazovací 
metody 
3. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Stomatologie 
4. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Hematologie 
5. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Lékařská biologie 
6. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu Všeobecné lékařství, oboru 
Kardiologie 
7. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Dermatovenerologie 
8. Jmenování oborové rady doktorského studijní programu/oboru Gynekologie a porodnictví 
9. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Chirurgie 
10. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Neurologie 
11. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Oftalmologie 
12. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Otorhinolaryngologie 
13. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Pediatrie 
14. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Psychiatrie 
15. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Vnitřní nemoci 
16. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Neurovědy 
17. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Anatomie, histologie a 
embryologie 
18. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Anesteziologie, 
intenzivní medicína a algeziologie 
19. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Bioetika 
20. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Sociální lékařství   
21. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Fyziologie a patologická 
fyziologie 
22. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Hygiena, preventivní 
lékařství a epidemiologie 
23. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Lékařská biofyzika 
24. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Lékařská farmakologie 
25. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Lékařská chemie a 
biochemie 
26. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Lékařská mikrobiologie 
a imunologie 
27. Jmenování oborové rady doktorského studijního programu/oboru Patologie 
 
4. Akreditace - Žádost o akreditaci oboru Neurovědy - habilitační řízení a řízení ke 
jmenování profesorem 
 
- Proděkan prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., v zastoupení předsedy oborové rady 
Neurovědy prof. MUDr. Milana Brázdila, Ph.D., v krátkosti okomentoval žádost o akreditaci 



oboru Neurovědy - habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Poté členové VR  
návrh schválili. 
 
5. Různé – aktuální problematika LF (děkan, proděkani) 
 
- VR schválila návrh na jmenování komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. 
MUDr. Radima Jančálka, Ph.D., v oboru Chirurgie ve složení: 

Předseda hodnotící komise:  
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 
Členové:   
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D., Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a 
ÚVN Praha 
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc., Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové a FN 
Hradec Králové 
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykova 
onkologického ústavu 
prof. Volodymyr Smolanka, MD, PhD, DSc, Uzhhorod National University - Neurology and  
Neurosurgery, Ukraine 
 
- VR schválila návrh na jmenování komise pro habilitační řízení MUDr. Karolíny 
Skorkovské, Ph.D., v oboru Oftalmologie ve složení: 

Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, Dětská oční klinika LF MU a FN Brno 
Členové:   
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha 
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, Oční klinika LF v Hradci Králové a FN Hradec 
Králové 
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, Oční klinika LF UP a FN Olomouc 
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., Oční klinika LF MU a FN Brno 
 
- VR schválila návrh na jmenování komise pro habilitační řízení  MUDr. Jiřího Jochymka, 
Ph.D., v oboru Chirurgie ve složení: 

Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc., I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
Členové:   
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., Traumatologická klinika FN Olomouc 
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a 
Thomayerovy nemocnice v Praze 
doc. MUDr. Igor Penka, CSc., Chirurgická klinika LF MU a FN Brno 
prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc., I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie a 
1. LF UK VFN v Praze 
 
Příští zasedání VR LF MU se koná ve čtvrtek 27. 9. 2018. 
 
 



Plánované termíny dalších zasedání VR v roce 2018:  
25. 10. 2018 a 22. 11. 2018. 
 
 
 
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., v. r. 
                     děkan 
 
 
 
Zpracovali: Navrátil, Šamánková, Wolfová 
Schválili: Martin Bareš, děkan, Lydie Izakovičová Hollá, proděkanka pro akademické 
záležitosti 
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