
 

 

 

 

Zápis č. 6/2018 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 
které se konalo 25. října 2018 

Spisová značka: MU-VR/132499/2018/774641/LF-3 

Přítomni: 33 (dle prezenční listiny), omluveni: 12 
 
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 řízení ke jmenování 
profesorem v oboru Vnitřní lékařství doc. MUDr. Mgr. Jiřího Pařenici, Ph.D., docenta  
Interní kardiologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno. 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko jmenovací komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Miroslav Souček, CSc. 
Doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D., ukončil magisterské studium na katedře biochemie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 1994. Po ukončení studia na Lékařské 
fakultě Masarykovy univerzity v roce 1998 nastoupil na II. interní kliniku Fakultní nemocnice 
u svaté Anny v Brně. Od roku 2002 pracuje na Interní kardiologické klinice FN Brno, od roku 
2005 jako vedoucí lékař koronární jednotky. První atestaci z interní medicíny složil v roce 2001, 
v roce 2005 pak atestaci z kardiologie. Disertační práci na téma „Akutní srdeční selhání a 
prognóza pacientů po akutním infarktu myokardu s elevacemi ST léčených primární perkutánní 
koronární intervencí“ obhájil v roce 2011. Habilitační práci s názvem „Zánětlivá reakce a akutní 
poškození ledvin u pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaným kardiogenním 
šokem“ úspěšně obhájil v roce 2015.  
V rámci své vědecké práce se dlouhodobě zabývá srdečním selháním a využitím nových 
biochemických markerů v klinické praxi. V průběhu vědecké práce se snaží o co nejširší 
spolupráci jak s teoretickými obory jako je biochemie, imunologie, patologická fyziologie, 
statistická analýza, tak i s řadou kardiologických pracovišť v České republice a v zahraničí. 
Zásadní přínos měly opakované stáže v Univerzitní nemocnici Lariboisiere v Paříži u profesora  
Alexandre Mebazaa a Alain Cohen-Solal. Ve spolupráci s jejich pracovištěm vznikla řada 
článků o prognostickém a diagnostickém využití biomarkerů u pacientů s infarktem myokardu 
publikovaných v zahraničních časopisech s impact factorem. Aktivně se podílí na práci 



mezinárodní skupiny pro výzkum biomarkerů u akutních stavů (GREAT – Global research in 
acute conditions). V rámci této skupiny vznikla řada publikací prezentovaných v prestižních 
světových kardiologických časopisech. Na výzkumu využití troponinů v diagnostice infarktu 
myokardu spolupracuje se skupinou profesora Ch. Muellera ze Švýcarska. Výsledky tohoto 
výzkumu zásadním způsobem ovlivňují péči o pacienty vyšetřované pro podezření na infarkt 
myokardu. 
V rámci své práce se doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D., systematicky věnuje výchově 
studentů. Od roku 2007 se podílí na výuce Vnitřního lékařství na Lékařské fakultě MU, je 
školitelem 3 postgraduálních studentů. Byl řešitelem, spoluřešitelem a odborným 
spolupracovníkem řady grantových projektů.  Je odborným konzultantem Ústavu 
zdravotnických informací a statisticky ČR v rámci projektu DRG Restart. Je členem řady 
odborných společností, od roku 2014 členem výboru České asociace akutní kardiologie a od 
roku 2016 členem výboru České asociace srdečního selhání. 
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Akutní koronární syndromy a biomarkery“, 
konaná dne 14. 6. 2018, byla členy komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval přednášku na téma „Diagnostická a prognostická role 
biomarkerů u akutního koronárního syndromu“ a po veřejné diskusi, při níž odpověděl na 
dotazy členů VR, obdržel v neveřejném hlasování 33 hlasů členů VR kladných, 0 záporných a 
0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Mgr. Jiřího 
Pařenicu, Ph.D., profesorem Vnitřního lékařství. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy 
univerzity. 

____ 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Oftalmologie MUDr. Karolíny 
Skorkovské, Ph.D., odborné asistentky Katedry optometrie a ortoptiky LF MU.  
Odbornou charakteristiku uchazečky a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda 
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA. 
MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D., nastoupila po absolutoriu na Lékařské fakultě MU v roce 
2002 na Kliniku nemocí očních a optometrie LF MU v Brně. Atestaci z oftalmologie I. stupně 
složila v roce 2005, specializovanou způsobilost získala v roce 2007 a specializaci v oboru 
Oftalmologie v roce 2009. Postgraduální doktorské studium v oboru Oftalmologie úspěšně 
zakončila v roce 2006. Studie realizovaná v rámci jejího postgraduálního studia byla v roce 
2007 oceněna Výroční cenou České glaukomové společnosti. 
Na Klinice nemocí očních a optometrie působila v letech 2010–2015 jako odborný asistent LF 
MU a od roku 2015 je odborným asistentem katedry optometrie a ortoptiky LF MU. Na této 
katedře zajišťuje výuku, vede bakalářské a diplomové práce. Pod jejím vedením byla také 
úspěšně obhájena jedna dizertační práce v oboru Oftalmologie. 
MUDr. Skorkovská se profesně věnuje zejména kataraktové a refrakční chirurgii, glaukomu a 
neurooftalmologii. Je autorkou 23 odborných publikací, z toho 10 je v časopise s IF a u devíti 
z nich figuruje jako první autor. V roce 2015 byla v nakladatelství Grada publikována její 
monografie Perimetrie, která byla oceněna v roce 2016 Výroční cenou České glaukomové 
společnosti. Byla editorkou úspěšné zahraniční publikace „Homonymous visual field defects“, 
která vyšla v nakladatelství Springer v roce 2017. Je spoluřešitelem grantu AZV 15-30062A a 
TG01010054 (Technology Agency). 



Během své kariéry intenzivně spolupracovala zejména s univerzitní oční klinikou v Tübingenu 
v Německu, kde se podílela na pupilárním výzkumu. Ve své vědecké práci se podílela na 
potvrzení nových hypotéz o pupilárním reflexu a zasloužila se o zavedení nových metod 
pupilární diagnostiky do klinické praxe. Další zahraniční stáže absolvovala ve Vídni, Kolíně 
nad Rýnem, Salzburgu a Regensburgu. 
Je členem České oftalmologické společnosti a České glaukomové společnosti. 
Před Vědeckou radou prezentovala habilitační přednášku na téma „Pupilární výzkum v klinické 
praxi“. Zodpověděla dotazy a připomínky oponentů habilitační práce a poté ve veřejné diskusi 
odpověděla na otázky členů VR. V neveřejné části jednání obdržela v tajném hlasování 33 hlasů 
přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  MU navrhuje jmenovat MUDr. Karolínu Skorkovskou, 
Ph.D., docentkou Oftalmologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 

____ 
3. Kvalifikační řízení - změna minimálních hodnot sledovaných na LF MU - Schválení 
změn kritérií pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem na LF MU. 
 
Proděkanka prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., uvedla navrhované změny 
sledovaných kritérií v rámci kvalifikačních řízení na LF MU od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2021 a 
vyzvala členy VR k rozpravě k předloženému materiálu. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  MU schválila změny kritérií pro habilitační řízení a pro 
řízení ke jmenování profesorem na LF MU s platností od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2021. 

____ 

4. Akreditace - Schválení akreditací oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování 
profesorem 

Děkan prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., na úvod krátce shrnul předkládaný materiál, 
poděkoval za perfektní přípravu podkladů Mgr. Janě Sedlákové a za přítomnosti zástupců níže 
uvedených oborů kvalifikačních řízení vyzval členy VR k diskuzi o předkládaných návrzích. 
 
Anatomie, histologie a embryologie, zástupce prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. 
Dermatovenerologie, zástupce prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. 
Farmakologie, zástupce doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. 
Lékařská biologie, zástupce prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. 
Lékařská mikrobiologie, zástupce prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. 
Neurologie, zástupce prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. 
Patologická fyziologie, zástupce prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. 
Patologie, zástupce prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. 
Psychiatrie, zástupce prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.  

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  MU schvaluje žádosti o akreditaci oborů 
habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Anatomie, histologie a embryologie, 
Dermatovenerologie, Farmakologie, Lékařská biologie, Lékařská mikrobiologie, 
Neurologie, Patologická fyziologie, Patologie, Psychiatrie,  předložené dne 25. 10. 2018 
děkanem Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D. 



Návrhy budou postoupeny Odboru pro akademické záležitosti Rektorátu Masarykovy 
univerzity. 

____ 

5. Akreditace – Schválení přeměny oborů doktorského studia 

Děkan prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., přivítal garanty navrhovaných studijních programů, 
připomněl důvody, které vedly k navrhovaným změnám, a otevřel veřejnou rozpravu. 

VR prodiskutovala návrh přeměny doktorského studijního oboru Anesteziologie, intenzivní 
medicína a algeziologie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program 
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk 
český) a na studijní program Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management 
(forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický). 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorského studijního oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie 
(forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Anesteziologie, intenzivní medicína a 
algeziologie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program 
Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. 
MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy oborové rady (interní: prof. MUDr. 
Vladimír Šrámek, Ph.D. /předseda OR/, MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D., prof. MUDr. Roman Gál, 
Ph.D., MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., MUDr. Jan Maláska, Ph.D., MUDr. Pavel Suk, Ph.D., 
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D., externí: prof. MUDr. 
Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, MUDr. Jan Máca, 
MUDr. Jan Maňák, Ph.D., prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Michálek, 
Ph.D.). 
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorského studijního oboru Bioetika (forma prezenční a 
kombinovaná) na studijní program Bioetika (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a 
na studijní program Bioethics (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorského studijního oboru Bioetika (forma prezenční a kombinovaná) na studijní 
program Bioetika (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program 
Bioethics (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 
děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy 
oborové rady (interní: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. /předseda OR/, Mgr. Radim Bělohrad, 
Ph.D., prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. prof. Martin Kreidl, Ph.D., 
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., MUDr. Ondřej Sláma, 
Ph.D., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., doc. JUDr. 
Mgr. Martin Škop, Ph.D., doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., 
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D., externí: PhDr. David Černý, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš 
Doležal, Ph.D., PhDr. Wendy Drozenová, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prof. Jan 
Hartman, PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Martásek, 



DrSc., doc. MUDr. Jan Payne, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., doc. Mgr. Marek Petrů, 
Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.). 
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Anatomie, histologie a 
embryologie a Lékařská biologie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program 
Biomedicínské vědy (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program 
Biomedical Sciences (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Anatomie, histologie a embryologie a Lékařská 
biologie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Biomedicínské vědy (forma 
prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Biomedical Sciences (forma 
prezenční a kombinovaná, jazyk anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské 
fakulty prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy oborové rady (interní: 
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. /předseda OR/, doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., MUDr. Marek 
Joukal, Ph.D., doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D., doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., prof. 
RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., externí: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Mgr. Jan Frič, Ph.D.). 
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorského studijního oboru Lékařská farmakologie 
(forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Farmakologie (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Pharmacology (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorského studijního oboru Lékařská farmakologie (forma prezenční a 
kombinovaná) na studijní program Farmakologie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk 
český) a na studijní program Pharmacology (forma prezenční a kombinovaná, jazyk 
anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem 
Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy oborové rady (interní: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. 
/předseda OR/, doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., 
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D., MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D., doc. PharmDr. Jana Rudá, 
Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D., Externí: prof. 
RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D., Dr. Vincenzo Micale, 
Ph.D., prof. Dr. Julia Carolin Stingl, prof. MUDr. Romana Šlamberková, Ph.D.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 
____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Fyziologie a patologická 
fyziologie a Lékařská chemie a biochemie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní 
program Fyziologie, patofyziologie, lékařská chemie a biochemie (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Physiology, Pathological Physiology, 
Medical Chemistry and Biochemistry (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický). 
 



Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Fyziologie a patologická fyziologie a Lékařská 
chemie a biochemie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Fyziologie, 
patofyziologie, lékařská chemie a biochemie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) 
a na studijní program Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and 
Biochemistry (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 
děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy 
oborové rady (interní: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. /předseda OR/, prof. PharmDr. Petr 
Babula, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., 
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc., doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., externí: prof. Ing. Ivo 
Provazník, Ph.D., doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 
____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorského studijního oboru Hygiena, preventivní 
lékařství a epidemiologie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Hygiena, 
preventivní lékařství a epidemiologie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na 
studijní program Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorského studijního oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 
(forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Hygiena, preventivní lékařství a 
epidemiologie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Hygiene, 
Preventive Medicine and Epidemiology (forma prezenční a kombinovaná, jazyk 
anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem 
Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy oborové rady (interní: prof. MUDr. Bc. Zuzana 
Derflerová Brázdová, CSc. /předseda OR/, prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., doc. MUDr. 
Jindřich Fiala, CSc., Mgr. Martin Forejt, Ph.D., prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., RNDr. 
Ondřej Zvěřina, Ph.D., externí: prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D., doc. MUDr. Dana 
Müllerová, Ph.D., prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 
____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Gynekologie a porodnictví, 
Chirurgie a Oftalmologie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Chirurgie a 
reprodukční medicína (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program 
Surgery and Reproductive Medicine (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Gynekologie a porodnictví, Chirurgie a 
Oftalmologie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Chirurgie a reprodukční 
medicína (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Surgery and 
Reproductive Medicine (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický),  předložený 
dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  
s navrhovanými členy oborové rady (interní: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. /předseda OR/, 
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA, doc. 
MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., doc. MUDr. Michal Mašek, 



CSc., prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., doc. MUDr. 
Martin Repko, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Robert Staffa, 
Ph.D., prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., doc. MUDr. 
Lenka Veverková, Ph.D., prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., externí: doc. MUDr. Roman Benej, 
Ph.D., prof. MUDr. Jan Černý, CSc., doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., doc. MUDr. Petr Němec, 
CSc., prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Lékařská mikrobiologie a 
imunologie a Patologie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Lékařská 
mikrobiologie, imunologie a patologie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na 
studijní program Medical Microbiology, Immunology and Pathology (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Lékařská mikrobiologie a imunologie a Patologie 
(forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Lékařská mikrobiologie, imunologie 
a patologie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Medical 
Microbiology, Immunology and Pathology (forma prezenční a kombinovaná, jazyk 
anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem 
Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy oborové rady (interní: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. 
/předseda OR/, prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., prof. 
MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D., doc. MUDr. Filip Růžička, 
Ph.D., MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., externí: prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., doc. 
MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D., prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., doc. RNDr. Daniel 
Růžek, Ph.D., prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.).   
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Neurologie, Neurovědy a 
Psychiatrie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Neurovědy (forma 
prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Neurosciences (forma prezenční 
a kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Neurologie, Neurovědy a Psychiatrie (forma 
prezenční a kombinovaná) na studijní program Neurovědy (forma prezenční a kombinovaná, 
jazyk český) a na studijní program Neurosciences (forma prezenční a kombinovaná, jazyk 
anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem 
Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy oborové rady (interní: prof. MUDr. Milan Brázdil, 
Ph.D. /předseda OR/, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., 
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. MUDr. Irena 
Rektorová, Ph.D., externí: prof. Dr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., prof. MUDr. Michal Hrdlička, 
CSc., doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 



____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Hematologie a Onkologie 
(forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Onkologie a hematologie (forma 
prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Oncology and Hematology 
(forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Hematologie a Onkologie (forma prezenční a 
kombinovaná) na studijní program Onkologie a hematologie (forma prezenční a kombinovaná, 
jazyk český) a na studijní program Oncology and Hematology (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. 
MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy oborové rady (interní: prof. MUDr. 
Pavel Šlampa, CSc. /předseda OR/, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., prof. MUDr. Michael 
Doubek, Ph.D., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., 
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Slabý, 
Ph.D., externí: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., doc. 
MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorského studijního oboru Pediatrie (forma prezenční a 
kombinovaná) na studijní program Pediatrie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a 
na studijní program Paediatrics (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorského studijního oboru Pediatrie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní 
program Pediatrie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program 
Paediatrics (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 
děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy 
oborové rady (interní: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. /předseda OR/, MUDr. Jan Blatný, 
Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., doc. MUDr. 
Lenka Krbková, CSc., doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Rybníček, 
Ph.D., doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC, MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D., externí: 
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., Irene Slavc, MD, 
PhD, Owen Patrick Smith, MD, PhD).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Otorinolaryngologie a 
Stomatologie (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Stomatologie a 
otorinolaryngologie (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program 
Dentistry and Otorinolaryngology (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Otorinolaryngologie a Stomatologie (forma 



prezenční a kombinovaná) na studijní program Stomatologie a otorinolaryngologie (forma 
prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Dentistry and 
Otorinolaryngology (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický),  předložený dne 25. 
10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými 
členy oborové rady (interní: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. /předseda OR/, doc. 
RNDr. Marcela Buchtová, doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D., MUDr. Břetislav Gál, 
Ph.D., prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., prof. MUDr. 
Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Milan Urík, Ph.D., externí: prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA, 
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., doc. MUDr. et MUDr. 
Peter Tvrdý, Ph.D.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Dermatovenerologie, 
Kardiologie a Vnitřní nemoci (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Vnitřní 
lékařství (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Internal 
Medicine (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Dermatovenerologie, Kardiologie a Vnitřní nemoci 
(forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Vnitřní lékařství (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Internal Medicine (forma prezenční a 
kombinovaná, jazyk anglický),  předložený dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. 
MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovanými členy oborové rady (interní: prof. MUDr. 
Jindřich Špinar, CSc. /předseda OR/, doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc., prof. MUDr. Petr 
Dobšák, CSc., prof. MUDr. Petr Husa, CSc., doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., prof. MUDr. 
Hana Matějovská Kubešová, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav 
Souček, CSc., prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC, prof. MUDr. Vladimír Vašků, 
CSc., externí: doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 
VR prodiskutovala návrh přeměny doktorských studijních oborů Lékařská biofyzika a 
Radiologie – zobrazovací metody (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program 
Zobrazovací metody a lékařská fyzika (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na 
studijní program Imaging Methods and Medical Physics (forma prezenční a kombinovaná, 
jazyk anglický. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny doktorských studijních oborů Lékařská biofyzika a Radiologie – zobrazovací 
metody (forma prezenční a kombinovaná) na studijní program Zobrazovací metody a 
lékařská fyzika (forma prezenční a kombinovaná, jazyk český) a na studijní program Imaging 
Methods and Medical Physics (forma prezenční a kombinovaná, jazyk anglický),  předložený 
dne 25. 10. 2018 děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  
s navrhovanými členy oborové rady (interní: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR 
/předseda OR/, Mgr. Vladan Bernard, Ph.D., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, prof. 



RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., externí: prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc., prof. Ing. Ivo 
Provazník, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.).  
Návrh bude postoupen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. 

____ 

6. Akreditace - Schválení Návrhu vzniku nového magisterského studijního programu 
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – embryolog 
 

Návrh uvedl děkan prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., a vyzval ke komentáři navrhovaného 
garanta  studijního programu doc. MVDr. Aleše Hampla, Ph.D., který doplnil informace ke 
vzniku nového magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve 
zdravotnictví – embryolog a podtrhl význam budování tohoto ojedinělého programu v České 
republice a výjimečného v Evropě. Poté VR návrh prodiskutovala. 
 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
vzniku magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve 
zdravotnictví - Embryolog (forma prezenční, jazyk český),  předložený dne 25. 10. 2018 
děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.,  s navrhovaným garantem 
studijního programu doc. MVDr. Alešem Hamplem, Ph.D. 
Návrh bude postoupen Ministerstvu zdravotnictví České republiky. 

____ 

7. Státní závěrečné zkoušky - Jmenování nehabilitovaného člena komise pro SRZ, 
předmět - Vnitřní lékařství 
 
Vědecké radě LF MU byl předložen návrh na jmenování nehabilitovaného člena komise pro 
SRZ pro předmět Vnitřní lékařství MUDr. Milana Dastycha (Interní gastroenterologická klinika 
FNB; asistent, zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum). 
Návrh přednesla proděkanka prof. MUDr. Lýdie Izakovičová Hollá, Ph.D., a vyzvala členy VR 
k diskuzi. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty schválila návrh na jmenování nehabilitovaného člena 
komise pro SRZ pro předmět Vnitřní lékařství MUDr. Milana Dastycha. 

____ 

8. 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. Lýdie Izakovičová Hollá, 
Ph.D., a vyzvala členy VR k diskuzi k jednotlivým návrhům: 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Lékařská biologie Mgr. Pavla Krejčího, Ph.D.: 

- pro disertační téma „Non-canonical signaling of human receptor tyrosine kinases“ 
budoucí studentky Mgr. Heena Hussain 



- pro disertační téma „Non-canonical signaling of human receptor tyrosine kinases“ 
studenta Master Alexandru Nită.  

 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Lékařská biologie Mgr. Bohumila Fafílka, Ph.D., pro disertační téma „Vývoj myšího modelu 
pro přesné určení místa, míry a délky RTK/ERK signalizace“ studentky Ing. Markéty 
Tomanové. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Lékařská biologie Mgr. Vladimíra Rotrekla, Ph.D., pro disertační téma „Modelování 
srdečního selhání u Duchennovy svalové dystrofie, vyvolaného deplecí progenitorů za pomocí 
lidských pluripotentních kmenových buněk“ studenta Mgr. Miroslava Hutňana. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Lékařská biologie Giancarlo Forte, Ph.D., pro disertační téma „Study of the 
mechanoresponsive network in heart biology and disease“ studenta Mgr. Jana Hýla. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Lékařská biologie Mgr. Michaely Bosákové, Ph.D., pro disertační téma „Regulation of 
primary cilia by cellular kinases“ studentky Sara Poovakulathu Abraham, MSc. 
  
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Hematologie MUDr. Jana Blatného, Ph.D., pro disertační téma „Farmakokinetika léčby 
hemofilie u dětí - změny farmakokinetických parametrů v průběhu dětského věku“ studenta 
MUDr. Jana Máchala. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Radiologie – zobrazovací metody MUDr. Tomáše Andrašinu, Ph.D., pro disertační téma 
„Studium dynamiky sérových biomarkerů v rámci onkologické léčby metodami intervenční 
radiologie“ studenta MUDr. Jana Zavadila. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Radiologie – zobrazovací metody MUDr. Jiřího Vaníčka, Ph.D. pro disertační téma „Vliv 
diagnostického zobrazování na management terapie u cévní mozkové příhody“ studenta MUDr. 
Adama Nováka. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Všeobecné 
lékařství oboru Kardiologie MUDr. Oty Hlinomaze, CSc., pro disertační téma „ Diagnostika a 
léčba spontánních koronárních disekcí“ studentky MUDr. Pavlíny Chládkové. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Všeobecné 
lékařství oboru Kardiologie MUDr. Vladimíra Kincla, Ph.D., pro disertační téma „Měření 
funkčních a objemových parametrů LK pomocí nízkodávkového thalliového SPECT vyšetření 
a magnetické rezonance“ studenta MUDr. Marka Saly. 
 



• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Všeobecné 
lékařství oboru Kardiologie MUDr. Milana Sepšiho, Ph.D., pro disertační téma „Klinický 
význam epizod rychlého síňového rytmu detekovaných pomocí implantovaného přístroje“ 
studentky Mgr. Barbory Zobačové. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Neurovědy Ing. Michala Mikla, Ph.D., pro disertační téma „Optimalizace metod rychlého 
měření fMRI a jejich využití pro analýzu konektivity v neurovědním výzkumu" studentky Ing. 
Anežky Kovářové. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru Vnitřní 
nemoci MUDr. Pavla Homolku, Ph.D., pro disertační téma „Prevalence hypertenze a efektivita 
léčby konvenční analýzou 24- hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku obyvatel 
města Brna, Česká republika. Předběžné výsledky Kardiovize, Brno 2030" studentky MUDr. 
Márie Skladané. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Pediatrie MUDr. Štefánie Aulické, Ph.D., pro disertační téma „Role plazmatických cytokinů a 
nukleotidových polymorfizmů interleukinového systému v etiopatogenezi febrilních křečí" 
studenta MUDr. Jana Papeže. 
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Chirurgie MUDr. Pavla Fadruse, Ph.D.: 

- pro disertační téma „Proteinové markery jako možné prediktory průběhu onemocnění u 
pacientů s chronickým subdurálním hematomem“ studenta MUDr. Jana Dobrovolného, 

- pro disertační téma „Identifikace nových prognostických a prediktivních biomarkerů u 
pacientů s meningeomy“ studenta MUDr. Miloše Dubu. 

• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Chirurgie MUDr. Tomáše Tomáše, Ph.D.: 

- pro disertační téma „Management léčby bolesti a rehabilitační protokol u totální 
náhrady kolenního kloubu, vliv na funkční výsledek operace“ studenta MUDr. Jana 
Emmera, 

- pro disertační téma „Možnosti léčebného využití denosumabu u obrovskobuněčného 
kostního nádoru“ studenta MUDr. Michala Mahdala, 

- pro disertační téma „Vliv kognitivních funkcí a jejich vývoje v perioperačním období 
na přítomnost komplikací a na funkční  výsledek implantované TEP“ studenta MUDr. 
Jakuba Rapiho. 

• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Chirurgie MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D.: 

- pro disertační téma „Sekundární korekce měkkého patra u pacientů s orofaciálním 
rozštěpem“ studenta MUDr. Martina Fialu, 

- pro disertační téma „Ovlivnění hojení chirurgických i chronických ran u pacientů s 
Epidermolysis Bullosa“ studenta MUDr. Pavla Rotscheina. 



• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Chirurgie MUDr. Milana Filipoviče, Ph.D., pro disertační téma „Preparát na bázi kmenových 
buněk pro preklinické testování meziobratlové fúze na zvířeti“ studenta MUDr. Jana Kocandu. 

• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Chirurgie MUDr. Libora Streita, Ph.D., pro disertační téma „Prevence tvorby adhezí po 
úrazech s přerušením flexorových šlach ruky a následných sekundárních operacích“ studenta 
MUDr. Petra Vondru.  
 
• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru 
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie MUDr. Martina Helána, Ph.D., pro 
disertační téma „MicroRNA v perioperační péči a intenzivní medicíně“ studentky MUDr. 
Veroniky Tomáškové. 
 
Závěr: VR schválila návrhy na jmenování nehabilitovaných školitelů v doktorských studijních 
programech/oborech. 

____ 

9. Oznámení o obhajobách dizertačních 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 27. 9. 2018. 

____ 

Příští zasedání Vědecké rady LF MU se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 12.30 hod.  
Plánované termíny zasedání VR v roce 2019:  
24. 1. 2019 - termín slavnostní VR LF (Hotel International, Husova 16/200, Brno) 
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 25. října 2018 
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