
 

 

 

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, které se konalo 26. dubna 2018 

Přítomni: 36 (dle prezenční listiny), omluveni: 9 
 
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. Ondřeje Ludky, Ph.D., docenta Interní 
kardiologické kliniky LF MU a FN Brno. 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko jmenovací komise přednesla její předsedkyně 
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC. 
Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. nastoupil v roce 2000 na II. Interní  kliniku FN u sv. Anny 
v Brně jako sekundární lékař. Po složení první atestace z vnitřního lékařství se začal zabývat 
kardiologií a v roce 2004 přešel na Interní kardiologickou kliniku FN Brno a v roce 2007 složil 
druhou atestaci z kardiologie. V roce 2005 ukončil postgraduální doktorské studium v oboru 
Vnitřní nemoci. 
Od roku 2008 pracuje jako vedoucí JIP Interní kardiologické kliniky FN Brno a od roku 2014 
taktéž jako zástupce přednosty pro vědu a výzkum Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF 
MU. Od roku 2014 je docentem v oboru Vnitřní lékařství. Má uznanou specializovanou 
způsobilost v oboru  Vnitřní lékařství a Kardiologie a má funkční  licenci k provádění a taktéž 
k výuce transesophageální echokardiografie. V roce 2013 složil teoretickou a praktickou 
zkoušku ze spánkové medicíny a stal se taktéž somnologem. Od roku 2011 do roku 2015 
pracoval jako junior výzkumník v Kardiovaskulárním výzkumném spánkovém centru v rámci 
Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a FN u sv. Anny v Brně a v roce 2015 se 
stal vedoucím tohoto programu a pod jeho vedením se centrum stalo certifikovanou výzkumnou 
laboratoří v rámci Evropské spánkové společnosti. Od roku 2010 do roku 2017 byl členem 
Etické komise FN Brno a od roku 2017 je jejím místopředsedou. V letech 2009 až 2014 
absolvoval 4 odborné stáže v Cardiovascular Division, Mayo Clinic, Rochester (MN), USA, 
dále v roce 2015 a 2016 stáž v Department of Medical-Surgery Sciences and Traslational 
Medicine, University La Sapienza Rome a Sant’Andrea Hospital a v roce 2017 stáž v 
Cardiology Division and Medical Science and Rehabilitation Department, S. Luca Hospital, 
Istituto Auxologico Italiano, Institute for Treatment and Research (IRCCS), Faculty of 



Medicine and Surgery, University of Milan-Bicocca. Své odborné zkušenosti shrnul v celé řadě 
publikací, je autorem či spoluautorem 82 recenzovaných článků, z toho 25 článků v časopisech 
s impact faktorem. V roce 2015 byl jeho článek oceněn cenou za nejlepší publikaci České 
společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Je taktéž autorem nebo spoluautorem 
množství přednášek či sdělení formou posterů na domácích odborných fórech i na 
mezinárodních konferencích. Je autorem či spoluautorem 6 recenzovaných učebnic. 
V posledních letech je v rámci postgraduálního vzdělávání každoročně hlavním organizátorem 
kurzů České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu pro lékaře a pro spánkové 
techniky a podílí se na organizaci národních a mezinárodních kongresů. Je členem domácích i 
zahraničních odborných společností (Česká kardiologická společnost, PS srdeční selhání, PS 
plicní cirkulace, PS akutní kardiologie, PS chorob myokardu a perikardu, PS echokardiografie, 
PS farmakoterapie, Česká lékařská společnost, Česká společnost pro hypertenzi, Česká 
společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, PS Poruchy spánku a kardiovaskulární 
choroby, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, European Sleep 
Research Society, World Association of Sleep Medicine, World Sleep Society, European 
Society of Cardiology). Byl dlouholetým členem výboru Pracovní skupiny srdečního selhání a 
je členem výboru Pracovní skupiny farmakoterapie České kardiologické společnosti. Již třetí 
volební období je členem výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu 
a předsedou výboru Pracovní skupiny poruch spánku a kardiovaskulárních chorob. Je taktéž 
zástupcem České republiky v Assembly of National Sleep Societies of European Sleep 
Research Society. Dále je členem vzdělávací komise v rámci World Sleep Society, která 
připravuje systém jednotného vzdělávání v rámci spánkové medicíny ve světě. Je recenzentem 
celé řady odborných časopisů a členem redakční rady časopisu Kardiologická revue – Interní 
medicína. 
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Sleep Apnea and Cardiovascular Disease - 
Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění“, konaná dne 13. 2. 2018, byla členy komise 
kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval přednášku na téma „Spánková apnoe u pacientů po infarktu 
myokardu“ a po veřejné diskusi, při níž odpověděl na dotazy členů VR, obdržel v neveřejném 
hlasování 35 hlasů přítomných členů VR kladných a 1 záporný. 
Vědecká rada LF MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Ondřeje Ludku, Ph.D. profesorem 
Vnitřního lékařství. Návrh bude předložen rektorovi MU. 
 
Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Oftalmologie MUDr. Oldřicha 
Chrapka, Ph.D., odborného asistenta Oční kliniky LF UP a FN Olomouc. 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA. 
MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. nastoupil v roce 1994  na Oční kliniku Fakultní nemocnice v 
Olomouci jako sekundární lékař. Po složení první atestace z oftalmologie v roce 1996 se kromě 
všeobecné oftalmologie začal zabývat konzervativní i chirurgickou léčbou vitreoretinálních 
chorob. V roce 2002 složil druhou atestaci z oftalmologie. V roce 2004 ukončil MUDr. Oldřich 
Chrapek, Ph.D. postgraduální doktorské studium v oboru Oftalmologie. 
Od roku 2002 pracuje jako zástupce přednosty oční kliniky pro výuku oftalmologie. Jeho 
portfolio operací zahrnuje kompletní spektrum operací předního i zadního očního segmentu, 
včetně komplikovaných operací oční traumatologie. Své zkušenosti shrnul v desítkách 
publikací v domácích i zahraničních periodicích, za svou přednáškovou činnost získal 
opakovaně ocenění od výboru České vitreoretinální společnosti. 



V rámci vitreoretinální chirurgie přispívá k zavádění nejmodernějších a nejšetrnějších 
bezstehových technik  a to i u nejsložitějších vitreoretinálních stavů. V současné době pracuje 
jako zástupce přednosty pro výuku oftalmologie na Oční klinice Lékařské fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Je členem odborných společností, výboru České vitreoretinální 
společnosti a členem komise pro státní zkoušky bakalářského studijního oboru Optometrie 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Rhegmatogenní odchlípení sítnice a výsledky 
operačního řešení“, konaná dne 21. 11. 2017, byla členy komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku na téma „Léčba makulárního edému“. 
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 1 neplatný. 
Vědecká rada LF MU navrhuje jmenovat MUDr. Oldřicha Chrapka, Ph.D. docentem 
Oftalmologie. Návrh bude předložen rektorovi MU. 
 
3. Různé – aktuální problematika LF (děkan, proděkani): 
 
- VR schválila návrh na jmenování komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. 
MUDr. Mgr. Jiřího Pařenici, Ph.D. v oboru Vnitřní lékařství: 
Předseda hodnotící komise:  
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
Členové: 
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny 
v Brně 
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., III. interní kardiologická klinika FN Královské 
Vinohrady Praha 
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové 
prof. Alain Cohen Solal, MD, Head of the Cardiology Department Heart Failure, Rehabilitation 
and Echocardiography Unit Research Medical Unit INSERM U-942 "Heart Failure and 
Biomarkers" Université Paris VII 
 
- VR schválila návrh na jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním 
programu/oboru Vnitřní nemoci - MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D., Klinika pracovního 
lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
 
- VR schválila návrh na jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním 
programu/oboru Radiologie a zobrazovací metody - MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Klinika 
zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
 
- VR schválila návrh na jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním 
programu/oboru Neurovědy - Klára Marečková, Ph.D., M.Sc., I. neurologická klinika LF 
MU a FN u sv. Anny v Brně 
 
- VR schválila návrh na jmenování členů komise pro SZZ v bakalářském studijním oboru 
Fyzioterapie - MUDr. Miluše Jurášková, primářka, Rehabilitační oddělení FN Brno a PhDr. 
Filip Dosbaba, Rehabilitační oddělení FN Brno 
 



 
- VR schválila návrh jmenování předsedy komise pro SZZ v bakalářském studijním oboru 
Nutriční terapeut - RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D., Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU 
 
Příští zasedání VR LF MU se koná ve čtvrtek 24. 5. 2018. 
 
Plánované termíny dalších zasedání VR v roce 2018:  
27. 9. 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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