
 

 

Zápis č. 2/2019 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které 
se konalo 21. února 2019 

Spisová značka: MU-VR/16714/2019/845233/LF-3 

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 Chirurgie doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D., proděkana pro anglické studium a 
internacionalizaci Lékařské fakulty MU, a předala moderování řízení panu děkanovi. 
 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko jmenovací komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Zdeněk Kala, CSc. 
Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., absolvoval na LF MU a nastoupil v roce 1992 na Ortopedickou 
kliniku LF MU a FN Brno jako sekundární lékař. Postupně složil roku 1995 první atestaci                
z ortopedie a v roce 2000 druhou atestaci z ortopedie. V roce 2005 ukončil docent Repko 
postgraduální doktorské studium a v roce 2009 habilitoval na LF MU. Postgraduálně byl v roce 
2007 edukován při studijním pobytu na WUSTL, Orthopaedic Dpt., Spine Center, St. Louis, 
USA. Od roku 2009 pracoval jako primář Ortopedické kliniky a od roku 2012 je jejím přednostou.  
Od roku 2017 je dále i koordinátorem Spondylochirurgického centra FN Brno. Od roku 2018 je 
proděkanem pro anglické studium a internacionalizaci Lékařské fakulty MU. 
Ve své odborné praxi se věnuje především spondylochirurgii se speciálním zaměřením na léčbu 
deformit páteře. Je vyhledávaným operatérem zvaným i na zahraniční pracoviště k řešení 
závažných skoliotických deformit páteře. Je pravidelným školitelem v postgraduálním 
vzdělávání odborníků ve spondylochirurgii na četných zahraničních univerzitách a klinikách. 
Docent Repko je spoluzakladatelem a koordinátorem Univerzitního centra pro výzkum a léčbu 
skolióz a deformit páteře. Podílí se na vývoji inovativních páteřních instrumentárií.  
Docent Repko je místopředsedou výkonného výboru České společnosti pro ortopedii a 
traumatologii pohybového aparátu a členem výkonných výborů České spondylochirurgické 
společnosti a Scoliosis Research Society (Worldwide Conferences Committee a Global 
Outreach Committee). Působil jako národní delegát při EuSSAB (European Spine Societes 
Advisory Board) a nyní je národním delegátem pro EFORT (The European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and Traumatology). Docent Repko byl lokálním 
hostitelem, organizátorem a předsedajícím mnohých národních a mezinárodních odborných 
konferencí.  



 

Ve své publikační aktivitě je autorem či spoluautorem 65 recenzovaných publikací,                                    
1 samostatné monografie a 12 kapitol v odborných knihách. Je řešitelem či spoluřešitelem                    
5 grantových projektů, především zaměřených na problematiku deformit páteře. Jeho citační 
ohlas celkem zahrnuje 142 citací.  
V pedagogické praxi je pravidelným vyučujícím v pregraduální i postgraduální výuce od roku 
2001. Je členem zkušebních komisí státní rigorózní zkoušky v oboru chirurgie v českém i 
anglickém studijním programu LF MU. Je odborným garantem pro výuku Ortopedie a 
rehabilitace. Působí v akreditační komisi nástavbového oboru Spondylochirurgie a působil                   
i v akreditační komisi pro obor specializovaného vzdělávání v oboru Ortopedie a traumatologie. 
Přednesl 475 odborných přednášek, z čehož 204 bylo v kategorii invited lecture a faculty, a to 
převážně v zahraničí.  
Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Komplexní neuromuskulární deformity páteře a 
pánve/Complex Neuromuscular Spinal and Pelvic Deformities“, konaná dne 7. 12. 2018, byla 
členy komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval přednášku na téma „Idiopatická skolióza“ a po veřejné 
diskusi, při níž odpověděl na dotazy členů VR, obdržel v neveřejném hlasování 35 hlasů členů 
VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných (doc. Repko je zároveň členem VR, proto byl pro toto 
hlasování počet přítomných hlasujících členů VR 35). 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Martina Repka, 
Ph.D., profesorem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 

Zasedání VR pokračovalo habilitačním řízením v oboru Gynekologie a porodnictví MUDr. Víta 
Weinbergera, Ph.D., odborného asistenta Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno. 
 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA. 
MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., nastoupil v roce 2003  na Gynekologicko-porodnickou kliniku 
Fakultní nemocnice Brno jako sekundární lékař. Po složení atestace z oboru Gynekologie a 
porodnictví v roce 2008 se začal zabývat problematikou onkogynekologie. V roce 2009 se 
přihlásil do vzdělávacího programu k nástavbové onkogynekologické atestaci, kterou úspěšně 
složil v roce 2013. Od roku 2009 působil jako odborný asistent na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity. V roce 2015 ukončil MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., postgraduální doktorské studium. 
V roce 2017 nastoupil do funkce primáře Gynekologicko-porodnické kliniky. Jeho portfolio 
operací zahrnuje kompletní spektrum porodnických, gynekologických a zvláště radikálních 
onkogynekologických operací jak z klasického otevřeného přístupu, tak laparoskopicky. 
Dlouhodobě se věnuje problematice expertního onkogynekologického ultrazvuku, kterou 
přednáší jako vyzvaný řečník na národních i mezinárodních workshopech i konferencích.  
Je autorem i spoluautorem více jak 45 recenzovaných publikací, 25 vyzvaných přednášek na 
významných národních i mezinárodních konferencích. Je členem republikového výboru 
odborné společnosti pro ultrazvukovou diagnostiku v gynekologii a porodnictví. Dále je členem 
republikového výboru společnosti pro onkogynekologii a aktivním členem onkogynekologické 
výzkumné skupiny zemí střední a východní Evropy (CEEGOG, Central and Eastern European 
Gynecologic Oncology Group), v rámci které je hlavním řešitelem či spoluřešitelem několika 
úspěšných vědeckých projektů. 



 

K jeho vysoké odborné a vědecké úrovni přispělo i to, že absolvoval celkem 3 delší odborné 
stáže mimo Onkogynekologické centrum FN Brno (2012 Onkogyneklogické centrum VFN                     
a 1. LF UK; 2015 Onkogynekologické centrum, Department of Gynecology, Leuven, Belgium). 
V letech 2017–2018 více než půl roku aktivně působil na zahraniční stáži v jednom z nejlepších 
světových onkogynekologických center (Northern Gynaecological Oncology Specialist Centre) 
v Queen Elizabeth Hospital v Gateshead ve Velké Británii, kde se zdokonalil zejména v radikální 
onkogynekologické operativě. 
V současné době pracuje jako primář Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno. 
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku na téma „Význam ultrazvuku a nových 
biomarkerů v primární diagnostice, stagingu, diagnostice pooperačních komplikací                                   
a dispenzarizaci v onkogynekologii“. 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 36 hlasů přítomných členů VR kladných, 
0 záporných a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  MU navrhuje jmenovat MUDr. Víta Weinbergera, Ph.D., 
docentem v oboru Gynekologie a porodnictví. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy 
univerzity. 
____ 

Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Patologická fyziologie RNDr. 
Michala Masaříka, Ph.D., odborného asistenta Ústavu patologické fyziologie a Fyziologického 
ústavu LF MU.  
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesla její předsedkyně 
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. 
RNDr. Michal Masařík, Ph.D., nastoupil po svém magisterském studiu na Biofyzikální ústav 
AVČR, kde vypracoval svou disertační práci v oboru Molekulární biologie a genetika na PřF 
MU. Odborně se nejprve věnoval novým biofyzikálním přístupům v detekci biomolekul a později 
své odborné zaměření směroval na nádorovou biologii, v poslední době především                                
na problematiku rezistence vůči léčbě a dále na testování nových léčiv a jejich nanonosičů. 
Hlavními metodologickými přístupy se staly analýza buněčné smrti, genová exprese a práce                    
s buněčnými liniemi. Nejčastěji studované nádory zahrnují karcinom prostaty, karcinom prsu a 
spinocelulární karcinomy hlavy a krku. 
Od roku 2007 působí na Ústavu patologické fyziologie LF MU jako odborný asistent, kde se 
aktivně zapojuje do výuky a také supervize studentů. Dr. Masařík byl/je vedoucím 6 doktorských 
disertačních prací, ze kterých už dvě práce byly úspěšně obhájeny.  
Podle Web of Science (únor 2019) je dr. Masařík autorem nebo spoluautorem 153 publikačních 
záznamů, které jsou citovány 2351krát. Jeho současný h-index je 28. Z uvedeného počtu 
publikačních záznamů je 102 vědeckých článků a 2 kapitoly v knihách. 93 publikačních 
záznamů je z oblasti onkologie. Rovněž se podílí či podílel na řešení 9 projektů, z toho na sedmi 
z nich je jako zodpovědný hlavní řešitel na Masarykově univerzitě. V současnosti řeší                          
Dr. Masařík 3 projekty na LF MU, které byly udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR (2) a 
Grantovou agenturou ČR (1). 
Je členem odborných společností (EACR a ACS) a redakčních rad odborných časopisů. 



 

Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku na téma „Nové pohledy na patogenezi 
karcinomu prostaty“. 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 30 hlasů přítomných členů VR kladných, 
4 záporné a 2 neplatné. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty  MU navrhuje jmenovat RNDr. Michala Masaříka, Ph.D., 
docentem v oboru Patologická fyziologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy 
univerzity. 
 

3. Schvalování komisí - kvalifikační řízení 

Vědecké radě LF MU byl předložen návrh na jmenování komise pro řízení ke jmenování 
profesorem a návrh na jmenování habilitační komise. 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. Luďka 
Poura, Ph.D., v oboru Onkologie, ve složení: 
 
Předseda hodnoticí komise:  
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Klinika komplexní onkologické péče LF MU a 
Masarykův onkologický ústav v Brně. 
Členové: 
prof. Heinz Ludwig, Director of the Wilhelminen Cancer Research Institute, Center for 
Oncology and Hematology, Wilhelminenspital (Vienna, Austria), 
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika LF 
MU a FN Brno, 
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice 
Olomouc, 
prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, IV. interní hematologická klinika, Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. 

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování komise pro řízení ke 
jmenování profesorem doc. MUDr. Luďka Poura, Ph.D., v oboru Onkologie. 
_____ 
 

• Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Jaromíra Gumulce, Ph.D.,  v oboru 
Patologická fyziologie, ve složení: 
 
Předseda habilitační komise: 
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 
Členové: 
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, Fakultní nemocnice Ostrava, 
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. 



 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Jaromíra Gumulce, Ph.D.,  v oboru Patologická fyziologie. 

 

4. Oborové komise / Oborové rady - Jmenování nového člena oborové komise / oborové 
rady 

Vědecké radě LF MU byl předložen návrh na jmenování nového člena Oborové rady 
Gynekologie a porodnictví a dále návrh na jmenování nového člena Oborové komise 
Gynekologie a porodnictví v rámci nově akreditovaného studijního programu Chirurgie a 
reprodukční medicína. Návrhy přednesla proděkanka prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, 
Ph.D., a vyzvala členy VR k diskuzi k jednotlivým návrhům:  
 

• Jmenování nového člena Oborové rady Gynekologie a porodnictví MUDr. Víta 
Weinbergera, odborného asistenta Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno. 

Závěr: VR schválila návrh na jmenování nového člena Oborové rady Gynekologie a porodnictví 
MUDr. Víta Weinbergera, odborného asistenta Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN 
Brno. 
_____ 

• Jmenování nového člena Oborové komise Gynekologie a porodnictví v rámci nově 
akreditovaného studijního programu Chirurgie a reprodukční medicína MUDr. Víta 
Weinbergera, odborného asistenta Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno. 

Závěr: VR schválila návrh na jmenování nového člena Oborové komise Gynekologie a 
porodnictví v rámci nově akreditovaného studijního programu Chirurgie a reprodukční medicína 
MUDr. Víta Weinbergera, odborného asistenta Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN 
Brno. 

 

5. Nehabilitovaní členové komise – Jmenování nehabilitovaných členů komise pro SRZ 

Vědecké radě LF MU byl předložen návrh na jmenování nehabilitovaného člena komise pro 
SRZ pro program Všeobecné lékařství, obor Všeobecné lékařství, předmět Vnitřní lékařství. 
Návrh přednesla proděkanka prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., a vyzvala členy VR  
k diskusi k předkládanému materiálu: 

• Jmenování nehabilitovaného člena komise pro SRZ pro program Všeobecné lékařství, 
obor Všeobecné lékařství, předmět Vnitřní lékařství MUDr. Blanky Fischerové, Ph.D., 
odborné asistentky I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice u 
svaté Anny v Brně. 

Závěr: VR schválila návrh na jmenování nehabilitovaného člena komise pro SRZ pro program 
Všeobecné lékařství, obor Všeobecné lékařství, předmět Vnitřní lékařství MUDr. Blanky 
Fischerové, Ph.D., odborné asistentky I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a Fakultní 
nemocnice u svaté Anny v Brně. 

 



 

 

 

6. 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 2019, 
připomněl, že se jedná o přehled publikací dodaných doktorskými studenty k obhajobě disertací 
od 24. 1. 2019. 

 
7. Různé 

Na závěr se děkan prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., věnoval událostem od poslední vědecké 
rady: 

• Zmínil jednání děkanů u ministra zdravotnictví, kterého se zúčastnil a kde se mj. 
diskutovalo o navýšení kapacit lékařských fakult i problematice fakultních nemocnic. 
V této souvislosti vyzvedl jednotu Asociace děkanů lékařských fakult ČR.  

• Děkan poblahopřál proděkance pro nelékařské studijní programy a informační 
technologie Lékařské fakulty doc. PhDr. Andree Pokorné, Ph.D., k její úspěšné 
obhajobě v řízení ke jmenování profesorem v oboru Ošetřovatelství na Zdravotně 
sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

• Připomněl termín slavnostního předání 42 pamětních medailí Lékařské fakulty, které 
budou oceněným předány dne 23. 5. 2019 v souvislosti s oslavami 100. výročí založení 
Masarykovy univerzity. 

 
Příští zasedání Vědecké rady LF MU se koná ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 12.30 hod. 
Plánované termíny zasedání VR v roce 2019:  
 
Jarní semestr akademického roku 2018/2019: 
25. 4. 2019, 23. 5. 2019, 6. 6. 2019  
 
Podzimní semestr akademického roku 2019/2020: 
26. 9. 2019, 17. 10. 2019, 14. 11. 2019, 5. 12. 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 21. února 2019 


