
 

 

Zápis č. 3/2019 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které 
se konalo 28. března 2019 

Spisová značka: MU-VR/65994/2019/894935/LF-4 

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 řízení ke jmenování profesorem 
v oboru Chirurgie doc. MUDr. Jána Kočiše, Ph.D., zástupce přednosty Kliniky traumatologie LF 
MU a Úrazové nemocnice v Brně a předala moderování řízení panu děkanovi. 
 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko jmenovací komise přednesl pověřený člen 
hodnoticí komise prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. 
Doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., nastoupil v roce 1986 na Chirurgické oddělení v Trenčíně jako 
sekundární lékař. Po složení druhé atestace z Chirurgie nastoupil v roce 1995 na oddělení 
Spinální jednotky do Úrazové nemocnice v Brně. Kromě všeobecné traumatologie se zabýval 
ošetřením úrazů páteře a míchy. V roce 1997 složil atestaci z Traumatologie. V roce 2004 
ukončil MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., postgraduální doktorské studium. 
Od roku 2003 pracoval jako primář Spinální jednotky. Své zkušenosti s ošetřováním pacientů s 
poraněním páteře shrnul v knižních publikacích Poranění páteře – Galén 2012. Je autorem 
nebo spoluautorem kapitol v dalších devíti knižních publikacích a učebních textech. Jeho práce 
zejména v páteřní traumatologii mají nejen republikový, ale i celoevropský dosah. Doc. MUDr. 
Kočiš, Ph.D., je plně erudovaný chirurg a traumatolog. Společně s prof. Wendschem byl u 
založení a vedení první spinální jednotky v ČR. V rámci traumatologie páteře rozvíjel zejména 
metody ošetření hrudní a bederní páteře z předního minimálně invazivního přístupu metodou 
VATS (video assisted thoracic surgery). Oceněním této práce bylo udělení ceny Jacques 
Duparc award za nejlepší poster na kongresu EFORT v Nice 2008.  
Metody ošetření krční a bederní páteře publikoval v domácích a zahraničních odborných 
časopisech. V současné době pracuje jako zástupce přednosty v Úrazové nemocnici v Brně, 
na Klinice traumatologie LF MU v Brně a jako lektor subkatedry úrazové chirurgie IPVZ v Praze. 
Je členem odborných společností, členem výboru České spondylochirurgické společnosti           
od jejího založení v roce 1999. Své vzdělání si doplnil i na četných zahraničních stážích např. 
v USA nebo Švýcarsku. V současné době je jeho zkušenost v páteřní chirurgii na takové úrovni, 
že je zván jako chirurg k ukázkovým operacím u nás i v zahraničí.  



 

Přednáška pro odbornou veřejnost s názvem „Management of Odontoid Fractures with 
Compression Screw and Anterior Transarticular Screw Fixation in Elderly Patients“, konaná dne 
7. 1. 2019, byla členy komise kladně hodnocena. 
Před Vědeckou radou prezentoval přednášku na téma „Poranění hrudní a bederní páteře“ 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. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Jána Kočiše, Ph.D., 
profesorem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 

Změna v počtu přítomných členů VR LF: 

Přítomni: 36 (dle prezenční listiny), omluveni: 9 
____ 

Zasedání VR pokračovalo habilitačním řízením v oboru Onkologie MUDr. Alexandra Popracha, 
Ph.D., odborného asistenta Kliniky komplexní onkologické péče LF MU a Masarykovým 
onkologickým ústavem v Brně. 
 
Odbornou charakteristiku uchazeče a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. 
MUDr. Pavel Šlampa, CSc. 
MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., nastoupil v roce 2009, po složení atestace z oboru Klinické 
onkologie, do doktorského studijního programu Onkologie na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity.  Od roku 2003 pracoval v Oblastní nemocnici Trutnov na interním oddělení a od roku 
2005 pracuje v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice komplexní onkologické péče, zde 
je od roku 2007 zástupcem vedoucího oddělení. V roce 2007 úspěšně absolvoval test interního 
základu v IPVZ Praha. V roce 2013 obhájil dizertační práci na téma: „Prognostické a prediktivní 
faktory u karcinomů ledviny“.   
Svůj klinický výzkum zaměřil MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., na urogenitální nádory a maligní 
melanom. Zabývá se především nejnovějšími trendy v diagnostice a léčbě pacientů s renálním 
karcinomem. Je vedoucím výzkumného programu týmu pro urogenitální nádory a dále 
vedoucím onkologického programu týmu pro nádory kůže a melanom v Masarykově 
onkologickém ústavu.  Taktéž je členem České kooperativní skupiny pro metastatický renální 
karcinom, v rámci této skupiny byly publikovány dvě studie s dosud celosvětově největšími 
počty pacientů týkající se přežití pacientů s kompletní remisí při cílené terapii a pacientů s touto 
terapií a přítomným renálním selháváním. Kromě toho spolupracuje s týmem prof. RNDr. 
Ondřeje Slabého, Ph.D. (CEITEC), společně publikovali řadu prací zkoumajících expresi 
různých mikroRNA ve vztahu k diagnostice renálního karcinomu a možnému odhadu prognózy 
přežití či predikce odpovědi na léčbu.     
MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., publikuje v impaktovaných časopisech (první autor u celkem 
8 prací, spoluautor u 32 publikací).  Některé práce, ve kterých je prvním autorem či 
spoluautorem, byly zveřejněny v prestižních zahraničních časopisech evidovaných v prvním 
kvartilu dle WoS (Q1)- např. European Urology (2016), Annals of Oncology (2012), Medical 
Laboratory Technology (2017), Urological Oncology-seminars and Original Investagations 



 

(2014) či European Journal of Cancer (2012).  V současné době má MUDr. Alexandr Poprach, 
Ph.D., souhrnný impakt faktor 103,935 a H-index 13 (dle WoS). Je recenzentem časopisu 
Klinické onkologie a BMC Cancer, taktéž je členem redakční rady Onkologické revue. V roce 
2016 získala publikace, ve které je prvním autorem, cenu České onkologické společnosti a 
stejnou získal jako spoluautor v roce 2017. Od roku 2017 předsedá Uroonkologické sekci České 
onkologické společnosti. Dále je spoluautorem Národních standardů české onkologické 
společnosti (zodpovídá za renální karcinom a zhoubný nádor močového měchýře).   
V rámci své práce se MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., systematicky věnuje i výchově studentů, 
od roku 2013 je odborným asistentem Kliniky komplexní onkologické péče (Společná pracoviště 
s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta).  Výuce studentů medicíny se věnuje 
od roku 2010, taktéž se podílí na postgraduální specializační přípravě lékařů a v současné době 
je školitelem jedné studentky doktorandského studia.  Taktéž je autorem či spoluautorem 5 
učebních textů a multimediálních pomůcek (pro podporu výuky na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity) se zaměřením na klinickou onkologii. 
MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., pracuje v organizačním výboru Brněnských onkologických dnů 
a pravidelně má vyzvané přednášky na významných regionálních konferencích. 
V průběhu posledních osmi let byl řešitelem či spoluřešitelem 4 grantových projektů. V roce 
2019 se podílel na podání žádosti o užitný vzor v rámci predikce léčby na cílenou léčbu u 
pacientů s metastatickým renálním karcinomem (miR-376b-3p).  
Před Vědeckou radou prezentoval habilitační přednášku na téma „Moderní trendy v diagnostice 
a terapii metastatického renálního karcinomu“. 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. Alexandra Popracha, 
Ph.D., docentem v oboru Onkologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 

Zasedání VR dále pokračovalo habilitačním řízením v oboru Neurologie MUDr. Yvonne 
Benešové, Ph.D., odborné asistentky Neurologické kliniky LF MU a FN Brno.  
Odbornou charakteristiku uchazečky a Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda 
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 
MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D., nastoupila v roce 1988 na Neurologickou kliniku Fakultní 
nemocnice Brno jako sekundární lékařka. Po složení první atestace z Neurologie v roce 1991 
a druhé atestace z Neurologie v roce 1994 se začala specializovat na problematiku roztroušené 
sklerózy. Stala se členkou týmu Centra pro demyelinizační onemocnění od jeho založení v roce 
1994. Zabývá se diagnostikou a léčbou této nemoci a má ve své dispenzarizaci asi 500 
pacientů. V rámci odborné činnosti byla v letech 2000-2019 hlavní zkoušející a spoluzkoušející 
řady mezinárodních klinických studií, zaměřených na léčbu roztroušené sklerózy. Pravidelně se 
aktivně účastní českých a mezinárodních kongresů, zaměřených zejména na roztroušenou 
sklerózu (ECTRIMS, ACTRIMS, ENS). Je odbornou garantkou regionální pacientské 
organizace Unie Roska Brno-město od roku 2009. Absolvovala několik zahraničních stáží, např. 
v roce 2011 na Neurologické klinice University Hospital of Basel.  



 

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje problematice výzkumu v oblasti neuroimunologie. 
Její vědecká činnost je zaměřena na imunopatogenezi roztroušené sklerózy, výzkum 
biomarkerů, zejména matrix metalloproteináz a na genetické faktory, které se podílí na rozvoji 
a progresi tohoto onemocnění. Od roku 2006 byla hlavní řešitelkou grantu IGA MZ ČR č. NR 
8832-4/2006: „Matrix metalloproteinázy v imunopatogenezi roztroušené sklerózy“, který 
úspěšně ukončila v roce 2009, hodnocení A. Dlouhodobě spolupracuje s Ústavem patologické 
fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Oddělením klinické biochemie Fakultní 
nemocnice Brno. V roce 2004 zahájila kombinovanou formu doktorandského studia na 
Lékařská fakultě Masarykovy univerzity, které ukončila disertací v roce 2009. Je autorkou 30 
publikací, Hirschův Index činí 6 (WOS). V rámci publikační činnosti také opakovaně zpracovává 
recenzní posudky rukopisů pro české a zahraniční impaktované časopisy.  
Od roku 2010 pracuje jako odborná asistentka na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Brno 
a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogická činnost zahrnuje teoretickou i 
praktickou výuku neurologie českých i zahraničních studentů ve studijním oboru Všeobecné 
lékařství a stomatologie, dále Porodní asistence, Všeobecná sestra a Záchranář. Je také 
lektorkou v rámci postgraduálního vzdělávání. Je členkou několika odborných společností: 
České neurologické společnosti, Neuroimunologické a likvorologické sekce České neurologické 
společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 
Před Vědeckou radou prezentovala habilitační přednášku na téma „Genetická predispozice a 
vybrané biomarkery u roztroušené sklerózy“. 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 36 hlasů přítomných členů VR kladných, 
0 záporných a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Yvonne Benešovou, 
Ph.D., docentkou v oboru Neurologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
 

3. Schvalování komisí - kvalifikační řízení 

Vědecké radě LF MU byly předloženy návrhy na jmenování komisí pro řízení ke jmenování 
profesorem a návrhy na jmenování habilitačních komisí. 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. Jana Chrastiny, 
Ph.D., v oboru Chirurgie ve složení: 

 
Předseda hodnoticí komise: 
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., Neurochirurgická klinika LF UP v Olomouci a FN 
Olomouc 
 
Členové: 
prof. Dr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Neurologická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc 
Professor Bertil Rydenhag, Dep of Neurosurgery Sahlgrenska University Hospital 
Gothenburg and  Dep of Neuroscience and Physiology Sahlgrenska Academy University of 
Gothenburg, Sweden  



 

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., Neurologická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc  
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc., I. chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně 

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování komise pro řízení ke 
jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Chrastiny, Ph.D., v oboru Chirurgie. 
____ 

• Jmenování členů komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Filipa Růžičky, 
Ph.D., v oboru Lékařská mikrobiologie ve složení: 

 
Předseda hodnoticí komise: 
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. 
Anny 
 
Členové: 
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. 
Anny 
prof. MVDr Alois Čížek, CSc., Ústav infekčních chorob a mikrobiologie FVL VFU Brno 
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Lékařská fakulta UP v Olomouci  
Prof. Dr. Tom Coenye, Laboratory of Pharmaceutical Microbiology, Universiteit Gent 
(Belgium)  
 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování komise pro řízení ke 
jmenování profesorem doc. MUDr. Filipa Růžičky, Ph.D., v oboru Lékařská mikrobiologie. 

____ 

• Jmenování členů komise pro habilitační řízení RNDr. Petra Vaňhary, Ph.D., v oboru 
Anatomie, histologie a embryologie ve složení: 

 
Předseda habilitační komise:   
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., Anatomický ústav LF MU 
 
Členové:    
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc., Ústav histologie a embryologie LF UP v Olomouci  
prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc., Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska 
fakulta UK  
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D., Ústav experimentální biologie PřF MU 
 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
RNDr. Petra Vaňhary, Ph.D., v oboru Anatomie, histologie a embryologie. 



 

• Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Vladimíra Kincla, Ph.D., v oboru 
Vnitřní lékařství ve složení: 

 
Předseda habilitační komise:   
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., II. interní klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně 
 
Členové:    
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc., Kardiologická ambulance, Brno  
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF Univerzity Komenského a UN Bratislava  
prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a 
VFN v Praze  
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., Fyziologický ústav LF MU a Interní kardiologická klinika 
LF MU a FN Brno 
 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Vladimíra Kincla, Ph.D., v oboru Vnitřní lékařství. 

____ 

• Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Libora Streita, Ph.D., v oboru 
Chirurgie ve složení:  

 
Předseda habilitační komise:   
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., I. chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně  
 
Členové:    
doc. MUDr. Leo Klein, CSc., Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin Chirurgické 
kliniky LF UK a FN Hradec Králové  
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na 
Bulovce  
Prof. Marzia Salgarello, Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica, Policlinico 
Agostino Gemelli, Rome, Italy  
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady 
 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Libora Streita, Ph.D., v oboru Chirurgie. 
 
 
 
• Jmenování členů komise pro habilitační řízení Mgr. MVDr. Leoše Landy, Ph.D., v oboru 

Lékařská farmakologie ve složení:  



 

 
Předseda habilitační komise:   
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., Fyziologický ústav LF MU 
  
Členové:    
prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze  
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV  
prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze  
Prof. Emília Monteiro, NOVA Medical School, Universidade NOVA de Lisboa  

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise Mgr. 
MVDr. Leoše Landy, Ph.D., v oboru Lékařská farmakologie. 

____ 

• Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Jiřího Vaníčka, Ph.D., v oboru 
Radiologie ve složení: 
 

Předseda habilitační komise:   
prof. MUDr. Antonín Krajina CSc., Radiologická klinika FN Hradec Králové 
 
Členové:    
prof. MUDr. Egon Kurča , PhD., FESO, Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta 
UK, Martin  
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, Klinika radiologie a nukleární medicíny FN 
Brno a LF MU  
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., I. neurologická klinika LF UK a UNB, Univerzitná 
nemocnica, Bratislava  
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol 
 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Jiřího Vaníčka, Ph.D., v oboru Radiologie. 

____ 

• Jmenování členů komise pro habilitační řízení PharmDr. Ondřeje Zendulky, Ph.D., v oboru 
Lékařská farmakologie ve složení: 
 

Předseda habilitační komise:   
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., Fyziologický ústav LF MU  
 
 
Členové:    



 

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., Farmakologický ústav LF MU  
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV  
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Ústav farmakologie LF UP v Olomouci a FN 
Olomouc  
Prof. Dr. Julia Carolin Stingl, Federal Institute for Drugs and Medical Devices, University 
Bonn Medical School 
 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
PharmDr. Ondřeje Zendulky, Ph.D., v oboru Lékařská farmakologie. 

 

4. Nehabilitovaní školitelé - Jmenování nehabilitovaných školitelů v doktorském studiu 
 
Vědecké radě LF MU byly předloženy návrhy na jmenování nehabilitovaných školitelů 
v doktorském studiu. Návrhy přednesla proděkanka prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., 
a vyzvala členy VR k diskusi k předkládanému materiálu: 

• Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu/oboru Lékařská 
biologie Mgr. Vladimíra Rotrekla, Ph.D., odborného asistenta Biologického ústavu LF MU, 
pro doktorandku Biologického ústavu LF MU Mgr. Hanu Hříbkovou, pro disertační téma 
„Human ES cell-derived neural rosettes: proliferation vs. differentiation“. 

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaného 
školitele v doktorském studijním programu/oboru Lékařská biologie. 

____ 

• Jmenování nehabilitované školitelky v doktorském studijním programu/oboru Neurovědy 
MUDr. Aleny Damborské, Ph.D., odborné asistentky Výzkumné skupiny Ivana Rektora 
(Středoevropský technologický institut, Centrum neurověd), pro doktoranda Psychiatrické 
kliniky LF MU a FN Brno Mgr. Jiřího Kutého, pro disertační téma „Elektrofyziologické 
koreláty psychiatrických onemocnění“. 

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaného 
školitele v doktorském studijním programu/oboru Neurovědy. 

____ 

• Jmenování nehabilitované školitelky v doktorském studijním programu/oboru Onkologie 
Mgr. Šárky Pavlové, Ph.D., odborné pracovnice Výzkumné skupiny Šárky Pospíšilové 
(Středoevropský technologický institut, Centrum molekulární medicíny) a Interní 
hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, pro doktorandku Interní 
hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno Mgr. Zuzanu Jaškovou, pro 



 

disertační téma „Strategie protinádorové léčby u nádorů s mutacemi v genech TP53 nebo 
ATM“. 

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaného 
školitele v doktorském studijním programu/oboru Onkologie. 

 

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

Vědecké radě LF MU byl předložen návrh na jmenování nehabilitovaných členů komise pro SZZ 
bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studijního oboru Fyzioterapie. 
Návrh přednesla proděkanka prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., a vyzvala členy VR  
k diskusi k předkládanému materiálu: 

• Jmenování nehabilitovaných zkoušejících pro SZZ bakalářského a navazujícího 
magisterského prezenčního studijního oboru Fyzioterapie Mgr. Aleny Havelkové, Ph.D., 
odborné asistentky Katedry fyzioterapie a RHB LF MU a Mgr. Martiny Tarasové, Ph.D., 
odborné asistentky Katedry fyzioterapie a RHB LF MU. 

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaných 
zkoušejících pro SZZ bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studijního 
oboru Fyzioterapie. 
 
 
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 února 2019. Dále seznámil VR se souhrnnou tabulkou prvoautorských publikací s IF 
absolventů doktorského studia v roce 2018. 

Závěr: Děkan poděkoval za informace a vyjádřil uspokojení nad zlepšujícím se vývojem 
publikační aktivity studentů doktorského studia. 
 
 
7. Různé 

Na závěr se děkan prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., věnoval událostem od poslední vědecké 
rady: 
 
• Děkan upozornil na probíhající sběr přihlášek v rámci přijímacího řízení do doktorských 

studijních programů a apeloval na předsedy oborových rad, aby byla vypisována kvalitní 
témata do doktorských studijních programů. V této souvislosti zmínil provázanost počtu 
absolventů na financování; schválení rozpočtu LF MU pro rok 2019 (včetně příspěvku v rámci 



 

vládního programu na navýšení počtu mediků ve výši 100 mil. Kč) a také problematiku 
studijní neúspěšnosti a související práci s kvalitními uchazeči o studium, kterou považuje za 
naprosto klíčovou. 
 

• Děkan znovu zdůraznil, že obhajoby disertačních prací musí být podloženy pracemi 
afiliovanými vůči Lékařské fakultě MU a  poukázal na Směrnici LF MU č. 1/2019, ve které 
jsou pravidla afiliace ukotvena. 

 
• Připomněl termín slavnostního předání 42 pamětních medailí Lékařské fakulty akademickým 

i neakademickým pracovníkům dne 23. 5. 2019. Zmínil i důvod počtu pamětních medailí: 42 
děkanů Lékařské fakulty, proto 42 oceněných. 

 
• Děkan též pohovořil o blížící se volbě rektora MU pro funkční období začínající dnem 1. září 

2019 a končící dnem 31. srpna 2023. 
 

• Závěrem všem poděkoval za účast a uvedl, že se těší na další spolupráci. 
 

 
Příští zasedání Vědecké rady LF MU se koná ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 12.30 hod. 
Plánované termíny zasedání VR v roce 2019:  
 
Jarní semestr akademického roku 2018/2019: 
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 28. března 2019 


