
 

Zápis č. 8/2019 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, které se konalo 5. prosince 2019 

Spisová značka: MU-VR/206795/2019/1041483/LF-3 

Přítomni: 34 (dle prezenční listiny), omluveni: 11 
 
Průběh zasedání 
 
1. Zahájení jednání 
 
Zasedání VR zahájil úvodním slovem děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., který přivítal 
vědeckou radu v novém složení, vyjádřil poděkování všem členům VR, že jsou ochotni podílet 
se na její činnosti a předal členům VR jmenovací dekrety. Při předávání také jednotlivé členy 
VR krátce představil. 
____ 

Předání pamětní medaile Lékařské fakulty MU a dedikačního listu 

Děkan Repko informoval vědeckou radu o odstoupení MUDr. Romana Krause, MBA, z funkce 
ředitele Fakultní nemocnice Brno k 30. listopadu 2019. 
Vyjádřil dr. Krausovi poděkování za skvělou mnohaletou spolupráci FN Brno s Lékařskou 
fakultou MU a předal dr. Krausovi pamětní medaili Lékařské fakulty MU s dedikačním listem. 
 
 
2.  Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Břetislava Gála, Ph.D., docentem                     
v oboru Otorhinolaryngologie.  
 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Břetislava Gála, 
Ph.D., přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Lékařské fakulty MU a FN 
u sv. Anny v Brně, docentem v oboru Otorhinolaryngologie. 
 
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Jan Betka, 
DrSc., FCMA.  
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku na 
téma „Implantabilní sluchové systémy“. Zodpověděl dotazy a připomínky oponentů habilitační 
práce a poté ve veřejné diskusi odpověděl na doplňující dotazy členů VR.  
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentem,            
ve kterém obdržel 34 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Břetislava Gála, Ph.D., 
docentem v oboru Otorhinolaryngologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy 
univerzity. 
 
 
3. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování Mgr. MVDr. Leoše Landy, Ph.D., docentem 
v oboru Lékařská farmakologie.  



 

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování Mgr. MVDr. Leoše Landy, 
Ph.D., odborného asistenta Farmakologického ústavu Lékařské fakulty MU, docentem v oboru 
Lékařská farmakologie. 
 
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. PharmDr. Petr 
Babula, Ph.D.  
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku               
na téma „Vliv vybraných psychotropních látek na behaviorální senzitizaci k metamfetaminu            
ve zvířecích modelech“. Zodpověděl dotazy a připomínky oponentů habilitační práce a poté           
ve veřejné diskusi odpověděl na doplňující dotazy členů VR.  
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentem,             
ve kterém obdržel 27 hlasů přítomných členů VR kladných, 6 záporných a 1 neplatný. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat Mgr. MVDr. Leoše Landu, Ph.D., 
docentem v oboru Lékařská farmakologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy 
univerzity. 
 

4. Schvalování komisí – kvalifikační řízení 
 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování komise pro habilitační 
řízení v oboru Stomatologie MUDr. Patrika Prachára, Ph.D.  

Návrh přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskuzi k návrhu na jmenování habilitační 
komise ve složení: 

Předseda habilitační komise:  
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP Olomouc 

 
Členové:    
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK 
a FN Motol 
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a 
Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, SK 
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP 
Olomouc  
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., Stomatologická klinika LF v Plzni 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Patrika Prachára, Ph.D., v oboru Stomatologie. 
 
 
 
 
 



 

5. Nehabilitovaní školitelé - Jmenování nehabilitovaných školitelů v doktorském studiu 
 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na jmenování nehabilitovaných 
školitelů v doktorském studiu. Návrhy přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskusi                     
k předkládanému materiálu. 
V diskusi vystoupil rektor Bareš a upozornil na vládou schválenou Metodiku hodnocení 
výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací („M17+“) a také 
Směrnici Lékařské fakulty MU č. 1/2019, jejímž cílem je upravit a specifikovat pravidla pro 
studium v doktorských studijních programech stanovená zákonem o vysokých školách, 
studijním a zkušebním řádem MU a předpisem o studijních programech MU. Zdůraznil nutnost 
výběru kvalitních školitelů pro studium v doktorských studijních programech a společně s 
prorektorkou Pospíšilovou zmínil přípravu celouniverzitních školení pro školitele v doktorských 
studijních programech. Dále zdůraznil, že doktorské studium je nutné považovat za jednu z 
priorit fakulty a je také potřeba klást důraz na absolvování mezinárodních stáží v délce min. 1 
měsíce. Připomněl rozhodnutí Rady pro vnitřní hodnocení MU o maximální kapacitě počtu 
studentů na školitele: 5 u habilitovaného a 1 u nehabilitovaného školitele. Proděkan Kašpárek 
reagoval s tím, že vedení Lékařské fakulty MU zátěž školitelů a jejich výkon sleduje, komunikuje 
s oborovými radami, jde však o proces, který nelze s ohledem na zájmy stávajících studentů 
změnit okamžitě a je třeba počítat s pomalou dynamikou změn.  
Poté bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých jmenováních nehabilitovaných školitelů: 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Biomedicínské 
vědy, studijním plánu Biochemie a molekulární biologie, Mgr. Jana Friče, Ph.D., externího 
spolupracovníka Biologického ústavu LF MU a vedoucího výzkumníka Centra translační 
medicíny, FNUSA ICRC, pro doktorandku Biologického ústavu LF MU Mgr. Ivanu 
Andrejčinovou pro téma „Stress induced transcriptional changes in human myeloid cells 
and theirprogenitors“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Jana Friče, Ph.D., 
nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Biomedicínské 
vědy, studijním plánu Biochemie a molekulární biologie Mgr. Vladimíra Rotrekla, Ph.D., 
odborného asistenta Biologického ústavu LF MU, pro doktorandku Biologického ústavu LF 
MU Mgr. Bc. Deborah Beckerovou pro téma „Modelling the cardiac progenitor depletion 
induced heart failure in patients suffering Duchenne muscular dystrophy using human 
induced pluripotent stem cells“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Vladimíra Rotrekla, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Biomedicínské 
vědy, studijním plánu Morfologie buněk a tkání Mgr. Dáši Bohačiakové, Ph.D., odborné 
asistentky Ústavu histologie a embryologie LF MU, pro doktorandku Ústavu histologie a 



 

embryologie LF MU Mgr. Veroniku Fedorovou pro téma „Úloha mikroRNA a protein-
kódujících genů  v neurální diferenciaci lidských embryonálních kmenových buněk“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Dášu Bohačiakovou, 
Ph.D., nehabilitovanou školitelkou. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Biomedicínské 
vědy, studijním plánu Morfologie buněk a tkání Mgr. Jana Křivánka, Ph.D., odborného 
asistenta a odborného pracovníka ve výzkumu (postdoc) Ústavu histologie a embryologie 
LF MU, pro doktoranda Ústavu histologie a embryologie LF MU Mgr. Josefa Lavického pro 
téma „Understanding of tooth developmental trajectories as a novel approach for dental 
regeneration“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Jana Křivánka, Ph.D., 
nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Biomedicínské 
vědy, studijním plánu Morfologie buněk a tkání Mgr. Pavla Šimary, Ph.D., výzkumného a 
vývojového pracovníka Ústavu histologie a embryologie LF MU, pro doktoranda Ústavu 
histologie a embryologie LF MU Mgr. Viktora Lukjanova pro téma „Výroba a preklinická 
validace T-lymfocytů s chimerním antigenním receptorem (CAR)“.  

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Pavla Šimaru, Ph.D., 
nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Onkologie a 
hematologie, studijním plánu Hematologie MUDr. Daniely Žáčkové, Ph.D., odborné 
asistentky Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, pro doktorandku 
Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno MUDr. Petru Čičátkovou pro 
téma „Optimalizace léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií s využitím dat 
evidovaných v databázi INFINITY“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Danielu Žáčkovou, 
Ph.D., nehabilitovanou školitelkou. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Onkologie a 
hematologie, studijním plánu Hematologie MUDr. Ondřeje Slámy, Ph.D., odborného 
asistenta Kliniky komplexní onkologické péče LF MU a MOU a Ústavu lékařské etiky LF 
MU, pro doktoranda Kliniky komplexní onkologické péče LF MU a MOU (Masarykův 
onkologický ústav) MUDr. Róberta Mazúra pro téma „Přínos časného zahájení paliativní 
péče u hematoonkologických pacientů“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Ondřeje Slámu, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 



 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Onkologie a 
hematologie, studijním plánu Experimentální onkologie a nádorová biologie Mgr. Karly 
Plevové, Ph.D., odborné pracovnice Výzkumné skupiny Šárky Pospíšilové (CEITEC) a 
odborné asistentky Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, pro 
doktorandku Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno Mgr. Kristýnu 
Závackou pro téma „Genomický profil maligních buněk a jeho úloha ve vývoji lymfoprolifera-
tivních onemocnění“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Karlu Plevovou, Ph.D., 
nehabilitovanou školitelkou. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Vnitřní lékařství, 
studijním plánu Vnitřní nemoci MUDr. Jana Šlapáka, Ph.D., odborného asistenta Interní 
gastroenterologická kliniky LF MU a FN Brno, pro doktorandku Interní gastroenterologické 
kliniky LF MU a FN Brno MUDr. Ľubomíru Horňákovou pro téma „Význam sledování 
poruchy střevní propustnosti u pacientů s onemocněním jater“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Jana Šlapáka, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Vnitřní lékařství, 
studijním plánu Vnitřní nemoci MUDr. Radka Kroupy, Ph.D., zástupce přednosty a 
odborného asistenta Interní gastroenterologická kliniky LF MU a FN Brno, pro doktorandku 
Interní gastroenterologické kliniky LF MU a FN Brno MUDr. Hanu Maškovou pro téma 
„Prognostické faktory dlouhodobých výsledků pacientů po intenzivní péči“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Radka Kroupu, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Vnitřní lékařství, 
studijním plánu Vnitřní nemoci MUDr. Jiřího Doliny, Ph.D., přednosty Interní 
gastroenterologická kliniky LF MU a FN Brno, pro doktoranda Interní gastroenterologické 
kliniky LF MU a FN Brno MUDr. Radoslava Prušku pro téma „Multifaktoriální ovlivnění 
progrese chronické pankreatitidy“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Jiřího Dolinu, Ph.D., 
nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Vnitřní lékařství, 
studijním plánu Vnitřní nemoci MUDr. Kristiána Brata, Ph.D., přednosty Kliniky nemocí 
plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, pro doktoranda Kliniky nemocí plicních a 
tuberkulózy LF MU a FN Brno RNDr. Michala Svobodu pro téma „Konstrukce nových 
prognostických a predikčních nástrojů v pneumologii“. 



 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Kristiána Brata, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Vnitřní lékařství, 
studijním plánu Vnitřní nemoci MUDr. Martiny Doubkové, Ph.D., zástupkyně přednosty a 
odborné asistentky Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, pro 
doktorandku Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno MUDr. Mariannu 
Štefánikovou pro téma „Intersticiální plicní procesy od epidemiologie k prognóze“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Martinu Doubkovou, 
Ph.D., nehabilitovanou školitelkou. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Vnitřní lékařství, 
studijním plánu Vnitřní nemoci MUDr. Lumíra Kunovského, Ph.D., zástupce přednosty pro 
vědu a výzkum a odborného asistenta Interní gastroenterologické kliniky a odborného 
asistenta Chirurgické kliniky LF MU FN Brno pro doktorandku Interní gastroenterologická 
klinika LF MU a FN Brno MUDr. Jitku Vaculovou pro téma „Rizikové faktory maligních 
nádorů jícnu“. 
 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Lumíra 
Kunovského, Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Zobrazovací 
metody a lékařská fyzika, studijním plánu Radiologie - zobrazovací metody MUDr. Miloše 
Keřkovského, Ph.D., odborného asistenta Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a 
FN Brno, pro doktorandku Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno MUDr. 
Terezu Kopřivovou pro téma „Diferenciace ložiskových lézí mozku pomocí technik MR 
zobrazení difuze“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Miloše 
Keřkovského, Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Zobrazovací 
metody a lékařská fyzika, studijním plánu Radiologie - zobrazovací metody MUDr. Tomáše 
Andrašiny, Ph.D., odborného asistenta Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN 
Brno a Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu LF MU, pro doktoranda Kliniky radiologie 
a nukleární medicíny LF MU a FN Brno MUDr. Petera Matkulčíka pro téma „Příčiny okluze 
metalických stentů a možnosti terapie metodami intervenční radiologie“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Tomáše Andrašinu, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 



 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Chirurgie a 
reprodukční medicína, studijním plánu Chirurgie MUDr. Libora Streita, Ph.D., odborného 
asistenta Kliniky plastické a estetické chirurgie LF MU a FN u sv. Anny v Brně a Ústavu 
histologie a embryologie LF MU, pro doktoranda Kliniky plastické a estetické chirurgie LF 
MU a FN u sv. Anny v Brně MUDr. Adama Bajuse pro téma „Klinický přínos vizualizace 
cévního zásobení perforátorových laloků zobrazovacími metodami“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Libora Streita, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Neurovědy, 
studijním plánu Neurologie MUDr. Ireny Doležalové, Ph.D., odborné asistentky I. 
neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, pro doktorandku I. neurologické kliniky 
LF MU a FN u sv. Anny v Brně MUDr. Michaelu Habalovou pro téma „Ambulantní detekce 
epileptických záchvatů“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Irenu Doležalovou, 
Ph.D., nehabilitovanou školitelkou. 
 
 
6. Akreditace – Schválení přeměny bakalářského a magisterského studijního oboru 
 
Proděkanka Pokorná přivítala garanty navrhovaných studijních programů, připomněla důvody, 
které vedly k navrhovaným změnám a otevřela veřejnou rozpravu k jednotlivým přeměnám: 

 Přeměna bakalářského studijního oboru Porodní asistentka na studijní program 
Porodní asistence (forma prezenční, jazyk český) 

VR k návrhu přeměny nevznesla žádné připomínky.  

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny 
bakalářského studijního oboru Porodní asistentka na studijní program Porodní asistence (forma 
prezenční, jazyk český) předložený dne 5. 12. 2019 děkanem Lékařské fakulty prof. MUDr. 
Martin Repkem, Ph.D., s navrhovaným garantem studijního programu PhDr. Radkou 
Wilhelmovou, Ph.D. 
Návrh bude postoupen Ministerstvu zdravotnictví ČR. 
____ 

 Přeměna bakalářského studijního oboru Radiologický asistent na studijní program 
Radiologická asistence (forma prezenční, jazyk český) 

VR k návrhu přeměny nevznesla žádné připomínky.  

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny 
bakalářského studijního oboru Radiologický asistent na studijní program Radiologická asistence 
(forma prezenční, jazyk český) předložený dne 5. 12. 2019 děkanem Lékařské fakulty prof. 



 

MUDr. Martin Repkem, Ph.D., s navrhovaným garantem studijního programu doc. MUDr. 
Markem Mechlem, Ph.D., MBA. 
Návrh bude postoupen Ministerstvu zdravotnictví ČR. 
____ 

 Přeměna bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra na studijní program 
Všeobecné ošetřovatelství (forma prezenční, jazyk český) 

VR k návrhu přeměny nevznesla žádné připomínky.  

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny 
bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra na studijní program Všeobecné 
ošetřovatelství (forma prezenční, jazyk český) předložený dne 5. 12. 2019 děkanem Lékařské 
fakulty prof. MUDr. Martin Repkem, Ph.D., s navrhovaným garantem studijního programu PhDr. 
Natálií Beharkovou, Ph.D. 
Návrh bude postoupen Ministerstvu zdravotnictví ČR.   
____ 

 Přeměna magisterského studijního oboru Nutriční specialista na studijní program 
Výživa dospělých a dětí (forma prezenční, jazyk český) 

VR k návrhu přeměny nevznesla žádné připomínky.  

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu 
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny 
magisterského studijního oboru Nutriční specialista na studijní program Výživa dospělých a dětí 
(forma prezenční, jazyk český) předložený dne 5. 12. 2019 děkanem Lékařské fakulty prof. 
MUDr. Martin Repkem, Ph.D., s navrhovaným garantem studijního programu prof. MUDr. Bc. 
Zuzanou Derflerovou Brázdovou, DrSc. 
Návrh bude postoupen Ministerstvu zdravotnictví ČR. 
 
 
7. Jmenování nehabilitovaných členů komise pro SZZ 
 
Proděkanka Pokorná uvedla důvody nutné k obměně a rozšíření zkušebních komisí pro státní 
závěrečné zkoušky jednotlivých programů/oborů a vyzvala členy VR k diskusi k předkládanému 
materiálu: 

 Jmenování nehabilitovaných členů komise pro SZZ navazujícího magisterského 
studijního programu „Intenzivní péče“ 

Navrhovaní: 
Mgr. Jana Flajšingrová – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
MUDr. Otto Hlinomaz, CSc. – I. Interní kardioangiologická klinika FN USA 
Mgr. Edita Pešáková – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
PhDr. Simona Saibertová – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
PhDr. Olga Suková – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 



 

Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. Jiřina Večeřová – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. Marie Zítková Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence  
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaných členů 
komise pro SZZ navazujícího magisterského studijního programu Intenzivní péče. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaných členů komise pro SZZ bakalářského studijního 
programu „Zdravotnické záchranářství“: 

Navrhovaní: 
Mgr. Liana Greiffeneggová – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. Terézia Knejzlíková – Ústav psychologie a psychosomatiky 
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno 
Mgr. Michal Pospíšil – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
PhDr. Bc. Radek Přecechtěl, DiS. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN 
Brno 
MUDr. Martin Slezák – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno 
Mgr. Lenka Veselá – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
MUDr. Jitka Zemanová – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaných členů 
komise pro SZZ bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství. 

____ 

 Jmenování nehabilitovaných členů komise pro komise pro SZZ bakalářského 
studijního oboru „Všeobecná sestra“: 

 
Navrhovaní: 
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
MUDr. Katarína Bieláková – Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno 
Mgr. Darja Hrabánková – Navrátilová – I. interní klinika – klinika hematologie, 1. lékařská 
fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Mgr. Pavel Kůřil – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
PhDr. Simona Saibertová – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. Dana Soldánová – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
PhDr. Zdeňka Surá – Chirurgická klinika FN Brno 
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. Marie Zítková Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaných členů 
komise pro SZZ bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra. 



 

____ 

 Jmenování nehabilitovaných členů komise pro SZZ bakalářského studijního oboru 
„Porodní asistentka“: 
 

Navrhovaní: 
MUDr. Radan Doubek – Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno 
Mgr. Hana Jahnová – Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno 
PhDr. Miloslava Kameníková – Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno 
Mgr. Pavla Opálková – Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno 
PhDr. Marie Švábová, MBA – Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno 
Mgr. Lenka Veselá – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Mgr. Stanislava Zmeškalová – Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaných členů 
komise pro SZZ bakalářského studijního oboru Porodní asistentka. 

____ 

 
 Jmenování nehabilitovaných členů komise pro SRZ programu: Všeobecné lékařství, 

oboru: Všeobecné lékařství pro předmět: Chirurgie 
 

Navrhovaní:  
MUDr. Libor Streit, Ph.D.  - Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA 
MUDr. Michal Reška, Ph.D. - I. Chirurgická klinika FNUSA 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování nehabilitovaných členů 
komise pro SRZ programu: Všeobecné lékařství, oboru: Všeobecné lékařství pro předmět: 
Chirurgie. 
 
8. Oznámení o obhajobách dizertačních prací od poslední Vědecké rady LF MU – 
Prezentace průběžně doplňované přehledové tabulky 
 
Proděkan Kašpárek 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 poslední 
Vědecké rady LF MU. 

V následné diskuzi upozornil rektor Bareš, že pro dosažení cíle, kterým je zvyšování úrovně 
kvality doktorského studia, budou koeficienty Q1 a Q2 motivačními složkami, tak aby se 
hodnocení publikací přesunulo co nejdříve právě do žádoucích kategorií Q1 a Q2. Úroveň 
kvality publikací tak bude mít konotace ekonomické, a to ne malé.  

Dále přednostka Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Bc. Zuzana 
Derflerová Brázdová, DrSc., upozornila, že dle jejího názoru je u absolventů doktorského 



 

studijního programu/oboru Sociální lékařství chybně evidován jako školicí pracoviště Ústav 
ochrany a podpory zdraví.  

Reagoval proděkan Kašpárek, který připomněl historii zařazení doktorandů končícího 
programu/oboru Sociální lékařství, jejichž školícím pracovištěm byl původně Ústav sociálního 
lékařství, který ke dni 31. 5. 2014 zanikl, a proto jsou nyní vedeni pod nástupnickým Ústavem 
ochrany a podpory zdraví. 

Závěr: Děkan poděkoval za prezentaci i za poskytnuté informace a sdělil, že kvalita a úspěšnost 
v programech post-graduálního studia patří mezi strategické priority Lékařské fakulty MU,         
na kterých se shodlo vedení Lékařské fakulty MU. 
 
9. Různé 

 
 Děkan Repko se ještě vrátil k informaci o povinnosti doktorandů absolvovat zahraniční stáž 

ve všech doktorských studijních programech, která vyplývá z legislativních norem platných 
od r. 2016 a uvedl, že vedení Lékařské fakulty MU vnímá zahraniční stáže jako standardní a 
prospěšnou součást doktorského studia. 

 
 Děkan Repko všem poděkoval za účast a opět zdůraznil, že si nesmírně váží ochoty členů 

VR Lékařské fakulty MU podílet se na činnosti vědecké rady, rovněž poděkoval za 
vykonanou práci i účast na jednání VR Lékařské fakulty MU členům kvalifikačních komisí a 
hostům. 

 
 Závěrem upozornil na nejbližší termín zasedání VR Lékařské fakulty MU, kterým bude 

konání slavnostní VR Lékařské fakulty MU v Hotelu International 23. ledna 2020, a také sdělil 
další termíny zasedání VR Lékařské fakulty MU v roce 2020: 27. 2. 2020, 26. 3. 2020,                     
23. 4. 2020, 28. 5. 2020, 18. 6. 2020, červenec/srpen 2020 se VR LF nekoná, 24. 9. 2020, 
22. 10. 2020, 26. 11. 2020, prosinec 2020 se VR LF nekoná. 

 
 
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., v. r. 
                     děkan 
 
 
Zpracovali: Navrátil, Wolfová, Jobeková 
Schválili: Martin Repko, děkan, Zdeněk Kala, proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické 
záležitosti 
 
V Brně dne 5. prosince 2019 


