
 

Zápis č. 6/2020 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, které se konalo 25. června 2020 

Spisová značka: MU-VR/111345/2020/1189692/LF-3 

 

Přítomni: 34 (stav účasti členů VR LF na začátku jednání), omluveni: 11 
 
Průběh zasedání 

1. Zahájení jednání 
 
Zasedání VR zahájil úvodním slovem děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., který přivítal 
členy Vědecké rady a hosty. Děkan vyjádřil uspokojení nad tím, jak se Lékařské fakultě a 
studentům podařilo zvládnout náročné období nouzového stavu a úspěšně aplikovat nezbytné 
distanční formy výuky, které se osvědčily, a budou využívány i nadále.   

 
2. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování doc. MUDr. Ivy Slaninové, Ph.D., profesorkou  

v oboru Lékařská biologie 
 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování doc. MUDr. Ivy Slaninové,  
Ph.D., docentky Biologického ústavu a Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty MU, 
profesorkou v oboru Lékařská biologie. 
 
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. David Šmajs, 
Ph.D. 
Uchazečka poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentovala přednášku na téma 
„Přírodní látky z rostlin s potenciálem využití v terapii a diagnostice nádorů“. V průběhu 
následné veřejné rozpravy odpověděla na dotazy členů VR.  
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorkou,             
ve kterém obdržela 33 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 1 neplatný. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Ivu Slaninovou, 
Ph.D., profesorkou v oboru Lékařská biologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy 
univerzity. 
____ 

Změna v počtu přítomných členů VR LF: 
Přítomni: 35, omluveni: 10 
____ 
 

3. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Miloše Keřkovského, Ph.D., docentem 
v oboru Radiologie 

 



 

Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Miloše 
Keřkovského, Ph.D., odborného asistenta Kliniky radiologie a nukleární medicíny Lékařské 
fakulty MU, docentem v oboru Radiologie. 
 
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Vojtěch 
Mornstein, CSc. 
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku              
na téma „MR zobrazení tenzoru difuze centrálního nervového systému“. 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 35 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Miloše Keřkovského, 
Ph.D., docentem v oboru Radiologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 

Změna v počtu přítomných členů VR LF: 
Přítomni: 33, omluveni: 12 
____ 

4. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Jozefa Klučky, Ph.D., docentem 
v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie  

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Jozefa Klučky, 
Ph.D., odborného asistenta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty MU, 
docentem v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. 
 
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Roman Gál, 
Ph.D. 
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku              
na téma „Optimalizace zajištění dýchacích cest v perioperačním období“. 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 32 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 1 neplatný. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Jozefa Klučku, Ph.D., 
docentem v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Návrh bude předložen 
rektorovi Masarykovy univerzity. 
 

5. Nehabilitovaní školitelé - Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studiu 
 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování nehabilitované školitelky 
v doktorském studiu. Návrh přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskusi                                          
k předkládanému materiálu: 



 

• Jmenování nehabilitované školitelky v doktorském studijním programu Biomedicínské vědy, 
studijním plánu Biochemie a molekulární biologie, Mgr. Michaely Bosákové, Ph.D., odborné 
asistentky Biologického ústavu LF MU, pro doktoranda Biologického ústavu LF MU 
Alexandru Nită, pro téma „Non-canonical signaling of human receptor tyrosine kinases“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Michaelu Bosákovou, 
Ph.D., nehabilitovanou školitelkou. 
 

6. Schvalování komisí – kvalifikační řízení 

Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na jmenování členů komisí pro řízení 
ke jmenování profesorem a habilitační řízení. Návrhy přednesl proděkan Kala a vyzval členy 
VR k diskusi k předkládanému materiálu: 

• Jmenování členů komise pro řízení ke jmenování profesorkou doc. MUDr. Blanky 
Adamové, Ph.D., v oboru Neurologie ve složení: 

Předsedkyně hodnoticí komise: 
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., profesorka I. neurologické kliniky LF a FN u sv. Anny              
v Brně, vedoucí výzkumné skupiny Ireny Rektorové, Centrum neurověd, CEITEC MU 
 
Členové:   
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO, profesor Neurologické kliniky Univerzity Komenského              
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., docent Neurologické kliniky, Pardubické krajské nemocnice            
a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, přednostka Neurologické kliniky 3. LF Univerzity 
Karlovy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 
prof. Jiří Dvořák, MD, Senior Consultant of the Department of Neurology, Schulthess Clinic, 
Zurich, Switzerland 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování hodnoticí komise doc. 
MUDr. Blanky Adamové, Ph.D., v oboru Neurologie.  
____ 

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

Předseda habilitační komise: 
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti LF 
MU a přednosta Chirurgické kliniky LF MU a FN Brno 
 
Členové:   
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče LF MU a MOU 
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., přednosta Kliniky urológie FNsP J. A. Reimana v Prešově 



 

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., přednosta Urologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice 
Olomouc 
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D., docent Urologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice           
v Motole 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Michala Staníka, Ph.D., v oboru Chirurgie.   

 
7. Oznámení o obhajobách disertačních prací od poslední Vědecké rady LF MU – 

Prezentace průběžně doplňované přehledové tabulky 
 
Proděkan Kašpárek seznámil Vědeckou radu Lékařské fakulty MU s přehledovou tabulkou 
prvoautorských publikací s IF absolventů doktorského studia v roce 2020, připomněl, že se 
jedná o přehled publikací dodaných doktorskými studenty k obhajobě disertací od posledního 
zasedání Vědecké rady LF MU.  

Zmínil, že se počet obhájených disertačních prací od uvolnění epidemiologických opatření  
zvýšil a poukázal na kvalitní publikace v řadách úspěšných absolventů doktorského studia. 

Závěr: Děkan poděkoval za prezentaci a za předložené informace. 
 

8. Různé 
 

• Děkan Repko informoval členy VR LF o snaze maximálně vyjít vstříc zahraničním studentům, 
a to jak na úrovni urychlení splnění vízové povinnosti, tak v prodloužení distanční formy 
výuky na začátku podzimního semestru 2020.  
 

• Rektor Bareš zdůraznil význam práce studentů Lékařské fakulty, hodnotil velmi kladně jejich 
zapojení v době epidemiologických opatření a ocenil roli Lékařské fakulty MU, která byla 
jednou z nejvíce aktivních a viditelných v této náročné době. Prof. Válek doplnil, že jej 
nesmírně těší uznání role a aktivity LF MU v době epidemie, které je mu v Parlamentu ČR 
napříč politickým spektrem vyjadřováno. 

 
• Děkan Repko poděkoval za skvělé vedení celého jednání Vědecké rady proděkanovi Kalovi, 

všem poděkoval za účast a opět zdůraznil, že si nesmírně váží účasti každého člena VR LF 
na zasedáních, své poděkování za vykonanou práci i účast na jednání VR LF vyjádřil také 
členům komisí a oponentům habilitačních řízení. 

 
• Závěrem děkan Repko informoval členy VR LF o vyšším počtu kvalifikačních řízení, která 

jsou připravena k projednání na příští zasedání VR LF, které se bude konat dne 24. září 
2020 v čase od 9.30 hodin (naplánováno je projednání 5 kvalifikačních řízení), a dále 
připomněl plánované termíny zasedání VR LF v roce 2020: 22. 10. 2020 a 26. 11. 2020, 
v prosinci 2020 se zasedání VR LF nekoná a dalším termínem bude slavnostní zasedání VR 
LF v lednu 2021. 
 



 

 
 
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 25. června 2020 
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