
 

Zápis č. 2/2020 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, které se konalo 27. února 2020 

Spisová značka: MU-VR/23129/2020/1099996/LF-3  

 

Přítomni: 35 (dle prezenční listiny), omluveni: 10 
 
Průběh zasedání 

1. Zahájení jednání 
 
Zasedání VR zahájil úvodním slovem děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., který přivítal 
členy vědecké rady a hosty.  
 

2. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování RNDr. Petry Bořilové Linhartové, Ph.D., 
docentkou v oboru Lékařská biologie.  

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování RNDr. Petry Bořilové 
Linhartové, Ph.D., odborné asistentky Stomatologické kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. 
Anny v Brně a odborné asistentky Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty MU, 
docentkou v oboru Lékařská biologie. 
 
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. David 
Šmajs, Ph.D. 
Uchazečka poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentovala habilitační přednášku 
na téma „Imunogenetika komplexních onemocnění ústní dutiny“. Zodpověděla dotazy a 
připomínky oponentů habilitační práce a poté ve veřejné diskusi odpověděla na doplňující 
dotazy členů VR.  
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování docentkou, ve 
kterém obdržela 34 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 1 neplatný. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat RNDr. Petru Bořilovou 
Linhartovou, Ph.D., docentkou v oboru Lékařská biologie. Návrh bude předložen rektorovi 
Masarykovy univerzity. 
____ 

3. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Vladimíra Kincla, Ph.D., docentem 
v oboru Vnitřní lékařství.  

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Vladimíra Kincla, 
Ph.D., lékaře a asistenta I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně, docentem v oboru Vnitřní lékařství. 
 
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Miroslav 
Souček, CSc. 



 

Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku na 
téma „Genetické a laboratorní markery u pacientů s ischemickou chorobou srdeční“. 
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, 3 záporné a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Vladimíra Kincla, Ph.D., 
docentem v oboru Vnitřní lékařství. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 

4. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování RNDr. Petra Vaňhary, Ph.D., docentem 
v oboru Anatomie, histologie a embryologie.  

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování RNDr. Petra Vaňhary, 
Ph.D., zástupce přednosty Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty MU, docentem               
v oboru Anatomie, histologie a embryologie. 
 
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Petr Dubový, 
CSc. 
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku na 
téma „Plasticita tkání během stresu, stárnutí a kancerogeneze“. 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 RNDr. Petra Vaňharu, Ph.D., 
docentem v oboru Anatomie, histologie a embryologie. Návrh bude předložen rektorovi 
Masarykovy univerzity. 
 

5. Nehabilitovaní školitelé - Jmenování nehabilitovaných školitelů v doktorském 
studiu 

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

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Neurovědy, 
studijním plánu Psychiatrie, Mgr. Tomáše Svěráka, Ph.D., Psychologa ve zdravotnictví na 
Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno, pro doktoranda Psychiatrické kliniky LF MU 
a Fakultní nemocnice Brno Mgr. Martina Horkého pro téma „Neurofyziologické hodnocení 
excitability kortexu pomocí neinvazivní stimulace“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat Mgr. Tomáše Svěráka, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 



 

6. Schvalování komisí – kvalifikační řízení 
 

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

 Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Jozefa Klučky, Ph.D., v oboru 
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie ve složení: 

Předseda habilitační komise: 
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny LF MU a FN Brno 

Členové:   
doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D., KARIM LF a FN Ostrava 
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., přednosta KARIM 1. LF UK Praha a VFN Praha 
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., přednosta KARIM 2. LF UK Praha a FN Motol 
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., přednosta II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny 
LF UK a OÚSA, Bratislava 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Jozefa Klučky, Ph.D., v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie.  
____ 

 Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Miloše Keřkovského, Ph.D.,                     
v oboru Radiologie ve složení: 

Předseda habilitační komise: 
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., přednosta Biofyzikálního ústavu LF MU 
 
Členové:   
prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc., přednosta Radiologické kliniky LF UP Olomouc 
doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., Klinika zobrazovacích metod LF UK Plzeň 
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., přednosta I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v 
Brně 
doc. MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Jeseniovy LF University 
Komenského Martin 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Miloše Keřkovského, Ph.D., v oboru Radiologie.  
____ 

 Jmenování členů komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Ivy Slaninové, 
Ph.D., v oboru Lékařská biologie ve složení: 

Předseda hodnoticí komise: 
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., zástupce přednosty Biologického ústavu LF MU 
 



 

Členové:   
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., Ústav lékařské biologie a genetiky, LF v Hradci 
Králové  
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci 
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR 
prof. José María Frade López, Ph.D., Instituto Cajal, Madrid – Spain 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování hodnoticí komise doc. 
MUDr. Ivy Slaninové, Ph.D., v oboru Lékařská biologie.  
____ 

 Jmenování členů komise pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Kazdy, Ph.D., v oboru 
Onkologie ve složení: 

Předseda habilitační komise: 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu, Klinika 
komplexní onkologické péče LF MU 
 
Členové:   
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., FN HK, Klinika onkologie a radioterapie, přednosta kliniky 
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., 1. LF UK, děkan fakulty, předseda Neuroonkologické sekce 
České onkologické společnosti J. E. Purkyně 
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., Ústřední vojenská nemocnice Praha, Neurochirurgická a 
neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, zástupce přednosty 
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, Východoslovenský onkologický ústav a.s., primár 
Oddelenia radiačnej onkológie, riaditeľ pre LPS  
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování habilitační komise 
MUDr. Tomáše Kazdy, Ph.D., v oboru Onkologie.  
____ 

 Jmenování členů komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Petra Koláře, 
Ph.D., v oboru Oftalmologie ve složení: 

Předseda hodnoticí komise: 
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, přednosta Dětské oční kliniky LF MU a FN Brno 
 
Členové:   
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, Oční klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní 
nemocnice Hradec Králové 
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, Oční klinika Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice 
Olomouc 
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc., Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave 
prof. Dr.-Ing. Dr. med. Sebastian Wolf, Universitätsklinik für Augenheilkunde Inselspital 
Freiburgstrasse, Bern 
 



 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování hodnoticí komise doc. 
MUDr. Petra Koláře, Ph.D., v oboru Oftalmologie.  
 

7. Nehabilitovaný člen komise pro SRZ - Jmenování nehabilitovaného člena komise 
pro SRZ 

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na jmenování nehabilitovaných 
členů komisí pro SRZ. Návrhy přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskusi                       
k předkládanému materiálu. 

V diskuzi vystoupil rektor Bareš a zdůraznil, že členy zkušebních komisí pro státní rigorózní 
zkoušky je nutné volit především z řad habilitovaných odborníků. Prof. Souček uvedl, že 
navrhovaného člena komise považuje za odborníka v oboru. Prof. Mayer doplnil, že ačkoliv 
souhlasí s rektorem Barešem, je často nutné pro nedostatek habilitovaných odborníků přistoupit 
i ke jmenování nehabilitovaných členů komisí. Poznamenal však, že se vždy jedná o odborníky 
s více atestacemi a jsou pro komisi přínosem. Děkan vyjádřil souhlas s nutností volit v první 
řadě habilitované pracovníky a uvedl, že se jedná o specifickou situaci. Poté bylo přistoupeno 
ke hlasování: 
 

 Jmenování nehabilitovaného člena komise pro SRZ v programu Všeobecné lékařství, 
oboru Všeobecné lékařství, pro předmět Vnitřní lékařství MUDr. Jaroslava Točíka, 
odborného asistenta Centra pro rozvoj klinických kompetencí Lékařské fakulty MU. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Jaroslava Točíka, 
nehabilitovaným členem komise pro SRZ. 
____ 

 Jmenování nehabilitovaného člena komise pro SRZ v programu Všeobecné lékařství, 
oboru Všeobecné lékařství, pro předmět Porodnictví a gynekologie v českém i 
anglickém jazyce MUDr. Michala Felsingera, odborného asistenta Gynekologicko-
porodnické kliniky Lékařské fakulty MU a FN Brno. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Michala Felsingera, 
nehabilitovaným členem komise pro SRZ. 
____ 

 Jmenování nehabilitované členky komise pro SRZ v programu Všeobecné lékařství, 
oboru Všeobecné lékařství, pro předmět Porodnictví a gynekologie v českém i 
anglickém jazyce MUDr. Veroniky Ťápalové, odborné asistentky Gynekologicko-
porodnické kliniky Lékařské fakulty MU a FN Brno.  

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Veroniku 
Ťápalovou, nehabilitovaným členem komise pro SRZ. 

8. Oznámení o obhajobách dizertačních 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. Upozornil na 
zvyšující se úroveň kvality publikací a vyzvedl publikace absolventky doktorského studia 
v programu Biomedicínské vědy Oriany Lo Re, Ph.D. 

Závěr: Děkan poděkoval za prezentaci i za informace. 
 

9.   Různé 
 

 Děkan uvedl, že byl seznámen s předběžnou zprávou proděkana Kašpárka k rozvoji 
vědecko-výzkumných pracovišť LF MU. Proděkan Kašpárek doplnil, že cílem zprávy je určit 
směr rozvoje homogenních celků a snaha o jejich zviditelnění. Určené vědecko-výzkumné 
skupiny by tak mohly získat více pravomocí s cílem jejich posílení a stabilizace v rámci 
daného systému řízení. Umožní to LF opět zviditelnit výsledky své vědecko-výzkumné 
činnosti. Rektor Bareš poznamenal, že se jedná o ideální příležitost k implementaci Metodiky 
2017+. Informoval členy VR o probíhajícím procesu přípravy nového strategického záměru 
MU. Uvedl také, že nárůst finančních zdrojů, které LF bude mít k dispozici, je nutné cíleně 
směřovat do výzkumu. Děkan vyjádřil podporu tomuto záměru a uvedl, že LF tak bude moci 
pokračovat v rozvoji a pracovat i na dalších projektech, které jsou ve výhledu.  
 

 Děkan Repko všem poděkoval za účast na zasedání Lékařské fakulty MU. 
 

 Závěrem děkan upozornil na nejbližší termín zasedání VR LF MU, kterým bude konání VR 
LF MU 26. března 2020, kde jsou plánovaná dvě habilitační řízení. Děkan rovněž upozornil 
členy VR na plánované zrušení zasedání VR LF MU v termínu 18. 6. 2020 a připomněl další 
termíny zasedání VR LF v roce 2020:  
23. 4. 2020, 28. 5. 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 27. února 2020 


