
 

Zápis č. 1/2020 ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, které se konalo 23. ledna 2020 

Spisová značka: MU-VR/229/2020/1076495/LF-5 

Přítomni: 38 (stav účasti členů VR LF na začátku jednání), omluveni: 7 
 
Průběh zasedání 

1. Zahájení jednání 
 
Zasedání VR zahájil úvodním slovem děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., který přivítal 
vědeckou radu, zvlášť uvítal členy Vědecké rady, kteří se nemohli zúčastnit prosincového 
zasedání Vědecké rady, vyjádřil poděkování, že jsou ochotni podílet se na činnosti Vědecké 
rady Lékařské fakulty MU a předal jim dodatečně jmenovací dekrety. Při předávání také 
jednotlivé členy VR krátce představil. 
 

2. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování doc. RNDr. Moniky Pávkové Goldbergové, 
Ph.D., profesorkou v oboru Patologická fyziologie. 

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování doc. RNDr. Moniky 
Pávkové Goldbergové, Ph.D., zástupkyně přednosty Ústavu patologické fyziologie Lékařské 
fakulty MU, profesorkou v oboru Patologická fyziologie. 
 
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Marie 
Nováková, Ph.D.  
Uchazečka poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentovala přednášku na téma 
„Interakce biomateriál vs. hostitel jako aktuální patofyziologický fenomén“. 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 36 hlasů přítomných členů VR kladných, 1 záporný a 1 neplatný. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat doc. RNDr. Moniku Pávkovou 
Goldbergovou, Ph.D., profesorkou v oboru Patologická fyziologie. Návrh bude předložen 
rektorovi Masarykovy univerzity. 
____ 
Změna v počtu přítomných členů VR LF: 
Přítomni: 39, omluveni: 6 
____ 

3. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování doc. MUDr. Hany Jedličkové, Ph.D., 
profesorkou v oboru Dermatovenerologie. 

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování doc. MUDr. Hany 
Jedličkové, Ph.D., lékařky Dermatovenerologického oddělení FN Brno, profesorkou v oboru 
Dermatovenerologie. 



 

 
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Jiří Štork, 
CSc.  
Uchazečka poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentovala přednášku na téma 
„Autoimunitní bulózní dermatózy“. 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 39 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Hanu Jedličkovou, 
Ph.D., profesorkou v oboru Dermatovenerologie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy 
univerzity. 
____ 
Změna v počtu přítomných členů VR LF: 
Přítomni: 40, omluveni: 5 
____ 

4. Kvalifikační řízení - Návrh na jmenování MUDr. Libora Streita, Ph.D., docentem 
v oboru Chirurgie.  

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování MUDr. Libora Streita, 
Ph.D., zástupce přednosty Kliniky plastické a estetické chirurgie Lékařské fakulty MU a FN u 
sv. Anny v Brně, docentem v oboru Chirurgie. 
 
Návrh přednesl předseda habilitační komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Ivan Čapov, 
CSc.  
Uchazeč poté členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval habilitační přednášku               
na téma „Přenos autologní tukové tkáně v plastické a rekonstrukční chirurgii prsu“. 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 40 hlasů přítomných členů VR kladných, 0 záporných a 0 neplatných. 
 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhuje jmenovat MUDr. Libora Streita, Ph.D., 
docentem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 
 

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: 

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Onkologie a 
hematologie, studijním plánu Solidní nádory, MUDr. Petera Múdreho, Ph.D., odborného 
asistenta Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno, pro doktoranda MUDr. Ondřeje 



 

Rohledera pro téma „Metotrexát - pozdní následky léčby (neurotoxicita a postižení 
kognitivních funkcí)“. 

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

 Jmenování nehabilitovaného školitele v doktorském studijním programu Onkologie a 
hematologie, studijním plánu Solidní nádory, MUDr. Petera Grella, Ph.D., odborného 
asistenta Kliniky komplexní onkologické péče LF MU a Masarykova onkologického ústavu, 
pro doktorandku MUDr. Simonu Bořilovou pro téma „Imunoprofilování jako nástroj predikce 
účinnosti terapie checkpoint inhibitory u pacientů se solidními tumory“. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Petera Grella, 
Ph.D., nehabilitovaným školitelem. 
 

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

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byl předložen návrh na jmenování nehabilitovaného člena 
komise pro SRZ. Návrh přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskusi k předkládanému 
materiálu: 

 Jmenování nehabilitované členky komise pro SRZ v programu Všeobecné lékařství, oboru 
Všeobecné lékařství, pro předmět Vnitřní lékařství MUDr. Hany Svačinové, Ph.D., odborné 
asistentky Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Lékařské fakulty MU a FN u sv. 
Anny v Brně. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh jmenovat MUDr. Hanu Svačinovou, 
Ph.D., nehabilitovanou členkou komise pro SRZ. 
 

7. Nehabilitovaný člen komise pro SZZ - Jmenování nehabilitovaných členů komise 
pro SZZ 

 
Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na jmenování nehabilitovaných 
členů komisí pro SZZ. Návrhy přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR k diskusi k 
předkládaným materiálům: 

 Jmenování nehabilitovaných členů komise pro SZZ bakalářského studijního 
programu Fyzioterapie: 
 
 
Navrhovaní: 

MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D., Klinika úrazové chirurgie 

MUDr. Milan Krtička, Ph.D., Klinika úrazové chirurgie 

MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 



 

MUDr. Eva Drápelová, Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

MUDr. Jan Kocanda, Ortopedická klinika 

Mgr: Alena Havelková, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Leona Mifková, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Martina Tarasová, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Veronika Mrkvicová, Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Alena Sedláková, Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

MUDr. Miluše Jurášková, Rehabilitační oddělení FN Brno 

PhDr. Filip Dosbaba, Rehabilitační oddělení FN Brno 

Mgr. Dagmar Janů, Rehabilitační oddělení FN Brno 

 

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

____ 

 

 Jmenování nehabilitovaných členů komise pro SZZ navazujícího magisterského 
programu Fyzioterapie: 

Navrhovaní: 

MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

MUDr. Marcela Nováková, Doléčovací a rehabilitační oddělení 

Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Simona Šrubařová, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Leona Mífková, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Veronika Mrkvicová, Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Alena Sedláková, Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

Mgr. Silvie Zendulková, Katedra fyzioterapie a rehabilitace 

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování uvedených 
nehabilitovaných členů komise pro SZZ navazujícího magisterského programu Fyzioterapie. 

 

8. Nehabilitovaný předseda komise pro SZZ - Schválení nehabilitovaného předsedy 
komise pro SZZ 

 



 

Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na schválení jmenování 
nehabilitovaných předsedů komisí pro SZZ. Návrhy přednesl proděkan Kala a vyzval členy VR 
k diskusi k předkládaným materiálům: 

 Jmenování nehabilitovaného předsedy komise pro SZZ bakalářského studijního 
programu Nutriční terapie RNDr. Ondřeje Zvěřiny, Ph.D., odborného asistenta Ústavu 
ochrany a podpory zdraví LF MU. 

 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování RNDr. Ondřeje 
Zvěřiny, Ph.D., nehabilitovaným předsedou komise pro SZZ bakalářského studijního programu 
Nutriční terapie. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 

____ 

 Jmenování nehabilitované předsedkyně komise pro SZZ bakalářského studijního 
programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví MUDr. Zdeňky Čermákové, Ph.D., 
přednostky Katedry laboratorních metod LF MU. 

 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování MUDr. Zdeňky 
Čermákové, Ph.D., nehabilitovanou předsedkyní komise pro SZZ bakalářského studijního 
programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy 
univerzity. 

____ 

 Jmenování nehabilitovaného předsedy komise pro SZZ bakalářského studijního 
programu Dentální hygiena Mgr. Bc. Petra Svobody, Ph.D., odborného asistenta 
Stomatologické kliniky LF MU a FN u svaté Anny v Brně. 

 
Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování Mgr. Bc. Petra 
Svobody, Ph.D., nehabilitovaným předsedou komise pro SZZ bakalářského studijního 
programu Dentální hygiena. Návrh bude předložen rektorovi Masarykovy univerzity. 

 

9. Garanti studijních programů - Změna garantů studijních programů / Změna 
předsedy OR 

 

Vědecké radě Lékařské fakulty MU byly předloženy návrhy na schválení jmenování garantů 
studijních programů a návrh na změnu předsedy OR. Návrhy přednesl proděkan Kala a vyzval 
členy VR k diskusi k předkládaným materiálům: 

 Jmenování garanta bakalářského studijního programu Ortoptika Mgr. Petra Veselého, 
DiS., Ph.D., odborného asistenta Katedry optometrie a ortoptiky LF MU. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování Mgr. Petra Veselého, 
DiS., Ph.D., garantem bakalářského studijního programu Ortoptika. 



 

____ 

 Jmenování garanta bakalářského studijního programu Optika a optometrie doc. Mgr. 
Pavla Beneše, Ph.D., přednosty Katedry optometrie a ortoptiky LF MU. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování doc. Mgr. Pavla 
Beneše, Ph.D., garantem bakalářského studijního programu Optika a optometrie. 

____ 

 Jmenování garanta navazujícího magisterského studijního programu Optometrie doc. 
Mgr. Pavla Beneše, Ph.D., přednosty Katedry optometrie a ortoptiky LF MU. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování doc. Mgr. Pavla 
Beneše, Ph.D., garantem navazujícího magisterského studijního programu Optometrie. 

____ 

 Jmenování garanta doktorských studijních programů Pediatrie a Paediatrics a zároveň 
předsedy oborové rady doktorských studijních programů Pediatrie a Paediatrics doc. 
MUDr. Jana Blatného, Ph.D., primáře Oddělení dětské hematologie FN Brno a 
odborného asistenta Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno. 

Závěr: Vědecká rada Lékařské fakulty MU schválila návrh na jmenování doc. MUDr. Jana 
Blatného, Ph.D., garantem doktorských studijních programů Pediatrie a Paediatrics a zároveň 
schválila návrh na jmenování doc. MUDr. Jana Blatného, Ph.D., předsedou oborové rady 
doktorských studijních programů Pediatrie a Paediatrics. 

 

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 za celý rok 2019, upozornil na 
zvyšující se úroveň kvality publikací a vyzvedl publikace absolventa doktorského studia 
v programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie MUDr. Jozefa Klučky, Ph.D. 

Závěr: Děkan poděkoval za prezentaci i za informace. 
 

9. Různé 
 
 V diskuzi vystoupil rektor Bareš a připomněl, že probíhá intenzivní jednání o návrzích výdajů 

státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace a dále upozornil na jednání 
Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, které se bude konat 24. 1. 2020, kde budou mimo 
jiné na programu: Implementace Metodiky 2017+ a informace o průběhu tripartitních jednání. 
 

 Děkan Repko všem poděkoval za účast, 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, 



 

oponentům a hostům, dále ocenil proděkana Kalu za vysokou úroveň moderování celého 
jednání VR Lékařské fakulty MU. 

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

konání VR Lékařské fakulty MU 27. února 2020, kde jsou plánovaná tři habilitační řízení a 
připomněl další termíny zasedání VR Lékařské fakulty MU v roce 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 23. ledna 2020 


