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Anotace:  
Reprodukční medicína reprezentuje velmi pestrý a široký lékařský obor založený na úzké 
interdisciplinární spolupráci řady subspecializací. Od laboratorních technik asistované reprodukce a in 
vitro fertilizace, endokrinologie, imunologie a genetiky až po klinické metody minimálně invazivní 
chirurgické léčby, ochrany reprodukčních funkcí a řešení komplikací léčebných postupů. 
Neopomenutelnou její součástí je i dynamicky se rozvíjející oblast farmakoterapie. Tento prosperující 
vědní obor přináší do klinické praxe již po desítky let nové diagnostické postupy a terapeutické 
možnosti při řešení reprodukčních potíží současné populace.  
Neustále roste procento páru s reprodukční dysfunkcí, které vyhledávají léčebnou intervenci v 
centrech asistované reprodukce. Dle údajů Národního registru asistované reprodukce vzrostl počet 
těchto center v České republice za posledních dvacet pět let z původních pěti center v roce 1995 na 
více než čtyřicet v roce 2021. Z prognostického hlediska se reprodukční medicína a zejména asistovaná 
reprodukce, stává oborem, jehož uplatnění bude v budoucnosti nabývat stále většího významu.  
 
Informace o dostupnosti úvazku nebo projektového financování: 
Aktuálně není navrhované téma zahrnuto v žádném grantovém projektu. Během studia se předpokládá 
od studenta minimálně podání návrhu na projektové financování.  
Vstupní požadavky: Ukončené vzdělání na LF, praxe v oboru gynekologie a porodnictví minimálně 5 
let, klinické zkušenosti a zájem o vědu a výzkum v oblasti asistované reprodukce, zkušenosti 
s publikační aktivitou – minimálně jedna prvoautorská publikace v národním recenzovaném časopise. 
 
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: 
Splnit publikační aktivitu minimálně v rozsahu stanoveném oborovou radou – jedna prvoautorská 
publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo dvě prvoautorské 
publikace v časopise s hodnotou IF ve třetím kvartilu oboru gynekologie a porodnictví (Q3). Není 
přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je 
dále zahraniční stáž v úhrnné délce nejméně 1 měsíc, která je neoddělitelnou součástí studia. Student 
se v rámci svého studia bude podílet i na pregraduální a postgraduální výuce. Předpokládá se znalost 
anglického jazyka. 
 
Informace o školiteli:   
Školitel se specializuje na oblast reprodukční gynekologie. Zde se koncentruje na problematiku 
asistovaná reprodukce, jejich komplikací a rizik a oblast ochrany reprodukčních funkcí. Na poli 
reprodukční chirurgie rozvíjí minimálně invazivní operační postupy v řešení děložní myomatózy a 
endometriózy, prevenci a léčbu adhezivních stavů a perioperační komplikace. Školitel je zapojen do 
řady mezinárodních klinických studií a absolvoval stáže v oblasti reprodukční chirurgie u Prof. Camran 
Nezhata, MD ze Stanford Endoscopy Center for Training and Technology. Dále na The Royal College of 
Surgeons of England, Aesculap academie, Berlín, Comprehensive Laparoscopy a v rámci  European 
Board and College of Obstetrics and Gynaecology, Glasgow, Prof. Alan Cameron, Techniques in 
laparoscopic surgery. Byl školitelem v programu DSP celkem třikát (3x obhájeno). Docent Hudeček byl 
řešitelem několika grantových úkolů IGA MZ ČR (2x hlavní řešitel, 5x spoluřešitel) dále grantů FN Brno, 
Výzkumného záměru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a projektu Evropského sociálního fondu 
MŠMT ČR.  Doc. Hudeček je autorem a spoluautorem více než 80 publikací z toho 10 v časopisech s IF, 
které se odráží ve 200 citacích (SCOPUS) a 100 citacích ve WOS (H-index 7). 


