
Doktorský studijní program:  Chirurgie a reprodukční medicína 
Specializace:   Gynekologie a porodnictví 
Forma:    doktorský kombinovaný 
Pracoviště:   Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 
Školitel:    as. MUDr. Petr Janků, Ph.D. 
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porodnických patologií 
 
 
Anotace: 
Hypoxie plodu v průběhu porodu je jednou ze závažných komplikací, které zhoršují perinatální 
výsledky a morbiditu novorozenců. Během těhotenství a porodu existuje celá řada patologií a 
komplikací, které zvyšují riziko hypoxie a nitroděložní smrti během porodu. Včasná identifikace 
těchto rizikových stavů by mohla umožnit snížit výskyt hypoxie během porodu. Na základě znalosti 
rizikových projevů počínající hypoxie a stavů, které usnadňují hypoxický inzult novorozence lze 
významně snížit riziko hypoxie.  Následná patření (císařský řez, intenzivní monitorování během 
porodu apod.), by měla v konečném důsledku snížit riziko hypoxie plodu. Snížení incidence 
hypoxických novorozenců povede k úsporám v poskytování následné zdravotní péče. Cílem disertační 
práce bude identifikace rizik hypoxie plodu během porodu v moderním porodnictví.  
 
Informace o dostupnosti úvazku nebo projektového financování: 
Aktuálně není navrhované téma zahrnuto v žádném grantovém projektu, předpokládá se financování 
z projektu specifického výzkumu nad rámec stipendia z MU. V rámci studie bude podána žádost o 
grantový projekt. 
 
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 perinatologie a fetomaternální medicíny, zkušenosti 
s publikační aktivitou – minimálně jedna prvoautorská publikace v národním recenzovaném časopise. 
 
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: 
Minimální publikační aktivita studenta v rámci studia představuje 1 prvoautorskou publikaci 
s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopisech s hodnotou IF ve 3. 
kvartilu oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Podmínkou pro 
úspěšné ukončení studia je 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 výborná znalost anglického jazyka. 
 
Informace o školiteli:   
Školitel pracuje jako garant Perinatologie a fetomaternální medicíny GPK a vedoucí Perinatologického 
centra FN Brno. Je autorem více než 100 publikací (H index 18) a hlavním řešitelem a spoluřešitelem 
4 grantových projektů. Dlouhodobě se zabývá problematikou monitorování a hypoxie plodů během 
těhotenství a porodu. Spolupracuje s dalšími výzkumnými institucemi, jako je Fakulta elektrotechniky 
ČVUT, Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky a Katedrou kybernetiky a 
biomedicínského inženýrství VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Školitel vedl dva doktorandy, jeden 
úspěšně absolvoval.  
 
 
 


