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Téma PGS studia: Trendy operační léčby gynekologických malignit 
   
Anotace: 
V incidenci gynekologických zhoubných nádorů obsazuje Česká republika dlouhodobě nelichotivá 
přední místa ve světových tabulkách. Kompetence v operačním managementu gynekologických 
zhoubných nádorů představuje naprosto esenciální dovednost, kterou musí onkogynekolog 
disponovat. Je základním požadavkem na management těchto pacientek a žádný jiný specialista tuto 
povinnost nesplňuje. Naplnění této povinnosti je definováno zvládnutím resekčních výkonů v oblasti 
pánve i horního břicha, participací na nezbytných rekonstrukčních výkonech a rozpoznáním 
komplikací a jejich řešením samostatně nebo v rámci nezbytné interdisciplinární spolupráce. Cílem 
projektu je definovat základní trendy operační léčby v závislosti na konkrétní diagnóze a rozsahu 
nemoci ve světle nových diagnostických nástrojů, prognostických faktorů, v souvislosti s rozvojem 
nových operačních technologií a využitím interdisciplinární spolupráce. 
 
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. 
 
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 působí na Gynekologicko-porodnické klinice LF MU a FN Brno v oblasti výuky, vědy a výzkumu 
již od roku 2004. Podílí na teoretické i praktické výuce na LF MU v oborech gynekologie a porodnictví, 
porodní asistence a ošetřovatelství.  Odborně se specializuje na oblast gynekologických malignit, 
zejména jejich radikální operační léčbu, přesnější histopatologickou a genetickou diagnostiku a 
zkoumání nových sérových a molekulárně-biologických nádorových markerů. V těchto oblastech 
lékařské vědy rovněž realizoval většinu své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.  Publikační 
činnost školitele zahrnuje celkem 54 publikací, z nichž je 20 prvoautorských, z toho 14 prací je 
uveřejněno v impaktovaných časopisech. Doc. Minář je aktivním spoluřešitelem jednoho vědeckého 
projektu GAČR a je školitelem jednoho studenta v doktorském studijním programu LF MU z oblasti 
onkogynekologie s předpokladem úspěšného dokončení studia v příštím roce. 
 


