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Téma PGS studia:  Poruchy funkce pánevního dna u žen 
 
Anotace:  
Léčebné možnosti pro poruchy funkce pánevního dna u žen v urogynekologii se postupně, vzhledem 
k předpokládanému ústupu vaginálních implantátů, dostávají do svízelné situace. S redukcí 
operačních technik s použitím implantátů a návratem ke klasickým operačním technikám, je nutné se 
zajímat o nové moderní léčebné metody a postupy u žen s poruchami funkce statiky pánevního dna. 
Jedná se o problematiku inkontinence moči, sestupu pánevních orgánů, inkontinenci plynů, stolice, 
chronické pánevní bolesti a sexuální dysfunkce. Tyto potíže představují stále aktuální zdravotní 
problém ovlivňující kvalitu života žen, neméně i rostoucí finanční zátěž na zdravotní péči. Cílem 
projektu je identifikace, návrh a rozvoj nových terapeutických postupů u žen s dysfunkcí pánevního 
dna. 
 
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.  
 
Počet uchazečů: jeden 
 
Vstupní požadavky: Ukončené vzdělání na LF, praxe v oboru gynekologie a porodnictví minimálně  5 
let, klinické zkušenosti a zajem o vědu a výzkum v oblasti urogynekologie, zkušenosti s publikační 
aktivitou – minimálně jedna prvo-autorská publikace v národním recenzovaném časopise. 
 
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: 
Splnit publikační aktivitu minimálně v rozsahu stanoveném oborovou radou – jedna prvo-
autorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo dvě prvo-
autorské 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 je uznávaným odborníkem v oboru gynekologie a porodnictví a působí jako vedoucí pracovník 
na univerzitní klinice. Je autorem několika učebních textů a multimediálních prezentací, pravidelně 
vyučuje na LF MU v rámci pregraduálního, specializačního i postgraduálního studia. Během 
profesionální kariéry intenzivně pracoval vědecky a podílel se na úspěšném řešení více než deseti 
vědecko-výzkumných či grantových projektů, jejichž výsledky byly zveřejněny v desítkách publikací v 
prestižních tuzemských i mezinárodních časopisech s významnými citačními ohlasy. Během řešení 
těchto vědeckých úkolů spolupracoval a získal kontakty s renomovanými výzkumnými centry v USA, 
Izraeli a Velké Británii. Prof. Huser byl již v minulosti školitelem několika postgraduálních studentů.  
 


