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PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Habilitační řízení 

3. Různé 

 

 

 

 

1) ZAHÁJENÍ  

 

 prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 

 děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

 

Zasedání vědecké rady se konalo hybridním způsobem. Na začátku zasedání proběhla kontrola 

spojení a funkčnosti připojení na dálku a hlasování. 

 

2) HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ 

PŘÍTOMNI: Počet přítomných členů: 28 

 

Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), v platném znění, ve smyslu § 72 o habilitačním řízení rozhodlo 

vedení 2. lékařské fakulty zařadit na dnešní zasedání vědecké rady projednání habilitačního 

řízení MUDr. Michala Goetze, Ph.D., Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol. 

Obhajoba se uskutečnila v oboru Psychiatrie. 
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Název habilitační přednášky: 

Časné psychopatologické projevy u potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou – od 

genetického rizika k prvním symptomům 

 

K tomuto habilitačnímu řízení byla děkanem fakulty jmenována komise ve složení:  

 

Předseda: 

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.     

Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno 

 

Členové: 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.       

Národní ústav duševního zdraví; Psychiatrická klinika 3. LF UK 

 
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.      

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol 

 

doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.     

Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava 

 
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.       

Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno 

 

 

Předseda habilitační komise prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., přednesl stanovisko 

komise: 

  Vědecká činnost dr. Goetze dosahuje nadstandardních výsledků v oboru Psychiatrie, 

přináší nové originální poznatky, zejména posunuje poznání v oboru v oblasti časné detekce 

patologie u rizikových populací závažných duševních poruch, jako je bipolární afektivní porucha 

nebo hyperkinetická porucha. Svou výzkumnou činnost je schopný podporovat externím 

financováním. Jeho publikační, citační a projektová činnost odpovídá požadavkům pro 

habilitační řízení. Pedagogická činnost dr. Goetze je dlouhodobá, systematická, má významný 

mezinárodní rozměr. Stejně tak další aktivity dr. Goetze ukazují, že je respektovaný odbornou 

komunitou, je významně zapojený do orgánů mezinárodních odborných společností a podílí se 

na organizaci prestižních odborných akcí.  

 

 Souhrnem lze říci, že dr. Goetz představuje odborníka a učitele, respektovaného národní i 

mezinárodní komunitou, s významným potenciálem přispívat k rozvoji oboru dětské a dorostové 

psychiatrie nejen v tuzemském prostředí. 

 

Předseda komise spolu s členy komise určili tyto oponenty: 

 

Paul Grof, MD, PhD        

Profesor of Psychiatry, University of Toronto Medical School 

 

doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.      

Univerzita Palackého v Olomouci, LF 

Klinika psychiatrie 
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doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.      

Lékařská fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav duševných chorôb 

Klinika detskej psychiatrie 

 

 

Závěry oponentských posudků:  

 

Paul Grof, MD, PhD.  

With his habilitation document the author has contributed significantly to a vital area of 

inquiry: The early manifestations bipolar disorders in children and adolescents. He has 

demonstrated thorough, detailed knowledge of this field and the related literature. Furthermore, 

Dr. Goetz carefully analyzed, documented and reported his own discoveries.  

On this basis, I recommend that the Scientific Council of the Second Faculty of Medicine 

accepts the application of Dr. Michal Goetz and awards him the distinction of “Docent” of 

psychiatry (I presume this corresponds to the academic title of Associate Professor of Psychiatry 

in the North American System). 

  

doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.  

Práce přináší řadu nových informací o bipolární poruše v dětském věku a adolescenci. 

Autor racionálně vyhodnocuje publikovaná data a v práci realizuje retrospektivní a prospektivní 

studii v zájmu sledování časných psychopatologických projevů u potomků rodičů s bipolární 

afektivní poruchou (BAP). Analyzuje základní data (věk, jiné psychické poruchy v předchorobí, 

komorbidity, atd.) v souboru dětí rodičů s BAP. V prospektivní části se zaměřuje na další 

parametry (kvalitu života, neuropsychologické funkce včetně kognitivních, temperamentové 

charakteristiky atd.). Významnou součástí studie je aktigrafické měření spánkových abnormalit, 

což je originální způsob měření u dětí. Práce je na poli naší dětské a dorostové psychiatrie zcela 

výjimečnou z pohledu metodiky i obsahové stránky. 

Doporučuji práci přijmout v předložené formě a na jejím základě doporučuji udělit titul 

docent pro obor psychiatrie. 

 

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. 

Predkladaná habilitačná práca má rozsah· 148 strán, je rozdelená do šiestich kapitol 

vrátane literatúry a príloh. Práca má teoretickú a experimentálnu časť. Zoznarn použitej literatúry 

je rozsiahly vrátane vlastných publikácií, zastúpené sú aj recentné literáme zdroje za obdobie 

posledných 5-10 rokov. Práca dokumentuje vynikajúce odborné vedomosti autora a jeho prehl'ad 

v danej problematike.  

V teoretickom spracovaní autor podáva jadrný prehl'ad danej témy. Bipolárna afektívna porucha 

v detstve je závažná diagnóza zasahujúca do vývinu dieťaťa s možným zásadným ovplyvnením 

kvality života ako samotného pacienta, tak aj jeho rodiny. Z tohto hl'adiska, problematika 

včasného rozpoznania prejavov tejto diagnózy u detí, je vysoko aktuálna. Teoretická časť je 

logicky členená, hutne spracovaná, podporená najnovšími poznatkami, čo autor prezentuje 

množstvom súčasných citácií.  

Výskumná časť pozostáva z dvoch celkov, z retrospektívnej pilotnej štúdie a z 

prospektívneho sledovania kohorty detí v riziku vývinu bipolárnej poruchy. Súhrnne povedané, 

metódy výskumu sú premyslené, adekvátne, zodpovedajú stanoveným ciel'om a typom štúdie. 

Autor so spolupracovník.mi využíva vhodne zvolené, široké množstvo dotazníkových metód, 

batériu neuropsychologického vyšetrenia, ako aj objektívnu metódu na hodnotenie cirkadiánnych 

rytmov. Autor výsledky svojho výskumu uvádza v publikáciách, ktoré sú prílohou habilitačnej 

práce. Do_siahnuté výsledky sú presvedčivé, napÍňajú stanovené ciele. Diskusia a interpretácia 
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výsledkov podložená súčasnými citáciami majú vysokú informačnú hodnotu a poukazujú na 

vel'mi dobrú orientáciu autora v sledovanej problematike. Súčasťou predkladanej habilitačnej 

práce sú aj korektne uvedené limitácie a načrtnuté vízie pokračovania výskumu. Nakol'ko je 

koncept bipolárnej afektívnej poruchy v detstve stále nedostatočne preskúmaný, predkladaný 

výskumje záslužný, originálny, a je vel'kým prínosom do teoretickej aj praktickej oblasti detskej 

a adolescentnej psychiatrie. 

Práca MUDr. Michala Goetza, PhD. spĺňa požiadavky štandardne kladené na habilitačnú 

prácu. Odporúčam predloženú prácu akceptovat' a po splnení ostatných podmienok a úspešnej 

obhajobe habilitačnej práce, MUDr. Michala Goetza, PhD. vymenovať za docenta v odbore 

psychiatria. 

 

 

Hodnotitelé přednášky v rámci jednání vědecké rady:  

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., Ing. Václav Rejholec, CSc. 

 

 

Po habilitační přednášce následovala diskuse. 

Nejprve byly zodpovězeny otázky oponentů formulované v jednotlivých posudcích. 
Všechny otázky byly zodpovězeny velice uspokojivě, proti odpovědím nebyla vznesena námitka. 

 

Poté následovaly odborné dotazy z pléna zaměřené na oblast psychiatrie obecně: 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. 

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.    

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 

 

Na všechny otázky z pléna MUDr. Michal Goetz, Ph.D., odpověděl s přehledem a prokázal jak 

vynikající znalosti v celé šíři oboru, tak nadhled v problematice, kterou se zabývá. Všichni 

tazatelé byli s odpověďmi spokojeni. 

 

MUDr. Škvor prezentoval závěr hodnotící komise v rámci veřejné části zasedání. Komise se 

vyjádřila o přednášce jako vynikající. Přednáška dr. Goetze byla zpracována přehledně, výborně 

doplněna graficky a splnila tak veškeré požadavky habilitačního řízení. Odpovědi na otázky byly 

srozumitelné a erudované. Celkové hodnocení přednášky bylo pozitivní a komise doporučila 

návrh vědeckou radou podpořit.  

 

 

Hlasování vědecké rady:  

 
Počet členů VR fakulty celkem 39 

Počet přítomných členů VR 28 

Počet kladných hlasů 27 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 1 

Počet neplatných hlasů 0 
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Skrutátoři: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA 

  

Vědecká rada se usnesla na návrhu, aby pan MUDr. Michal Goetz, Ph.D., byl jmenován 

docentem pro obor Psychiarie. Návrh bude postoupen rektorovi Univerzity Karlovy. 

 

 

3) RŮZNÉ 
PŘÍTOMNI: Počet přítomných členů: 28 

 

A) Schválení komise k řízení ke jmenování profesorem  

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. 

Neurologická klinika FN Ostrava  

Katedra klinických neurověd LF OU 

pro obor: Neurologie 

 

Název inaugurační přednášky: 

Vývoj v akutní diagnostice a léčbě ischemické cévní mozkové příhody 

 

Předseda komise: 

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol 

 

Členové komise: 

 

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.  

I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny 

 

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO 

Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice 

 

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. 

Neurochirurgická klinika FN Ostrava, LF OU 

 

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.  

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 

 

Usnesení 3/A: VR 2. LF UK jednomyslně schválila komisi k řízení ke jmenování 

profesorem doc. MUDr. Michala Bara, Ph.D. 

 

B) Doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol 

žádá o jmenování předsedou zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky z oboru 

chirurgie, magisterský studijní program Všeobecné lékařství. 

 

Usnesení 3/B: VR 2. LF UK jednomyslně schválila žádost doc. MUDr. Alana Stolze, 

Ph.D., přednosty Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, o jmenování předsedou 

zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky z oboru chirurgie, magisterský studijní 

program Všeobecné lékařství. 
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C) Doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF 

UK a FN Motol, předkládá návrh na schválení nových členů zkušební komise pro SRZ 

obor gynekologie a porodnictví, magisterský studijní program Všeobecné lékařství: 

 

MUDr. Roman Chmel, jr. 

MUDr. Mirka Jonášová 

 

Usnesení 3/C: VR 2. LF UK jednomyslně schválila návrh doc. MUDr. Romana Chmela, 

Ph.D., přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol, na nové 

členy zkušební komise pro SRZ obor gynekologie a porodnictví, magisterský studijní 

program Všeobecné lékařství: 

 

MUDr. Roman Chmel, jr. 

MUDr. Mirka Jonášová 

 

D) Doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., proděkanka pro doktorské studium a zahraniční 

záležitosti, předkládá návrh předsedy oborové rady Preventivní medicína a epidemiologie 

doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D. o souhlas se jmenováním nového člena oborové rady 

doc. MUDr. Jana Hajera, Ph.D., Interní klinika 3. LF UK a FNKV a odvolání z funkce 

člena oborové rady prof. MUDr. Pavla Gregora, DrSc.  

 

Usnesení 3/D: VR 2. LF UK jednomyslně schválila předložený návrh předsedy oborové 

rady Preventivní medicína a epidemiologie doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D. o souhlas se 

jmenováním nového člena oborové rady doc. MUDr. Jana Hajera, Ph.D., Interní 

klinika 3. LF UK a FNKV a odvolání z funkce člena oborové rady prof. MUDr. Pavla 

Gregora, DrSc.  
 

 

E) Oborová rada doktorského studijního programu Preventivní medicína a epidemiologie 

předkládá ke schválení žádost o jmenování školitelem MUDr. Barboru Kučerovou, 

Ph.D., Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol. 

 

Usnesení 3/E: VR 2. LF UK jednomyslně schválila žádost o jmenování školitelem 

MUDr. Barboru Kučerovou, Ph.D., Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol. 

 

 

F) Oborová rada doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie předkládá 

žádost o jmenování školitelem MUDr. Katarínu Mitrovou, Ph.D., Pediatrická klinika 2. 

LF UK a FN Motol. 

 

Usnesení 3/F: VR 2. LF UK jednomyslně schválila žádost o jmenování školitelem 

MUDr. Katarínu Mitrovou, Ph.D., Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol. 

 

  

G) Oborová rada doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace předkládá ke 

schválení návrh na jmenování školitelem MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D., 

Ortopedická klinika Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 

o. z. 
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Usnesení 3/G: VR 2. LF UK jednomyslně schválila návrh na jmenování školitelem 

MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D., Ortopedická klinika Krajské zdravotní a. s. – 

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

 

H) Oborová rada doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace předkládá ke 

schválení návrh na jmenování školitelkou Ing. Kristýnu Machovou, Ph.D., Katedra 

etologie a zájmových chovů, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 

Česká zemědělská univerzita. 

 

Usnesení 3/H: VR 2. LF UK jednomyslně schválila návrh na jmenování školitelkou Ing. 

Kristýnu Machovou, Ph.D., Katedra etologie a zájmových chovů, Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita. 

 

I) Oborová rada doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace předkládá ke 

schválení návrh na jmenování školitelkou Mgr. Jitku Klugarovou, Ph.D., MU LF, 

Institut biostatistiky a analýz. 

 

Usnesení 3/I: VR 2. LF UK jednomyslně schválila návrh na jmenování školitelkou Mgr. 

Jitku Klugarovou, Ph.D., MU LF, Institut biostatistiky a analýz. 

 

J) Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství, předkládá žádost o schválení jako člena zkušební komise pro SZZ Fyzioterapie 

a Aplikovaná fyzioterapie Mgr. Magdu Lepšíkovou, Klinika rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.  

 

Usnesení 3/J: VR 2. LF UK jednomyslně schválila Mgr. Magdu Lepšíkovou, Klinika 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol jako člena zkušební 

komise pro SZZ Fyzioterapie a Aplikovaná fyzioterapie.  

 

K) Děkan 2. LF UK předkládá k projednání návrh Strategického záměru 2. lékařské fakulty 

UK pro roky 2021–2025.  

 

Usnesení 3/K: VR 2. LF UK projednala bez připomínek návrh Strategického záměru 2. 

lékařské fakulty UK pro roky 2021–2025.  

 

 

 

Termín příštího zasedání byl stanoven na 20. května 2021. 

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 

děkan 2. LF UK 

 

Ověřeno dne: 17. 5. 2021 


