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Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta v Plzni 

 

Výpis z protokolu – habilitační řízení  
MUDr. Jiří Liška, CSc. 

 
 
 
Výpis z protokolu o projednávání habilitačního řízení v oboru Pediatrie MUDr. Jiřího Lišky, 
CSc., odborného asistenta Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni. 
 
Zasedání vědecké rady LF UK v Plzni dne 18. 4. 2019. 
 
Habilitační komise 
Předseda komise:  

prof. MUDr. Josef Sýkora, CSc. - Dětská klinika LF UK v Plzni                                                          

Členové komise: 

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.  - Chirurgická klinika LF UK v Plzni 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. - Dětské oddělení, Klatovská nemocnice, a.s. 

MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D. - Klinika dětského lékařství LF UP a FN Ostrava  

 

Oponenti: 

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. - Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. -Klinika dětského lékařství Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava 

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. – Ústav alergologie a imunologie LF UK v Plzni 

 

Předseda komise prof. MUDr. Josef Sýkora, CSc. představil kandidáta – přehled  
o vzdělání, pedagogická činnost, publikační činnost, atd. 
 
Předseda komise dále přednesl závěry stanoviska komise. 
Na základě hlasování habilitační komise 0 hlasů PRO a 5 hlasů PROTI nedoporučuje komise 
panu MUDr. Jiřímu Liškovi, CSc. udělení vědecko-pedagogického titulu docent v oboru 
Pediatrie. 
 
Za všechny tři nepřítomné oponenty přednesl oponentské posudky předseda komise 
profesor Sýkora. Docent Nosál nedoporučuje habilitační práci k obhajobě, docent Hladík ve 
svém posudku uvedl, že habilitační práce nesplňuje formální ani obsahové  požadavky  
kladené v oboru  pediatrie ze zákona na habilitační práce. Profesor Panzner uvedl, že 
přestože úroveň habilitační práce snižují některé uvedené nedostatky, doporučuje práci 
k obhajobě. 
Kandidát odpovídal na dotazy oponentů, které předseda komise přečetl z posudků. 
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Součástí habilitačního řízení bylo přednesení habilitační přednášky doktora Lišky na téma 

„Kladný vliv kolonizace nepatogenním E.coli v prevenci a léčbě alergie  

a morbidity u novorozenců provázené následně pozitivním ovlivněním vybraných  

parametrů imunitního systému“. 

 

Úroveň přednášky hodnotili:  
1. prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. 
2. prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. 
3. prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 

 
Hodnocení – prezentace vlastní studie, neuveden název přednášky, mísení vlastních 
výsledků s teorií, velmi nízká úroveň přednesu, úroveň jazyka průměrná, použitá 
dokumentace nepřehledná. Zda bylo téma vyčerpáno, nelze určit, celá přednáška byla 
nesrozumitelná. Výše uvedenými bylo uvedeno, že nebyly splněny nároky kladené na 
habilitační přednášku. 
 
V diskusi vystoupili: 
Nikdo v diskusi nevystoupil. 
 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Celkem členů VR: 36 
Přítomno členů:  26 
 
Kladné hlasy:         1 
Záporné hlasy:     22 
Neplatné hlasy:       0 
Zdržel se:    3 
 
Kontrolu hlasování provedli:  
doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. 
 
 
Jednání vědecké rady LF UK v Plzni bylo uzavřeno s tím, že MUDr. Jiří Liška, CSc. 
nesplňuje podmínky  dle ustanovení § 72 zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 
 

 
 

Závěrem přijala Vědecká rada Lékařské fakulty UK v Plzni toto 
u s n e s e n í : 

 
Vědecká rada Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy d o p o r u č i l a  děkanovi 
fakulty podle platných předpisů zastavit návrh na jmenování MUDr. Jiřího Lišky, CSc. 
docentem pro obor Pediatrie. 
 
 
V Plzni dne 25. 4. 2019                                            prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 
                                                                                            děkan LF UK v Plzni 
 
Zapsala: Daniela Vyzrálová 


