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Hodnocení vědecké / umělecké kvalifikace uchazeče
Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. pracuje na Interní kardiologické klinice FN Brno a
Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity od roku 2004, nyní ve funkci zástupce přednosty
pro vědu, výzkum a vzdělávání a ve funkci vedoucího lékaře JIP. Od nástupu na kliniku se
věnuje kardiologii se zaměřením na akutní a chronické srdeční selhání a poruchy dýchání ve
spánku. V rámci FN Brno působí též jako místopředseda Etické komise. Ve FN u sv. Anny
v Brně je vedoucím programu spánkové medicíny v rámci Mezinárodního centra klinického
výzkumu. V roce 2005 obhájil titul Ph.D. v oboru Vnitřní lékařství na Lékařské fakultě
Masarykovy Univerzity v Brně s disertační prací na téma „Výskyt srdečního selhání u
pacientú v hemodialyzačním programu". V roce 2014 byl jmenován docentem v oboru
Vnitřní lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně po úspěšné obhajobě
habilitační práce s názvem „Screening spánkové apnoe u pacientú po akutním infarktu
myokardu". Je autorem či spoluautorem 82 recenzovaných článkú, z toho 25 článkú
v časopisech s impact faktorem. Jeho práce byly opakovaně citovány, v databázi Web of
Science, kde lze nalézt 1066 citací (24x jako první autor). Hirschův index je 6 (říjen 2017).
V roce 2015 byl jeho článek oceněn cenou za nejlepší publikaci České společnosti pro
výzkum spánku a spánkovou medicínu. Doc.MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. je známý národně i
mezinárodně bohatou přednáškovou činností a je autorem nebo spoluautorem množství

přednášek či sdělení formou posterú na domácích odborných fórech i na mezinárodních
konferencích s odpovídajícími abstrakty ve sbornících nebo periodikách (123 sdělení na
domácích sjezdech a 80 na zahraničních akcích; 52 vyžádaných přednášek, z toho 9 na
zahraničních konferencích). V roce 2002 získal 3. místo na Konferenci mladých lékařů a
v roce 2003 1. místo na Konferenci mladých internistů. Dále je autorem či spoluautorem 6
recenzovaných učebnic. Je recenzentem mnoha národních a mezinárodních časopisů a je
členem redakční rady časopisu Kardiologická revue - Interní medicína. Jeho osobní vklad do
vědecko-výzkumných aktivit dokládá aktivní podíl na úspěšném řešení grantových projektů
(hlavní řešitel dvou a spoluřešitel 6 projektů výzkumu a vývoje).
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče

Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. se od roku 2008 podílí na výuce studenti'.1 v českém i
anglickém jazyce na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, účastní se
postgraduální výuky a v současné době vede 9 postgraduálních studentů v doktorském
studijním programu Kardiologie na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, jednoho
studenta přivedl k získání titulu Ph.D. Je členem dvou komisí pro státní závěrečné zkoušky a
byl oponentem celé řady bakalářských, Ph.D. a habilitačních prací. V posledních letech je
v rámci postgraduálního vzdělávání každoročně hlavním organizátorem kurzú České
společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu pro lékaře a taktéž pro spánkové
techniky a účastní se zkoušení jak teoretických, tak i praktických zkoušek. Pod vedením Doc.
Ludky získalo několik studentů významná ocenění v rámci SVOČ na Lékařské fakultě
Masarykovy Univerzity v Brně.
Závěr: Pedagogická zpť1sobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
Hodnocení uchazeče jako význačné a uznávané vědecké / umělecké osobnosti v daném
oboru

Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. je členem domácích i zahraničních odborných společností
(Česká kardiologická společnost, PS srdeční selhání, PS plicní cirkulace, PS akutní
kardiologie, PS chorob myokardu a perikardu, PS echokardiografie, PS farmakoterapie, Česká
lékařská společnost, Česká společnost pro hypertenzi, Česká společnost pro výzkum spánku a
spánkovou medicínu, PS Poruchy spánku a kardiovaskulární choroby, Heart Failure
Association of the European Society of Cardiology, European Sleep Research Society, World
Association of Sleep Medicine, World Sleep Society, European Society of Cardiology). Je
významnou osobností v rámci kardiologie a kardiovaskulární spánkové medicíny nejen v
České republice, ale i ve světě. Byl dlouholetým členem výboru Pracovní skupiny srdečního
selhání a je členem výboru Pracovní skupiny farmakoterapie České kardiologické společnosti.
Je již třetí volební období členem výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou
medicínu a předsedou výboru Pracovní skupiny poruch spánku a kardiovaskulárních chorob.
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Je taktéž jediným zástupcem České republiky v Assembly of National Sleep Societies
(ANSS) of European Sleep Research Society. V rámci ANSS je členem Task Force Beyond
the AHI a zároveň jejich dvou sekcí s názvem "Oxygen signal" a "ECO and Pulse Signals"
jejichž cílem je nalézt nové možnosti diagnostiky poruch spánku s cílem inkorporovat je do
nově připravovaných evropských guidelines. Dále je členem vzdělávací komise v rámci
World Sleep Society, která pr-ipravuje systém jednotného vzdělávání v rámci spánkové
medicíny ve světě. V rámci této světové společnosti byl hlavním lokálním organizátorem
světového kongresu World Sleep 2017, který se konal v Praze. Kongres navštívilo 2627
odborníkú ze 76 zemí světa. V rámci tohoto kongresu byl spolupředsedou Technologist
committee, která připravila kompletní program pro spánkové techniky. Jako člen vědeckého
výboru se každý rok podílí na organizaci národního kongresu spánkové medicíny. V rámci
Evropské spánkové společnosti byl v roce 2015 hlavním lokálním organizátorem schůze
Assembly of National Sleep Societies of European Sleep Research Society. Doc. Ludka se
podílel na vybudování Kardiovaskulárního spánkového centra v rámci Mezinárodního centra
klinického výzkumu. Pod jeho vedením se Kardiovaskulární spánkové centrum stalo
certifikovanou výzkumnou laboratoří v rámci Evropské spánkové společnosti, jedinou
z České republiky, a mohou se v ní tak školit lékaři a spánkoví technici z celé Evropy.
V Současné době má program spánkové medicíny 17 zaměstnanců a kromě klinických
pracovišť Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity je ve výzkumných projektech angažována
celá řada dalších výzkumných pracovišť nejen z Brna, ale i ze zahraničí (Charité Universitatsmedizin Berlín, Berlín, Germany, University of Milan, Milan, Italy). Na
pracovišti taktéž probíhá kontrahovaný výzkum pro 3 nadnárodní firmy z nichž jeden se týká
využití telemedicíny. Kardiovaskulární spánkové centrum se pod vedením Doc. Ludky stalo
členem European Sleep Apnea Database. Doc. Ludka absolvoval čtyři stáže na Mayo Clinic
v USA, dále dvě na Univerzitě La Sapienza v Římě a jednu na Univerzitě Bicocca v Miláně v
rámci programu ERASMUS+.
Závěr: Uchazeč je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v daném oboru. Významně se
zasluhuje o profilování a rozvoj tohoto oboru. Představuje jednu z vůdčích osobností vědecké
školy nebo výzkumného týmu v oboru.
Výsledek tajného hlasování komise
Počet členů komise
Počet odevzdaných hlasú
z toho
Návrh komise

5 ...
5 ...
kladných 5 ...
záporných O ...
neplatných O .. .

Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké / umělecké
kvalifikace, pedagogické způsobilosti a profilu uchazeče jako význačné a uznávané vědecké
osobnosti předkládá komise Vědecké radě lékařské fakulty Masarykovy univerzity návrh
GJ jmenovat uchazeče profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
V Brně dne 19.2.2018

Prof. MUDr. Lei
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