
O P O N E N T S K Y   P O S U D E K  
 

 

pro inaugurační řízení doc. MUDr. Lubomíra Straky, Ph.D. 

 

Obor: patologická anatomie a soudní lékařství 

 

Z předložených dokumentů vyplývá, že doc. Straka má všechny kvalifikační předpoklady pro 

získání  titulu profesor. V oboru soudní lékařství pracuje 20 let v celém rozsahu činností, nejprve 

jako sekundární lékař oddělení soudního lékařství, lékař v Ústavu soudního lékařství a v 

posledních deseti letech v pozici zástupce přednosty Ústavu soudního lékařství a medicínských 

expertíz JLF UK a UNM. Specializaci 1. stupně v oboru patologie získal v roce 2003, 

specializaci v subspecializačním oboru soudní lékařství v roce 2005. V roce 2008 úspěšně 

ukončil doktorandské studium v oboru patologická anatomie a soudní lékařství a byl mu udělen 

akademický titul PhD. Vědecko-pedagogický titul docent ve stejném oboru získal v roce 2013. 

Pedagogická činnost doc. Straky je rozsáhlá, soustavně vyučuje od roku 2003 předmět soudní 

lékařství a medicínské právo ve studijních programech všeobecné lékařství, zubní lékařství, 

porodní asistence a ošetřovatelství, a to ve všech formách (přednášky, semináře, praktická 

výuka). Na funkčním místě docenta působí posledních 7 let (od roku 2013). K dalším 

pedagogickým aktivitám doc. Straky patří vedení diplomových prací, oponentura diplomových 

balakářských a magisterských prací a členství v komisi pro doktorandské studium v oboru 

patologická anatomie a soudní lékařství, v tomto oboru je i aktivním školitelem doktorandů. 

Doc. Straka působí i v postgraduálním specializačním vzdělávání, je lektorem ve specializačním 

oboru soudní lékařství a učí i ve specializačním oboru anesteziologie a intenzivní medicína. 

Publikační činnost doc. Straky je rozsáhlá, zahrnuje všechny formy publikací. Je prvním 

autorem jedné vysokoškolské učebnice, spoluautorem skript a prvním autorem dvou vědeckých 

monografií. Tématicky jsou tyto publikace zaměřeny na toxikologii a alkohologii v soudním 

lékařství. V seznamu 81 vědeckých publikací in extenso je uvedeno 54 zahraničních publikací, z 

nichž je doc. Straka prvním autorem v devatenácti. Patnáct prací bylo uveřejněno v 

karentovaných časopisech s IF vyšším než 0,5; z nich je doc. Straka prvním autorem ve čtyřech. 

Dále je uvedeno 27 domácích publikací s prvoautorstvím doc. Straky v pěti případech. Kromě 

převažující tématiky soudně lékařské toxikologie a alkohologie jsou uvedené publikace 

zaměřeny i na otázky traumat souvisejících s dopravními nehodami a otázky střelných a jiných 

poranění. 



Významný je citační ohlas publikací, odpovídající jejich vysoké vědecké úrovni. Celkem je 

uvedeno 133 citací, z toho v citačních indexech ISI a SCOPUS 87. 

Rozsáhlý je i seznam vědeckých přednášek, na kterých se doc. Straka autorsky podílel. Tato 

přednášková činnost představuje celkem 87 sdělení prezentovaných na vědeckých konferencích, 

seminářích a kongresech, z toho je doc. Straka uveden ve 33 případech jako první autor. Deset 

vědeckých přednášek prezentoval v zahraničí, u dvou z nich se jednalo o přednášky vyzvané. 

Doc. Straka založil a významně rozvíjí vědeckou školu. Pod jeho vedením úspěšně zakončili 

doktorandské studium v oboru patologická anatomie a soudní lékařství v denní formě dvě 

studentky a jeden student v externí formě. V současné době má doc. Straka ve vědecké výchově 

ve stejném oboru jednu doktorandku. 

Vědecká činnost doc. Straky zahrnuje i aktivní účast na grantových projektech. Jako 

spoluřešitel se od roku 2010 podílel na řešení tří výzkumných projektů tématicky zapadajících 

do oboru patologická anatomie a soudní lékařství. V současné době se podílí na řešení 

grantového projektu zaměřeného na obranné mechanismy respiračního traktu a 

kardiorespiračních funkcí u experimentálních zvířat. 

Vysokou úroveň vědecké činnosti doc. Straky podtrhuje i skutečnost, že je místopředsedou 

výboru Slovenské soudnělékařské společnosti SLS, členem výkonné redakční rady časopisu 

Soudní lékařství a soudním znalcem Ministerstva spravedlnosti SR.    

  

Závěr: 

Po podrobném prostudování dodaných materiálů  je možné konstatovat, že doc. MUDr. 

Lubomír Straka, PhD. je vynikajícím uznávaným odborníkem oboru soudní lékařství s 

dlouholetou praxí v oboru, rozsáhlou pedagogickou, vědeckou a publikační činností. 

Vzhledem k tomu, že nesporně splňuje všechna kritéria pro získání titulu profesor, mohu 

jeho jmenování profesorem jednoznačně doporučit.  

 

V Praze, 2. 9. 2020  

 

 

     Prof. MUDr.Václav Mandys, CSc. 

     Ústav patologie 3. LF UK a FNKV 

     Šrobárova 50 
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