Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně
kladeným na uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru
Lékařská biologie.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče

Doc. Dušek působí jako zapálený a motivující pedagog Masarykovy univerzity již více než 20
let. Seznam přednáškových kurzů, seminářů a praktických cvičení pro dvě fakulty univerzity
(LF a PřF; celkový počet 57!)) je více než úctyhodný. Doc. Dušek je také autorem nebo
spoluautorem 4 učebnic, 11 učebních textů a 4 přehledových textů. Spolupořádá letní školy
Matematické biologie a je klíčovým odborníkem organizujícím dlouhodobou edukační
aktivitu MEFANET (edukační konference lékařských fakult v ČR i v SR; 1 O ročníků).
Významné je také přímé působení doc. Duška na studenty bakalářských, magisterských a
doktorských programů. Úspěšně vedl 4 bakalářské práce, 15 diplomových a z jeho 15
doktorských studentů již 8 studentů obhájilo své dizertační práce v několika různých oborech
( obory Onkologie, Kardiologoie, Chemie životního prostředí). V současné době vede doc.
Dušek jednu studentku v oboru Lékařská biologie.
Doc. Dušek je také mimořádně aktivní v komisích pro státní zkoušky, v oborových radách a
oborových komisích doktorského studia.
Ohlasy na způsob a kvalitu výuky doc. Duška jsou velmi dobré. V jednom z doporučujících
dopisů se konkrétně píše: ,, Mám osobní zkušenost s jeho přednáškovými aktivitami jak na
fakultě (v tomto případě jde o PřF), tak na odborných konferencích. Dovede neobyčejně
zaujmout, vzbudil pozornost. Úroveň jeho vystoupeni a způsob prezentace se dají bez
nadsázky označil jako pedagogické mistrovství'·.

Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně
kladeným na uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru
Lékařská biologie.
Hodnocení uchazeče iako význačné a uznávané vědecké osobnosti v daném oboru

Doc. Dušek je jak po stránce vědecké, tak i pedagogické významnou osobností s řadou
nezpochybnitelných úspěchů. Ačkoli je jeho obor primárně servisní a měl by sloužit jako
nástroj interpretace výsledků jiných týmů, je jeho vklad ve všech případech velmi tvůrčí,
mnohdy inovátorský a průkopnický. Doc. Dušek ovlivnil studenty, vychoval odborníky a
vybudoval tým, který je jednoznačně ozdobou Masarykovy univerzity, a především její
Lékařské fakulty. Jeho zahraniční působení a odborný přesah jsou obdivuhodné.

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.
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