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Robert Hudeček absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 1995
a v témže roce nastoupil na Gynekologicko-porodnickou kliniku MU a FN Brno. Na fakultě
pokračoval v doktorském postgraduálním studiu a v roce 2017 se habilitoval. Absolvoval nástavbovou specializační atestaci z reprodukční
medicíny. Zastává funkci vedoucího lékaře gynekologického útvaru kliniky. V letech 2005 až
2017 vykonával činnost zástupce přednosty.

Luboš Minář ukončil studium medicíny v roce
1997 na Lékařské fakultě MU v Brně. Od téhož roku působí na Gynekologicko-porodnické klinice LF MU a FN Brno. V současné době
jako vedoucí pracovník Onkogynekologického centra. Svou druhou atestaci složil v oboru gynekologie a porodnictví, následně získal
specializaci v oboru onkogynekologie. Ve své
disertační práci se zabýval onkogynekologickou problematikou a v roce 2019 dokončil habilitační řízení.

Ve svém výzkumu se specializuje na oblast reprodukční gynekologie se zaměřením na problematiku asistované reprodukce, jejich komplikací a rizik a oblast ochrany reprodukčních
funkcí. Na poli reprodukční chirurgie rozvíjí minimálně invazivní operační postupy v řešení
děložní myomatózy a endometriózy, prevenci
a léčbu adhezivních stavů a perioperační komplikace. Do klinické praxe zavádí nové postupy
farmakoterapie reprodukčních dysfunkcí a infertility. Díky jeho činnosti na poli minimální invazivní endoskopické operativy bylo zřízeno
Centrum pro reprodukční chirurgii při Centru
asistované reprodukce GPK. Odborná činnost
Roberta Hudečka se odráží v jeho zapojení do
řady mezinárodních klinických studií v Evropské unii i v USA. V letech 2004–2013 pracoval
jako vedoucí redaktor celostátního časopisu
„Praktické gynekologie“. Je vědeckým sekretářem výboru Sekce pro léčbu endometriózy
ČGPS ČLS JEP.
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Hlavním předmětem zájmu Luboše Mináře je
radikální operační léčba nádorů ženských pohlavních orgánů, nádorů prsu a problematika přednádorových stavů dolního genitálního traktu. Je držitelem licence pro provádění
kolposkopické expertízy. Podílí se na vědecko-výzkumných projektech s onkogynekologickou problematikou na LF MU a pedagogické
činnosti při výuce studentů.
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MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Petr Janků absolvoval lékařskou fakultu
Masarykovy Univerzity v roce 1993 a od té
doby pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice. V roce 2007 absolvoval doktorské
studium, kde se věnoval problematice monitorování plodu. V současné době je vedoucím
Perinatologického centra FN Brno, garantem
specializace Perinatologie a fetomaternální medicína a vedoucím lékařem porodního sálu GPK.
Kromě medicínské práce se MUDr. Petr
Janků věnuje i výuce studentů všeobecného
lékařství, porodní asistence a podílí se na vědecké práci v rámci četných projektů. Hlavní
specializací je Perinatologie a fetomaternální
medicína. MUDr. Janků zastává funkci regionálního perinatologa pro Jihomoravský kraj a je
členem výboru Sekce Perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologicko-porodnické společnosti.
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