
Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové akademické obce LF UP, 

jsem mnohaletým učitelem a vědecko-výzkumným pracovníkem LF UP.  

Po získání odborné kvalifikace (4 atestace) a obhájení vědecké hodnosti Csc. a 
následně DrSc. a po získání pedagogického titulu Doc. a posléze Prof. jsem se 
stal přednostou Oddělení klinické hematologie se 17 zaměstnanci. Toto 
pracoviště mělo ve svém programu převážně rutinní hematologická vyšetření 
KO a základní koagulace pro FNOL a ambulantní péči o hematologické 
nemocné. Z tohoto pracoviště jsem se spolupracovníky vybudoval současnou 
Hemato-onkologickou kliniku se 120 zaměstnanci, která má rozsáhlý výukový, 
výzkumný a léčebný program, včetně programu transplantací krvetvorných 
buněk, pro region asi 2 mil obyvatel.                  

Na základě svých ročních zkušeností z pobytu v USA jsme na Hemato-
onkologické klinice jako na prvním pracovišti na UP v Olomouci společně s doc. 
Divokým a prof. Jarošovou vybudovali první laboratoř molekulární biologie. 
Více než polovina vysokoškoláků kliniky získala  vědeckou hodnost PhD. a další 
jsou ve  studijním procesu, na klinice pracují 2 profesoři a 4 docenti a klinika 
patří k nejlépe hodnoceným pracovištím nejen v rámci FNOL, ale i v rámci 
Center intenzivní hematologické péče v ČR a má vysoké mezinárodní renomé a 
bohatou mezinárodní spolupráci nejen v Evropě, ale i v USA. Letos již XXV. 
Olomoucké hematologické dny, u jejichž zrodu jsem stál, se staly největší 
pravidelnou každoroční hematologickou akcí v ČR s bohatou účastí hematologů 
ze Slovenska a řady špičkových odborníků z celého světa. Anglicky vedeném 
Symposium Advances in Molecular Hematology se stalo pravidelnou součástí 
OHD. Na HOK jsem inicioval a jako první předseda stál i u zrodu Nadace 
Haimaom, nadace na podporu nemocných s transplantací kostní dřeně, díky 
které se nám daří doplňovat i podfinancované vybavování kliniky přístroji a 
dalšími investicemi – nábytek, postele, televizory a ledničky pro pokoje 
nemocných atd. K velkým kladům patří i až nezvyklá stabilita kádru kliniky.  

Evaluace výuky na naší klinice ukazuje pozitivní odezvu studentů. Vedle 
seznámení s rozsáhlou šíří laboratorní činnosti od hematologické a koagulační 
rutiny, přes cytogenetiku, molekulární biologii a imunofenotypizaci, přednášíme 
studentům vnitřního lékařství o nejaktuálnějších problémech hematologie a 
hemostázy, vedeme praktickou výuku a na základě analýzy poptávky a potřeb 
studentů jsme např. zavedli výuku „Sdělování nepříznivých zpráv“, která je 
bohatě navštěvována a vysoce hodnocena. K nejčastějším požadavkům ze strany 
studentů patří žádost o rozšíření výuky hematologie. 

Ve vědecké činnosti jsem dosud byl hlavním řešitelem 7 grantů IGA resp. GAČR 
a spoluředitel více než 20 dalších grantů, jsem odpovědným řešitelem VVZ a 
spoluředitelem dalšího VVZ LF UP, vedoucím centra excelence ČR a SR v rámci 
European LeukemiaNett. Publikoval jsem jako první autor nebo spoluautor více 
než 350 vědeckých prací, z nich cca 1/4 v zahraničí. Z dosažených vědeckých 



výsledků bych si dovolil jmenovat alespoň identifikaci hemoglobinů Olomouc, 
Haná a Hradec Králové, prioritní popis řady thalasemických mutací v české 
populaci i enzymopatií G6PD varianty Praha, Olomouc a Varnsdorf. 

Nevěnoval jsem se však jen „interní“ problematice budování kliniky LF a FNOL, 
ale byl jsem 12 let i předsedou a 4 roky místopředsedou České hematologické 
společnosti a tč. jsem členem výboru ČHS ČLS JEP. 4 roky jsem byl i členem 
prezidia ČLS JEP.  Věnoval jsem hodně času budování postavení a úhrady 
nákladné hematologické péče v rámci českého zdravotnictví což znamenalo 
časté cesty do Prahy. Hematologická centra intenzivní hematologické péče 
vznikla více než 15 roků před vznikem Onkologických center. Souběžně 
s Národním onkologickým registrem (NOR), který v hematologii dlouhodobě 
nefungoval, jsem stál u zrodu a dosud vedu ve spolupráci s Institutem 
Biostatistiky a analýz MU v Brně 2 nejstarší a možná i největší hematologické 
registry - ALERT pro akutní leukemie a CAMELIA pro nemocné s chronickou 
myeloidní leukemií.  

Díky své práci jsem získal významné postavení v odborné komunitě o čemž 
svědčí mimo jiné i mé členství ve VR MZ ČR, předsednictví Oborové rady 
Hematologie ČLK, byl jsem a jsem členem 4 různých vědeckých rad a 6 
oborových komisí, expertem pro hematologii v Radě Evropy, mentorem H-Net 
Masterclass Evropské hematologické asociace, jsem členem Steering Committee 
– Reserach Networking Programme on European LeukemiaNet, členem řady 
redakčních rad, mezinárodních odborných společností atd. Získal jsem ocenění 
za nejlepší publikace, ceny České hematologické společnosti, Zlatou medaili za 
zásluhy o rozvoj UP, Cenu ministra zdravotnictví ČR, Ocenění za přínos pro 
rozvoj FNOL, v loňském roce jsem byl za UP nominován do soutěže Česká hlava 
atd. 

Několik mých přátel mi v poslední době vyčítalo, že jsem se dostatečně 
nevěnoval  problematice na LF UP a že jsem se nezapojil do činnosti LF jako 
akademický funkcionář. Myslím si, že v současné době vyostřující se konkurence 
mezi lékařskými fakultami je vhodná doba, abych se pokusil pomoci svými 
znalostmi, schopnostmi i vlivem akademické obci LF UP a hlásím se proto o 
členství v AS LF UP.  

Budu se snažit Vaši důvěru, pokud ji získám, nezklamat a budu vděčný za Vaši 
podporu. 

   

V Olomouci dne 15. 11. 2010 

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.  
Přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL 


