
Pregraduální vzdělání:

1975-1981 Lékařská fakulta Univerzity Palackého (ukončeno s vyznamenáním)

Odborné vzdělání a kvalifikace: 

1984 1. atestace z pediatrie

1988 2. atestace z pediatrie

Doktorský studijní program (pediatrie): ukončen v roce 2002 
Název dizertační práce: Diamondova-Blackfanova anémie – současné 
možnosti diagnostiky a léčby

Habilitační řízení: ukončeno v roce 2005
Název habilitační práce s tématem: Vrozené poruchy erytropoezy

Profesorské řízení: ukončeno v roce 2015
Jmenování profesorem: Praha 16.4.2015
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Vybrané odborné kurzy, studijní pobyty:

1984 Specializační kurz v dětské hematologii, ILF Praha - 14 dní

1992 St.Anna Kinderspital, Vídeň, Rakousko - studijní pobyt na Oddělení dětské 
onkohematologie - 6 týdnů

1999 Department of Pediatrics, Harvard Medical School, Boston, USA - studijní 
pobyt na oddělení dětské hematologie a onkologie - 2 měsíce

Zaměstnání: 

1.9. 1981 - 31.8.1994: Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci plný 
úvazek (vedoucí lékař onkohematologického oddělení Dětské kliniky LF UP a FN 
v Olomouci, dále odborný garant onkohematologického oddělení Dětské kliniky 
LF UP a FN v Olomouci) 

1.9. 1994 dosud: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci plný úvazek, 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci částečný úvazek

Současná pozice: zástupce přednosty pro výuku



Členství v odborných společnostech a organizacích:

 Česká lékařská společnost J.E.Purkyně (ČSLJEP) 
 Česká hematologická společnost při ČSLJEP
 Pracovní skupina dětské hematologie při České hematologické společnosti -

volený zástupce předsedy od roku 2008, hlavní garant neonkologické 
hematologie v České republice

 Člen pracovní skupiny pro Imunitní cytopenie při České hematologické 
společnosti

 Interkontinentální studijní skupina pro ITP (ICIS) - zástupce za Českou 
republiku

 ENERCA (European NEtwork of Rare Congenital Anaemias) – člen 
expertního panelu pro Diamondovu-Blackfanovu anémii a vedoucí centra 
pro diagnostiku vzácných anémií v České republice (Dětská klinika Lékařské 
fakulty a Fakultní nemocnice v Olomouci)

 Člen vědecké rady European Haematology Association (EHA)
 EURO DBA – Evropská pracovní skupina pro Diamondovu-Blackfanovu

anémii – zástupce za Českou republiku



Ocenění: 

 Cena ministra zdravotnictví České republiky za rok 2007 za 
mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu

 Cena za nejlepší posterové sdělení kongres EWOG MDR Rotterdam, 
březen 2009

 Cena za nejlepší poster Konference Slovenské pediatrické společnosti 
Vysoké Tatry 2009

 Cena za nejlepší publikaci v časopise Hematologie a transfuziologie za 
rok 2008

 Cena za nejlepší publikaci v časopise Hematologie a transfuziologie za 
rok 2012



Přehled řešených grantových projektů: 

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky:
11 projektů, 7x hlavní řešitel, 4x spoluřešitel
Ministerstvo školství a tělovýchovy
MSM 2005-2011 Výzkumný záměr Ministerstva školství a tělovýchovy – člen 
týmu

Publikační aktivita:

 Publikace v časopisech s IF: 53

 Cover page v časopisu BLOOD (IF 10,5): 2005, 2016

 Publikace v recenzovaných časopisech: 72

 Kapitoly ve skriptech a učebnicích: 15

H index: 16

Počet citací v SCI: 1007


