
 

 

Volby do AS LF UP 2013   
 
Profil kandidáta 
 
Příjmení: Procházka 
Křestní jméno: Vít 
Datum narození: 13.9. 1977 (36 let) 
Současné pracovní zařazení: lékař, Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice v 
Olomouci 
 
Vzdělání:  2011 ukončení postgraduálního studia oboru Vnitřní nemoci (Ph.D.) 
                 2009 školení ve správné klinické praxi (GCP) 
                 2007 nádstavbová atestace z Hematologie a Transfúzního lékařství 
                 2004 atestace z Vnitřního lékařství I. stupně 
                 2001 ukončení studia oboru Všeobecné lékařství, Univerzita Palackého,     
                          Olomouc   
                  
Profesní zkušenost: 
2007 – nyní, lékař, Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci 
2006 – nyní, vyučující, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc                        
2001 -2004 sekundární lékař, Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci 
2000 -2001 studentská vědecká činnost, (supervisor: Doc. MUDr. T. Papajík, CSc.)        
   Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci 
1998 -2000 studentská vědecká činnost (supervisor: Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.), III. interní klinika 
Fakultní nemocnice v Olomouci 
 
Členství: Česká lékařská komora 
               Česká hematologická společnost 
               Kooperativní lymfomová skupina ČR, člen Výkonného výboru  
    Senátor AS LF UP ve volebním období 2010-2013 
 

Vědecká aktivita: 
• Autor a spoluautor 48 publikací (researchgate.net), kumulativní IF=109.23 
• citační ohlasy dle Scopus n=95 (H-index 5), citační ohlasy s vyloučením všech spoluautorů n=77 
• aktuálně spoluřešitel 3 grantů, hlavní řešitel 1 grantu  

 
Výuková aktivita: 

• odborný asistent na HOK (výuka studentů všeobecného směru a General Medicine) 
• garant předmětu  HEO/VC061 - Sdělování nepříznivých zpráv v onkologii 
• spoluautor učebnic a skript  
• školitel studenta v programu PGS (1 student) 

 
 

Vize: V AS LF by měl být citlivě vybalancovány zájmy ryze teoretických oborů / preklinických a klinických 
odvětví.  Měl by být jasněji definován cíl výukových programů – tj. jaké znalosti (dovednosti) by měl mít 
absolvent LF UP. Kurikulum by mělo být maximálně efektivní, nerepetitivní a umožňující pružnější uzpůsobení 
potřebám studenta. Měl by být kladen větší důraz na samostatnou aktivitu / schopnost autonomního 
rozhodování než na prosté 100% plnění docházky.  
 
Cíle kandidatury: 

• zástupce pohledu klinických oborů  
• udržitelnost a kvalita výuky v reálných podmínkách klinického provozu 
• pracovní perspektiva pro studenty – využití potenciálu našich absolventů pro Univerzitní nemocnici, 

identifikace studentů s vědeckým / výukovým potenciálem   
• těsnější interakce mezi klinickými obory a preklinickým výzkumem - efektivní a oboustranně výhodná 

spolupráce 
 


