
Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

Vážené kolegyně a kolegové, 

Na LF UP v Olomouci pracuji od roku 1975 - nejprve jako odborný asistent, od roku 1990, po návratu 

z ročního „fellow ship“ na molekulární genetice v USA, jako docent a od roku 1997 jako profesor pro 

obor Vnitřní nemoci.  

Za tu dlouhou dobu jste mně mnozí poznali jako učitele nebo kolegu, někteří mě znají jako přednostu 

Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP, jiní z VR LF či VR UP, někteří znají některé mé publikace, nebo 

znají alespoň mé pracoviště a vědí o jeho úrovni a odborných aktivitách, někteří vědí o Olomouckých 

hematologických dnech, které se staly největší celostátní hematologickou akcí s mezinárodní účastí 

v ČR. Tradici tohoto sjezdu jsem založil roku 1987 a v letošním roce oslavil své XXVII. výročí. 

Délka mého životopisu, který je obecně dostupný, odpovídá délce a intenzitě mé práce na LF UP a ve 

FNOL . Proto nebudu detailně rozvádět počty atestací, vědecké hodnosti, počty publikací, grantů, 

výzkumných záměrů, založení celostátních a mezinárodních registrů a jejich mnohaleté vedení, 

aktivity v odborné společnosti, včetně mnohaletého předsednictví, výši H indexu, počet citačních 

ohlasů, počty ocenění, národních či mezinárodních uznání, zapojení do mezinárodních odborných 

aktivit a center excelence atd.  

Domnívám se, že za člověka hovoří výsledky jeho práce, které někdy mohou být možná ještě 

objektivnější, než výše uvedená kritéria a ocenění. Mým nejvýznamnějším dosaženým celoživotním 

výsledkem je založení a vybudování Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP s transplantačním 

programem a stabilizovaným týmem 127 spolupracovníků s vysokým odborným a vědeckým 

potenciálem, která vznikla prakticky z ničeho. Další rozvoj je možno očekávat již v příštím roce, kdy 

bude převedením problematiky mnohotného myelomu se zkušeným týmem vynikajících odborníků z 

III. interní kliniky na Hemato-onkologickou kliniku hematologická problematika ve FNOL a na LF UP 

zkompletována. 

Na dotaz, proč kandiduji do AS LF UP, uvádím, že bych zde chtěl i nadále uplatňovat své mnohaleté 

znalosti LF UP, národní a mezinárodní zkušenosti při projednávání všech problematik řešených na 

úrovni AS LF UP. Zvláště bych se chtěl spolupodílet i na vytváření nového curricula všeobecného 

lékařství. Jsem totiž přesvědčen, že za dobu svého pedagogického a vědeckého působení na LF UP a 

ve FNOL jsem zjistil, co by si měl student (absolvent) medicíny odnést z LF pro svou budoucí praxi, a 

uvědomuji si, že stále rychle narůstající množství nových poznatků nelze jen přidávat k současnému 

studijnímu plánu, ale že je nutná jeho restrukturalizace, vypuštění toho, co je již zastaralé resp. nemá 

pro studenta medicíny a jeho praxi význam. Pro tento úkol nabízím své síly. 

 

               S díky za eventuální podporu Karel Indrák 

 

 


