
  

Osobnosti pražských lékařských fakult



  

● Při ústním pohovoru v rámci přijímacího řízení komisi vždy potěší, 
když znáte významné osobnosti dané fakulty

● U každé osobnosti máte odkazy na rozhovory s nimi (nejčastěji ve 
video formě), nebo jejich přednášky. Můžete se s nimi  nenásilnou 
formou seznámit a k tomu se dozvědět něco nového z jejich 
specializace

● Tento přehled obsahuje tři osobnosti české medicíny z každé 
pražské fakulty. Vřele doporučujeme rozšířit si ho samostudiem



  



  

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
● Lékařka, profesorka neurologie zaměřující se na spánkovou medicínu a 

dětskou neurologii

● 1997–2006 přednostka Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

● V roce 2016 obdržela cenu J. E. Purkyně

● V rámci spánkové medicíny se zaměřuje především na výzkum 
narkolepsie a hypersomnie

● Hyde park Civilizace: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081103-hyde-park/

● Rozhovor: 
http://www.address.cz/data/www.sanquis.cz/articles/files/70_kdo_je_opily_spankem.pdf

● Show Jana Krause: https://www.youtube.com/watch?v=gNtTUrA1wDw 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081103-hyde-park/
http://www.address.cz/data/www.sanquis.cz/articles/files/70_kdo_je_opily_spankem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gNtTUrA1wDw


  

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
● Lékař, biochemik a patobiochemik

● V roce 2012 byl zvolen děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

● Od roku 1997 vede společné pracoviště Fyziologického ústavu 
Akademie věd ČR a 1. lékařské fakulty – Laboratoř biologie nádorové 
buňky 

● V roce 2007 se stal přednostou Ústavu biochemie a experimentální 
onkologie 1. lékařské fakulty UK v Praze

● Debata: Výchova lékařů v Čechách: 
https://www.youtube.com/watch?v=553AjYzGIAQ

https://www.youtube.com/watch?v=553AjYzGIAQ


  

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
● Lékař, specializací neurochirurg

● Přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha 
a 1. LF UK

● V letech 2011–2015 byl prezidentem Evropské asociace 
neurochirurgických společností

● Neurochirurgem byl jeho otec a je jím i jeho syn

● Hyde Park Civilizace ( i s jeho otcem a synem):
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/217411058090325/

● Diagnóza: nádorové onemocnění mozku: 
https://www.youtube.com/watch?v=GhA3KdD0ZFs

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/217411058090325/
https://www.youtube.com/watch?v=GhA3KdD0ZFs


  



  

Prof. MUDr. Josef  Koutecký, DrSc. 
● Narozen 31.8.1930 (86 let)

● Zakladatel československé dětské onkologie (v době jeho začátků byla 
úmrtnost pacientů 97 %, dnes 17 %!)

● Po sametové revoluci byl 13 let děkanem 2. lékařské fakulty (1990-1997, 
2000-2006) 

● Jako první lékař získal v roce 1996 z rukou tehdejšího prezidenta 
republiky Václava Havla medaili za zásluhy 

● Je mimojiné i spisovatelem, napsal např. knížku pro děti Vodníček 
Buližníček (1997)

● Přednáška pro studenty: https://www.youtube.com/watch?v=Dm2ZX8tjoFk

● Show Jana Krause: https://www.youtube.com/watch?v=av3wQHDtHEg

● Hyde Park Civilizace:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/217411058090114/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_medic%C3%ADny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_v%C4%9Bd
https://www.youtube.com/watch?v=Dm2ZX8tjoFk
https://www.youtube.com/watch?v=av3wQHDtHEg
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/217411058090114/


  

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
● Od roku 2002 je profesorem fyziologie na 2. LF UK (fyziologie je lékařský 

vědní obor, který studuje fungování živých organismů a procesy, jež v nich 
probíhají na úrovni buněk, tkání, orgánů a orgánových soustav i celých organismů. 
Používá především fyzikální a biochemické metody, na druhé straně však těsně 
souvisí i s anatomií a dalšími obory. Součástí lékařské fyziologie je i patofyziologie, 
fyziologie chorob a poškození. Za mimořádné vědecké výkony uděluje Královská 
švédská akademie věd Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.)

● Jeho výzkumná práce je zaměřena na plicní cirkulaci, plicní hypertenzi a 
fyziologii fetoplacentárních cév

● V letech 2006 – 2014 byl rektorem Univerzity Karlovy

● Od roku 2014 je senátorem za Prahu 1

● Rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=kLjR5uMnHgU

https://www.youtube.com/watch?v=kLjR5uMnHgU


  

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
● Fyzioterapeut, odborně se zaměřuje především na pohybovou patologii 

dětí

● Je proděkanem 2. LF UK

● Sám od mládí bojuje s Bechtěrevovou nemocí

● Mezi laickou veřejností je znám díky své fyzioterapeutické péči o současné i 
bývalé vrcholové sportovce (například desetibojaře Tomáše Dvořáka a Romana 
Šebrleho, oštěpaře Jana Železného, sprinterku Ludmilu Formanovou, tenistu 
Radka Štěpánka, hokejistu Jaromíra Jágra či běžkyni na lyžích Kateřinu 
Neumannovou) nebo významné osobnosti všeobecného dění (kupříkladu 
prezident Václav Havel)

● Přednáška:  https://www.youtube.com/watch?v=KMHaLodOxJU

● Hyde Park Civilizace: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/216411058090409/

https://www.youtube.com/watch?v=KMHaLodOxJU
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/216411058090409/


  



  

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc
● Psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog

● Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997)

●  Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK

● V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských 
psychiatrů

● Přednáška na téma Chemie duše: 
https://www.youtube.com/watch?v=SRD4Z9mjGwk

● Hyde Park Civilizace: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/213411058090504/

● Píše sloupky do časopisu Reflex: 
https://www.reflex.cz/writerprofile/102/cyril-hoschl

https://www.youtube.com/watch?v=SRD4Z9mjGwk
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/213411058090504/
https://www.reflex.cz/writerprofile/102/cyril-hoschl


  

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
● Český lékař, internista specializující se na metabolismus, diabetes a 

klinickou výživu

● Od roku 2010 děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
(tuto funkci vykonával po dvě volební období již mezi lety 1997 a 2003)

● Jako syn politického vězně nemohl studovat střední školu. Vyučil se tedy nejprve 
chemikem v neratovické Spolaně. V letech 1964-1966 pracoval jako sanitář v 
Thomayerově nemocnici a přitom večerně studoval střední školu pro pracující. Po 
maturitě byl v roce 1966 přijat na Fakultu všeobecného lékařství UK

● Je zakládajícím členem České lékařské akademie

● Přednáška na téma Diabetes mellitus – epidemie moderního věku: 
https://www.youtube.com/watch?v=YBsiIIdb6jo

https://www.youtube.com/watch?v=YBsiIIdb6jo


  

P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
● Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel

● přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

● Vyučuje lékařskou etiku

● Je předsednou Akadamického senátu 3. LF UK

● Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru 
molekulární biologie a genetika

● Zúčastnil se dvou expedic na Antarktidu (1997 a 2000)

● Přednáška: Umírání a etické otázky s ním spojené: 
https://www.youtube.com/watch?v=FXQvmSUwra4

● Hyde Park Civilizace: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/213411058091019/

https://www.youtube.com/watch?v=FXQvmSUwra4
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/213411058091019/


  

Přijímačky nanečisto 2018

● Zkuste si naše příjímačky nanečisto
● Sobota 26.5. v Brně
● Neděle 27.5. v Praze
● Více na: http://www.nalekarskou.cz/prijimacky-

nanecisto-2018
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