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doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.

MUDr. Drahomíra Baráková promovala v roce 1980 na Lékařské fakultě hygienické Uni-
verzity Karlovy v Praze. V  letech 1980–2003 pracovala na Oční klinice 3. lékařské fa-
kulty  Univerzity Karlovy a  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V  letech 2003–
2013 zastávala funkci primářky a  lékařské ředitelky  Evropské oční kliniky Lexum. 
V současné době působí jako primářka Gemini oční klinika a.s. V roce 1985 jí byl udělen 
vědecký titul kandidát lékařských věd, v roce 2003 byla jmenována docentkou pro obor 
oční lékařství. Specializuje se na chirurgii šedého zákalu a  refrakčních vad, nádorová 
onemocnění oka a sonografi i oka a očnice. Na Oční klinice dětí a dospělých Fakultní 
nemocnice v Motole se od roku 2004 věnuje problematice dětské katarakty, významný je 
její přínos v zavádění moderních chirurgických postupů včetně implantace nitroočních 
čoček u dětí. Výborem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) 
byla opakovaně oceněna mezi chirurgy s nejvyšším počtem úspěšně provedených ope-
rací šedého zákalu v ČR. V současné době je členkou několika českých i zahraničních 
odborných společností, členkou výboru České  oft almologické  společnosti (ČOS) ČLS 
JEP, členkou výboru ČSRKCH, členkou European Society of Cataract and Refractive 
Surgeons (ESCRS) a členkou oborové rady doktorandského studijního programu Vše-
obecné lékařství na LF HK UK Lékařská fakulta v Hradci Králové?? v Praze. Je autor-
kou a spoluautorkou více než 50 odborných publikací včetně šesti vědeckých monografi í 
a téměř 300 přednášek. V roce 2016 jí byla udělena medaile prof. MUDr. Jana Vanýska, 
DrSc., za přínos v chirurgii katarakty a implantologii v ČR.

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., promoval na Fakultě dětského lékařství Univerzity Kar-
lovy v Praze v roce 1981. Krátce pracoval jako sekundární lékař v litoměřické nemocnici 
a od roku 1982 působil na Klinice dětského a dorostového lékařství v Praze na Karlově. 
V letech 1984 a 1989 složil atestaci I. a II. stupně z pediatrie, od roku 1989 pracoval jako 
odborný asistent. V letech 1990–1991 byl zástupcem přednosty kliniky pro léčebně pre-
ventivní péči, v letech 1991–2000 vedoucím lékařem oddělení kojenců a batolat. Roku 
1999 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 2002 byl habilitován a od roku 2005 
dále působil jako zástupce přednosty kliniky. V roce 2007 byl jmenován profesorem pe-
diatrie a v letech 2008–2015 přednostou Dětské kliniky Lékařské fakulty v Hradci Krá-
lové Univerzity Karlovy. Od roku 2011 má atestaci z klinické osteologie. Po dočasném 
vedení osteologického pracoviště Th omayerovy nemocnice nastoupil na jaře 2016 na 
místo profesora pediatrie Kliniky dětí a dorostu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 
od září 2019 má funkci přednosty. Je dlouholetým členem výboru Společnosti pro meta-
bolická onemocnění skeletu (od roku 2006 místopředseda), v letech 2007–2017 pracoval 
jako šéfredaktor časopisu Osteologický bulletin. Byl členem (2005–2012) a předsedou 
(2012–2015) správní rady Českého národního fóra proti osteoporóze. Českou republiku 
zastupuje v Committee of National Societies při International Osteoporosis Foundation. 
V zahraničí působil na stážích ve Švýcarsku (1992) a Kanadě (2000). Zabývá se meta-
bolickými osteopatiemi dětského věku, o nichž publikoval řadu původních prací u nás 
i v zahraničí včetně první české monografi e na toto téma (2002). Je čestným členem ně-
kolika odborných společností. Kromě odborných aktivit patří mezi jeho zájmy hlavně 
sport – soft bal (1977–2000 za TJ Medicina), basketbal, sportovní potápění, lyžování, cy-
klistika, nyní volejbal a pétanque.
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MUDr. Denisa Darsová, Ph.D.

MUDr. Denisa Darsová, Ph.D., vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze, obor lékařství. Po promoci pracovala na Oční klinice dětí a dospělých 2. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, v roce 2011 získala atestaci 
v oboru oft almologie. Věnovala se především problematice dětské onkologie a uveitid. Je 
absolventkou doktorského studijního programu Experimentální chirurgie na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy. Svou disertační práci na téma léčby retinoblastomu obhájila 
v roce 2014. Rok působila jako odborná asistentka na 2. lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy. Je autorkou a spoluautorkou 15 článků v odborných časopisech, více než 30 předná-
šek a účastnila se řešení dvou grantových projektů. Od roku 2015 působí na Oční klinice 
Gemini, kde se věnuje refrakční chirurgii. Je členkou Evropské společnosti pro katarakto-
vou a refrakční chirurgii, Společnosti dětské oft almologie a strabologie, České společnosti 
pro kataraktu a refrakční chirurgii a České oft almologické společnosti ČLS JEP.

MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D.

MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D., se narodil v roce 1959 v Uherském Brodě. Po maturitě 
na zdejším gymnáziu vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Od roku 1984 pracoval na očním oddělení Zlínské nemocnice pod 
vedením doc. MUDr. Karla Kuběny, CSc., později doc. MUDr. Zdeňka Smečky, CSc. Od 
roku 1993 působí v Lacrimě očním centru s.r.o. v Otrokovicích. Od roku 1994 spolupra-
cuje na operacích slzných cest s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
pod vedením prof. MUDr. Pavla Komínka, Ph.D., MBA, ve Fakultní nemocnici v Ost-
ravě. Profesně se specializuje na dětskou oční problematiku a na onemocnění slzných 
cest. Je ženatý, má dvě děti a k jeho koníčkům patří běh, jízda na kolečkových bruslích, 
cyklistika a lyžování.
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Ferrová

Doplnit text

MUDr. Karolína Doležalová

MUDr. Karolína  Doležalová absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 
2003. Od roku 2004 pracuje na Pediatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve Fakultní Th omayerově ne-
mocnici v Praze, kde se pod vedením profesora MUDr. Karla Křepely, CSc., a MUDr. 
Jindřicha Pohla specializovala na dětskou pneumologii.

V roce 2008 složila atestaci z pediatrie, v roce 2009 z dětské pneumologie a v roce 
2012 z praktického lékařství pro děti a dorost. Od roku 2017 působí jako odborná asi-
stentka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po odchodu profesora Křepely po-
kračuje v péči o děti s tuberkulózou a mykobakteriózami. Aktivně se věnuje publikační 
a přednáškové činnosti se zaměřením na problematiku tuberkulózy.
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MUDr. Věra Flemrová

MUDr. Věra Flemrová v roce 1991 vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univer-
zity Karlovy v Praze. Praxi v oboru získala prací na Oční klinice Všeobecné fakultní ne-
mocnice v Praze a na Klinice dětí a dospělých  Fakultní nemocnice v Motole. Po dosa-
žení atestace II. stupně dále rozšiřovala své znalosti pobyty na stážích v Moorfi elds Eye 
Hospital v Londýně a na Augenklinik der Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově. 
Díky tomu jako první v  České republice zavedla do praxe operační techniku „adjus-
table sutures“ – nastavitelných stehů, kterou běžně používá. V praxi se zaměřuje pře-
devším na problematiku a operativu strabismu, diplopie a refrakčních vad, ale také na 
dětskou oft almologii. Pravidelně přednáší a pořádá kurzy v rámci odborných seminářů 
a sjezdů České oft almologické společnosti a České refrakční společnosti a spolupracuje 
na kurzech pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je členkou pro-
fesních sdružení v  České republice i  v  zahraničí – European Society of Cataract and 
Refractive Surgery, European Strabismological Association, České oft almologické spo-
lečnosti, České strabologické asociace a České lékařské komory. V současné době pra-
cuje na Evropské oční klinice Lexum.

MUDr. Marek Fichtl

MUDr. Marek Fichtl je vedoucím lékařem Glaukomového centra Oční kliniky 1 . lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, lékařem Oční 
kliniky dětí a  dospělých 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Fakultní nemocnice 
v Motole. Je členem Evropské glaukomové společnosti, členem výboru České glauko-
mové společnosti, členem České oft almologické společnosti ČLS JEP. V rámci své oft al-
mologické praxe se plně věnuje diagnostice a  léčbě glaukomového onemocnění a chi-
rurgické léčbě předního segmentu oka, včetně provádění operací katarakty i glaukomu 
u dospělých i dětí. V oblasti vědecké a publikační činnosti se zabývá využitím zobrazova-
cích metod terče zrakového nervu v diagnostice glaukomu. Komplexně se věnuje též dia-
gnostice a terapii angulárního glaukomu. Je autorem prací zabývajících se sekundárním 
pseudoexfoliativním glaukomem a spoluautorem prací na téma genetika glaukomového 
onemocnění.
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MUDr. Petr Handlos, Ph.D.

MUDr. Petr Handlos, Ph.D., absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 
kde během studia působil jako asistent v Anatomickém ústavu. Po promoci v roce 2008 
nastoupil jako lékař do Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a  sou-
časně se začal věnovat pedagogické činnosti na Ostravské univerzitě, kde vyučoval ana-
tomii a patologickou anatomii. V roce 2013 složil atestaci z oboru soudního lékařství, 
v roce 2015 byl jmenován zástupcem přednosty soudního lékařství Fakultní nemocnice 
Ostrava. V roce 2017 byl jmenován předsedou krajského soudu znalcem pro obor zdra-
votnictví, odvětví soudní lékařství, v roce 2018 byl pověřen ředitelem Fakultní nemocnice 
Ostrava vedením Ústavu soudního lékařství. Po založení Lékařské fakulty na Ostravské 
univerzitě se jako odborný asistent podílí na výuce soudního lékařství. Rovněž je členem 
České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP a jako člen výboru 
odborné společnosti se podílí na jejím vedení. Do současné doby je autorem či spoluau-
torem téměř dvaceti odborných publikací s impakt faktorem a dvou knižních publikací.

Mgr. Martina Hamplová 

Mgr. Martina Hamplová působila od roku 1983 po absolvování střední zdravotnické 
školy v Praze několik let na jednotce intenzivní péče dětské chirurgie, poté v ambulanci 
dětské chirurgie a potom nastoupila již do dětské oční ambulance s ortoptikou, kde si 
během praxe doplnila vzdělání, aby mohla pracovat jako ortoptistka. Po pěti letech praxe 
v oční ambulanci absolvovala při zaměstnání magisterské studium v oboru speciální pe-
dagogika a vychovatelství. Po 15 letech působení v oční ambulanci si v roce 2010 založila 
soukromou praxi v centru Prahy pod názvem Ortoptika Dr. Očka (ortoptika.com), kde 
působí dodnes. Centrum komplexní péče (CKP) Dr. Očka je zaměřené zejména na oft al-
mologii, ortoptiku, speciální pedagogiku a děti se specifi ckými poruchami učení (SPU). 
V posledních deseti letech působí i jako speciální pedagog pro děti s poruchami učení 
v souvislosti se zkříženou lateralitou. Spolupracuje s více než 60 nejrůznějšími porad-
nami v oboru speciální pedagogiky, neurologie, logopedie, zrakové terapie aj.

Je autorkou brožurky Tupozrakost a její léčba, dále je autorkou a ilustrátorkou bro-
žurky Hravě proti tupozrakosti (amblyopii) pravidelným cvičením. V posledních pěti le-
tech se zaměřuje hlavně na děti s SPU a pomůcky ke screeningu pro pediatry, ortoptisty 
i oft almology. Jejím koníčkem jsou ilustrace. Je autorkou a ilustrátorkou mnoha pracov-
ních listů pro speciální pedagogy a ortoptisty pod názvem Cvičení pro děti s oční vadou. 
Napsala též několik článků do různých odborných časopisů v oboru, připojila se i jako 
spoluautorka publikace pro asistenty pedagoga žáka se zrakovým postižením. Organizuje 
nejrůznější semináře, konference a přednáší zejména pro ortoptiku a příbuzné obory.
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doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO

Doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, se více než 15 let věnuje nitrooční chirur-
gii, zejména diagnostice a léčbě vitreoretinální, kataraktové, refrakční a okuloplastické 
chirurgie. 

V roce 2002 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové. V roce 2005 složil I. atestaci v očním lékařství, za dva roky poté následovala 
atestace z oft almologie. V roce 2014 složil zkoušku Evropské atestace FEBO (Th e Euro-
pean Board of Ophthalmology Diploma). V roce 2019 úspěšně prošel habilitačním říze-
ním a stal se na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (LF UK) v Hradci Králové docentem 
v oboru oční lékařství. Od roku 2002 působil na Oční klinice 1. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze jako odborný asistent se zaměře-
ním na vitreoretinální problematiku. V letech 2011 až 2019 pracoval jako lektor, vitreo-
retinální konzultant a oční mikrochirurg Lékařské fakultě Univerzity Karlovy na Oční 
klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Od září 2019 se stal členem týmu Lexum. 

Je členem České oft almologické společnosti ČLS JEP a  působí jako viceprezident 
České vitreoretinální společnosti. Vědecké činnosti se věnuje od roku 2005. Podílel se na 
přípravě klinických studií, které jako první přinesly do ČR anti-VEGF terapii, je auto-
rem přednášek a publikací týkajících se nejnovějších vyšetřovacích technik (optická ko-
herenční tomografi e předního a zadního segmentu oka, ultrazvuková biomikroskopie). 
Dále zkoumal funkční účinky peelingu membrány limitans interna na makulární krajinu 
pomocí elektrofyziologických metod. Během působení na Oční klinice v Hradci Králové 
se také věnoval oční chirurgii pedooft almologických pacientů, včetně operativy zadního 
segmentu při retinopatii nedonošených. Aktuálně se věnuje trendům soudobé oční mi-
krochirurgie, zejména u onemocnění makuly. Pravidelně přednáší na nejvýznamnějších 
kongresech a seminářích v ČR, publikoval více než 20 prací v našich i zahraničních časo-
pisech. Vyučuje také pregraduální studenty všeobecného lékařství na LF UK a  Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady a je členem Oborové rady očního lékařství na LF UK 
Hradci Králové. 
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MUDr. Michal Hrevuš, FEBO

MUDr. Michal Hrevuš, FEBO, studoval v letech 2005–2011 1. lékařskou fakultu Univer-
zity Karlovy, obor všeobecné lékařství. Po promoci začal pracovat v očních ambulancích 
Oční kliniky Horní Počernice. Od roku 2013 do roku 2019 působil na Oční klinice 1 . lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde se věno-
val především diagnostice a léčbě sítnicových onemocnění a pod vedením prim. MUDr. 
Jana Ernesta, Ph.D., začal s vitreoretinální chirurgií. Své první chirurgické zkušenosti 
v kataraktové chirurgii získával během svého působení na očním oddělení Nemocnice 
Most v letech 2017 a 2018 pod vedením primáře MUDr. Radomíra Macha. Od roku 2019 
pracuje na Oční klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Od ledna roku 2020 zastává po-
zici primáře kliniky.

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. 

Prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., je přednostou Kliniky dětského a dorostového lé-
kařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
Promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v  roce 2000. Atestaci z  pediatrie 
I. stupně získal v roce 2004. Disertační práci obhájil v roce 2006. Speciální způsobilost 
v oboru dětské lékařství získal v roce 2007. Následně atestoval z oboru lékařská genetika 
(2009) a klinická výživa a intenzivní metabolická péče (2012). Habilitoval v roce 2011 na 
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, v roce 2019 byl jmenován profesorem pediatrie. 
Hlavním odborným zaměřením je kromě všeobecné pediatrické problematiky diagnos-
tika a léčba dědičných metabolických poruch. Absolvoval zahraniční stáže na metabo-
lických a genetických pracovištích v Londýně a Manchesteru. V oblasti výzkumu se za-
bývá především problematikou mitochondriálních onemocnění a dědičnými poruchami 
glykosylace.
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Mgr. Eva Chasáková

Mgr. Eva Chasáková vystudovala magisterské studium obor Pedagogická specializace 
optometrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia se vě-
novala odborné praxi v očních optikách. Po ukončení studií pracovala v oční optice Op-
tik Krouman v Brně. V letech 2013 až 2015 působila jako optometristka na Oční klinice 
NeoVize v Brně. Od roku 2015 pracuje na soukromé oční klinice Lexum v Brně, kde 
se specializuje zejména na předoperační vyšetření před refrakčním výkonem, operací 
katarakty, strabismu, sítnice a aplikaci nitroočních injekcí v rámci AMD centra, taktéž 
následná pooperační vyšetření a  kontrolní vyšetření u  pacientů v  dispenzarizaci. Má 
mnohaleté zkušenosti s předpisem brýlové korekce a aplikací měkkých kontaktních čo-
ček, včetně speciálních krycích čoček pro pacienty s rohovkovými defekty a protetických 
kontaktních čoček.

Pravidelně se účastní odborných vzdělávacích akcí a kongresů zaměřených na pro-
blematiku očního lékařství, optiky a optometrie.

MUDr. Daniela Humhejová

MUDr. Daniela Humhejová pracovala po promoci na 3. lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy na kožním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Po atestaci z derma-
tovenerologie se věnuje kožním chorobám u dětí a dospívajících a složila atestaci z dět-
ské dermatovenerologie. Od roku 2015 pracuje jako dětský dermatolog v EUC klinice 
Ústí nad Labem a v kožní ambulanci Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem. 

V rámci celoživotního vzdělávání se pravidelně účastní odborných seminářů s  te-
matikou dermatologie a dětské dermatologie v České republice i v zahraničí. Přednáší 
především dětským dermatologům a pediatrům a publikuje odborné články s tematikou 
dětské dermatologie.
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MUDr. Jana Kadlecová, Ph.D.

MUDr. Jana Kadlecová, Ph.D., se více než dvacet let věnuje očnímu lékařství se zamě-
řením na glaukom a  pedooft almologii. V  roce 1998 promovala na 1.  lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství. V roce 2001 složila I. atestaci v očním lé-
kařství, v roce 2006 získala specializovanou způsobilost v oboru oft almologie. Od roku 
1998 působí na Oční klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, postupně na pozicích 
sekundáře, vedoucího ambulance a primářky kliniky. 

MUDr. Jana Kadlecová, Ph.D., je členkou České oft almologické společnosti ČLS JEP 
a České společnosti dětské oft almologie a strabologie. Diagnostice, léčbě a sledování dět-
ských pacientů se věnuje dlouhodobě, včetně operace strabismu a zákroků v perioku-
lární krajině. Aktuálně sleduje trendy terapie retinopatie nedonošených, zejména lase-
rovou a  injekční anti-VEGF terapii.  Vyučuje také pregraduální studenty všeobecného 
lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 

Mgr. Jana Janková

Mgr. Jana Janková vystudovala speciální pedagogiku a učitelství na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Po absolutoriu nastoupila jako učitelka do mateřské školy 
pro slabozraké v Praze, později jako učitelka na 1. stupni základní školy pro slabozraké. 
Při této škole pomáhala zakládat poradnu pro rodiče dětí se zrakovým postižením, ze 
které se později (r. 1993) stalo speciálně-pedagogické centrum. V roce 1996 začala pra-
covat ve školském poradenství na plný úvazek. V SPC se nyní věnuje především dětem 
s poruchou binokulárního vidění. Zároveň spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olo-
mouci, Univerzitou J. A. Komenského, s Národním ústavem pro vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a dalšími institucemi, kde při přednáškách a seminářích předává své 
praktické zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
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MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO 

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO, vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. První oft almologické zkušenosti po promoci získala na Slovensku 
v Trebišově. Na Oční klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemoc-
nice Olomouc pracuje od roku 2003, od roku 2019 na pozici zástupce přednosty pro 
výuku. V roce 2008 složila v Paříži mezinárodní zkoušku z oft almologie a v roce 2014 
obhájila disertační práci na téma endokrinní orbitopatie. Specializuje se na problema-
tiku glaukomu, pedooft almologii a strabologiii, neurooft almologii a onemocnění orbity. 
Provádí operace glaukomu, strabismu a plastické oční operace. Věnuje se výuce českých 
a zahraničních studentů, přednáškové a publikační činnosti. Je členkou České oft almo-
logické společnosti ČLS JEP a České glaukomové společnosti (ČGS). V letech 2014–2018 
byla zvolena prezidentkou ČGS, od roku 2019 působí na pozici viceprezidentky.

MUDr. Jana Kalitová 

MUDr. Jana Kalitová vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 
Po promoci v roce 2001 začala pracovat na Oční klinice Lékařské fakulty Univerzity Pa-
lackého a Fakultní nemocnice Olomouc, kde se mimo pozici lékařky věnovala i výuce 
mediků a optometristů. Po získání specializované způsobilosti v oboru oft almologie ná-
sledně získala i funkční licenci pro vyšetření senzorických a motorických složek bino-
kulárního vidění. V  roce 2020 se stala jednatelkou a  hlavní lékařkou oční ambulance 
Oft almologie MUDr. Kalitová s.r.o. a na Oční klinice LF UP a FN Olomouc působí jen ve 
zkráceném úvazku. Specializuje se na pedooft almologii, strabologii, onemocnění orbity, 
speciálně endokrinní orbitopatii, a ultrazvukovou diagnostiku v oft almologii.
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Mgr. Lukáš Kolarčík

Mgr. Lukáš Kolarčík vystudoval obor všeobecná sestra na Vyšší odborné škole zdravot-
nické, absolvoval studium oboru zdravotnický záchranář na Ostravské univerzitě a ma-
gisterské studium v oboru učitelství zdravotnických předmětů na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Od roku 2007 pracuje na Oční klinice Fakultní nemocnice Ostrava, v sou-
časné době v pozici vrchní sestry. Mimo své hlavní povolání se zajímá o problematiku 
získávání rohovek k transplantačním účelům, spolupracuje s mezinárodní oční tkáňo-
vou bankou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Působí jako externí pedagog na 
několika univerzitách (Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická uni-
verzita Ostrava – VŠB – TUO). Pracuje jako odborný asistent v oboru oft almologie na 
Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Pravidelně se účastní domácích i  zahraničních 
kongresů. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných sdělení. Napsal monografi i 
Příručka pro sestry v oft almologii.

MUDr. Silvie Kelifová 

MUDr. Silvie Kelifová absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2016 
je v přípravě na atestaci z dětského lékařství na Klinice dětského a dorostového lékařství 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V rámci 
svého postgraduálního vzdělávání se věnuje problematice dědičných poruch metaboli-
smu, především studiu očního postižení u mitochondriálních onemocnění.
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MUDr. Adam Kopecký, Ph.D., FEBO

MUDr. Adam Kopecký, Ph.D., FEBO, absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Po celou svoji profesní kariéru pracuje na Oční klinice Fakultní nemocnice 
Ostrava, nyní jako zástupce přednosty pro vědeckou činnost. V roce 2018 složil atestační 
zkoušku v oboru oft almologie a Evropskou atestační zkoušku z oft almologie – EBOD 
(titul FEBO). V roce 2019 obhájil doktorskou disertační práci na 1. lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy a získal titul Ph.D. Od počátku svojí profesní kariéry se důsledně zamě-
řuje na problematiku okuloplastické chirurgie v celém jejím rozsahu a na problematiku 
onemocnění povrchu oka a rohovky. Absolvoval krátkodobé i dlouhodobé odborné stáže 
a  chirurgické kurzy se zaměřením na problematiku víček, slzných cest a očnice v Ra-
kousku, Německu, Velké Británii a Kanadě. Pravidelně publikuje práce s okuloplastickou 
problematikou v impaktovaných i recenzovaných časopisech. Je členem České oft almolo-
gické společnosti a Evropské společnosti oční plastické a rekonstrukční chirurgie.

MUDr. Hana Kolářová, Ph.D. 

MUDr. Hana Kolářová, Ph.D., je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od 
roku 2013 pracuje na Klinice dětského a dorostového lékařství, kde se věnuje problema-
tice dědičných poruch metabolismu. V roce 2018 obhájila disertační práci a získala od-
bornou způsobilost v oboru pediatrie. Svoji výzkumnou činnost zaměřuje především na 
studium problematiky očního postižení u mitochondriálních onemocnění. Absolvovala 
zahraniční vědecké stáže v  Institut Imagine, Hôpital Necker Enfants Malades v Paříži 
a ve Friedrich-Baur-Institut, Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Za svůj vý-
zkum získala Cenu Alberta Schweitzera za medicínu a Cenu Josefa Hlávky.
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MUDr. Bohdan Kousal 

MUDr. Bohdan Kousal absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 
Oft almologickou praxi zahájil na očním oddělení v Prostějově. Atestaci z očního lékař-
ství získal v roce 2003. Od roku 2008 pracuje v Makulárním centru Oční kliniky 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy a  Všeobecné fakultní nemocnice v  Praze. Svoji vý-
zkumnou činnost zaměřuje na studium dědičných dystrofi í sítnice, jež jsou i tématem 
disertační práce. Je spoluzakladatelem Centra klinické oční genetiky při Univerzitě Kar-
lově. Oft almologii vyučuje jako odborný asistent na 1. LF UK a jako lektor Institutu pro 
postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Je pověřeným zástupcem za VFN v Evropské 
referenční síti pro vzácná oční onemocnění (ERN-EYE).

doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc. 

Doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc., ukončil studium medicíny na 1. lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy v roce 1982 a poté nastoupil na 1. oční kliniku Všeobecné fakultní ne-
mocnice v Praze. V roce 1995 přešel na Oční kliniku Fakultní nemocnice v Motole, kde 
pracoval nejprve jako asistent a pak jako přednosta kliniky. V roce 2001 zde habilitoval 
jako docent prací Stabilita nitrooční čočky v oku. V pedagogické práci se věnoval výuce 
očního lékařství mediků a  výuce optiky bakalářů optiky a  optometrie. Od roku 2005 
pracoval čtyři roky jako kataraktový chirurg v Edinburghu ve Skotsku a po návratu jako 
primář soukromé Oční kliniky Liberec. Ve své odborné práci se věnuje především pro-
blematice optiky, optickým výpočtům nitroočních čoček a problematice stability nitro-
oční čočky v oku.



640

Medailonky autorů

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., absolvoval v roce 1980 studium všeobecného lékařství 
na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V letech 1980–1995 pracoval 
v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Od té doby pak působí na Oční klinice JL s.r.o. 
v Praze, kde je i přednostou.

Od roku 1976 se zabývá elektrofyziologií zraku. V roce 1989 mu byly právě z této 
oblasti oft almologie uděleny dva vynálezy. Publikoval více než 100 vědeckých prací, 
z toho většinu v zahraničních periodikách. Je docentem na Fakultě biomedicínského 
inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.

MUDr. Jan Krásný 

MUDr. Jan Krásný pracoval po promoci na Fakultě dětského lékařství Univerzity Kar-
lovy (1976) do roku 1995 na Dětské oční klinice Fakultní nemocnice v Motole a poté 
na Oční klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, nyní již jako důchodce. Na 
obou pracovištích působil vždy několik let jako zdravotnický zástupce. Hlavní náplní 
jeho práce byla problematika pedooft almologie a strabismus. Výstupem bylo autorství 
na toto téma ve dvou vydáních učebnice Oční lékařství (ed. prof. P. Kuchynka). Dále byl 
autorem kapitol řady monografi í, především v Trendech soudobé oft almologie. Čtyři-
krát se zapojil do výzkumné činnosti IGA MZ ČR (Imunopatologické postižení oka, 
Chlamydia pneumoniae samostatně a při KCS a oční změny u T1DM). Byl autorem 
a spoluautorem zhruba 200 článků v řádě časopisů a také v České a slovenské oft almo-
logii, z nichž několik bylo oceněno cenou České oft almologické společnosti.
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MUDr. Jiří Malec

MUDr. Jiří Malec pracuje od roku 1997 jako sekundární lékař Oční kliniky dětí a do-
spělých 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Díky za-
měření kliniky měl od nástupu možnost proniknout do problematiky očních chorob 
dětských i  dospělých pacientů. Od roku 2007 pracuje jako vedoucí lékař dětské oční 
ambulance kliniky. Zaměřuje se na problematiku strabismu, retinopatie nedonošených 
a operací slzných cest.

Je autorem a  spoluautorem mnoha odborných článků, monografi í a přednášek na 
témata především z oblasti dětské oft almologie. Je spoluřešitelem několika grantových 
projektů. Podílí se také na výuce na 2. lékařské fakultě UK. Je členem několika odbor-
ných společností.

Ve volném čase se věnuje kutilství, malování, fotografování, a především rodině.

doc. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D. 

Doc. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D., pracuje jako vedoucí lékař Centra pro klinickou 
oční genetiku, Oční kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze. Promovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 
2000. Atestaci z očního lékařství získala v roce 2004. Ph.D. práci obhájila na Univerzitě 
Karlově v roce 2008. V letech 2004–2005 pracovala v Moorfi elds Eye Hospital a Institutu 
oft almologie v Londýně. V roce 2009 získala na University College London vědeckou 
hodnost Medical Doctor. V roce 2015 byla na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jme-
nována docentkou. Hlavním odborným a výzkumným zaměřením jsou genetická one-
mocnění s očními projevy.
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MUDr. Marcela Michaličková

MUDr. Marcela Michaličková promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
v roce 1982. Od promoce pracuje na Oční klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Od roku 1993 se specializuje na dět-
skou oft almologii. V letech 1998–2003 pracovala jako vedoucí dětského oddělení kliniky 
a od roku 2004 dosud je vedoucím Centra dětské oft almologie VFN. Od roku 1998 před-
náší dětskou oft almologii v rámci výuky mediků a klinických seminářů, od roku 2006 je 
odborným asistentem kliniky. Zároveň je dlouholetým očním konziliářem pro Kliniku 
pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a úzce spolupracuje s Centrem dětské 
revmatologie a autoinfl amatorních onemocnění VFN.

MUDr. Ondřej Materna

MUDr. Ondřej Materna absolvoval  2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2004. 
Po tříleté zkušenosti s všeobecnou pediatrií na Klinice dětského a dorostového lékařství 
 Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nastoupil v roce 2007 do Dětského kardiocentra 
2. lékařské fakulty a  Fakultní nemocnice v Motole. Je vedoucím lékařem oddělení in-
tervenční kardiologie a zástupcem primáře kardiologického oddělení Dětského kardio-
centra. Věnuje se zejména katetrizační léčbě vrozených srdečních vad. Dále působí jako 
kardiologický konziliář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Motole a pra-
cuje i jako ambulantní dětský kardiolog. Je akademickým pracovníkem 2. LF UK a po-
dílí se na pregraduální výuce i postgraduálním vzdělávání v rámci dětské kardiologie. Je 
autorem a spoluautorem řady publikací v českých i zahraničních vědeckých časopisech.
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MUDr. Milan Odehnal, MBA

MUDr. Milan Odehnal, MBA, pracuje od roku1995 jako primář Oční kliniky dětí a do-
spělých 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Od počátku 
své kariéry se specializuje na problematiku dětské oft almologie (je absolventem Fakulty 
dětského lékařství a  je původně pediatr). Věnuje se především problematice strabismu, 
retinopatie nedonošených dětí, plastických operací oka a jeho okolí a onemocněním slz-
ných cest. Je úspěšným řešitelem několika výzkumných záměrů a zavedl nové varianty 
operačních postupů např. v chirurgii strabismu nebo lagoft almu u obrny lícního nervu.

Vědecko-publikační činnost (je spoluautorem několika oceněných knižních mo-
nografi í) je podpořena četnými stážemi na renomovaných zahraničních pracovištích, 
přednáškovou aktivitou a také výukou na 2. lékařské fakultě. Je autorem řady odborných 
domácích článků, několika zahraničních publikací a značného množství přednášek k té-
matům především v oblasti dětské oft almologie. Je členem několika odborných společ-
ností, předsednictva lékařské komory a za svoji karieru obdržel několik prestižních od-
borných ocenění. 

V mediální oblasti je autorem televizních a rozhlasových pořadů propagujících obor 
oft almologie i populárních článků v různých periodikách a časopisech. 

Ve volném čase se věnuje zahradě a sportu, jako je lyžování a tenis. Velkou jeho lás-
kou zůstaly rychlé motocykly, se kterými je pojí v mladším věku závodní kariéra.

PhDr. Dagmar Moravcová 

PhDr. Dagmar Moravcová je speciální pedagog tyfl oped, zraková terapeutka. Ve své pro-
fesní dráze působila sedmnáct let ve Škole pro slabozraké v Praze, jako vychovatelka – 
speciální pedagog, jako vyjíždějící terénní pracovník Poradny při škole pro slabozraké 
žáky a po vzniku Speciálně pedagogického centra (SPC) při škole ve své práci pokračo-
vala a také centrum vedla. Potřeba podrobné diagnostiky zrakových funkcí, která pra-
covníkům SPC scházela při sestavování podpůrných opatření, ji vedla k  postgraduál-
nímu vzdělávání, kurzům a získávání informací z oboru zrakové terapie. Od roku 2000 
pracuje již dvacátým rokem v týmu Centra zrakových vad s.r.o. v Praze-Motole jako zra-
ková terapeutka, od roku 2012 souběžně i v ordinaci zrakové terapie. Mimo své profesní 
působení se podílela na volnočasových aktivitách slabozrakých dětí. Sedmnáct let vedla 
letní turistické tábory na Kvildě a působila jako trenér plavání a běžeckého lyžování v od-
díle pro slabozraké děti. Při praxi zrakové terapeutky se průběžně věnuje přednáškové 
a publikační činnosti a jedenáctým rokem působí v čele odborné společnosti Asociace 
zrakových terapeutů v ČR.
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MUDr. Bořivoj Petrák, CSc.

MUDr. Bořivoj Petrák, CSc., studoval v  letech 1980–1986 na Fakultě dětského lékař-
ství Univerzity Karlovy (nyní 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy). V  letech 1986–
1990 pracoval na IV. dětské klinice Fakulty všeobecného lékařství (nyní Klinika dětského 
a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) s přerušením 1986–1987 
základní vojenskou službou. V roce 1989 složil první atestaci z pediatrie. Od roku 1990 
až do současné doby pracuje na Klinice dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. V roce 1993 složil atestaci z dětské neurologie 
s prací na téma neurokutánní onemocnění. Následně pracoval na klinice jako vedoucí 
lékař jednotky intenzivní péče a později jako vedoucí lékař oddělení, od roku 2016 do 
současnosti pracuje v dětské neurologické ambulanci na poliklinice Fakultní nemocnice 
v Motole. V roce 2001 obhájil disertační práci řešící problematiku diagnózy neurofi b-
romatosis von Recklinghausen typ 1 a získal titul CSc. Věnoval se výuce neurologie na 
Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a dlouhodobě učí 
na 2. LF UK. Od roku 1993 se začal dětem s neurokutánními nemocemi věnovat také 
ambulantně v rámci Dětské neurologické ambulance pro neurokutánní onemocnění na 
poliklinice Fakultní nemocnice v Motole. Publikuje v domácích i zahraničních časopi-
sech především na téma neurokutánních onemocnění.

Je ženatý a má dvě děti.

MUDr. Renáta Pelikánová 

MUDr. Renáta Pelikánová absolvovala střední školu, obor farmacie, a po krátké praxi 
nastoupila v  roce 1991 na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Studia dokončila 
v roce 1997. Při studiu se věnovala práci v nakladatelství zdravotnické literatury a ošet-
řovatelství. Po ukončení studia nastoupila na oční oddělení Fakultní Th omayerovy ne-
mocnice, kde pracovala jako sekundární lékařka a od roku 2004 vedla odbornou dětskou 
ambulanci. Od roku 2009 pracuje v soukromé ordinaci Engramma s.r.o. se specializací 
na dětskou oft almologii. Spolupracuje s neziskovou organizací Seppia o.s., kde se věnuje 
osvětové činnosti.

Ve volném čase ráda sportuje, jejím koníčkem je četba a potápění.
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Mgr. Veronika Pražáková

Mgr. Veronika Pražáková vystudovala magisterské studium oboru optometrie na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci. Svou odbornou praxi zahájila v roce 2014 v oční optice 
a od roku 2019 působí na oční klinice Duovize v Praze. Z pozice optometristy se vě-
nuje korekci refrakčních vad, rozboru binokulárního vidění a aplikaci kontaktních čo-
ček. V současné době se zabývá touto problematikou nejen u dospělých, ale i u dětí. Ve 
volném čase sportuje, čte a maluje.

doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

Doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D., se očnímu lékařství věnuje více než 25 let. Již po první 
atestaci se soustředil na léčbu onkologických pacientů, zpočátku dospělých, kterým zlep-
šil naději na záchranu postiženého oka zavedením léčby uveálního melanomu gama no-
žem. Od roku 1998 působí na Oční klinice dětí a dospělých 2. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy a  Fakultní nemocnice v  Motole. Zde zavedl řadu nových terapeutických 
i diagnostických postupů, které v mnoha případech umožňují zachování nádorově po-
stiženého oka dětských pacientů. V roce 2015 byl jmenován docentem pro obor oční lé-
kařství. Je řešitelem a předkladatelem řady výzkumných záměrů a grantových projektů, 
školitelem postgraduálního studia v oboru experimentální chirurgie a členem atestační 
komise. Jeho výzkum je zaměřen na rozvoj nových terapeutických metod u očních on-
kologických pacientů. 
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doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.

Doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D., vystudoval v letech 1999–2005 Lékařskou fakultu Ma-
sarykovy univerzity v  Brně. Po absolvování základního kmene vnitřního lékařství se 
specializoval na hematologii a transfuzní lékařství, dále na lékářskou genetiku, absolvo-
val postgraduální studium vnitřních chorob na Lékařské fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde v roce 2015 habilitoval.

Pracuje na Klinice hematológie a transfúziológie LF a UN Bratislava, v Ústavu lékař-
ské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc, na Lékařské fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, v letech 2005–2018 pracoval také na Hemato-onkologické klinice Fakultní 
nemocnice Olomouc.

Je členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České hematologické společ-
nosti, Společnosti lékařské genetiky a genomiky, Sdružení diagnóza CML (člen porad-
ního sboru), Nordic MDS group. 

prof. MUDr. Frederik RAISKUP, PhD., DrSc., FEBO

Odborné zkušenosti v  oboru oft almologie začal prof. Raiskup čerpat bezprostředně 
po absolutoriu studia humánní medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Komenského 
v Bratislavě na Oční klinice Fakultní nemocnice F. D. Roosevelta v Banské Bystrici pod 
vedením profesora Milana Izáka. Po první atestaci absolvoval studijní pobyt se zaměře-
ním na povrch oka, rohovku a refrakční chirurgii na Oční klinice Fakultní nemocnice 
Hadassah Hebrejské univerzity v  Jeruzalémě, kde byl jeho mentorem profesor Joseph 
Frucht-Pery. Po získání nových zkušeností a obdržení specializačního diplomu se do-
stal na pozici odborného lékaře – specialisty na onemocnění rohovky na Oční klinice 
Fakultní nemocnice v Lipsku (SRN) a následně na Oční klinice Fakultní nemocnice C. 
G. Carus v Dráždanech. Jedním z hlavních těžišť klinického výzkumu této kliniky bylo 
ektatické onemocnění rohovky –keratokonus a jeho léčba zesíťováním kolagenu rohovky 
pomocí UV záření a ribofl avinu, které se stalo i vědeckým zaměřením prof. Raiskupa. 
Tímto tématem se také zabýval v průběhu externího doktorského studia v oboru oft al-
mologie na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení 
doktorského studia působil na této katedře jako externí pedagog a v roku 2013 byl na 
hradecké lékařské fakultě habilitován v oboru oční lékařství. O rok později byl v tomto 
oboru habilitován také na Lékařské fakultě C. G. Carus Technické univerzity v Drážďa-
nech a v roku 2016 byl jmenován profesorem v oboru oft almologie na Karlově univerzitě 
v Praze. Obhajobou díla na téma modifi kací léčby keratokonu mu byl v roce 2018 udělen 
titul doktora lékařských věd. V současnosti působí nadále v Dražďanech ve funkci ve-
doucího lékaře – ordináře pro onemocnění rohovky, refrakční a kataraktovou chirurgii.
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doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.

Doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D., pracuje od studií na Lékařské fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně na Klinice nemocí očních a optometrie ve Fakultní nemocnici 
u sv. Anny. Od roku 2016 je vedoucí Elektrofyziologické laboratoře této kliniky. Na Lé-
kařské fakultě Masarykovy univerzity vyučuje studenty bakalářského a magisterského 
studia optometrie a ortoptiky. Profesně se věnuje zejména refrakční a kataraktové chi-
rurgii, glaukomu a neurooft almologii. Absolvovala zahraniční stáže v Rakousku a Ně-
mecku. Intenzivně spolupracovala s univerzitní oční klinikou v německém Tübingenu, 
kde strávila celkem dva roky a věnovala se neurooft almologii, experimentálnímu využití 
perimetrie a zornicových reakcí. Je autorkou a spoluautorkou 23 publikací a 30 předná-
šek na tuzemských i zahraničních konferencích. Je autorkou knihy Perimetrie a editor-
kou mezinárodní publikace Homonymní defekty zorného pole, která vyšla v nakladatel-
ství Springer v roce 2017. Za své publikace byla dvakrát oceněna Výroční cenou České 
glaukomové společnosti.

MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., vystudovala Fakultu dětského lékařství (nynější 2. lékař-
ská fakulta) Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 1988 nastoupila na Dětskou kliniku 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde působí dodnes a od roku 2016 tuto kliniku 
vede. Po složení atestace z pediatrie I. a II. stupně v roce 1991 a 1997 se kromě pedia-
trie věnovala dětské nefrologii. Atestaci z  dětské nefrologie složila v  roce 2006. Dok-
torskou disertační práci v oboru pediatrie obhájila na Lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy v Hradci Králové v roce 2007, habilitační práci pak rovněž na této fakultě obhájila 
v dubnu 2010. V roce 2008 absolvovala odbornou stáž na Oddělení dětské nefrologie 
v Children´s Hospital of East Ontario v Ottawě. Kromě pediatrie v celé její šíři je jejím 
hlavním zájmem dětská nefrologie, zvláště pak problematika nefrotického syndromu, 
tubulopatií a minerálního metabolismu. Na toto téma publikovala přes 50 odborných 
prací v domácím i zahraničním tisku a je též autorkou a spoluautorkou kapitol ve čtyřech 
odborných monografi ích či učebnicích. Je pravidelnou aktivní účastnicí domácích i za-
hraničních kongresů s pediatrickou a pediatricko-nefrologickou tematikou, kde dosud 
přednesla přes 150 odborných sdělení, moderovala řadu bloků a workshopů. Působí jako 
pedagog v rámci pre- i postgraduálního vzdělávání. Je členkou výboru České pediatrické 
společnosti ČLS JEP, výboru Pracovní skupiny pro dětskou nefrologii České pediatrické 
společnosti a pracuje v akreditační komisi pro pediatrii a dětskou nefrologii Ministerstva 
zdravotnictví ČR.
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MUDr. Jiří Stránský, Ph.D.

MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., vystudoval stomatologický směr Lékařské fakulty Palackého 
univerzity v Olomouci. Po promoci v roce 1987 nastoupil jako obvodní/závodní stoma-
tolog OÚNZ/ZÚNZ OKD Karviná a v roce 1990 složil atestaci I. stupně ze stomatolo-
gie. V Karviné působil jako zubní lékař pět let. Během této doby stále více inklinoval ke 
stomatologické chirurgii, což vyústilo v  roce 1992 ve změnu zaměstnání a přestup na 
lůžkové stomatochirurgické oddělení krajské nemocnice v Ostravě (nyní Klinika ústní, 
čelistní a  obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava), kde pracuje dodnes. Zde 
také v roce 1996 atestoval z orální a maxilofaciální chirurgie, v roce 2007 ukončil ob-
hajobou disertační práce doktorské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně. V letech 2003–2004 působil v pozici konzultanta pro orální a maxilofaciální 
chirurgii v Dr. Soliman Fakeeh Hospital v Saúdské Arábii. Od roku 2016 zastává funkci 
přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava, vě-
nuje se mj. orofaciální traumatologii, onkologii a ortognátní chirurgii. Je spoluautorem 
řady publikací a podílí se také na vědecko-výzkumné a grantové činnosti.

MUDr. Alexandr Stepanov, M.D., Ph.D., MBA, FEBO

MUDr. Alexandr Stepanov, M.D., Ph.D., MBA, FEBO, v roce 2009 promoval na Lékařské 
fakultě Státní lékařské univerzity v Jaroslavli v Rusku. V roce 2011 získal atestaci v oboru 
oční lékařství na Lékařské fakultě Univerzity I. P. Pavlova v Petrohradě. Od roku 2012 
pracuje na Oční klinice Fakultní nemocnice  Hradec Králové. V  roce 2015 absolvoval 
zahraniční vitreoretinální stáž v  San Raff aele Scientifi c Institute v  Miláně u  profesora 
F. Bandelly. V roce 2016 obhájil na Karlově univerzitě v Hradci Králové disertační práci 
a získal titul Ph.D., složil zkoušku evropské atestace FEBO a atestaci z oft almologie na 1. 
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem ČOS, AAO, IFAN a EURETINA. 
Publikoval více než 50 prací v  našich i  zahraničních časopisech. Pravidelně přednáší 
v ČR i v zahraničí. Účastnil se množství mezinárodních studií zaměřených na léčbu oč-
ních onemocnění. Je spoluřešitelem vědeckých grantů a výzkumných projektů. 

V roce 2018 mu bylo uděleno občanství ČR za významný přínos pro stát v oblasti 
vědy a vzdělávání. V roce 2019 získal titul MBA.
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prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., pracuje jako přednosta Dětské kliniky Lékařské fa-
kulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni. Vyučuje na Lékařské fakultě UK 
v Plzni v rámci pregraduální i postgraduální výuky všeobecného lékařství. Dlouhodobě 
se věnuje problematice dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy a dlouhodobě se 
také zaměřuje na problematiku nespecifi ckých střevních zánětů, infekce Helicobacter py-
lori a recidivujících funkčních bolestí břicha v dětském věku. Je členem domácích i me-
zinárodních odborných společností. Je autorem nebo spoluautorem monografi í a kapitol 
v monografi ích, učebních textech a velkého množství časopiseckých odborných publi-
kací ve vědeckých periodikách z oblasti pediatrie. Spolupracoval jako řešitel nebo spolu-
řešitel na domácích a mezinárodních grantech a výzkumných úkolech, absolvoval řadu 
zahraničních studijních pobytů.

MUDr. Markéta Středová

MUDr. Markéta Středová ukončila v roce 2016 studium na 3. lékařské fakultě Univer-
zity Karlovy. Po promoci nastoupila na Oční kliniku Fakultní nemocnice v Hradci Krá-
lové a zároveň zahájila postgraduální studium v oboru oční lékařství na Lékařské fakultě 
v Hradci Králové.

Je členkou České oft almologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evange-
listy Purkyně. Pravidelně publikuje v odborných tuzemských i zahraničních časopisech 
včetně časopisů s IF. Je spoluřešitelkou vědeckých grantů a mezinárodních studií zamě-
řených na oční choroby. Ve své odborné činnosti se zabývá problematikou onemocnění 
předního i zadního segmentu oka a také periokulárních struktur.
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MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., vystudoval obor stomatologie a všeobecné lékař-
ství na Masarykově univerzitě v Brně. Po promoci pracoval na oddělení dentoalveolární 
chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a zároveň v Laboratoři embryologie ži-
vočichů Akademie věd Brno, kde jako postgraduální student pracoval na své disertační 
práci, kterou obhájil v roce 2013. Od roku 2009 až dosud působí na Klinice ústní, čelistní 
a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici (FN) Ostrava. V roce 2016 úspěšně složil 
atestaci z oboru orální a maxilofaciální chirurgie. V současnosti se zabývá traumatologií 
orofaciální oblasti se zaměřením na očnice, čelistním anomáliím s obstrukční spánkovou 
apnoe, léčbou čelistního kloubu a onkologií hlavy a krku. Je spoluautorem více než dvou 
desítek impaktovaných a recenzovaných článků a spoluřešitelem tří grantů Agentury pro 
zdravotnický výzkum a několika menších grantů v  rámci institucionální podpory FN 
Ostrava. V současnosti se ve spolupráci s Oční klinikou FN Ostrava snaží najít indikační 
kritéria pro izolované zlomeniny spodiny očnice a ve spolupráci s onkologickým týmem 
biomarkery pro spinocelulární karcinom dutiny ústní.

doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.

Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc., vystudovala v  letech 1964–1970 Lékařskou fakultu 
Univerzity Palackého (LF UP) v  Olomouci. Složila atestace z  pediatrie a  z  lékařské 
genetiky. 

 V roce 1985 obhájila kandidátskou disertační práci v oboru dětské lékařství na LF 
UP, v roce 1995 následovala habilitace na LF UP, obor klinická genetika. Aktivně se po-
dílela na založení a  později budování oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice 
Olomouc, který v roce 1991 byl změněn na Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny 
LF UP Olomouc. Zabývala se především problematikou genetického poradenství u ri-
zikových pacientů a jejich rodin s různými typy vrozených vývojových vad a dědičných 
onemocnění, dětmi s projevy mentální retardace a poruchami autistického spektra s vy-
užitím metod DNA analýzy při odhalování jejich etiologie. Její další zaměření na vro-
zené vady metabolismu vedlo k založení Pracovní skupiny dědičných metabolických po-
ruch při Oddělení klinické biochemie. Dlouhodobě vyučovala v rámci pediatrie LF UP 
v Olomouci, zejména pak ve studijním programu Klinická genetika, ve výuce pokračuje 
i v oboru Klinická genetika pro porodní asistentky. Je členkou oborové rady pro postgra-
duální studijní program (lékařská genetika). Angažuje se v rámci studijního programu 
porodních asistentek. Její přednášková činnost se týká rovněž postgraduálního vzdělá-
vání lékařů více oborů (genetika, pediatrie, neurologie). Publikovala přes 80 původních 
i přehledových prací a několik kapitol ve skriptech LF UP. Pravidelně se aktivně zúčast-
ňovala celostátních i zahraničních konferencí a sjezdů.
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MUDr. Juraj Timkovič, Ph.D.

MUDr. Juraj Timkovič, Ph.D., po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci nastoupil v roce 2008 na Oční kliniku Fakultní nemocnice Ostrava, 
kde od roku 2014 pracuje jako vedoucí lékař Centra pro děti s vadami zraku. V roce 
2013 úspěšně ukončil specializační vzdělávání v oboru oft almologie a v roce 2017 dok-
torské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně obhajobou disertační 
práce a získáním titulu Ph.D. Od roku 2013 se věnuje rovněž pedagogické činnosti jako 
odborný asistent v oboru oft almologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Je dr-
žitelem funkční licence a licence školitele pro léčebnou metodu Vyšetření senzorických 
a motorických složek binokulárního vidění. Je autorem četných recenzovaných a impak-
tovaných prací zaměřených na problematiku pedooft almologie a neurooft almologie. Po-
dílí se také na vědecko-výzkumné a grantové činnosti. Je členem České společnosti dět-
ské oft almologie a strabologie a Světové společnosti dětské oft almologie a strabismu.

MUDr. Helena Štrofová 

MUDr. Helena Štrofová už na lékařské fakultě působila jako asistentka při studiu pro 
zrakově postižené. Po promoci nastoupila do Fakultní Th omayerovy nemocnice, kde se 
věnovala především pacientům s glaukomem. Po atestaci v  roce 2014 působila v  sou-
kromé oční ambulanci na Praze 3, kde se věnovala dětským i dospělým pacientům. Od 
podzimu 2018 působila jako oční lékařka pro děti i dospělé v Ortoptice Dr. Očka na 
Praze 1. Nyní pracuje v soukromé oční ordinaci na Praze 8, kde se specializuje na děti, 
především pak na děti s poruchami učení a kognitivními defi city. Od roku 2017 působí 
jako externí učitelka na Střední a Vyšší odborné škole zdravotnické v Praze. V rámci ce-
loživotního vzdělávání vystudovala učitelství pro střední školy a 2. stupeň základní školy 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2019 zahájila studium speciální peda-
gogiky v rámci celoživotního vzdělávání a též doktorandské studium v oboru speciální 
pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2021 působí 
jako pedagog na 2. stupni základní školy, vyučuje matematiku, chemii, fyziku, fi nanční 
gramotnost a environmentální výchovu. Působí v oční on-line poradně na www.ulekare.
cz, je organizátorkou a editorkou časopisu Oft almologie pro praxi. Je členkou České gla-
ukomové společnosti, členkou a delegátkou České lékařské komory. Napsala monografi e 
Praktická oft almologie a Praktický průvodce očními chorobami. Je autorkou několika 
odborných článků a věnuje se přednáškové činnosti především pro neoft almology.
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MUDr. Martina Vrabcová 

MUDr. Martina Vrabcová absolvovala studium všeobecného lékařství na 1. lékařské fa-
kultě Univerzity Karlovy v  roce 1992, od roku 1994 pracuje na Klinice anesteziologie 
a resuscitace ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Po složení dvou atestací v oboru 
anesteziologie a resuscitace se specializuje na dětskou anesteziologickou péči a v letech 
2002–2018 působila jako ordinář pro oční chirurgii dětí a dospělých ve Fakultní nemoc-
nici v Motole. Od roku 2000 pracuje také jako asistentka na 2. lékařské fakultě FN v Mo-
tole, kde přednáší a věnuje se výuce mediků. Nyní se jako konziliář pro dětskou anestezii 
věnuje i postgraduální výchově mladších lékařů anesteziologů.

MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. 

MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D., vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a od počátku 
své profesionální dráhy se na téže fakultě věnuje histologii a embryologii. Od roku 2015 
je vedoucím Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK. Jeho hlavní specializací je struk-
tura stěny dýchacích cest se zvláštním zaměřením na řasinkový epitel a ultrastrukturu 
kinocilií. Spolupracuje však i s Oční klinikou dětí a dospělých 2. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole na grantových projektech zaměřených pře-
devším na výzkum různých cest aplikace cytostatik při léčbě nitroočních nádorů.
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MUDr. Milan Zlámal

MUDr. Milan Zlámal v roce 2008 ukončil studium oboru všeobecného lékařství na 1. lé-
kařské fakultě Univerzity Karlovy. Od téhož roku pracoval a připravoval se k atestaci na 
infekčním oddělení Fakultní Th omayerovy nemocnice v Praze. Atestaci z infekčního lé-
kařství složil v roce 2014 a od téhož roku pracuje v Ústřední vojenské nemocnici – Vo-
jenské fakultní nemocnici Praha. Jeho činnost na klinice je převážně ambulantní. Od 
roku 2016 vede HIV centrum. Věnuje se také prevenci infekčních nemocí (vakcinace) 
a od roku 2017 aplikuje u osob ve vysokém riziku preexpoziční profylaxi (PrEP) HIV. 
Spolupracuje s neziskovou organizací HIV pomoc (Dům světla).


