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• Chcete se dovědět, jak vznikaly lékařské slovníky a jaký je jejich smysl v dnešní době?

• Zajímá vás, proč máme železo v těle a jak si tělo dokáže regulovat, aby ho nemělo příliš?    

• Rádi byste věděli, co spojuje medicínu a literaturu?   

Pokud chcete znát odpovědi nejen na tyto otázky, přijďte 26. května 2016 v 17.00 hodin
do Akademického klubu 1. LF UK (Faustův dům, Praha 2, Karlovo nám. 40). Do pravidel-
ného pořadu Křeslo pro Fausta tentokrát přijde doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přednosta 
Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Rozmlouvat s ním bude moderátorka Marie Retková.  

Doc. Martin Vokurka absolvoval studium Fakulty všeobecného lékařství v roce 1987. 
Nastoupil na Ústav patologické fyziologie, kde pracoval již jako student v laboratoři
prof. Janouška. Složil atestaci z vnitřního lékařství, absolvoval studijní pobyty v USA
a Francii, po návratu v roce 1996 se věnoval práci v ústavu, kde se zabýval studiem experi-
mentálních porfyrií. V roce 2005 byl jmenován docentem patologické fyziologie, od roku 
2008 je proděkanem pro teoretické a preklinické studium 1. LF UK a od roku 2012 před-
nostou Ústavu patologické fyziologie. 

Nyní je již takřka 15 let jeho tématem metabolismus železa v organismu, zejména jeho regula-
ce ve vztahu k červené krvetvorbě. Jeho velký zájem představuje i pedagogická činnost – na fa-
kultě patří k nejlépe hodnoceným učitelům. Snaží se o propojování teoretické a klinické výuky. 

Od počátku 90. let se doc. Vokurka intenzivně věnuje tvorbě lékařských slovníků. První z nich 
vyšel v roce 1994, největší z nich, Velký lékařský slovník, pak vyšel od roku 2002 již v deseti vy-
dáních. Na konci 90. let působil doc. Vokurka jako zástupce šéfredaktora odborného nakla-
datelství Maxdorf. Spolupracoval na Slovníku nespisovné češtiny, na knize O duši lékaře a na 
příručce Francouzština pro lékaře.

Zajímá se o literaturu, publikoval povídky i poezii. Dalšími zájmy jsou historie a cizí jazyky. 
Mimo odborné společnosti je aktivní i ve Spolku českých frankofonních lékařů. 


