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Curriculum Vitae 

doc. MUDr. Daniela Fischerová, PhD. 

1. Základní informace 

Narozena: 05. 09. 1971 v Liberci 

Adresa: V Horkách 1407/19, Praha 4, 
Česká republika 

Email: daniela.fischerová@seznam.cz 

Telefon: +420 603 28 50 97 

Pracovní adresa:  Onkogynekologické centrum 

 Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze 

 Apolinářská 18, 120 00, Česká republika 

2. Shrnutí 

� Pregraduální a začátek postgraduálního vzdělání byl cílen na interní lékařství 
a klinickou onkologii, získán v Německu (Stiftsklinik Augustinum v Mnichově 
a Klinikum Kaufbeuren). Následovala specializace v gynekologii a porodnictví, 
onkogynekologii a dokončení specializace v klinické onkologii na Gyn.por.klinice 1. LF 
UK a VFN.  

� Hlavní klinickou a vědeckou oblastí zájmu je diagnostika a léčba zhoubných 
gynekologických nádorů se zaměřením na zobrazení zhoubných gynekologických 
nádorů a individualizaci onkologické léčby. 

� V rámci postgraduálního vzdělávání přednesla autorka více jak 180 zvaných 
přednášek v zahraničí a 130 v České republice, je autorkou jedné české monografie, 26 
kapitol v dalších českých monografiích a dvou v zahraničních monografiích, dvou 
výukových DVD v anglickém jazyce distribuovaného Mezinárodní organizací pro 
ultrazvuk v gynekologii a porodnictví a Evropskou společností pro gynekologickou 
onkologii. Jako autorka a spoluautorka se podílela na 53 vědeckých článcích v 
časopisech s impakt faktorem a 55 českých vědeckých článcích a dosáhla citačního 
ohlasu dle SCI 648 (bez autocitací) při 53 citovaných pracích (H-index 16).  

� Člen představenstva (boardu), člen vědecké rady a člen poradní rady Mezinárodní 
společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (ISUOG, International Society 
of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) 

� Členka redakční rady časopisu Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a 
gynekologii (Ultrasound in Obstetrics and Gynecology IF 4.254, 2016) 

�  Člen vědecké rady Německé společnosti pro gynekologickou onkologii (AGO, 
Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie).  

� Místopředsedkyně a člen výboru České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a 
gynekologii ČLS JEP (od založení v roce 2011 do současnosti)  
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� Člen výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP (od roku 2012 do 
současnosti) 

� Členka redakční rady časopisu České gynekologie 

3. Vzdělání 

3.1. Pregraduální vzdělání  

Promoce v oboru všeobecného lékařství na l. LF UK v Praze (20.06.1996) 

3.2. Postgraduální vzdělání 

3.2.1. Promoce po ukončení doktorského studijního programu v oboru 

 experimentální chirurgie na 1.LF UK v Praze (06.05.2009) 

3.2.2. Obhajoba habilitačního řízení na 1. LF UK v Praze dne 24.02.2015) 

3.2.3. Jmenování docentkou pro obor gynekologie a porodnictví s účinností od 

01.05.2015 

3.2.4. Odborné vzdělání a kvalifikace(přehled) 

� 1. Atestace v základním oboru z gynekologie a porodnictví I. stupně (2000) 

� 2. Atestace v základním oboru z gynekologie a porodnictví II. stupně (2004) 

� 3. Atestace v základním oboru z klinické onkologie (2005) 

� 4. Atestace v nástavbovém oboru onkogynekologie  (2011) 

3.2.5. Odborná praxe (18 let): 

� Klinika Kaufbeuren, Německo (obor klinické onkologie a interního 
lékařství, 07.10.1996-06.10.1997) 

� Gyn.-por.oddělení Krajské nemocnice v Liberci (01.12.1997-30.11.1998) 

� Gyn.- por. klinice l. LF UK a VFN v Praze (Onkogynekologické centrum, 
sekundární lékařka, 01. 12. 1998 - 31. 10. 2005, od 1. 11. 2005 odborná 
asistentka viz níže) 

� Odborná asistentka Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty  
(od 01. 11. 2005 – dosud) 

3.2.6. Zahraniční studijní pobyty: 

Pregraduální 

� Studium všeobecného lékařství na Ludwig-Maximilien Universitě 
v Mnichově, Německo (1989-1990) 

� Studijní praxe v oboru interního lékařství na Stiftsklinik Augustinum 
v Mnichově (prof. Dr. Med. Zimmermann, 01.08.1990-31.08.1990, 
01.02.1992-28.02.1992, 14.07.1992-31.08.1992, 07.07.1995-30.08.1995) 

� Studijní praxe na chirurgické klinice v Pasingu, Mnichov (Prof. Dr. Med. 
Foeckersperger, 01.07.1994-31.07.1994 

Postgraduální 
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� Hostující lékařka v oboru klinické onkologie a interního lékařství, Klinika 
Kaufbeuren, Německo (07.10.1996-06.10.1997)-viz odborná praxe 

� Vědecká stáž v onkogynekologickém centru (prof. Ignace Vergote) 
a ultrazvukovém centru (prof. Dirk Timmerman), Department of Obstetrics 
and Gynecology, Leuven, Belgie (18. 6. -29. 6. 2007) 

4. Pedagogická a vědecká činnost 

� Odborný asistent Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty od 01. 11. 2005 

� Školitel DSPB oborové rady (experimentální chirurgie) 1. LF UK od 2009 dosud 

� Konzultant doktorského studia zahraničních PhD studentů (3, Valentina Chiappa, 
M.D., Itálie; Adrius Gaurilicus, M.D., Litva; Anna Dückelmann, M.D., Německo) 

� Oponent doktorského studia zahraničních PhD studentů (2, Adrius Gaurilicus, M.D., 
Litva; Jeroen Kaijser, Holandsko) 

� Školitel zahraničních lékařů v Onkogynekologickém centru (56, oblast zájmu -
ultrazvuk v onkogynekologii) 

� Člen představenstva (2016-2020), člen vědeckého a poradního výboru Mezinárodní 
společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (ISUOG, the International 
Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) 

� Člen vědeckého výboru Německé společnosti pro gynekologickou onkologii (AGO, 
Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie) od 2009 - dosud 

� Místopředsedkyně a člen výboru České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví 
a gynekologii ČLS JEP (od roku 2011 - dosud) 

� Člen výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP (od roku 2015 - dosud) 

� Členství v odborných společnostech: Sekce onkogynekologie ČGPS ČLS JEP, člen 
Evropské a člen Mezinárodní onkogynekologické společnosti (ESGO, the European 
Society of Gynaecological Oncology; IGCS, the International Gynecologic Cancer 
Society).   

� Recenzent pro zahraniční časopisy: Ultrasound Obstet Gynecol (58), Int J Gynecol 
Cancer (11), Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica (2), Journal of Oncology (1), 
Future Medicine (1), European Journal of Cancer (3), Radiology (1), Ultraschall in der 
Medizin (5) 

� Monografie / z toho první autor: 1/1 

� Kapitoly v monografiích / z toho první autor: 29/17 

� Skripta, učební texty a pomůcky / z toho první autor: 3/2  

� Původní práce ve vědeckých odborných časopisech / z toho první autor: 26 / 14  

� Práce v časopisech s IF / z toho první autor: 53 / 11 

� Přehledové a sborníkové články / z toho první autor: 28 / 15  

� Ostatní publikace (recenze, populární články, aj.): 2 
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� Citační ohlas dle SCI: 648 (bez autocitací, abstrakt a multicentrických studií 
05/2017), H-index 16 

� Počet citovaných prací: 53  

� Přednášky doma / v zahraničí: 130 /180  

� Zakladatel a pořadatel Mezinárodního ultrazvukového workshopu v gynekologické 
onkologii (IWUGO)(od roku 2014 do současnosti) - prestižní mezinárodní kongres 
pořádaný ročně v Praze (www.onkogyn.cz)  

5. Současné řešení výzkumných úkolů a grantových projektů:  

5.1. Domácí - 3 grantové projekty ( IGA MZ NT13070, Prvouk-PF27/LF1/1, 
UNCE 204024),  z toho hlavní řešitel:  1 (IGA MZ NT13070) 

5.2. Mezinárodní vědecké projekty (spoluřešitel): 

� AGO-OVAR OP.3 DESKTOP II (uzavř. 15.03.2008) 

� IOTA (International Ovarian Tumor Analysis):  2. fáze (uk. 2008), 3.fáze 
(2009-2011), 5. fáze (2012 -dosud) 

� Prodoc study (Proteomics to differentiate ovarian cysts- A pilot study) 
(2009-2010) 

� EITA 4 (ENDOMETRIAL INTERNATIONAL TRIAL ANALYSIS) (2011-
dosud) 

� European cervical cancer ultrasound study (2008-2011) 

6. Získaná ocenění v České republice a zahraničí: 

� Zahraniční cena za nejlepší ústní sdělení v rámci 17. Mezinárodního kongresu 
ultrazvuku v porodnictví a gynekologii, Florencie, Itálie (2007). Fischerová D. The 
ultrasound guided tru-cut biopsy in the diagnosis and management of inoperable 
pelvic tumors (OC 229). Ultrasound Obstet Gynecol, 2007, 30(4), 437-8.  

� Národní Sonkova cena za nejlepší práci v oblasti ultrazvukové diagnostiky v roce 
2008. Fischerová D. Ultrasound-guided tru-cut biopsy in the managment of advanced 
abdomino-pelvic tumors. Int J Gynecol Cancer, 2008, 18 (4), 833-837.  

� Cena nakladatelství Grada v roce 2009 za vědeckou publikaci (monografie Cibula D, 
Petruželka L, Onkogynekologie, Fischerova D spoluautor 6 kapitol v monografii). 

� Cena České onkologické společnosti ČLS JEP za nejlepší monografii v oboru 
onkologie v roce 2009. Cibula D, Petruželka L kniha Onkogynekologie. Fischerová 
D.první autor kapitol v monografii (6). 

� Zahraniční cena za nejlepší ústní sdělení v rámci 20. Mezinárodního kongresu 
ultrazvuku v porodnictví a gynekologii, Praha, Česká Republika (2010). Fischerová D 
a kol. Ultrasound in diagnosis of new and recurrent borderline ovarian tumors (OC 
01.03). Ultrasound Obstet Gynec, 2010, 36 (Suppl.1):1. 

� Zahraniční cena za nejlepší abstrakt a ústní sdělení v rámci 17. Evropského kongresu 
v gynekologické onkologii, Miláno, Itálie (2011). Fischerova D et al. The role of 
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Ultrasound in planning fertility sparing surgery and individual treatment in early 
stage cervical cancer (abstract 10503).  

� Národní cena Sekce Ultrazvukové diagnostiky ČLS JEP za nejlepší práci v oblasti 
ultrazvukové diagnostiky v roce 2011. Fischerová D. Ultrasound scanning of the pelvis 
and abdomen for staging of gynecological tumors: a review. Ultrasound Obstet 
Gynecol, 2011, 38(3), 246-66.  

� Zahraniční cena za nejlepší ústní sdělení v rámci 22. Mezinárodního kongresu 
ultrazvuku v porodnictví a gynekologii (2012). Fischerova D (OC24.05) The role of 
ultrasound in early stage cervical cancer (OC24.05). Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology 2012, 40 (Suppl.1):51. 

� 24. Mezinárodní kongres ultrazvuku v porodnictví a gynekologii (Barcelona, 2014). 
Chiappa V., Fischerova D. (corresponding author): Agreement of 2D and 3D 
ultrasound and magnetic resonance imaging in the assessment of rectosigmoid 
infiltration in primary or recurrent ovarian cancer(OC06.04).Ultrasound Obstet 
Gynecol 2014, 44 (Suppl.1), s.15. 

� 24. Mezinárodní kongres ultrazvuku v porodnictví a gynekologii (Barcelona, 2014). 
Dückelmann A.,  Fischerova D. (corresponding author): OP09.06: The association of 
changes in cervical cancer echogenicity and vascularization with treatment effect of 
neoadjuvant chemotherapy. Ultrasound Obstet Gynecol 2014, 44 (Suppl.1), s.89. 

26. Mezinárodní kongres ultrazvuku v porodnictví a gynekologii (Rome 2016). 
Fischerova D. et al.: Ultrasound in preoperative assessment of pelvis and abdominal 
spread in patients with ovarian cancer: a prospective study (OC 10.01). Ultrasound 
Obstet Gynecol 2016, 48 (Suppl.1), s. 17.  

 

V Praze, dne 3.5.2017 

Daniela Fischerová 

 


