
 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
 

s hlubokým zármutkem sděluje, 
že dne 12. prosince 2021  

skonal po dlouhé těžké nemoci 
 

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., 
emeritní přednosta I. chirurgické kliniky 

1. LF UK a VFN v Praze 
 

 

 

Studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., (*16. 11. 

1942 v Praze) ukončil v roce 1966. Již v průběhu studia od roku 1963 pracoval jako pomocná 

vědecká síla na I. chirurgické klinice FVL UK. Po promoci nastoupil na chirurgické oddělení 

nemocnice v Teplicích, kde atestoval v oboru obecná chirurgie. V roce 1973 nastoupil jako 

sekundární lékař na II. chirurgickou kliniku FVL UK. V roce 1975 přešel jako odborný asistent 

na I. chirurgickou kliniku tamtéž. Kandidátskou disertační práci na téma chirurgické léčení 

krvácejících jícnových varixů obhájil v roce 1981 a na docenta byl habilitován v roce 1985.  

V letech 1987 až 1990 zastával funkci krajského odborníka pro chirurgii pro Středočeský kraj, 

mezi lety 1992 a 1996 byl členem Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK v Praze.  

 

Byl členem několika zahraničních odborných společností, od roku 1992 pracoval ve výboru 

České chirurgické společnosti ČLS JEP. Byl členem redakční rady časopisu Rozhledy  

v chirurgii, spoluřešitelem několika výzkumných úkolů, předsedou zkušební komise pro státní 

rigorózní zkoušky z chirurgie, členem atestačních komisí. Byl zvolen čestným členem 

Slovenské chirurgické společnosti. Jako všeobecný chirurg byl zvlášť zaměřen na břišní 

chirurgii v celém rozsahu s mimořádnou pozorností na hepatobiliární, pankreatickou  

a gastrointestinální oblast jak v klasických, tak i laparoskopických výkonech.  

 

Byl vyhledávaným, pečlivým a precizním operatérem, který svůj přínos v chirurgii rád předával 

nejenom studentům, ale i svým kolegům. V této oblasti přednesl na 120 odborných přednášek  

a publikoval na 130 prací. Za svou publikační činnost byl několikrát oceněn cenami nejen  

v naší republice (Kukulova a Petřivalského cena), ale i několika zahraničními cenami. Byl 

členem řady českých i mezinárodních odborných společností, především se pak mnoho let 

angažoval ve výboru ČCHS. Od roku 2001 do roku 2009 byl přednostou I. chirurgické kliniky 

1. LF UK a VFN v Praze. 

 

 

 

 

Čest jeho památce! 

 

Rozloučení proběhne v tichosti bez obřadu. 

 
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 


