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Atestace 
1987                1. atestace v oboru Anesteziologie a resuscitace 
1989                1. atestace v oboru Gynekologie a porodnictví 
1992                2. atestace v oboru Gynekologie a porodnictví 
2012                zvláštní odborná způsobilost v oboru Perinatologie a fetomaternální medicína 
 
Univerzitní tituly 
2006                titul docent – habilitační práce v oboru gynekologie a porodnictví  
                        Neuroaxiální analgezie u spontánního porodu 
2016                titul profesor – jmenovací přednáška Endokrinologie fetomaternální jednotky  

se zaměřením na metabolity progesteronu 
 
Hirschův index: 22 (říjen 2022) 
 
Lékařská a pedagogická praxe  
1991 – nyní    Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN v Praze 
 
Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách 
1994 – nyní    předseda Sekce analgezie a intenzivní medicína v porodnictví při ČGPS ČLS JEP 
2010 – nyní    člen Obstetric Anaesthetists’ Association (OAA) 
2010 – nyní    člen Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP) 
2014 – nyní    místopředseda Sekce perinatologoie a fetomaterenální medicíny ČGPS ČLS JEP 
2014 – nyní    krajský perinatolog Středočeského kraje 
2020 – nyní    člen Akademického senátu 1. LF UK 
2020 – nyní    člen  The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) 
2022 – nyní    člen výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČGPS ČLS JEP  
 
Priority v oboru  
Zavedení a rozvoj epidurální analgezie u porodu do rutinní  klinické praxe v České republice. 
Objev nových mechanizmů bolesti, regulace porodního stresu u matky a plodu.  
Podíl na historickém objevu, který vstoupil do historie světové medicíny: První císařský řez,  
kdy současně přežila matka a dítě, Praha 1337. 
 
Pedagogická činnost 
Gestor pro bakalářské studium porodní asistence na 1. LF UK a VFN v Praze. 
Vedoucí 4 studentů v doktorském programu, 3 úspěšné obhájené práce. 
 
Významná vědecká a společenská ocenění 
2006                Charvátova cena v kategorii popularizace vědy za knihu Kniha o těhotenství  

a porodu udělovaná Nadačním fondem Dr. Paula Janssena, Praha: Galén, 2005.  
2012                Publikace roku 2012, vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace  

a intenzivní medicíny – Pařízek A. a kol. Analgezie a anestézie v porodnictví, Galén.   
2012                Publikace roku 2012, vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace  
                        a intenzivní medicíny – Pařízek A. a kol.: Kritické stavy v porodnictví, Praha, Galén, 2012. 
2019                Stříbrná medaile UK za významné celoživotní dílo a dlouholetou vědeckou  
                        a pedagogickou činnost, udělovaná Univerzitou Karlovou. 
2017                Pamětní medaile Josefa Hlávky za podporu odkazu největšího českého mecenáše,  

udělovaná nadací Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. 
2022                Umístění jména na desce mecenášů a sponzorů Univerzity Karlovy ve foyer Karolina. 
 
Charitativní a humanitární činnost 
1991                zakladatel Nadačního fondu Vita et Futura 
2010                zakladatel charitativního běhu: Kros Štiřín – výtěžek je vždy věnován  

Centru předčasně narozených děti ve VFN v Praze 
2021                odborný garant humanitární pomoci „České perinatologické ruce letí do  Kambodže“ 
 
Zájmy a záliby 
Zálibou je sport. Aktivně se v klubu Sparta Praha věnoval lehké atletice (100, 200, 400 m).  
Je dvojnásobným mistrem ČSSR, mnohonásobným medailistou ČSSR a ČSR a československé  
Univerziády. Významný propagátor odkazu díla architekta a mecenáše Josefa Hlávky.  
 

KANDIDUJI DO AKADEMICKÉHO SENÁTU, ABYCH PROSAZOVAL:  
l   změny ve výuce, rozvoj Simulačního centra 1. LF UK pro rychlejší osvojování teoretických  

znalostía dovednostních úkonů, 
l   těsnější propojení teoretických a klinický oborů, větší podíl praktické výuky, 
l   navýšení platů pedagogickým pracovníkům, 
l   propojení s komerční sférou při organizaci postgraduálních workshopů, a tím získávání  

vícezdrojového financování pro výuku, 
l   ve spolupráci s VFN přípravu navazujícího magisterského studia pro bakalářky porodní asistence. 
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