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  Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

Byl jsem osloven mými spolupracovníky a přáteli, abych pro následující volební období kandidoval do 
Akademického senátu. 

Tuto výzvu jsem pochopitelně velmi pečlivě zvažoval. Na naší fakultě jsem strávil 36 let svého života - nejprve 
jako student, později jako učitel. Již za studií jsem k ní získal velmi vřelý vztah a vždy jsem měl pocit, že mne 
pedagogové fakulty výborně připravili pro práci lékaře. 

Dnes cítím obrovskou hrdost a radost z toho, že se mi dostalo cti pracovat po celý život právě na 1. lékařské 
fakultě UK a mohu tak denně pomáhat studentům v přípravě na budoucí povolání. Mé rozhodnutí se ucházet 
v těchto volbách o čestné místo senátora ovlivnil pocit, že bych měl svůj vztah k fakultě projevit také aktivní 
prací v jejích orgánech. 

Je mi 54 let. Pro povolání lékaře jsem se „rozhodl“ již v útlém dětství. V roce 1986 jsem zahájil studium na naší fakultě. Můj další 
osud mimořádným způsobem ovlivnili především tři osobnosti: Hned po vstupu na fakultu jsem potkal na Anatomickém ústavu 
prof. MUDr. Milana Doskočila, DrSc., který nás provedl celým prvním ročníkem a který ve mně vzbudil lásku k anatomii ve vztahu 
k chirurgické praxi. Měl jsem tu čest se stát i jeho posledním postgraduálním studentem (v letech 1992-1994) a jeho nesmírný vliv 
pro moji další práci cítím dodnes. Pedagogem, který mi ukázal, jak je zajímavý primární vědecký výzkum, byl prof. MUDr. Emanuel 
Nečas, DrSc. na Ústavu patologické fyziologie. A konečně člověkem, který rozhodující měrou určil moji profesní kariéru, je prof. 
MUDr. Antonín Sosna, DrSc. Byl to on, koho jsem hned od prvního vstupu na operační sál I.Ortopedické kliniky Na Bojišti začal 
obdivovat. Jeho skvělá operační technika, znalosti, rozvážnost, lidskost a příkladný vztah k pacientům způsobily, že jsem nikdy ani 
na vteřinu nezaváhal, jaký obor chci dělat a kde si přeji pracovat. 

Na I.Ortopedické klinice jsem se snažil získávat zkušenosti již během studia pregraduálního. Po promoci v roce 1992 jsem tam 
získal částečný úvazek a souběžně pracoval na Anatomickém ústavu. Od roku 1994 pracuji na klinice na plný úvazek. V roce 2012 
jsem byl jmenován profesorem pro obor ortopedie na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2020 jsem se stal na naší klinice 
zástupcem přednosty pro výuku a výzkum. 

Mojí odbornou specializací je oblast umělých kloubních náhrad, jejich životnosti a materiálových aspektů. Jako žák profesora Sosny 
jsem měl možnost, mimo jiné, se dlouhodobě seznamovat s problematikou a operační technikou náhrady ramenního kloubu. 
V současné době pomáhám rozvíjet tuto oblast ortopedie kolegům v ČR i v zahraničí. 

Jsem šťastně ženatý, mám dvě dcery. Mými koníčky po celý život jsou hudba (pasivně i aktivně, a to všech žánrů), letecké 
modelářství, práce se dřevem a veškeré práce kutila, fotografování a relaxace v přírodě. 

Mé ideály, které hodlám po případném zvolení prosazovat: 
- Sledovat kvalitu a smysluplnost výuky v jednotlivých oborech s ohledem na ohlasy studentů. 
- Ve studentech rozvíjet praktické dovednosti a schopnost komplexní rozvahy nad konkrétním pacientem. 
- Obhajovat medicinské postupy založené na vědeckých důkazech proti sporným a komerčním metodám. 
- Velmi ostražitě sledovat nedotknutelnost akademického prostředí a bojovat proti snahám některých 
manažerů či politiků, kteří se neztotožňují s prací lékařů, zasahovat do rozhodování a fungování fakulty. 
- Hájit unikátní historickou atmosféru a prestiž naší fakulty. Vždy se hrdě hlásit k bohatým tradicím, na 
které musíme navazovat, nikoliv je odkládat jako přežité. 

Věřím ve Vaši podporu ve volbách do Akademického senátu 1.LF UK. Slibuji, že budu pro naši fakultu pracovat 
obětavě, moudře a v duchu jejích nejlepších tradic.  
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