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 Narodil jsem se 2.7.1966 v Praze, v roce 1990 jsem dokončil studia na Fakultě 
všeobecného lékařství UK. V roce 1993 jsem obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 
1996 jsem byl habilitován pro obor lékařská chemie a biochemie, V roce 2000 jsem obhájil 
doktorskou disertační práci v oboru vnitřní nemoci a v roce 2001 jsem byl jmenován profesorem 
pro obor lékařské chemie a biochemie. V letech jsem 2000-2003 jsem vystudoval Pražskou 
mezinárodní manažerskou školu – MBA. 

V letech 1990-1998 jsem působil na 1. ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK. Od 
roku 1999 jsem byl jmenován přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky  
1. LF UK a VFN. V letech 2005 -2012 jsem byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 
v letech 2014-2022  508. rektorem Univerzity Karlovy. 

Jsem čestným profesorem na Státní lékařské Univerzitě J. Y. Horbačevského v Ternopilu 
a doktor honoris causa Prešovské univerzity a Univerzity v Užhorodě. Jsem členem Učené 
společnosti České republiky, České lékařské akademie, Academia Europea, vědeckých 
rad Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, České lékařské komory, externí člen Vedecké 
rady Slovenské akademie ved. ministerstva zdravotnictví ČR, Univerzity Komenského 
Bratislava a Prešovské univerzity v Prešove. Jsem člen rady Národního divadla od 2017. 

 Jsem členem předsednictva České lékařské společnosti J.E. Purkyně, zasedám ve 
výborech národních i mezinárodních společnosti (ČSKB, EFLM, IFCC). Byl jsem členem v 
letech 2014-2020 SPH (Scientific Panel for Health) European Union a řady univerzitních 
asociací – v letech 2016-2019 jsem byl členem UNICA Steering committee,  Honorary President  
Coimbra Group (2021-2022),  členem Board of Trustees  EUROPEUM 2016-2022, a nyní jsem 
expert International Evaluation Programme EUA od 2022. 

Podílím se na pregraduální výuce bakalářských a magisterských studijních programů 
nejen na naší fakultě, ale též na VŠCHT. Jsem školitelem postgraduálního studia v biomedicíně 
a byl jsem školitelem 9 úspěšných absolventů. 

Jsem autorem 79 kapitol v monografiích a hlavním autorem 9 monografií, publikoval jsem 
více než 500 odborných publikací, které byly více než 4900x citovány dle Web of Science a můj 
Hirschův index je 37. Přednesl jsem více než 170 přednášek v zahraničí a více než 450 v ČR 
na národních a mezinárodních akcích. Podílím se na řešení řady výzkumných projektů a grantů 
např. projekt BBMRI_CZ (provoz sítě bank biologického materiálu) projekt excelence OP VVV –
Analysis of Czech Genomes for Theranostics (A-C-G-T), EU projekt FAIR-PARK II.  

Moje práce byla oceněna mimo jiné Stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu ČR, 
Řád vavřínu Hospodářské komory,  medailí Wernera von Siemense za osobní přínos k rozvoji 
českého vysokého školství, zlatou medailí Univerzity Karlovy, Univerzity Komenského,  
 
 V Akademickém senátu 1. lékařské fakulty University Karlovy bych se rád zaměřil a 
podílel se na řešení těchto problémů: 
1/ slaďování výukových  programů odpovídajícím standardům renomovaných evropských 
universit  
2/ budování Kampusu Alberotv 
3/ vytváření podmínek pro kvalitní biomedicínský výzkum  
4/ upozorňovat na kritickou ekonomickou situaci vysokých škol zejména ve mzdové oblasti   
5/ dbát na kvalitní spolupráci mezi fakultou a fakultními nemocnicemi a dalšími zdravotnickými 
zařízeními 
6/ podílet se na kontrole a efektivnosti vynakládání finančních prostředků fakultou 
 
 
Jako každý člen akademické obce naší fakulty chci hájit zájmy fakulty a jejich spolupracujících 
zdravotnických zařízení, kde probíhá pedagogická a výzkumná práce, především Všeobecné 
fakultní nemocnice. 
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