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Pracovní zkušenosti
Období 1991-1992 asistent Ústavu patologie LF UP
1992-2004 odborný asistent a sekundární lékař Ústavu patologie LF UP a FNOL
2004-2007 docent Ústavu patologie LF UP a FNOL
Povolání nebo vykonávaná funkce 2007 – dosud: profesor Ústavu patologie LF UP a FNOL, přednosta Ústavu histologie a embryologie LF
UP
2011 – dosud: zástupce přednosty pro LP Ústavu klinické a molekulární patologie LF a FNOL
2011- dosud: vedoucí výzkumného programu „Translační medicína“ a člen rady
Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP
Hlavní pracovní náplň a oblasti a)
odpovědnosti

Ocenění

VŠ výuka - soustavná pregraduální výuková činnost. Vedoucí výuky v anglickém programu General
Medicine. Hlavní autor 2 učebních textů (1x pro studenty anglického programu). Školitel 6 studentů
DSP, člen oborových komisí DSP Patologická anatomie a soudní lékařství; Anatomie, histologie a
embryologie; Onkologie na LF UP; člen komise pro státní zkoušky v DSP Patologická anatomie a
soudní lékařství na LF UK Plzeň

b)

vědecko-výzkumná činnost – prognostická a prediktivní patologie, apoptóza, kvantitativní
patologie, onkogeny, nukleární receptory, hepatologie, neuropatologie; 71 původních prací a
přehledných článků (z toho 30x v časopise s IF), hlavní autor monografie (Alkohol a játra,
J.Ehrmann jr. P.Schneiderka, J.Ehrmann, Edice Malá monografie, Grada, 2006), autor kapitoly
v monografii (Jiří Ehrmann, Petr Hůlek; Hepatologie; Kap. 4.8 Jaterní biopsie; Jiří Ehrmann jr.,
Květa Aiglová;116-135; Grada, 2010) Více než 600 citací k lednu 2012 (SCI); H index 13; řešitel
nebo sporuřešitel celkem 17 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši
60 400 tis. Kč; člen výboru (sekretář) European Society o f Pathology - Molecular Pathology
Group, člen výboru Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS ČSL JEP, člen výboru
Společnosti českých patologů ČSL JEP, člen výboru české sekce International Academy of
Pathology, člen výboru Histochemické a cytochemické společnosti při AV ČR, člen vědecké rady
Samantha Dickson Research Trust (UK), předseda OK 03 onkologie IGA MZ ĆR

c)

léčebná a diagnostická činnost - zástupce přednosty pro LP Ústavu klinické a molekulární
patologie LF a FNOL

Cena Klubu absolventů a příznivců UP za vědeckou publikaci – 1996
Čestné uznání Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci za vědeckou publikaci – 1997
Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost – 2003
Cena ČHS za nejlepší monografii v oboru hepatologie - 2006

Název a adresa zaměstnavatele Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období 1991 MUDr. Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, všeobecné lékařství
1994 první atestace z patologie
1998 druhá atestace z patologie
2001 - Ph.D (Význam exprese genů regulujících buněčný cyklus a apoptózu u astrogliálních nádorů) –
LF UP, Olomouc, 2001
2004 - docent pro obor patologie (habilitační práce Prognostická a prediktivní patologie) – LF UP,
Olomouc, 2004
2007 - profesor patologie
Dosažená kvalifikace doktor medicíny s druhou atestací, doktor, profesor patologie

Hlavní předměty zájmu onkopatologie, experimentální patologie, molekulární patologie
Název a typ organizace, která poskytla Univerzita Palackého v Olomouci, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a
vzdělání, odbornou přípravu či kurz tělovýchovy ČR

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Jazykové znalosti
Profesní schopnosti a dovednosti
Organizační schopnosti a dovednosti

Anglicky aktivně
Manažer kvality
Odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci pro oblast laboratoří histopatologie

