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Pracovní zkušenosti
Období

1951-2012

Povolání nebo vykonávaná funkce

1951-1994

Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Ocenění

a) VŠ výuka – přednášky studentům medicíny
b) vědecko-výzkumná činnost – 266 odbor.publikací, založení a vedení Výzkumné laboratoře
histochemie LF UP
c) léčebná a diagnostická činnost – přednosta Ústavu patologie a krajský metodolog 1974-94
Ceny České lékařské společnosti (Hlavova cena) 1951,1965. Ceny Ministerstva zdravotnictví ČR: 2x.
Zlatá medaile UP „Pro meritis“ ve výuce a vědě. Cena rektora za vědeckou publikaci 2004. Zlatá
medaile UP “Pro merito“ 2006. Cena statutárního města Olomouce 2011. Zlatá medaile České
lékařské společnosti J.E.Purkyně 2011.

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

Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období 1951 – MUDr. – Lékařská fakulta Karlovy Univerzity, pob. Hradec Králové
1951-3 – asistent Ústavu patologie LFUK v Hradci Králové
1953-5 – asistent Ústavu patologie LFUP v Olomouci. I.astestace v oboru patologie ILF Praha 1956
1962 – CSc., docent patologie 1966
1967 – atestace II.stupně v oboru patologie
1979 – DrSc. na Karlově Univerzitě v Praze
1982 – univerzitní profesor pro obor patologie
Dosažená kvalifikace doktor medicíny s druhou atestací, DrSc., profesor patologie
Hlavní předměty zájmu Obecná patologie (etiologie a patogeneze chorob, patologie infekcí), etiol.agens u Whippleovy nemoci,
mykózy, antropo-prionózy, aplikovaná histochemie v diagnostické praxi, kvantová patologie u ischem.
stavů, neuropatologie
Název a typ organizace, která poskytla Univerzita Karlova, pob. LF v Hradci Králové. Univerzita Palackého, Lékařská fakulta v Olomouci.
vzdělání, odbornou přípravu či kurz Průběžná postgraduální vzdělávání (odborné stáže na Univ. v Lipsku 1964, účast na světovém
kongresu cytologie v Malmo 1973, vědecká kolokvia Německé společnosti patologů Schwerin 1987 a
1989, sympozia a diagnostické semináře IAP ve Schwerinu 1991 a v Bonnu 1994, 1995 a 1997.

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

Čeština, němčina, angličtina (texty), zčásti ruština a školní základy klasických jazyků (zejména latina)
Provozní histopatologická technika a metodika; mikrofotografická technika
Založení, řízení a organizace Výzkumné laboratoře histochemie 1962-72 na LFUP Olomouc
Vedení Ústavu patologie LF UP 1974-1994.

