
PŘEDNÁŠKA MZČR
MGR. ET MGR. ADAM VOJTĚCH

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA je 18.ministrem zdravotnictví ČR, poslanec 
Poslanecké sněmovny PČR a člen správní rady Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. Vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních věd UK, získal 
titul MHA - Master of Healthcare Administration na pražském Advance 
Healthcare Management Institute. Před vstupem na politickou dráhu byl 
zpěvákem, hudebním skladatelem a take právním zástupcem společnosti 

MAFRA. 

ONKOLOGIE- NEOPRÁVNĚNÝ STRAŠÁK, 
ANEB NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY!
BC. MICHAELA POPELKOVÁ 

Bc. Michaela Popelková studovala Všeobecné lékařství, později se 
přeorientovala na obor Všeobecná sestra a studium dokončila v roce 2017. 
Nyní pracuje jako staniční sestra 1.lůžkového oddělení na Onkologické 
klinice ve Fakultní nemocnici Motol. Ve své bakalářské práci se zabývala 

multidisciplinární péčí o pacientky s diagnózou karcinomu prsu.

A CO DÁL, DOKTOŘI?
MUDR. DAVID MARX, PH.D.

MUDr. David Marx působí od roku 1990 jako odborný asistent Kliniky dětí 
a dorostu ve FNKV. V letech 1991-1992 působil na Institute of 
Childrens´Health University of Birmingham, UK. Od počátku 90. let minulého 
století se kromě klinické práce věnuje i oblasti řízení kvality a bezpečí ve 
zdravotnictví. Je předsedou České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví, 
předsedou podvýboru pro mezinárodní standardy ve zdravotnictví Joint 
Commission International a ředitelem Spojené akreditační komise, o.p.s. 
Na 3. LF UK je proděkanem pro výuku a vede Kabinet veřejného zdravotnictví.

SPECIFIKA PRÁCE SESTER NA KLINICE
TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

MGR. TOMÁŠ KOMÍNEK 
Mgr. Tomáš Komínek je absolventem Střední zdravotnické školy ve Žďáru nad 
Sázavou, 3.LF a má specializaci pro intenzivní péči ARIP. Od roku 2001 je 
zaměstnán v IKEMu, nejprve působil jako všeobecná sestra na Klinice 
anesteziologie a resuscitace, poté na pozici staniční sestry JIP Kliniky 
transplantační chirurgie a od roku 2012 je vrchní sestrou této kliniky. Je 
předsedou Přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků a 
spolupracuje na praktické výuce s Vyšší a Střední odbornou školou 

zdravotnickou 5.května a 3.LF UK. 

PSYCHIATRIE 
MUDR. PAVLA STOPKOVÁ, PH.D. 

MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. studovala 3.LF a s psychiatrií se začala 
seznamovat v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Po složení první 
atestace odjela sbírat zkušenosti na Albert Einstein College v New Yorku, kde 
se dva roky věnovala výzkumu bipolární afektivní poruchy a schizofrenie. Po 
návratu se rozhodla věnovat klinické i výzkumné činnosti, což se jí podařilo v 
Psychiatrickém centru Praha. V současnosti pracuje v Národním ústavu 
duševního zdraví, věnuje se výzkumu obsedantně kompulzivní poruchy a učí 

psychiatrii na naší fakultě.

VSTUP VŠEOBECNÉ SESTRY
DO PROFESNÍHO ŽIVOTAHIATRIE 

BC. ANNA VOJÁČKOVÁ 
Bc. Anna Vojáčková působí jako sestra na jednotce intenzivní péče 
Neurochirurgie Nemocnice na Homolce. Je absolventkou 3.lékařské fakulty a 
stále dbá na další vzdělání v oboru, při práci studuje Fakultu humanitních 
studií UK se zaměřením na řízení a supervizi v sociálních a zdravotnických 
zařízeních. Zkušenosti na toto téma sbírá v Česku i zahraničí, absolvovala 
například semináře na téma Human resourcement and Knowledge 

management. 

NEUROLOGIE
MUDR. TEREZA MICHALIČOVÁ

MUDr. Tereza Michaličová studovala v letech 2011 – 2017 3.LF, aktivně se 
zapojovala do chodu studentské organizace IFMSA a vyučovala studenty na 
Ústavu histologie a embryologie. Zkušenosti sbírala i v zahraničí, konkrétně 
na dvou stážích na Sicílii. Od září 2017 pracuje na Neurologické klinice 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ve volém čase se věnuje 

horolezectví a stará se o opuštěné kočky.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
V OBORU FYZIOTERAPIE

PROF. MUDR. MARCELA GRUNEROVÁ-LIPPERTOVÁ PHD., MSC. 
Prof. MUDr. Marcela Grünerová-Lippertová PhD., MSc. studovala Všeobecné 
lékařství na univerzitě v Kolíně and Rýnem. Pracovala na Klinice rehabilitace 
Kolínské university, stala se primářkou a později přešla na pozici vedoucí 
lékařky Centra včasné rehabilitace ANR Bonn. Získala atestace v oborech 
Neurologie, Psychoterapie, absolvovala postgraduální studium biomedicíny 
na 1.LF a studium neurorehabilitace na Univerzitě Krems. Nyní je 

přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV a 3.LF. 

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 
MUDR. MONIKA VĚTROVSKÁ 

MUDr. Monika Větrovská studovala na 3.LF, věnovala se studentskému 
spolku Trimed, jehož byla i předsedkyní. Momentálně pracuje ve fakultní 
nemocnici Královské Vinohrady na Gynekologicko-porodnické klinice. Na 
naší fakultě oceňovala hlavně přátelský kolektiv, který našla i v zaměstnání. 

Ve volném čase se věnuje aktivnímu odpočinku a svým blízkým.

MLADÍ LÉKAŘI
MUDR. JIŘÍ ŠEDO, PH.D. 

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. vystudoval 3. LF, pobýval na stážích na Harvard 
Medical School v Bostonu a na onkologické Mayo Clinic v Rochestru. V 
současné době pracuje na Klinice komplexní onkologické péče v 
Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Je předsedou občanského 
sdružení Mladí lékaři, které je nezávislou profesní iniciativou mladých lékařů.

HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE
MUDR. DANKA HUMLOVÁ 

MUDr. Danka Humlová vystudovala medicínu na Univerzitě Karlově, poté 
pracovala na Klinice dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici v 
Motole a nyní si jako dětská lékařka zlepšuje své pediatrické dovednosti na 
mateřské se svým synem Vojtíškem. Profesně se zajímá zejména o onkologii 
starších dětí a adolescentů. Pravidelně vede kurz medicíny pro žáky 
středních škol na Letní akademii Discover a spolupracuje s Akademií věd ČR 

v projektu „Otevřená věda“.

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
MUDR. JOSEF FONTANA

MUDr. Josef Fontana je absolventem 3. LF v oboru Všeobecné lékařství, které 
vystudoval summa cum laude a zároveň byl oceněn Cenou Margaret M. 
Bertrandové pro nejlepšího studenta 6. ročníku na 3. LF. Na fakultě doposud 
studuje doktorské studium se zaměřením na fyziologii a patofyziologii 
člověka a je autorem multimediálních e-learningových skript z lékařské 
biochemie. Zaháijl i pedagogickou kariéru, je nositelem několika ocenění 

Syllabova křída, které je  udělováno nejoblíbenějším pedagogům na 3. LF.

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 
MUDR. JAN GOJDA, PH.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. vystudoval magisterský program Všeobecné lékařství 
na 3. lékařské fakultě s vyznamenáním. Během svého studia byl velmi 
aktivní – působil ve výzkumném týmu Ortopedicko - traumatologické kliniky 
3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v Ústavu 
patologie a Ústavu anatomie na problematice „Weitbrechtova retinakula 
kyčelního kloubu“. Momentálně pracuje na půdě 2. interní kliniky a věnuje se 

výzkumu diabetu v Centru pro výzkum diabetu, metabolizmu a výživy.

MEDICÍNA A RODIČOVSTVÍ
MUDR. NICOLE MARDEŠIĆOVÁ 

MUDr. Nicole Mardešićová vystudovala 1.LF na Univerzitě Karlově v Praze. Má 
specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, od roku 
2008 pracovala jako lékařka v Ústavu pro péči o matku a dítě a v současnosti 
pracuje v Centru asistované reprodukce Pronatal. Aktivně se účastní českých 
i zahraničních kongresů, je členkou odborných společností ČGPS, SAR, 
ESHRE. Má dvě dcery, věnuje čas studiu sportovně rehabilitačních programů 

ve švýcarské škole EFPE a výukou na sportovních kempech.

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 
MUDR. ANNE LE ROY

MUDr. Anne Le Roy je absolventkou 3. lékařské fakulty a v současné době 
lékařkou na Klinice anesteziologie a resuscitace ve Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady. Předtím pracovala na Klinice infekčních nemocí ÚVN, 
ke změně oboru se rozhodla až po absolvování základního interního kmene. 
Taktéž je garantem a vyučujícím povinného předmětu Neodkladné stavy v 

resuscitační péči pro studenty 5. ročníku 3. LF UK. 

RADOSTI A STRASTI AKADEMICKÉ KARIÉRY 
DOC. MUDR. JÁN POLÁK, PH.D.

doc. MUDr. Ján Polák, Ph.D absolvoval studium medicíny a doktorské 
studium na Karlově Univerzitě v Praze.  Během postdoktorské stáže na Johns 
Hopkins University se jeho zájem zaměřil na molekulární a endokrinní 
mechanismy spojující syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) a další 
poruchy spánku s rozvojem metabolických poruch včetně diabetes mellitus 

2. typu. Od roku 2017 je přednostou Ústavu patofyziologie 3. LF UK.
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PLASTICKÁ CHIRURGIE 
DOC. MUDR. JÁN MĚŠŤÁK, PH.D.

doc. MUDr. Ján Měšťák, Ph.D. je lékař specializující se v oboru plastické 
chirurgie, vysokoškolský pedagog, zakladatel a současný přednosta Kliniky 
plastické chirurgie 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice 
na Bulovce v Praze. Působí také jako vedoucí subkatedry plastické chirurgie 
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, vedoucí Centra 
komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu Fakultní nemocnice 

na Bulovce a jako vedoucí lékař soukromé kliniky Esthé v Praze.

PRÁCE LÉKAŘE V NĚMECKU A ŠVÝCARSKU
MUDR. JAKUB POLÁCH 

MUDr. Jakub Polách byl lektorem Ústavu normální, patologické a klinické 
fyziologie 3. LF UK a zároveň je absolventem programu Všeobecné lékařství. 
Během studijního života se věnoval vlivu perfuze na funkci mozku po 
subarachnoidálním krvácení a postresuscitačním traumatům, kromě toho 
byl místopředsedou Akademického senátu 3.LF. Momentálně působí v 
Kreiskrankenhaus Freiberg. A byl to právě on, kdo jako první zorganizoval 

Veletrh práce 3. lékařské fakulty – TRIMED JOB!
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