
JAKÉ JE BÝTI VESNICKÝM LÉKAŘEM
MUDR. DAVID HALATA 

MUDr. David Halata pracoval několik let jako lékař ZZS Zlínského kraje a poté 
začal působit jako venkovský praktický lékař v obci Hošťálková na Valašsku. 
V minulosti byl místopředsedou sdružení Mladí praktici a nyní se stal členem 
Výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Také je předseda 
Pracovní skupiny venkovského lékařství a Executive committee member 

EURIPA (Evropská společnost venkovských a odlehlých praxí).

12:15
-

12:50

WORKING IN NORWAY
DR. KATHRINE ØSTEBØ

Dr. Østebø completed her Medical Doctor degree at the Third Faculty of 
Medicine and graduated in June 2018. During her studies, she gained clinical 
experience working at a neurology department as a student with a license 
for 2 consecutive summers in Norway. Until now Dr. Østebø has worked in 
Psychiatry for 4 months, in Internal Medicine for 4 months and Surgery for 4 
months. Currently, she has started a 6 months rotation as a General 
Practitioner. As a young doctor in Norway, Dr. Østebø will share her 

experience of the local medical system. 

13:20
-

13:50

WORKING IN CZECH REPUBLIC 
DR. JÜRGEN SHTËMBARI 

Dr. Shtëmbari is a young doctor from Albania. After graduation from the 
Czech program of Third Faculty of Medicine in 2018 he started working as a 
cardiologist in Nemocnice na Homolce hospital in Prague. In this talk, Dr. 
Shtëmbari will share the experience as a non-EU doctor working in the 
Czech Republic and shed light on the local health care system, its 
advantages and disadvantages. The audience will learn about the 
particularities of job search in the Czech Republic and opportunities 

available for foreign citizens based on the perspective of Dr. Shtëmbari. 

13:50
-

14:20

WORKING IN BRITAIN
DR. EVA BOURAMA 

After finishing a BSc degree at the University of Michigan, where she 
double-majored in Neuroscience and Psychology, Dr. Bourama decided to 
study medicine. The native of Greece, she wanted to return to Europe due to 
various reasons and Charles University in Prague seemed like the ideal 
solution. As a fresh graduate of the English curriculum of the Third Faculty of 
Medicine Dr. Bourama moved to the United Kingdom to start working at 
North Cumbria University Hospital in 2018. Currently, she is a Foundation 

doctor and seeking to pursue a career in Neurosurgery. 

14:20
-

14:50

WORKING IN IRELAND 
DR. AVRIEL MC DONNELL 

Dr. Mc Donnell is the Class of 2018 graduate of Third Faculty of Medicine. At 
the moment she works at Portiuncula University Hospital in the West of the 
Republic of Ireland as a Senior House Officer (SHO) in the Emergency 
Department. Her role as an SHO requires diagnosing and managing both 
major and minor category emergency patients each day, as well as making 
the crucial decisions to discharge or admit the patient to the hospital. The 
talk will be given in person, as she kindly agreed to come to Prague to share 
the first-hand experience of the Irish medical system and Emergency 

medicine specialty. 

14:50
-

15:20 

STUDENT INTERNSHIPS IN THE USA
JAN ZEMAN

Jan Zeman is a sixth year General Medicine student at the Czech curriculum 
of 3. LF UK. His interests lie in the sphere of cardiology, he participates 
in research projects of the cardiosurgery department in Motol Teaching 
Hospital. This October Jan completed a month-long internship under 
Harvard Medical School in Brigham and Women’s hospital in cardiology. 

He would like to see his career developing in the USA further.

15:20
-

15:40 

CURRICULUM VITAE
KATEŘINA TOUŠKOVÁ

Kateřina Toušková vystudovala vysokou školu ekonomie a managementu v 
Praze a nyní působí jako HR Specialist ve Všeobecné fakultní nemocnici. 
Zajišťuje selekci životopisů, vedení pohovorů a distribuci uchazečů o 
zaměstnání mezi 45 pracovišti. Stará se také o podporu v oblasti legislativy 

pro cizince přijaté do zaměstnání a monitorování situace na trhu práce. 

11:20 
-

11:50

PRÁVNÍ OTÁZKY NA ZAČÁTKU LÉKAŘSKÉ
KARIÉRY OČIMA MLADÝCH LÉKAŘŮ

MUDR. PAVEL HERMANN
Pavel Hermann vystudoval 2. LF UK v Praze, kariéru začal na ORL oddělení 
Nemocnice Na Bulovce, aktuálně již sedmým rokem působí jako lékař a 
odborný asistent na Klinice ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol. 
Absolvoval několik zahraničních stáží, mimo jiné v Texas Childern Hospital v 
Houstonu, v USA. Kromě klinické praxe aktivně komentuje veřejné dění, je 
členem spolku Mladí lékaři a aktivním spolupracovníkem předsednictva 
spolku účastnící se vyjednávání ve všech důležitých oblastech zdravotnictví 

ve kterých spolek působí.

11:50
-

12:50

MEDICÍNA A MATEŘSTVÍ
MUDR. DANKA MOŠNOVÁ

Danka Mošnová 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 a spolupracuje s Akademií věd ČR v projektu „Otevřená věda“.

13:20
-

14:20

MLADÝ LÉKAŘ V OHROŽENÍ ANEB JAK SI
UDRŽET DUŠEVNÍ ZDRAVÍ S TITULEM NA KRKU

MUDR. ZUZANA ŠPAČKOVÁ
MUDr. Zuzana Špačková pracuje jako lékařka Psychiatrické kliniky Fakultní 
nemocnice Brno a mimo práci sekundáře na odd. pro afektivní poruchy se 
věnuje prevenci v oblasti duševního zdraví. Je spoluzakladatelkou 
destigmatizačního projektu Příběhy bláznovství, iniciativy Nevyhořím 
pečující o duševní zdraví budoucích lékařů a těší ji práce v realizačním týmu 

Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University.

14:20
-

15:00

VĚDA A POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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.

15:00
-

16:00

MJV - MINULOST, SOUČASNOST
A BUDOUCNOST IMUNOLOGIE

PROF. MUDR. JIŘINA BARTŮŇKOVÁ, DRSC., MBA
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK 
v roce 1983 a v roce 1991 dokončila atestaci v oboru Alergologie a klinická 
imunologie. Výzkumu se začala věnovat v roce 1989 jako odborná asistentka 
na Oddělení klinické imunologie. Část své kariéry strávila na zahraničních 
pracovištích ve Francii, Švýcarsku nebo v Německu. Roku 1995 se Prof. 
Bartůňková stala přednostkou Ústavu imunologie 2. LF UK a v této pozici 
působí dodnes a věnuje se výzkumu imunoterapie a nádorové imunologie. Je 
místopředsedkyní České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii a 
členkou mezinárodních společností, sdružujících lékaře a vědce v 

imunologii. 

16:00
-

17:00

DOC. MUDR. JAN NOVÁK PH.D.
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. působí jako primář na Interní hematologické 
klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V působnosti fakulty se 
věnuje výuce Imunologie a Hematologie a také se participuje na klinickém 
výzkumu.  Mezi díla které publikoval patří například- Diabetes mellitus Od 

symptomatického popisu k pochopení podstaty choroby. 

DOC. MUDR. JAN TRNKA, PH.D.
doc. MUDr. Jan Trnka vystudoval Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě a 
poté doktorské studium z biochemie spolu s magisterským studiem historie 
a filosofie vědy na Univerzitě v Cambridge ve Velké Británii. V roce 2017 
dokončil magisterský obor pedagogika medicíny ve Stockholmu a ve 
stejném roce obhájil habilitační práci “Vliv externích faktorů na 
mitochondriální funkci” a získal titul docenta. Nyní se zabývá výzkumem 
biochemických příčin obezity a diabetu, mitochondriální biologií, 
bioenergetikou a je vedoucím katedry biomedicínských oborů na 3. LF UK.

URGENTNÍ MEDICÍNA
MGR. JANA KAŠŠOVÁ A MUDR. MAREK DVOŘÁK 

Mgr. Jana Kaššová studovala Ošetřovatelství na Univerzitě Karlově, 
magisterské studium ukončila v Brně. Nyní působí jako vedoucí záchranář 
výjezdového střediska a odboru vzdělávání Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje. MUDr. Marek Dvořák promoval na 2. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy, následovaly atestace z všeobecného praktického 
lékařství a z urgentní medicíny. Jako vedoucí lékař má na starost vzdělávání 
a řízení kvality na královéhradecké záchranné službě, slouží jako lékař ve 
vrtulníku letecké záchranky a také na Urgentním příjmu dospělých FN Motol.

10:15
- 

11:00

LÉČBA LEUKÉMIÍ VE TŘETÍM TISÍCILETÍ
MUDR. JAN VYDRA

MUDr. Jan Vydra je absolventem 3. lékařské fakulty UK, má atestace v oboru 
hematologie a transfuzního lékařství a intenzivní medicíny. Jeho odborností 
jsou akutní myeloidní leukémie, absolvoval zahraniční stáže ve Vídni, Nepálu 
a Minnesotě. Po ukončení 3. LF pracoval ve FN Královské Vinohrady, od roku 
2011 působí v Ústavu hematologie a krevní transfuze a je členem 

Hematologické společnosti a ESICM. 

11:40
-

12:15

PROMOCÍ TO NEKONČÍ
MUDR. MONIKA HILŠEROVÁ

MUDr. Monika Hilšerová vystudovala nejen Lékařskou fakultu UK v Praze, ale 
i Vysokou školu ekonomickou tamtéž. Nyní pracuje na Klinice anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici, působí 
také jako lékařka záchranné služby. Je členkou Sekce mladých lékařů České 
lékařské komory a podílela se na vzniku platformy Férové pracoviště, která 

by měla pomáhat začínajícím lékařům s výběrem oboru a pracoviště. 

11:00
-

11:35
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NA BURIANOVA
 POSLUCHÁRNAA 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.

10:15
-

11:20
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