Představení kandidáta do akademického
senátu LF UP Olomouc
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC
I. Interní klinika - kardiologická

Osobní údaje a vzdělání
• Narozen 1979 v Olomouc, ženatý, 2 děti
• 1993 – 1997 Gymnázium Jakuba Škody v Přerově
• 1997 – 2003 Lékařská Fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci
• 2006 – 2010 Studium doktorského studijního programu
v oboru Vnitřní nemoci, Lékařská Fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci

Specializace a další vzdělání
•
•
•
•
•
•

Společný interní základ ukončen 2006
Atestace z kardiologie 2009
Atestace z vnitřního lékařství 2014
Ph.D. studium zakončeno v září 2010
Od 2014 jmenován docentem v oboru Vnitřní nemoci
Od 2016 jmenován čestným členem Evropské kardiologické
společnosti (FESC)
• 23. 5. 2019 jmenován profesorem v oboru Vnitřní nemoci

Zaměstnání
• Od 1.9. 2003 do 1.2.2007 - Interní oddělení Nemocnice
Šternberk
• Od 2.2.2007 dosud - I. Interní klinika – kardiologická Fakultní
Nemocnice a LF UP Olomouc
• Od 1/2010 vedoucí lékař Centra pro hypertenzi Fakultní
Nemocnice Olomouc, v roce 2011 centrum získalo centrum
akreditaci Evropské společnosti pro hypertenzi (Hypertension
Excellence Centre)

Stáže a výukové kurzy
• Stáž IFMSA na chirurgickém oddělení Tzu-Chi Buddhist General Hospital, Hualien, Taiwan R.O.C.,
léto 2001
• Stáž IFMSA na Government Medical College, Patiala, Punjab, Indie, léto 2002 – vnitřní a tropické
lékařství, dermatologie
• Výměnný pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus na gynekologické klinice v Lundu, Švédsko,
leden – duben 2003 – zde složena státní zkouška z gynekologie a porodnictví

• Stáž IFMSA v University Hospital v Groningenu, Nizozemsko, léto 2003 – kardiologie
• Letní škola interní medicíny ESIM 7 (European School of Internal Medicine) – vzdělávací pobyt
organizovaný Evropskou Federací Interní Medicíny (EFIM) v říjnu 2004 v Alicante, Španělsko
• 3rd EFIM Seminar in clinical research, Paříž, Francie, květen 2006
• Summer School of Hypertension, Valencie, Španělsko, září 2006
• Advanced Course in Hypertension, St. Moritz, Švýcarsko, březen 2010
• Winter School of Internal Medicine, Saas Fee, Švýcarsko, leden 2011

Publikace
• 61 původních a 41 přehledných vědeckých publikací
• 2 monografie, 12 kapitol v monografiích
• 110 abstrakt publikovaných v českých i zahraničních časopisech
• 2120 citací dle SCOPUS
• h-index 12

Členství v odborných společnostech
• Člen výboru České internistické společnosti od 2018
• Fellow Evropské kardiologické společnosti
• Kooptovaný člen výboru České internistické společnosti od roku
2009, člen revizní komise výboru ČIS 2014-2018
• Předseda Pracovní skupiny mladých internistů České
internistické společnosti v letech 2009-2015
• Člen Evropské společnosti pro hypertenzi, České internistické
společnosti, České kardiologické společnosti a České společnosti
pro hypertenzi

Redakční a oborové rady
•
•
•
•

Člen redakční rady časopisu Biomedical Papers
Člen redakční rady časopisu Vnitřní lékařství
Člen redakční rady časopisu Kardiologická revue
Člen oborové rady LF MU Brno v oboru kardiologie

Pedagogická činnost
• Soustavná pedagogická praxe na Lékařské fakultě Univerzity Palackého od
roku 2007 (výuka studentů všeobecného lékařství a stomatologie)
• Školitel 7 studentů doktorského studijního programu v oboru Vnitřní nemoci,
3 studenti již ukončili studium obhajobou Ph.D.
• Pravidelná přednášková činnost na domácích i mezinárodních odborných
symposiích a regionálních seminářích
• Spoluorganizátor odborných konferencí:
• Kongres České internistické společnosti
• Výroční sjezd České kardiologické společnosti
• Kongres Evropské kardiologické společnosti ESC
• Echokardiografické kurzy Olomouc

Osobní úspěchy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. cena České internistické společnosti za nejlepší prezentovanou práci na Dnech mladých internistů v Martině,
Slovensko, květen 2004
1. cena Evropské Federace Interní Medicíny za přednášku na kongresu EFIM-5 v Paříži, Francie, 2005
1. cena Evropské Federace Interní Medicíny za přednášku na kongresu EFIM-6 v Lisabonu, Portugalsko, 2007
1. cena České internistické společnosti za publikaci mladých autorů do 35 let - září 2008 a říjen 2012
2. cena České společnosti pro hypertenzi za nejlepší publikaci - říjen 2008, říjen 2012 a říjen 2015
1. cena České kardiologické společnosti za nejlepší prezentovanou práci mladých kardiologů na XIX. výročním
sjezdu ČKS, květen 2011
Cena Evropské Společnosti pro Hypertenzi za poster prezentovaný na konferenci ESH 2011 v Miláně, Itálie,
červen 2011
2. cena České kardiologické společnosti za nejlepší původní publikaci, květen 2012
Cena Evropské kardiologické společnosti za nejlepší moderovaný poster sekce na kongresu ESC 2015 v Londýně
Cena děkana Lékařské Fakulty Univerzity Palackého za významnou publikační činnost v roce 2007, 2011, 2014
Cena děkana Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v roce 2018 za vědeckou publikaci s významným počtem
citací
Cena Discovery Award 2014 za výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně
3. cena České internistické společnosti v soutěži o nejlepší publikace v roce 2015 v kategorii monografie

