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Board certified in Internal Medicine and Pulmonary Medicine. 

I was born in Semily in Eastern Bohemia. I graduated from Charles University School of 
Medicine in l961. In l969 I assumed the post of research assistant at the Postgraduate Medical 
School, Institute of Tuberculosis and Respiratory Disease in Bulovka, Prague, where I worked 
until l978. I subsequently received my PhD. degree in 1978 based on the dissertation entitled 
"Problems regarding care for patients with chronic respiratory insufficiency". 

I have held the following posts: Deputy Director of the Department of Internal Medicine, 
Motol hospital, Prague; Chairman, Department of Functional Diagnosis and Pneumology in 
what was formerly the State Sanatorium, Prague; Chairman, Department of Tuberculosis and 
Respiratory Disease of Thomayer Teaching Hospital, Prague; Associate professor of Internal 
Medicine at Charles University, School of medicine (thesis "Assessment of Oxygen Therapy 
in Chronic Respiratory Insufficiency"); Senior scientist at the Institute for Radiation 
Oncology, Department of Radiology, Bulovka, Prague. 

Since l995 I serve as medical consultant to the formerly central Police Hospital in Prague, 
while also working as a general internist at the Teaching Hospital at Vinohrady, Prague.  

My faculty affiliation is with the Teaching Hospital at Vinohrady, Prague, Clinic of 
Occupational Disease. 

In addition to respiratory diseases, I specialize in performing CT and ultrasound 
examinations.  

I have presented papers in both local and international congresses, and am the author or co-
author of 65 scientific publications and 3 monographs. I am member of the European 
Organization for research and Treatment of Lung Cancer Cooperative Group. I am involved 
in international medical and treatment trials and am the National Delegate to the International 
Respiratory Care Club and a member of the European respiratory Society, rehabilitation and 
chronic care group. 
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Narodil jsem se v Semilech, severních Čechách. Základní školu jsem absolvoval v r. 1955 a 
promoval na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze 1961. Začal jsem pracovat v 
motolské nemocnici v Praze 5. Zpočátku jako sekundární lékař interního oddělení, později 
jako zástupce primáře interního oddělení. Postupně jsem složil atestaci z vnitřního lékařství I. 
a II. stupně (1964 a 1968). V roce 1969 jsem získal konkursem místo odborného asistenta 
katedry tuberkulózy a nemocí respiračních Institutu lékařů a farmaceutů v Praze 8., Bulovka. 



Zde jsem pracoval do r. 1979. 1974 jsem složil nástavbovou atestaci z tuberkulózy a 
respiračních nemocí. 1978 jsem se stal kandidátem lékařských věd po obhájení disertační 
práce na téma “ Některé problémy péče o nemocné s chronickou respirační insuficiencí”.  

  

Pracoval jsem na oddělení intenzivní péče a prováděl vyšetření plicní cirkulace. Stal jsem se 
primářem oddělení funkční diagnostiky a pneumologie bývalého státního ústavu národního 
zdraví v Praze, kde jsem pracoval do roku 1984. V konkursním řízení jsem pak získal místo 
primáře oddělení tuberkulózy a respiračních chorob Fakultní Thomayerovy nemocnice v 
Praze 4 Krči. 1986 jsem se habilitoval v oboru vnitřního lékařství na Karlově Univerzitě v 
Praze. Moje habilitační práce se týkala “Hodnocení oxygenoterapie chronické respirační 
insuficience”.  

  

Přednáším na celostátních i mezinárodních kongresech. Jsem autorem nebo spoluautorem 69 
vědeckých publikací a 3 monografií.Jsem členem Evropské organizace pro výzkum a léčbu 
nádorů, skupiny nádorových onemocnění plic. Byl jsem koordinátorem několika 
mezinárodních studií. Jsem národním delegátem mezinárodního klubu respirační péče a 
členem Evropské respirační společnosti, sekce rehabilitace a chronické domácí péče. 

  

Od r.1992 – 1995 jsem pracoval jako samostatný odborný lékař Ústavu radiační onkologie v 
Praze 8. Prováděl jsem CT a ultrazvuk. vyšetření. 1995 jsem přijal místo koordinátora 
interních oborů bývalé nemocnice Ministerstva vnitra v Praze 10. 

V součané době pracuji jak pneumolog na klinice dr. Rákosníka, Praha 6 Petřiny. 
 


