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prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (1952)
Promoval na FVL UK v Praze (1978). Složil atestaci 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1983
a 1987) a získal licenci v oboru diabetologie a endokrinologie a klinická výživa. Ohájil kandidátskou disertační práci na téma Počítač v patofyziologii a klinice metabolických onemocnění a byla
mu udělena vědecká hodnost CSc. (1987) a posléze doktorskou disertační práci na téma Dynamické testy, matematické modely a prediktivní výpočty u diabetu a metabolického syndromu a byla mu udělena vědecká hodnost DrSc. (2001). Habilitoval se na 1. LF UK pro
obor vnitřní lékařství prací Matematické modelování ve vniřním lékařství (1992) a tamtéž byl později jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil v Praze, nejprve ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK (1978–1981) a poté na III. interní klinice
1. LF UK (1981–doposud). Je autorem nebo spoluautorem přibližně
250 článků (z toho asi 30 s impaktovým faktorem), přibližně 10 monografií (např. Obezita a diabetes, Maxdorf 2000; Metabolický syndrom, 3 vydání Triton a Grada 2002–2006; Lékařská informatika, Karolinum 1998; Internet a medicína, Karolinum 2001) a asi 20 kapitol
v monografiích. Je členem výboru České diabetologické společnosti,
České společnosti zdravotnické informatiky, České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče, České obezitologické
společnosti ČLS JEP. Je předsedou redakční rady časopisu Medicína po promoci, působí v redakční radě Journal of Diabetes and its
Complications.

doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (1956)
Promoval na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1981).
Složil atestaci 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985 a 1989) a specializační atestaci v oboru
diabetologie (1995). Ohájil kandidátskou disertační práci na téma Kvantifikace inzulínové senzitivity a inzulínové sekrece s využitím intravenózního glukózového tolerančního testu s frekventním odběrem vzorků
a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1996). Habilitoval se na
2. LF UK pro obor vnitřní lékařství prací Diagnostika inzulínové rezistence a její klinické využití (1997). Po promoci nejprve působil jako
sekundární lékař postupně na interní, chirurgické a infekční klinice
FN U sv Anny v Brně (1981–1983) a poté ve FN v Motole v Praze,
nejprve na oddělení infekčních žloutenek, posléze na interní klinice
(od 1984), kde byl později vedoucím lékařem JIMP (1990–1999); jako
odborný asistent (1992–1997), poté docent (od 1997) a posléze
přednosta interní kliniky 2. LF UK (1999–doposud). Je autorem nebo
spoluautorem přibližně 70 článků (z toho asi 10 s impaktovým faktorem), přibližně 1 monografie a asi 15 kapitol v monografiích. Je předsedou České diabetologické společnosti, členem České společnosti parenterální a enterální výživy a intenzivní medicíny, České
revmatologické společnosti ČLS JEP a European Assotiation for the
Study of Diabetes.
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doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (1948)
Promovala na LF MU (tehdy J. E. Purkyně) v Brně
(1977). Složila atestaci 1. a 2. stupně v oboru
vnitřní lékařství (1980 a 1985). Ohájila kandidátskou disertační práci na téma Význam pohybového
režimu v léčbě hypertenze a byla jí udělena vědecká hodnost CSc. (1987). Habilitovala se na
LF MU pro obor vnitřní lékařství prací na téma Fyziologické a patologické formy zbytnění levé komory (1996). Od promoce působila na
II. interní klinice ve FN U sv. Anny v Brně, nejprve jako sekundární lékařka (1977–1980), poté tamtéž jako odborná asistentka LF MU
(1980–1996) a posléze jako docentka (1996–doposud). Je autorkou nebo spoluautorkou přibližně 145 publikací in extenso (u 41 jako
první autor, z toho 16 uveřejněno v impaktovaných nebo excerpovaných časopisech), spoluautorkou 3 monografií. Je členkou výboru
Pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace a Pracovní skupiny
Preventivního lékařství, a dále je členkou Pracovní skupiny Echokardiografie České kardiologické společnosti, členkou České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro hypertenzi.

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (1957)
Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně
(1982). Po promoci působil a dosud působí ve
FN U sv. Anny v Brně, a to nejprve na II. interní
klinice (1982–2002), poté na I. interní klinice
(2002–2003) a pak znovu na I. interní klinice
(2004–doposud). Získal atestace 1. a 2. stupně
v oboru vnitřní lékařství (1985 a 1989). Obhájil disertační práci Význam dlouhodobého tělesného tréninku u nemocných po rekonstrukční operaci koronárního řečiště a byla mu udělena vědecká
hodnost CSc. (1992). Habilitoval se prací Nové možnosti ultrazvukového vyšetření při rozpoznání poškozené funkce levé komory srdeční
(1996). Jako první autor je uveden u 33 článků a jeho 14 článků bylo
uveřejněno v impaktovaných časopisech. Je členem České kardiologické společnosti.

MUDr. Jolana Lipoldová (1974)
Promovala na LF MU v Brně (1999). Složila atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (1999).
V rámci postgraduálního doktorandského studia
připravuje disertační práci na téma Echokardiografie při biventrikulární kardiostimulaci. Od promoce působí na I. interní kardio-angiologické klinice FN U sv. Anny v Brně. Je autorkou a spoluautorkou 11 odborných článků (u 2 je první autorka), více než 50 přednášek (z toho 18
jako první autorka). Je členkou České kardiologické společnosti.
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