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prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Prognóza chronického srdečního selhání a byla
mu udělena vědecká hodnost CSc. (1996). Habilitoval se na LF MU prací Význam RTG známek plicního městnání pro diagnózu a prognózu chronického srdečního selhání (1998) a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství
(2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze.
Je autorem či spoluautorem 15 učebnic a více než 500 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky. Je vědecký sekretář České společnosti pro hypertenzi a předseda grantové komise 01 – kardiologie IGA MZ ČR. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa.

doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Promovala na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1987). Složila atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (1992) a specializační
atestaci v oboru kardiologie (1999). Obhájila dizertační práci na téma Zhodnocení výsledků radiofrekvenčních katetrových
ablací supraventrikulárních tachyarytmií a byl jí udělen titul Ph.D. (2005). Pracuje na Interní kardiologické klinice LF MU
a FN Brno, pracoviště Bohunice, specializuje se na klinickou elektrofyziologii a katetrové ablace. Od roku 2007 je vedoucí
lékařkou invazivní arytmologické laboratoře. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika grantových projektů a výzkumných záměrů. Absolvovala krátké stáže na invazivních elektrofyziologických pracovištích v Německu (Hamburk a Bad Krozingen) a v Rakousku
(Innsbruck). Je členkou České kardiologické společnosti – pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci, České internistické společnosti ČLS
JEP a České společnosti pro hypertenzi. Ve své publikační činnosti se zabývá převážně arytmologickou problematikou.

doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

Promoval cum laude v roce 1998 na LF UP v Olomouci a v roce 1999 na PF téže univerzity. Po promoci pracoval na I. interní klinice FN Olomouc nejprve jako sekundární lékař a později jako odborný asistent a docent. Od počátku své praxe se
věnoval především elektroimpulzoterapii a invazivní léčbě srdečních arytmií katetrizační ablací. Absolvoval řadu zahraničních
stáží a studijních pobytů. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2001, specializační atestaci z kardiologie v roce
2005. V roce 2006 mu byla MZ ČR udělena specializovaná způsobilost lékaře v oboru vnitřní lékařství. Dizertační práci obhájil v roce 2006 na LF UP v Olomouci a o rok později byl jmenován docentem vnitřního lékařství. Od roku 2007 nastoupil do pozice vedoucího
lékaře odd. arytmologie a kardiostimulace v Kardiocentru Nemocnice České Budějovice, a.s., kde pracuje doposud. Vždy se aktivně podílel na
výuce studentů jak na LF UP v Olomouci, tak i na ZSF JU v Českých Budějovicích, kde nyní zastává pozici proděkana pro vědu a výzkum. Postgraduální vzdělávání lékařů je náplní jeho práce i jako aktivního lektora v Institute for Therapy Advancement v Paříži. Je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti a pracovních skupin ČKS Srdeční selhání a Arytmie a kardiostimulace (člen výboru). Má
licenci školitele lékařského výkonu F011, F012, F013, F014. Je autorem více než 150 sdělení na domácích a především zahraničních odborných fórech a více než 50 původních či přehledných prací převážně v zahraničních odborných časopisech. Působí jako recenzent několika českých i evropských kardiologických časopisů a je členem redakční rady časopisů ZSF JU, členem vědecké rady ZSF JU a JU.

doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1979. V letech 1979–1991 pracoval jako sekundární
lékař na interním oddělení OÚNZ v Prostějově a od roku 1991 pracuje na I. interní klinice Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1991–1996 působil jako odborný asistent a od roku 1996 vykonává funkci zástupce
přednosty kliniky. Ve funkčním období 1995–1997 byl zvolen předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci České
kardiologické společnosti a od roku 1999 je členem výboru této pracovní skupiny. Pracovní zaměření: kardiologie, invazivní elektro
fyziologie, radiofrekvenční katétrové ablace, kardiostimulace, ICD, echokardiografie. Odborný růst: 1982 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství,
1987 – atestace z kardiologie, 2000 – obhájil disertační práci – Ph.D. Je autorem 47 publikací v odborných časopisech, z toho 1 v zahraničí.
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MUDr. Jolana Lipoldová, Ph.D. (roz. Müllerová)

V roce 1999 promovala s vyznamenáním na LF MU v Brně. V roce 2003 složila atestaci I. stupně a v roce 2009 kardiologickou atestaci. V témže roce obhájila doktorskou dizertační práci na téma Echokardiografie u biventrikulární stimulace.
Zabývá se převážně arytmologií a trvalou kardiostimulací. Je členkou České kardiologické společnosti a autorkou řady přednášek a článků.

MUDr. Tomáš Skála, Ph.D.

V roce 2003 absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2009 složil atestaci z kardiologie. V roce
2011 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma význam kardiologických zobrazovacích metod v predikci výsledku kardio
chirurgické revaskularizace u pacientů s ischemickou kardiomyopatií a systolickou dysfunkcí levé komory srdeční a byl mu
udělen titul Ph.D. Je autorem nebo spoluautorem 22 vědeckých publikací včetně zahraničních časopisů s IF. V roce 2010
absolvoval stáž v Herzzentrum Leipzig zaměřenou na katetrizační ablace fibrilace síní. V současnosti pracuje jako lékař na
I. Interní klinice – kardiologické FN Olomouc, dominantně se věnuje elektrofyziologii a katetrizačním ablacím.

MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

V roce 2003 absolvoval s vyznamenáním LF Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2003–2007 pracoval jako lékař na Interním oddělení Nemocnice Šternberk. Společný interní základ ukončil v březnu 2006. Od roku 2007 dosud pracuje na I. Interní
klinice kardiologie FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci. V prosinci 2009 ukončil atestací specializaci v oboru kardiologie.
Doktorské studium (Ph.D.) v oboru Vnitřní nemoci ukončil na LF Univerzity Palackého v roce 2010. Od roku 2010 je vedoucím
lékařem Centra pro hypertenzi Fakultní nemocnice Olomouc. V průběhu studií i po promoci absolvoval řadu klinických stáží
a kurzů: výměnný pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus na Gynekologické klinice v Lundu, Švédsko, 2003; IFMSA stáž na Kardiologické klinice v Univerzitní nemocnici v Groningenu, Holandsko, 2003; ESIM 7 (European School of Internal Medicine) v Alicante, Španělsko, 2004; 3rd
EFIM Seminar in clinical research, Paříž, Francie, 2006; Summer School of Hypertension, Valencie, Španělsko, 2006, Advanced Course in Hypertension, Sv. Mořic, Švýcarsko, 2010, a také ESIM Winter School of Internal Medicine ve švýcarském Saas Fee v roce 2011. Je členem Evropské společnosti pro hypertenzi, Evropské kardiologické společnosti, České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi a kooptovaným
členem výboru České internistické společnosti JEP. Je vedoucím pracovní skupiny mladých internistů České internistické společnosti.

MUDr. Jiří Leso

V roce 1972 promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce
1976, atestaci z tělovýchovného lékařství v roce 1979 a v roce 1991 z kardiologie. Po promoci působil na I. interním oddělení
s JIP a Oddělení funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (1972–1990). Poté do
roku 1995 jako starší sekundární lékař na Oddělení funkční diagnostiky pražské Fakultní nemocnice Bulovka. V současnosti
pracuje v kardiologické ordinaci Městské nemocnice následné péče na Praze 9. V letech 1980–1990 byl vedoucím řešitelem
základního výzkumu na témata: Kardiorespirační dynamika u různých pohybových aktivit a Vliv tělesných aktivit na rozvoj a funkci kardiovaskulárního, respiračního a pohybového systému. V popředí zájmu je péče o nemocné se srdečním selháním, s hypertenzí, rehabilitace kardiaků. Dvakrát
ročně organizuje postgraduální semináře s kardiologickou tématikou pro lékaře z regionu. Je nositelem Clinical Hypertension Specialist ESH. Je
členem pracovní skupiny echokardiografie, srdečního selhání, KV rehabilitace, chorob myokardu a perikardu, České společnosti pro hypertenzi,
Heart Failure Association ESC a National Society Committe of Council on Cardiovascular Nursing and allied professions ESC. V roce 2006 založil a byl předsedou nově vytvořené pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii ČKS. Na její činnosti se podílí doposud.

Bc. MUDr. Ondřej Ošmera

V letech 1996–1999 studoval na Vysoké škole Ekonomické v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů a v roce 2001 byl promován
bakalářem ekonomie. V letech 1999–2005 studoval 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2005 je zaměstnán
jako lékař arytmologie a kardiostimulace v Kardiocentru v Nemocnici České Budějovice a od roku 2007 je zařazen do specializačního
vzdělávání v oboru kardiologie. V roce 2007 absolvoval specializační kurz základy vnitřního lékařství a ukončil povinný interní základ.
V roce 2008 byl přijat do doktorského studijního programu v programu vnitřní nemoci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem České kardiologické společnosti, Pracovní skupiny ČKS Srdeční selhání a Pracovní skupiny ČKS Arytmie a kardiostimulace.
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