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PROFESNÍ    ŽIVOTOPIS  

 
6/2020   –   dosud        ABClinic,   Praha  
                              Estetický   a   plastický   chirurg  

Operativa   v   široké   škále   esteticko-plastických   výkonů:  
Operace   obličeje,   nosu,   víček,   čela,   rtů,   
Operace   prsů:   zvětšení,   modelace,   zmenšení,   přenos   vlastního   tuku,  
gynekomastie,  
Operace   těla:   abdominoplastika,   liposukce,   modelace   paží,   modelace  
stehen,   korekce   těla   po   výrazném   zhubnutí  
Operace   intimních   partií  
Neinvazivní   výkony   v   obličeji   (Botulinotoxin,   výplně,   plasma,   přenos  
vlastního   tuku)  

  
4/2018   –   6/2020       Canadian   Medical,   Prague  

      Estetický   a   plastický   chirurg  
     Operativa   v   široké   škále   esteticko-plastických   výkonů  

 
2017   –   2018          Medico   Beauty,   Prague  

     Primář   plastické   chirurgie  
     Estetický   a   plastický   chirurg  

Operativa   v   široké   škále   esteticko-plastických   výkonů  
     Konzultant   pro   zakládání   nových   esteticko-plastických   zařízení  

 
 



2016   –   2017         University   of   California  
Plastický   chirurg,   vědecký   výzkum  

                             BIA-   ALCL   výzkum,   rekonstrukce   prsů.  
 
 
 
2012   –   2016         ISCARE   IVF   a.s.,   Prague  

Primář   plastické   chirurgie  
Estetický   a   plastický   chirurg  
Operativa   v   široké   škále   esteticko-plastických   výkonů  

  
 
 
2010   –   2012        OB   Clinic   Praha   –   Centrum   pro   léčbu   obezity   a   metabolických  
poruch  

Vedoucí   lékař   plastické   chirurgie  
Estetický   a   plastický   chirurg  
Operativa   v   široké   škále   esteticko-plastických   výkonů   a  
postbariatrických   korekcí  

 
 
2007   –   2010            Cancer   Centers,   CA,   USA  
 Estetický   a   plastický   chirurg  

Poradce   pro   aplikaci   speciálních   typů   prsních   implantátů   při  
rekonstrukcích   prsů   po   nádorech  

 
2006   -   2007   University   of   Illinois   at   Chicago   
 Plastický   chirurg   –   biomedicínské   inženýrství  
 Vědecký   výzkum   -   Vliv   implantátů   na   atrofii   prsní   tkáně  
 
 
1992   -   2006            Klinika   plastické   chirurgie   -   Průhonice    –    Praha   záp.  

Primář   plastické   chirurgie  
Majitel   a   zakladatel   jednoho   z   prvních   privátních   zařízení   pro  
plastickou   a   estetickou   medicínu  

     Estetický   a   plastický   chirurg  
Operativa   v   široké   škále   esteticko-plastických   výkonů  

 
1993   –   1994          Ústav   lékařské   kosmetiky –   státní   lékařské   zařízení   pro   estetickou   
 medicínu.  

plastický   a   estetický   chirurg  
 
 

1985   -   1993      3.   Lékařská   Fakulta   Universita   Karlova    –    Klinika   plastické  
chirurgie   a   popálenin  

 



Plastický   chirurg.  
-výzkumná   a   vědecká   činnost   v   oblasti   popálenin   a   rekonstrukcí  
-   plasticko-chirurgická   operativa   
-výuka   studentů   3.   lékařské   fakulty   Karlovy   Univerzity   v   Praze   jako  
odborný   asistent   pro   plastickou   chirurgii.   

 
 
1982   -   1985   Nemocnice   Červená   Voda    -   oddělení   všeobecní   chirurgie  

 
  všeobecký   chirurg   pro   břišní,   hrudní   a   cévní   chirurgii   

  
 
 

Vzdělání,   atestace  
 
1.    1994   –   Atestace   z   plastické   chirurgie   
2.   1985   –    Atestace   z   všeobecní   chirurgie.  

  3.   1982   –    Doktorát   University   Karlovy,   1.LF   UK,   Praha  
 
 
 

LICENCE  
 

 
1985     Atestační   diplom   o   specializaci   v   oboru   všeobecná   chirurgie,   IPVZ  
1993     Osvědčení   -   odborný   zástupce   v   oboru   všeobecné   chirurgie,   ČLK  
1994     Atestační   Diplom   o   specializaci   v    oboru   plastická   chirurgie,   IPVZ  
1994     Osvědčení   -   odborný   zástupce   v   oboru   plastické   chirurgie,   ČLK  
1995 Licence   pro   výkon   samostatné   praxe,   pro   výkon   odborného   zástupce,   pro  

poskytování   poradenských   služeb   pro   obor   plastická   chirurgie,   vydané   ČLK   
1995 License   pro   výkon   samostatné   praxe,   pro   výkon   odborného   zástupce,   pro  

poskytování   poradenských   služeb   pro   obor   všeobecná   chirurgie,   vydané   ČLK   
2010     Osvědčení   o   specializované   způsobilosti   lékaře   v   oboru   plastická   chirurgie,   
            vydané   MZd   ČR   
2010     Osvědčení   o   specializované   způsobilosti   lékaře   v   oboru   všeobecná   chirurgie,   
            vydané   MZd   ČR   
 
 
 

 
Ocenění,   publikační   činnost,   prezentace,   výuka  

 
USA    –   Státní   ocenění   za   výjmečné   schopnosti   v   medicíně  
 
TOP   5   –   4x   v   řadě   oceněna   klienty   jako   nejlepší   chirurg   v   operacích   obličeje  
 



 
TV   vystoupení:       38    vystoupení   o   estetických   plastických   operacích   na   podporu  

všeobecného   vzdělání   
Publikace   :        43   populárně-naučných   článků   v   novinách   a   časopisech   o   plastické,  

estetické   a   rekonstrukční   chirurii   
        11   odborných   článků   na   odborná   témata   v   oboru   plastické     chirurgie  

a   popálenin  
Řešení   státních   výzkumných   úkolů   pro   vojenské   využití  

  
Přednášková   činnost:   52   prezentací   na   odborných   symposiích   
 
Výzkumná   činnost:     Výzkum   v   oblasti   termálních   úrazů,   metody   léčení,   a   dočasné   kryty.  

      Výzkum   v   oblasti   prsních   implantátů   a   jejich   vliv   na   prsní   tkáně  
      Výzkum   v   oblasti   BIA-ALCL   

Výuka:                  Odborný   asistent   plastické   chirurgie   –   výuka   studentů   3.LF   UK  
1986   -   1993  

 
 
 
 

ZAHRANIČNÍ   POBYT  
 

1993 Klinik   am   Kurpark,   Bad   Nauheim,   Frankfurt,   Germany,   privátní   plastická   chirurgie,  
tréning   v   estetické   plastické   chirurgii   při   operacích   face   lift,   ořních   víček,   čele   a  
prsů.  

 
1992 U.S.A.    Eisenhower   Fellowship:   

▪    Montefiori   Hospital,   New   York,   USA,   stáž:   facelift,  
       craniofaciální   chirurgie   a   oční   chirurgie   
▪    University   Hospital,   Washington   DC,   stáž   maxillofacialní   chirurgie  
  
▪    Belle   Age   Private   Clinic   Washington   DC   –   stáž   –   operace   nosu  

▪    A   New   You   Plastic   Surgery   Medical   Group,   Irvine,   California,   USA   –   stáž   –  
management   privátních   zařízení,   organizace,   administrativa,   vybavení   a   procedury.  
  

1987 University   Hospital,   Amsterdam,   The   Netherlands   –   stáž   –   plastická   chirurgie  
2006   -   2007     University   of   Chicago,   USA   –   vědecký   výzkum  
2007   -   2010     University   of   California,USA–vědecký   výzkum,   rekonstrukční   chirurgie   
2016   –   2018     University   of   California,   BIA-ALCL   vědecký   výzkum  

 
 
 
 

CERTIFIKÁTY  



 
Osvědčení   pro   aplikaci   invazivních   laserů   v   dermatologii   a   plastické   chirurugii   
Osvědčení    pro   užití   výplňových   materiálů   
Osvědčení    pro   užití   Mentor   Contour   profile   Gel   při   operacích   prsů   
Osvědčení   pro   užití   McGhan/Natrelle    biodimensionálních   prsních   implantátů   
Osvědčení   pro   užití   prsních   mplantátů   Motiva   
Osvědčení   pro   užití   prsních   mplantátů   Polytech,   B-Lite  
Osvědčení   pro   provádění   endoskopických   operací   v   plastické   chirurgii   
Osvědčení   pro   aplikaci   Aptos   a   Silhouette   liftingové   nitě  
Osvědčení   pro   využití   Vaser   liposukčních   metod   a   přenosu   tuku  
Osvědčení   pro   aplikaci   plasmaterapie  
Osvědčení   pro   aplikaci   mesoterapie  
 

 
 
 

ČLENSTVÍ   V   PROFESNÍCH   ORGANIZACÍCH  
 

ASPS   -   American   Society   of   Plastic   Surgeons   
AMA   -   American   Medical   Association   
Allergan   Academy  
ABA   -   American   Burns   Association  
EBA   -   European   Burns   Association   
ČLK   -   Česká   lékařská   komora   
ČLS   JEP   –   Česlá   lékařská   společnost   J.E.   Purkyně   
Česká   společnost   plastické   chirurgie   
Česká   společnost   estetické   chirurgie  
Česká   společnost   popáleninové   medicíny  
IPRAS   –   International   Confederation   for   Plastic,   Reconstructive   and   Aesthetic   Surgery  
ISAPS   -   International   Society   of   Aesthetic   Plastic   Surgery  
IFATS   –   International   Federation   for   Adipose   Therapeutics   and   Science  
WPS   –   Women   Plastic   Surgeons   -   USA  
 
 

 
 


