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Narodil se 9. 4. 1937 v Bratislavě.  

• 1961 vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze.  V následujících letech 

   pracoval jako lékař a pedagog na II. interní klinice FN (1988 byl jmenován profesorem) 

• 1965 – 1966 – studijní pobyt na hematologické klinice prof. Bernarda v Paříži  

 

• Od poloviny 70. let se systematicky věnuje problematice onkologické, zejména 

protinádorové chemoterapii. Stal se přednostou onkologické kliniky UK a později i 

vedoucím katedry Klinické onkologie 1. LF UK. 

 

• 1988 – 1994 – člen výboru České hematologické společnosti  

• 1989 - 1990 byl ministrem zdravotnictví a sociálních věcí v české vládě  

• 1990 - 1992 pak poslancem ČNR za Občanské fórum a působil také mj. ve Výboru pro vědu, kde vedl Komisi   

    pro vědu 

• 1994 – 2006 byl prorektorem Univerzity Karlovy pro vědu 

• 1992 - 1995 člen ODA 

• 1996 – 2003 – člen výboru Onkologické společnosti (1999 – 2003 předseda) 

• 1988 – 2008 – vedoucí Katedry klinické onkologie  IPVZ 

• 1990 – 1993 – proděkan 1. Lékařské fakulty UK pro vědu 

• 1990 - 2007 přednosta I. interní kliniky LK UK a VFN 

• 1992 – 1998 – člen rady vlády pro vědu  

• 2002 - 2007 byl ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfuze. 

• 2003 kandidát na prezidenta republiky 

• 2004 – 2007 – soudní znalec pro obor zdravotnictví, onkologie, hematologie, interna 

Nejvýznamnější ocenění: 

• 1981 cena Českého literárního fondu za vědeckou literaturu 

• 1997 cena ministra školství za vědu 

• 1997 cena medaile Univerzity Karlovy  

• 2003 medaile prezidenta republiky za zásluhy o stát v oblasti vědy 

• 2007 medaile AV-ČR De scientia et humanitate optime meritis 

• 2011 medaile Jana Evangelisty Purkyně 

• 2012 národní cena vlády ČR – Česká hlava  

   (zavádění chemoterapie zhoubných nádorů do klin. praxe, 11. v pořadí, tzv. Česká Nobelova cena) 

• 2014 čestné členství České onkologické společnosti  


