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Pregraduální vzdělání:  

 

1981-85:  Gymnázium Botičská, Praha 2, 

1983:  3.místo krajského kola SVOČ s prací  Chromozomální vyšetření nemocných s 

chronickou myeloidní leukemií. 

1985:   Ukončení studia na gymnáziu maturitní zkouškou 

1985-91: Studium na Fakultě všeobecného lékařství UK, později 1.LF UK; Kateřinská 32, 

Praha   

1991:   Ukončení studia na 1. LF UK v Praze, titul: MUDr. 

 

Odborné vzdělání (specializovaná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost nebo zvláštní 

specializovaná způsobilost: 

 

1996:  Atestace z ortopedie I. stupně, výborně s pochvalou 

2000: Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, odborného zástupce a poradenskou činnost 

pro obor ortopedie 

2000:  Atestace z ortopedie II. stupně, výborně s pochvalou 

2001: Obhájena kandidátská disertační práce na téma: Využití spaceru při řešení hluboké 

infekce náhrady kyčelního a kolenního kloubu 

2007:  Obhájena habilitační práce: Léčba infekčních komplikací kloubních   

  náhrad 

2007:  Jmenován docentem pro obor ortopedie 

2012:  Jmenován profesorem pro obor ortopedie 

 

Přehled odborné praxe: 

 

praxe v oboru ortopedie a traumatologie: 

1991-1997:   1.ortopedická klinika 1.LF UK, VFN, Praha 

1998-dosud:  1.ortopedická klinika 1.LF UK, FN Motol, Praha 

   od roku 2001- vedoucí lékař septického oddělení 

2007-2012:  docent, 1.ortopedická klinika 1.LF UK, FN Motol, Praha 

2012-dosud:  profesor, 1.ortopedická klinika 1.LF UK, FN Motol, Praha 

2018-dosud:  ISCARE  a.s.  

 

v rámci předatestační přípravy: 

2.4.1992-31.12.1992: Zdravotnický útvar FMV a FPS 

1.7.1994-31.10 1994: I. chirurgická klinika 1.LF UK, Praha 

1.11.1993-31.1.1994: II. interní klinika, 1.LF UK, Praha 

1.4.2000-1.10.2000: I. chirurgická klinika 1.LF UK, Praha 

 

 

Členství v profesních organizacích, výborech a redakčních radách 

 

Viceprezident Sekce pro Kostní a kloubní infekty České společnosti pro ortopedii a 

traumatologii (SIK ČSOT) 

  Člen  České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) 



  Člen České lékařské komory (ČLK) 

  Člen  European Joint and Bone Infection Society (EBJIS) 

Delegát za Českou Republiku výboru European Joint and Bone Infection Society 

(EBJIS) 

  Člen Palacademy  

  Člen Redakční rady Acta Chirurgia orthopaedicae et Traumatologiae Czechoslovaka 

 

 

Ocenění 

  Nejlepší učebnice  1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2001 

  Zahradníčkova cena  za nejlepší vědecký článek 2003 

  Dupuyartova cena za nejlepší sdělení EFORT 2003 

  Zahradníčkova cena (druhé místo)  za nejlepší vědecký článek 2004 

  Zahradníčkova cena  za nejlepší vědecký článek 2005 

  Zahradníčkova cena  za nejlepší vědecký článek 2008 

  Chlumského cena  za nejlepší ortopedickou publikaci 2012 

 

 

Pedagogická činnost či vědecko-výzkumná činnost: 

 

1997-dosud: 1. ortopedická klinika 1.LF UK, výuka studentů lékařské fakulty,   

  povinný předmět: Ortopedie 

  povinně volitelný předmět: Endoprotetika pohybového ústrojí  

  autor e-learning prezentací  

   člen komise pro závěrečné zkoušky z ortopedie 

  výuka postgraduálního vzdělávání oboru ortopedie 

 

Autorství: 8 monografií, 3 jako první autor, spoluautor 5 monografií 

   23 kapitol v monografiích, 19 jako první autor a 4 kapitoly 

v monografiích jako další autor   

   5 kapitol v učebnicích ortopedie pro posluchače lékařských fakult 

  81 původních prací ve vědeckých recenzovaných časopisech 

z toho 47 prací v časopisech s Impakt Faktorem, 7 jako první autor, 40 jako  

25 článku v nerecenzovaných časopisech, 13 jako první autor, 12 jako spoluautor                 

  autor 302 přednášek  

 

   460 citací v časopisech s Impakt Faktorem 

   644 citací ve Scopus 

   H index W.o.S:  13 

   H-index Scopus: 15 

 

15 výzkumných úkolů a grantových projektů (11 ukončeno, hodnoceny A, 1x B) 

     

Patent:  

307056 Polymerní termoplastická biodegradovatelná kompozice pro výrobu 

vložek k léčení a prevenci lokálních infektů a způsob její přípravy 

306967 Endoprotéza pro náhradu podstatné části dlouhých kostí 

 

Užitný vzor: 



30610 Polymerní termoplastická biodegradovatelná kompozice pro výrobu 

vložek k léčení a prevenci lokálních infektů 

32064 Zařízení pro detekci kloubního onemocnění a/nebo určení vhodné léčby 

kloubního aparátu a látka pro stanovení příčiny kloubního onemocnění a jeho 

monitoraci. 

TA04010879-2016V002 Funkční vzorek telemetrické jednotky pro sběr dat z 

inteligentní endoprotézy 

TA04010879-2015V003 Užitný vzor-inteligentní implantabilní zdravotnický 

prostředek 

TA04010879-2016V003 Funkční vzorky inteligentní endoprotézy, 

experimentální ověření funkce a bezpečnosti navržené konstrukce – 

mechanické zkoušky životnosti 

TA04010879-2017V002 Funkční vzorky optimalizované inteligentní 

endoprotézy TA04010879-2017V003 Funkční vzorky operačního 

instrumentária 

TA04010879-2017V004 Užitný vzor-antimikrobiální nanovrstva 

 

 

 

V Praze 22.1. 2020   prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 

 

 
 

 


