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Meno a priezvisko, tituly

Jan Lužný, MUDr. Mgr. Ph.D.

Dátum a miesto narodenia

1980 Vyškov
1. 2005 Lékařská fakulta MU v Brně, obor všeobecné lékařství,
promován s vyznamenáním (MUDr.)
2. 2009 Lékařská fakulta UP v Olomouci, obor management ve
zdravotnictví, promován s vyznamenáním (Mgr.)
3. 2010 Lékařská fakulta UP v Olomouci, postgraduální studium, obor
sociální lékařství, promován (Ph.D.)
1. 2010 Atestace vyššího stupně z psychiatrie (Praha)
2. 2011 Nástavbová atestace z gerontopsychiatrie (Praha)
3. 2014 Nástavbová atestace z medicíny dlouhodobé péče (Praha)
4. 2009 Základní kurz v transakční analýze (Praha)
5. 2013 Certifikovaný trenér pracovní paměti CogMed (Stockholm /
Jeseník)
Lékařská dráha:
2005 Interní oddělení nemocnice Přerov, sekundární lékař
2005-2007 Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc, sekundární
lékař
2007 – dosud Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
z toho sekundární lékař (2007-2009), zástupce primáře (20102011), primář (2012 - dosud)
Pedagogická a výzkumná dráha:
2009 – 2014 Lékařská fakulta OU v Ostravě, Ústav epidemiologie a
ochrany veřejného zdraví
2011, 2014 – dosud Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav
sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
od roku 2013 – dosud Institut postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví (IPVZ) Praha

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta
OU v Ostravě (2009 – 2014)
Předmět: Sociální lékařství (odborný asistent, výuka předmětu sociální
lékařství a veřejné zdravotnictví, studenti oboru všeobecného
lékařství)
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská
fakulta UP v Olomouci (2011, 2014 - dosud)
Předmět: Sociální lékařství (odborný asistent, výuka předmětu
sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, studenti oboru všeobecného
lékařství)
+ člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů
všeobecného lékařství v předmětu Sociální lékařství
+ člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky studentů
doktorského studijního programu v oboru Sociální lékařství
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Praha
– od roku 2013, výuka + člen atestační komise pro atestační zkoušky
v oboru Gerontopsychiatrie

Odborné alebo umelecké
zameranie
Publikačná činnosť vrátane
rozsahu (AH) a začlenenia podľa
Vyhlášky č. 456/2012 Z. z.
o centrálnom registri evidencie
publikačnej činnosti a ohlasov 1.
monografia
2. učebnica (1 ks)
3. skriptá (2ks)
Ohlasy na vedeckú / umeleckú
prácu

Veřejné zdravotnictví, Psychiatrie, Gerontopsychiatrie
Dlouhodobá a paliativní péče o seniory s duševní poruchou
Spoluautor 1 monografie
AAA (rozsah 8 AH), podíl 30%
Autor 2 kapitol v monografii
ABC (rozsah 1AH)
Autor 1 učebnice
ACB (rozsah 7 AH)
2 Skripta / kapitoly
ABC (2x 1 AH)
39 Odborné a vědecké práce:
1 ABB, 2 ABC, 13 ADN, 2 ADM,1ADC
4 ADE, 18 ADF.

Počet doktorandov: školených

1 školený: MUDr. František Honzák,
téma jeho doktorské práce: Syndrom týraného a zanedbávaného seniora
u pacientů hospitalizovaných s duševní poruchou na
gerontopsychiatrických odděleních
ukončený : 0
Nárůst spotřeby gerontopsychiatrické péče v ČR

ukončených
Téma habilitačnej prednášky
Téma habilitačnej práce
Vedecká rada fakulty a vysokej
školy, ktoré rozhodovali o návrhu
na docenta
Návrh na vymenovanie za docenta
na odbor
Kontaktná adresa, tel., e-mail

V Bratislave dne 14.4.2015

59 ohlasů

1x ohlas kategorie 1
1x ohlas kategorie 2
20x ohlas kategorie 3
37x ohlas kategorie 4
0x ohlas kategorie 5-8

Vybrané kapitoly ze zdravotně sociální péče o seniory s duševní
poruchou
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Verejné zdravotníctvo
Jan Lužný, Obvodová 3671/10, Kroměříž, 767 01, ČR
tel.:
+420 732 241 402 mail: honza.luzny@centrum.cz
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MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.

