Děkan a předseda Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamují smutnou
zprávu, že dne 12. srpna 2017 před půlnocí tiše zemřel v důsledku onemocnění, se kterým se téměř dva
roky statečně potýkal, přednosta Kardiochirurgické kliniky 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.

Zbyněk Straka se
narodil 3. května 1961.
Po ukončení Fakulty
všeobecného lékařství
Univerzity Karlovy v
roce 1985 pracoval na
Chirurgické výzkumné
základně IKEM, kde
získával
kvalifikaci
kardiochirurga. Jeho
zápal pro obor, jeho
milá a otevřená povaha a jeho systematická práce
včetně obhájení kandidátské dizertační práce v
roce 1994 ho postupně přivedly až do situace, kdy
se mohl přihlásit na místo vedoucího pracoviště
kardiochirurgie ve Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady. Z pracoviště se postupně stalo
Kardiochirurgické oddělení a Kardiochirurgická
klinika, inkorporované do vinohradského
Kardiocentra. V roce 2002 byl po obhajobě
dizertační
práce
jmenován
docentem
chirurgických oborů a v roce 2005 byl po
úspěšném
jmenovacím
řízení
jmenován
profesorem kardiochirurgie. K jejímu rozvoji
přispěl Zbyněk Straka zásadně. 22 let vinohradské
kardiochirurgie pod jeho vedením přineslo
nesmírně plodné výsledky: tisíce uzdravených
pacientů, dlouhá řada vědeckých úspěchů včetně
těch, kterých dosáhl na mezinárodním poli,
výchova mnoha mladých kolegů, přeměna
oddělení na kliniku i přesun kliniky do nových
prostor v pavilonu M Za zmínku stojí např.
prioritní výsledky studie operací bez mimotělního
oběhu (PRAGUE-4 a PRAGUE-6) anebo
randomizovaná studie hodnotící smysl MAZE
procedury (PRAGUE-12). Z kliniky během těch 22
let pod vedením profesora Straky vzešly dvě
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,

úspěšné obhajoby habilitačních prací a dvě
úspěšná jmenovací řízení profesorem, jedna
obhajoba titulu CSc. a 4 obhajoby titulu PhD, řada
úspěšných atestací jak v kardiochirurgii tak i v
anesteziologii. Profesor Straka patří k pionýrům
miniinvazivní kardiochirurgie – a to i v
mezinárodním měřítku. Klinika si pod jeho
vedením získala pevné místo v české
kardiochirurgii. Kromě nesmazatelné stopy,
kterou se zapsal do české medicíny, se podílel též
na rozvoji kardiochirurgie v Bulharsku, přednášel
v mnoha zemích světa. Byl členem The European
Association for Cardio-Thoracic Surgery, The
Society of Thoracic Surgeons, International
Society for Minimally Invasive Cardiothoracic
surgery, České společnost kardiovaskulární
chirurgie, České kardiologické společnosti,
Vědecké rady Lázní Poděbrady, Vědecké rady
Lázní Teplice nad Bečvou a Akreditační komise
MZ ČR pro obor kardiochirurgie.

Za úspěchy Kardiochirurgické kliniky i za jejím
rozvojem
stojí
vedle
jeho
úžasné
kardiochirurgické erudice i milá přátelská a
veselá povaha profesora Zbyňka Straky, jeho
schopnost motivovat své spolupracovníky, jeho
důslednost a přesnost. Právě těmito povahovými
vlastnostmi působil i na své spolupracovníky na
fakultě a v její vědecké radě. Při příležitosti
odchodu pana profesora Straky jsme nejen
zarmouceni, ale také vděčni, že jsme měli čest i
radost mít ve své akademické obci kompetentního
a milého kolegu, přítele, učitele a především
dobrého člověka.

Rozloučení s profesorem Zbyňkem
proběhlo na jeho přání v tichosti.
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