
Prof. MUDr. Jan Lebl CSc., FCMA
//kandidát na děkana 2. lékařské fakulty UK//

narozen:
23.3.1955 v Praze-Motole
(ve staré porodnici, jejíž základy se skrývají pod dlažbou parkoviště ve stráni. Tamtéž v roce 1979 stážoval
neonatologii – byla to nejlepší stáž z celého studia medicíny, protože nám dovolili sáhnout na dítě, odebrat
mu krev na screening, očkovat BCG vakcínou a před propuštěním chirurgicky snést pupečník!)

současné pracoviště:
Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
přednosta kliniky 1.9.2006 – 30.9.2021 

kontakt: 
+420 224 432 001
jan.lebl@lfmotol.cuni.cz

vzdělání:
1974 - 1980

předchozí zaměstnání:
1997-2006

1990-1997

1980-1990

1980-1981

mezinárodní stáže:
1991

1992, 1996,
1997, 2000,
2003

1993

hlavní oblasti výzkumného zájmu:
• fyziologická náhrada inzulínu, liberalizace životního stylu a stravy u dětí s diabetem
• diferenciální diagnostika diabetu, monogenní formy diabetu a jejich individualizovaná terapie
• celoplošné zajištění léčby růstovým hormonem v ČR, vytvoření sítě center dětské endokrinologie
• etiopatogeneze, patofyziologie a klinický přístup u dětí s poruchou růstu
• genetická a molekulární diagnostika dětských endokrinních onemocnění
• translační medicína v praxi jednotlivých pediatrických podoborů

studium lékařství, Fakulta dětského lékařství (v Praze-Motole), Univerzita Karlova v Praze

přednosta Kliniky dětí a dorostu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

odborný asistent a následně docent, vedoucí endokrinologického oddělení, 2. dětská 
klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

sekundární lékař, 2. dětská klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha

základní vojenská služba, posádkový lékař vojenského útvaru 3828 (prapor chemické
ochrany), Jaroměř 

Düsseldorf, Heinrich-Heine-Universität, SRN – diabetologie (ved. Prof. Michael Berger) 

Wien, Allgemeines Krankenhaus (AKH), Rakousko – člen týmu dětské endokrinologie  
a diabetu (ved. Prof. Herwig Frisch)

Edmonton, University of Alberta, Kanada – stipendium Lawson-Wilkins Pediatric Endocrine
Society (ved. Prof. Jeremy SD Winter)



vzdělávací činnost:
• výuka pregraduálních studentů 2. lékařské fakulty UK v oborech Pediatrie a Klinická propedeutika

• postgraduální výuka a výchova v oborech pediatrie, endokrinologie a diabetologie, dětská
• endokrinologie a diabetologie

• školitel 15 postgraduálních studentů, kteří úspěšně obhájili dizertační práci a získali titul PhD;  
v současné době školitel 4 postgraduálních studentů. Školitel 3 mezinárodních fellows v dětské 
endokrinologii (Ruta Navardauskaite z Litvy, Evgenia Globa z Ukrajiny, Tara Hussain Tayeb z iráckého 
Kurdistánu)

• pořadatel mezinárodních kurzů v dětské endokrinologii a diabetologii v Motole

• mezinárodní učitel a přednášející ve výukových kurzech Evropské společnosti dětské endokrinologie
      (ESPE) i mimo ni: 

• prezident ESPE 2009-2010, pořadatel kongresu ESPE v Praze 2010 (3800 účastníků)

• člen výboru ESPE 2007-2016, vedoucí Education and Training Committee

• v současné době ESPE Convenor pro výuková centra dětské endokrinologie v Nairobi a v Lagosu

vědecká činnost:
• v posledních 10 letech hlavní řešitel tří mezinárodních grantových projektů (EEA/Norway Grants No. 

CZ0100; EFSD /European Foundation for the Study of Diabetes/ – New Horizons Programme; Eli Lilly 
Investigator Initiated Trial B9R-CY-O057)

• hlavní řešitel či spoluřešitel 9 tuzemských grantových projektů (IGA MZ ČR, AZV ČR, GA UK) 

• hlavní řešitel univerzitních výzkumných projektů PRVOUK 49, PROGRES 32 a Cooperatio

• externí oponent Erasmus University Rotterdam, Holandsko

publikační činnost:
• autor 24 monografií a 480 původních prací v recenzovaných odborných časopisech, z toho 227 

publikací ve WoS core collection.

• od 1.1.2022 šéfredaktor časopisu Česko-Slovenská Pediatrie, člen několika dalších redakčních rad

• bibliografické údaje ke dni 4.10.2021: 

 ↘ ESPE Caucasus and Central Asia School pro země střední Asie – výuka v kurzech  
a přednášková činnost (Kazachstán, Uzbekistán, Ázerbájdžán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, 
Mongolsko)

 ↘ ESPE-ASPED Academy pro arabské země – výuka v kurzech a přednášková činnost (Saudská 
Arábie, Omán, Spojené arabské emiráty, Abú Dhabí)

 ↘ ESPE Winter School pro země východní Evropy a středomoří (Maďarsko, Litva, Rusko, Ukraji-
na, Turecko, Egypt) 

 ↘ přednášková činnost v rámci rozvojové pomoci zemím subsaharské Afriky (Súdán, Keňa, Bots-
wana, Jihoafrická republika, Ghana, Nigérie)

 ↘ přednáškové kurzy v Číně, v Tibetu a v Íránu

 ↘ H-index dle WoS: 31, celkový počet citací: 2956, citujících článků: 2515 
       WoS researcher ID: D-9563-2017; ORCID: 0000 0002 3365 5375


