1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
s hlubokým zármutkem oznamuje,
že dne 5. července 2017 zemřela ve věku 74 let

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.,
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK
a VFN v Praze

Profesorka Jana Zvárová se narodila 30. 6. 1943 v Praze. V roce 1965 absolvovala studia
na Matematicko-fyzikální fakultě UK v oboru matematická statistika, v roce 1970 získala
titul doktorky přírodních věd a kandidátkou věd se stala v roce 1978. Habilitovala v roce
1992 na Matematicko-fyzikální fakultě UK, profesorkou byla jmenována v roce 1999 a v
témže roce získala titul DrSc. v oboru matematická informatika a teoretická kybernetika.
Působila na Fakultě dětského lékařství UK (nyní 2. LF UK), v Ústavu hematologie
a krevní transfúze v Praze a od roku 1977 na Fakultě všeobecného lékařství UK, později
1. lékařské fakultě UK v Ústavu hygieny a epidemiologie. Od roku 1998 byla vedoucí
vědeckou pracovnicí Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v. v. i.
Je autorkou či spoluautorkou více než 300 odborných publikací, 10 monografií,
má více než 600 citací. Jako světově uznávaná odbornice v oboru biomedicínské
informatiky a statistiky byla zvána na četné mezinárodní konference, přednášky na
zahraničních univerzitách, byla členkou řady programových výborů mezinárodních
konferencí.
Její recenzní a oponentní činnost je velmi rozsáhlá, prováděla expertní činnost
pro Evropskou komisi, systematicky se zabývala teoretickými problémy v biomedicíně,
též ve vztahu k epidemiologii a veřejnému zdravotnictví. Své znalosti a zkušenosti
předávala dál při výuce studentů.
Od roku 1994 vedla Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku
a epidemiologii UK a AV ČR (EuroMISE) a v letech 2006‒2011 byla ředitelkou Centra
biomedicínské informatiky. Českou republiku reprezentovala v Mezinárodní asociaci
medicínské informatiky (International Medical Informatics Association, IMIA) a v
Evropské federaci medicínské informatiky (European Federation for Medical
Informatics, EFMI).
V rámci evropských projektů otevřela nové výzkumné a vzdělávací aktivity
v problematice elektronických zdravotních záznamů, systému rozhodování v medicíně
a v metodologii kontroly znalostí. Byla členkou redakčních rad International Journal of
Medical Informatics, Methods of Information in Medicine, European Journal of
Biomedical Informatics (vedoucí redaktorka), Lékař a technika (vedoucí redaktorka do
roku 2004) a Informedica.
Profesorka Zvárová byla rovněž členkou výboru České společnosti
biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP a předsedkyní sekce
Lékařské informatiky, členkou České společnosti pro kybernetiku a informatiku, České
statistické společnosti, International Society for Clinical Biostatistics, International
Medical Informatics Association (reprezentantkou ČR a v letech 2003‒2007
předsedkyní odborné komise Biomedical Statistics and Information Processing) a
European Federation for Medical Informatics (reprezentantkou ČR).
Byla oceněna mj. čestným členstvím Rumunské společnosti lékařské informatiky
(1997) a čestným členstvím České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské

informatiky ČLS JEP (2004), medailí Erasmus Universiteit Rotterdam (1998), medailí
Přírodovědecké fakulty UK za zakladatelské zásluhy v oboru biomedicínské informatiky
a statistických aplikací v lékařských disciplínách (2005), medailí Universität Regensburg
za přednášku na konferenci o e-Health (2007) a medailí za zásluhy 1. LF UK (2008).
Když byla letos v červnu založena International Academy of Health Sciences Informatics,
profesorka Zvárová byla zvolena jedinou členkou ze zemí východní a střední Evropy.
Toto členství patří mezi největší pocty v jejím oboru.
V profesorce Zvárové ztrácí fakulta světově uznávanou odbornici v oboru
biomedicínské informatiky a statistiky, zapálenou vědkyni a přívětivou pedagožku.

Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 15. července 2017
v 11.00 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech.
Čest její památce!
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