
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc. se narodil 12. 8. 1940. Po promoci v roce 1963 pracoval nejprve 
na  Interním oddělení nemocnice v Kladně, posléze ve Farmakologickém ústavu ČSAV v Praze 
a Výzkumném ústavu chorob revmatických v Praze. V dalším období se zaměřoval zejména na 
klinické aspekty farmakologie, kde využil i své zkušenosti ze zahraničního pobytu na lékařské fakul-
tě v Paříži a v roce 1983 založil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Oddělení klinické farmako-
logie. V letech 2002-2007 vedl Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN. Byl také dlouholetým vedou-
cím Subkatedry klinické farmakologie IPVZ.  Profesorem v oboru lékařská farmakologie byl jmeno-
ván v roce 2004. 

Během své odborné dráhy se prof. Perlík zpočátku zabýval experimentálními studiemi v oblasti 
zánětu a genetickými faktory vzniku, vývoje i terapeutického ovlivnění zánětlivé reakce. Později 
s neobvyklou dávkou laskavosti a lidskosti aktivně přispíval k rozvoji oboru klinické farmakologie 
v celé komplexní šíři – jak v oblasti terapeutického monitorování léčby, tak v oblasti výzkumu, apli-
kace farmakokinetiky i hodnocení způsobu používání léků. Jeho prioritní výsledky byly publikovány 
ve více než 100 odborných publikacích a byly i hojně citovány.

Prof. Perlík byl opakovaně volen do výboru společnosti a posléze byl zvolen i předsedou výboru 
České společnosti pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP. Rovněž 
praco-val jako člen výboru European Drug Utilization Research Group a byl národním delegátem 
Europe-an Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. 

Odchodem prof. Perlíka ztrácíme laskavého a oblíbeného spolupracovníka, vynikajícího učitele
a předního českého klinického farmakologa. 

Poslední rozloučení se bude konat v úzkém kruhu rodinném.

Čest jeho památce!
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