
 Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA 
Vystudoval obor všeobecné lékařství, zubní lékařství, MBA, následně obhájil titul Ph.D. a byl habilitován na Masarykově 
Univerzitě v Brně. Zabývá se převážně mikroskopickou stomatologií, gnatologií a kritickým myšlením. Je autorem nebo 
spoluautorem více než 180 publikací a 14 monografií. Je držitelem 30 ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, 
Cena učené společnosti ČR), spoluřešitelem řady domácích i zahraničních grantů, recenzentem desítek mezinárodních 
časopisů a  členem redakčních rad mezinárodních časopisů. Za své poslání považuje přípravu oborové monografie 
„Kompendium stomatologie“.

 Mgr. Jan Bradna 
Vystudoval obory Urgentní medicína a Řízení ve zdravotnických organizacích (UK). Pracoval nejdříve na JIP Nemocnice 
Na Homolce, posléze ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby. V letech 2006-2007 pracoval ve Velké 
Británii, kde získal jako jeden z prvních Čechů paramedickou licenci. Po návratu domů se vrátil jako dispečer a záchranář 
k záchranné službě. V současné době jezdí jako záchranář na částečný úvazek a vede firmu Life Support s.r.o.

Absolvované výcviky:  • Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) 
• Instruktor kurzu Advanced Life Support (ALS) 
• Course Director a instruktor kurzů Basic Life Support (BLS) 
• Certifikovaný kurz Rozšířená telefonická asistence na tísňové lince

Ve firmě Life Support, kterou v  roce 2007 spoluzakládal, působí jako ředitel. Kromě vedení firmy má na starosti kurzy pro zdravotnické pracovníky 
a poradenské služby pro zdravotnická operační střediska. Hovoří plynně anglicky a dobře německy.

Je členem Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, České resuscitační rady, člen pracovní skupiny pro operační řízení ZZS při spol. UM 
a MK ČLS JEP, zasedá v redakční radě časopisu Urgentní medicína.

 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. 
Vzdělání
Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003 
   
Pracovní zkušenosti
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova 

v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK
Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové 
(2004-2010)
Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14
Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví
Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech
 
Členství v akademických spolcích
World Association for Medical Law
European Association of Health Law
Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)
 
Akademická a profesní ocenění
Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby
Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v  kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a  kvalita ve 
zdravotnictví“, 2007
Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By 
a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006
Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005
Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004
Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003
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 MUDr. Lucie Sedelmayer 
Vzdělání:
1990 – ukončení studia na 1. LF UK obor stomatologie v Praze

Praxe:
1990 ukončení studia na 1. LF UK obor stomatologie v Praze
1990-93 zubní lékařka ve ZZ Praha 5, Stodůlky
1991 odborná stáž v soukromé praxi ve Frankfurtu nad Mohanem
1992 odborná stáž v soukromé praxi v Mnichově
1993 odborná stáž na Univerzitě v Hamburku

1994 založení soukromé zubní ordinace a laboratoře v Praze 5
1996-2009 každoroční odborné stáže a hospitace na Univerzitě v Hamburku
1997-2009 asistentka Dr. J. Sedelmayera při prakt. kurzech záchovné stomatologie
1998 zakládající členka Společnosti preventivní stomatologie
1999-2019 lektorka a hlavní instruktorka unikátního teoreticko-praktického kurzu pro stomatology – „Týdne čistých zubů“ v ČR
od r. 2000 vrchní instuktorka iTOP v Evropě i zámoří
od r. 2005 místopředsedkyně Společnosti preventivní stomatologie ČR
od r. 2019 přednášející na FVL UK obor prevence a vedoucí praktické výuky

 Zenab Condé Koryčanský, DiS. 
Absolventka oboru Diplomovaná dentální hygienistka na Alšově nábřeží v Praze. Svoji absolventskou práci věnovala 
tématu Marketing v ordinaci dentální hygienistky a je nadšencem do sociálních sítí, sama má velmi úspěšný účet na 
TikTok, kde se snaží přiblížit profesi dentální hygienistky laické veřejnosti.

V  LOONO (čti lůno) ukazujeme, jak je prevence důležitá. Jsme tým mladých lékařů, studentů medicíny. Společně pořádáme workshopy ve školách, 
firmách i  na festivalech, kde vzděláváme v  oblasti prevence onkologických a  kardiovaskulárních onemocnění. Zaměřujeme se také na reprodukční 
a duševní zdraví. Záštitu nad námi převzala 1. lékařská fakulta UK. Našimi odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie, kardiologie 
i praktického lékařství.

Loono v číslech:
• 7 let existence
• 4 celonárodní kampaně 
• 150 lidí v týmu
• 6 měst – Praha, Brno, Plzeň, Hradec králové, Olomouc, Pardubice
• 2 150+ workshopů
• 110 000 vyškolených lidí
• 57 zachráněných životů
• 300+ členů Alumni komunity
• desetitisíce fanoušků a podporovatelů

V rámci naší první kampaně „Sahám si na ně každý měsíc - #prsakoule“ učíme, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata a odhlait tak 
rakovinu v časném stádiu.

V rámci druhé kampaně Žiješ srdcem (#zijesrdcem) učíme, jak předcházet i včas rozpoznat infarkt, mozkovou mrtvici a jiná onemocnění, i jak nejlépe 
pomoci člověku, který se v této situaci ocitne.

Třetí kapmaň – Dole dobrý (#doledobry). Ta učí, jak předcházet a včas rozpoznat sexuálně přenosná onemocnění, i kam zajít, pokud se člověk v této 
situaci ocitne.. Zmiňujeme také prevenci a léčbu neplodnosti, i dosud tabuizovaná témata únik moči a poruchy erekce.

Naše zatím poslední kampaň Dobré nitro učí, jak předcházet a  včas odhalit duševní onemocnění i  na koho se obrátit, pokud se objeví u  vás nebo 
u někoho ve vašem okolí. Zaměruje se na provázanost duševního zdraví s tím fyzickým, na rizikové faktory a nejčastější projevy duševních nemocí i to 
jak o duševních onemocněních mluvit.

2

Přednášející



 Mgr. Petra Borkovcová 

Vystudovala SZŠ a VZŠ v Brně v oboru zubní technik, dále absolvovala Soukromou vyšší zdravotnickou školu pro dentální 
hygienistky v Praze a v červnu 2008 promovala na Katedře dentální hygieny Prešovské univerzity. Magisterské vzdělání 
dokončila v roce 2011. Dlouholetá a aktivní členka Asociace dentálních hygienistek ČR, bývalá členka prezidia, od roku 2020 
členka revizní komise ADH ČR. Věnuje se pedagogické činnosti při výuce dentálních hygienistek a zubních instrumentářek 
na SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova a jako asistentka působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2006 vede 
privátní praxi dentální hygieny DENTALMEDICA. I přes mnoho profesních i rodinných aktivit, jsou pro ni prioritou spokojení 
klienti s přirozeně sebevědomým úsměvem.

 Monika Králová, DiS. 

Po studiu na gymnáziu a zdravotnické škole dlouhodobě pracovala v sektoru zdravotnictví a také jako asistentka zubního 
lékaře. Studium dentální hygieny absolvovala na Soukromé vyšší zdravotnické škole pro dentální hygienistky s.r.o. v Praze. 
Je členkou Asociace dentálních hygienistek ČR. V ordinaci dentální hygieny DENTALMEDICA je pečlivým a profesionálním 
členem týmu od roku 2013. Díky dlouhodobým zkušenostem z  oblasti zdravotnictví a  zubní asistence se od roku 2020 
začala věnovat odborné přípravě žáků oboru zubní instrumentářka na SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova a je také oceňovaným 
průvodcem při odborných praxích studentů dentální hygieny. 

 Mgr. Tereza Teklá 

Vystudovala obor Dentální hygiena na 3. Lékařské fakultě University Karlovy. První pracovní zkušenosti získala mezi lety 
2010–2013 u Mudr. Renáty Landové a na ortodoncii u Mudr. Vojtěcha Svobody. Poté společně s manželem odcestovala 
do Německa a zde 5 let pečovala o parodontologické pacienty v soukromé stomatologické praxi Zahnarztpraxis Adlershof. 
V  roce 2018 se stala maminkou, což bylo důvodem jejich návratu do Prahy. Rodičovskou dovolenou si zpestřila studiem 
navazujícího magisterského oboru Veřejné zdravotnictví na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, které úspěšně 
ukončila letos v červnu. V současnosti je zaměstnaná na Vinohradech u Dr. med. dent Jany Navrátilové a ve zbytku času si 
užívá rodičovství.

 Mgr. Jana Návratová 

Jana Návratová pracuje v Institutu umění – Divadelním ústavu od roku 1989. V současné době jako specialistka na oblast 
tance, druhou kariéru a  téma status umělce. Je také publicistkou, editorkou, kulturní manažerkou, kurátorkou v  oblasti 
tance, pohybového divadla. Je řešitelkou výzkumných projektů na téma analýzy tanečního sektoru, autorkou a editorkou 
ediční řady Český tanec v datech. V letech 1992 – 2005 působila jako pedagožka Konzervatoře Duncan Centre. V letech 2005 
– 2010 byla šéfredaktorkou revue současného tance Taneční zóna. V roce 2009 založila bienále Festivalu tanečních filmů, 
jehož je uměleckou ředitelkou. Od roku 2005 je předsedkyní správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru. Spolupracuje 
s odbornými a kulturními médii, včetně Českého rozhlasu – stanice Vltava, České televize a aktuálně.cz.
 

Vzdělání
1983 - 1989 FF UK - Teorie umění – Divadelní a filmová věda
Specializace na dějiny divadla a filmu. Recenzní a kritická tvorba, badatelská činnost, přehled ve společenských dějinách.
Publikační činnost - výběr
• Ediční řada – Český tanec v datech 2017 – 2020
• Proměny trhu práce – samostatná studie projektu Tematická síť pro uplatnitelnost umělců z oblasti Performing arts, spoluautor Roman Vašek, 2015
• Studie současného stavu podpory umění – kolektivní monografie, 2011
• Czech Dance Guide – informační katalog českých tanečních subjektů, Praha, 2011
• Czech Dance in Action 2006 – 2012 – promo DVD a katalog českého tance, Praha
• Tanec v České republice – kolektivní monografie, editorka a autorka statí, sborník, Praha, 2009
• Communitas – sborník statí, Varšava, 2011
• Behind the Iron curtain – sborník statí, New York, 2006
• Články v časopisech a novinách – Taneční zóna, Taneční aktuality, Opera+, Svět a divadlo, Divadelní noviny, Reflex, Lidové noviny, Aktuálně a další.
Lektorská a pedagogická činnost - výběr
• 2015–2019 – semináře v rámci činnosti Nadačního fondu pro taneční kariéru
• 2013-2019 – přednášková činnost pro studenty katedry alternativního divadla DAMU
• 2012 – vedení mezinárodního workshopu kritiky při projektu Open for Everything (Constanza Macras)
• 2009 – vedení kritického workshopu „Vznik choreografického díla“
• 2007 – vedení workshopu mladých kritiků při České taneční platformě
• 2002 – Permanent light from the underground – přednáška na universitě v Calgary a Lethbridge (Kanada)
• 1992 – 2005 – výuka dějin tance a divadla na Konzervatoři Duncan Centre
Ostatní
• 2009 – dosud – zakladatelka a umělecká ředitelka Festivalu tanečních filmů
• 2016 – dosud – lektorka jógy
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