
 
 

 

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. 

 

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. se narodila 9. července. 1953 v Košicích. Promovala  

v roce 1978 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci 

nastoupila na Kliniku dětského a dorostového lékařství UK v Praze, kde strávila celou svou 

profesní kariéru. V roce 1986 získala atestaci 1. stupně v oboru pediatrie a v témže roce 

obhájila kandidátskou disertační práci „Vliv zátěže na katecholaminy v plasmě a moči u dětí“. 

V roce 1989 získala atestaci 2. stupně v oboru dětská kardiologie.  

V roce 2002 obhajoba habilitační práci "Prognostické ukazatele předčasné aterosklerózy u 

dětí – subpopulace a esterifikace HDL cholesterolu" a stala se docentkou pediatrie.  

Zúčastnila se několika zahraničních stáží, z nichž nejvýznamnější byla tříměsíční v roce 2008 

v Texas heart institute v Houstonu. Z úzké spolupráce s Fyziologickým ústavem Akademie 

věd ČR s RNDr. Miladou Dobiášovou DrSc. vzešly úspěšné grantové projekty -  jako hlavní 

řešitel 1994-1998 Grant IGA „Nové biochemické ukazatele vývoje ICHS od dětského věku – 

subpopulace HDL cholesterolu “, 1999-2001 Grant IGA  „Subpopulace HDL-cholesterolu-

rychlost esterifikace u dětí s rizikovými faktory vývoje ischemické choroby srdeční“ a jako 

spoluřešitel 2000 - 2003 Grant IGA Subpopulace HDL a LDL lipoproteinů a fibrinogenu pod 

vlivem stravy s přídavkem alkoholu.  

Pracovala v kardiologické ambulanci kliniky a zároveň vedla dětskou lipidologickou 

ambulanci v Centru preventivní kardiologie III. interní kliniky v Praze.  Věnovala se také 



výuce studentů i postgraduálnímu vzdělávání pediatrů a dětských kardiologů. Účastnila se na 

organizaci pravidelných “Poděbradských”seminářů, které byly zaměřeny na vzdělávání 

pediatrů v problematice aterosklerózy. 

Od roku 1992 spolu s Prof. MUDr. Milanem Šamánkem, DrSc. byla autorkou unikátního 

projektu prevence aterosklerózy od dětského věku celoplošným selektivním screeningem u 

dětí, který byl uzákoněn a je prováděn dosud a umožnil diagnostiku dětí ohrožených 

předčasnou aterosklerózou, zejména dětí s familiární hypercholesterolémií. 

Je členkou Evropské společnosti pro aterosklerózu, Evropské společnosti pro prevenci 

aterosklerózy v dětství,  EPSID ( European Society for sudden infant death syndrome), byla 

členkou výboru pracovní skupiny Preventivní kardiologie. Byla jednou ze zakládajících členů 

České společnosti pro aterosklerózu, v jejímž výboru pracovala od založení společnosti až do 

r. 2022 a byla také zakládající členkou Fóra zdravé výživy.  

Vypracovala se spoluautory doporučení pro léčbu dyslipidémií v dětství a pro léčbu 

hypertenze v dětství. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 publikací a mnoha monografii 

věnujících se jak dětské kardiologii, tak problematice prevence aterosklerózy od dětského 

věku. V roce 2022 jí bylo uděleno čestné členství České společnosti pro aterosklerózu. 

                                         

 

 


