
Profesní životopis –  Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. 
 
Narozena 22.12.1954 v Náchodě (rodné příjmení Bukovská) 
1970-1974:  Gymnázium Přelouč 
1974-1980:  Studium na fakultě všeobecného lékařství (FVL) UK v Praze (promoce 1980) 
 
Postgraduální vzdělání a kvalifikace v oboru 
1984 - atestace z vnitřního lékařství prvního stupně 
1988 - atestace z vnitřního lékařství druhého stupně 
1991 - obhajoba disertační práce – hodnost CSc. 
1992 - nástavbová atestace z nefrologie  
1995 - obhajoba habilitační práce a jmenování docentem pro obor vnitřní lékařství UK 
2001 - obhajoba doktorské dizertační práce - hodnost DrSc. v oboru vnitřní lékařství 
2003 - jmenovací řízení (profesor vnitřního lékařství Univerzity Karlovy, jmenování k 10.11.2003) 
2011 - odborná způsobilost – klinická osteologie 
 
Pracovní zařazení a přehled o dosavadní praxi 
1980 – 2004: Interní oddělení Strahov, 1.LF UK a VFN Praha; 1997-2004 přednosta  
2004 – 1. interní klinika 3. LFUK a FNKV Praha, vedoucí nefrologické skupiny  
2004 – 2006: Koordinační středisko transplantací v Praze 
2006 – 2010: Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 
- vedoucí subkatedry nefrologie, Katedra interních oborů LF 
- vedoucí lékařka nefrologické skupiny a vedoucí lékařka dialyzačního pracoviště od r.2008 
3/2010 – 7/2012: vedoucí lékařka klinického odd. Kliniky nefrologie, TC IKEM Praha 
8/2012 – 12/2022: vedoucí lékařka HDS, od r. 2015 vedoucí nefrolog FN Hradec Králové 
1/2022 – 5/2022: přednostka (pověřená vedením) Nefrologické kliniky FNHK a LFUK v HK 
6/2022 – dosud “emeritní” přednostka Kliniky nefrologie; vedoucí lékařka chron. HD střediska  
 
Odborné, akademické a další profesní aktivity (jen vybrané) 
- Členka vědecké rady lékařské fakulty LF UK v Hradci Králové  (2006 - dosud) 
- Členka oborové rady doktorského studijního programu Všeobecné lékařství – studijní obor 

vnitřní nemoci - LF UK v Hradci Králové (2005 - dosud) 
- Šéfredaktorka časopisu Aktuality v nefrologii (2006 - dosud) 
- Členka zkušební komise Ministerstva zdravotnictví pro obor nefrologie 
- Členka akreditační komise MZd pro obor nefrologie 
- Členka Panelu 06; Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV), Ministerstvo zdravotnictví 
- Členka Sdružené oborové rady (SOR), obor nefrologie; předsedkyně 2017 a 2022  
- Proděkanka pro vědu a výzkum, LFUK v Hradci Králové (2016-2018)  
- Členka Komise pro vědu a výzkum (VaV), FN Hradec Králové (2016 – dosud) 

 
 
Řešení grantů s výzkumných záměrů 
- Celkem vice než 10 grantů (IGA MZCR resp. AZV MZCR) 
- Mj: IGA MZ CR – NT11355-4/2010, č. 93-64, 2010-2013 Optimalizace hemodialyzační strategie 

z hlediska vlivu na minerálovou a kostní nemoc při chronickém onemocnění ledvin (Hlavní 
ředitel MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.), hodnocení A 

- V současné době:  



o Akademického klinické hodnocení (projekt SUKL) 
o Institucionální výzkum FNHK, dva projekty 

 
Členství a aktivita v odborných společnostech  
- Česká internistická společnost JEP - členka 
- Česká nefrologická společnost  

o členka výboru společnosti od roku 1996,  
o předsedkyně ČNS v letech 2004-2006 a 2016-2018,  
o vědecká sekretářka po několik funkčních období 

- Česká endokrinologická společnost JEP – členka  
- Česká transplantační společnost (ČTS) – členka 
- Společnost pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) - členka 
- Evropská nefrologická společnost – evropská dialyzační a transplantační společnost (ERA-

EDTA) – členka  
 

Čestné členství v odborných společnostech 
- Česká nefrologická společnost 
- Slovenská nefrologická společnost 
- Společnost pro metabolická onemocnění skeletu 

 
Publikační aktivita 
Více než 130 původních prací dle databáze PubMed, ORCID 000-0002-2574-2022  
- Několik monografií (hlavní autor) 
- Autorka a spoluautorka řady odborných monografií a kapitol v monografiích a učebnicích 
- Citační ohlas bez autocitací dle WOS více než 1400 
- H-index: 20  
 
Ocenění 
- Cena České nefrologické společnosti za nejlepší monografii v roce 2007 
- Best Scientific Poster, ESAO 1989 
 
Další znalosti:  
Uživatel PC; řidičský průkaz B 
Aktivní znalost anglického jazyka  
Absolventka MBA studia při Prague International Business School (2004) 
 
V Hradci Králové  15. Srpna 2022 Sylvie Dusilová Sulková   
 
Kontakt: 
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.  
sylvie.dusilova@fnhk.cz, tel. zam. 495832477, tel. 606634263  

mailto:sylvie.dusilova@fnhk.cz
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