1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 22. října 2019
zemřel ve věku 83 let
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.,
emeritní přednosta 3. interní kliniky — kliniky endokrinologie
a metabolismu 1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., se narodil 23. 1. 1936 v Praze. Základní a střední školu absolvoval
v Berouně, kde také maturoval v roce 1954. Jeho cesta k tomu, aby se stal jednou z nejvýznamnějších osobnos� české medicíny, vnitřního lékařství a endokrinologie, začala studiem na Lékařské
fakultě UK, pobočce Plzeň, kde studoval v letech 1954—1960.
První čtyři roky po promoci působil pan profesor v klatovské nemocnici a posléze na Interní klinice
v Plzni. V roce 1965 nastoupil na 3. interní kliniku, se kterou potom spojil celý svůj profesní život.
Na klinice pracoval jako sekundář, odborný asistent, docent a profesor. V letech 1990 až 2001
zastával funkci přednosty kliniky. Na 3. interní klinice se stal profesor Marek jedním z nejvýznamnějších žáků zakladatele české endokrinologie profesora Charváta. Charvátův duch pak provázel
celý profesní život pana profesora, který se rovněž snažil tohoto ducha uchovat i na jemu svěřeném pracoviš�.
Osobnost pana profesora již před mnoha lety překročila hranice Česka a Slovenska, stal se renomovaným odborníkem evropského formátu. Hovořit o vědecké práci profesora Marka by zabralo
více prostoru, než máme k dispozici, a proto jen uvedeme dvě čísla: H-index je 27, počet prací,
které citovaly jeho výsledky, se blíží 3000. Kromě vědecké, léčebně preven�vní a pedagogické
činnos� zastával pan profesor celou řadu funkcí, z nichž jmenujme alespoň: funkci předsedy
vědecké rady MZ ČR, viceprezidenta České lékařské komory, předsedy České endokrinologické
společnos� ČLS JEP, předsedy oborové rady IGA MZ ČR a mnohé další.
Pan profesor Marek byl známou osobnos� i v mezinárodním měřítku. Stal se jedním
z prvních čestných členů Evropské endokrinologické společnos� a byl členem výboru Evropské
neuroendokrinologické asociace. Nejvýznamnějším oceněním pana profesora byl nepochybně
�tul Ry�ř českého lékařského stavu, který mu byl udělen v roce 1997. Ceny rektora UK, Ceny České
endokrinologické a České internis�cké společnos� i cena Českého literárního fondu pak jen dokreslují celkový obraz významu jeho práce.
Při vzpomínce na profesora Marka nesmíme zapomenout především na jeho laskavost
a lidskou dimenzi jeho života. Byl příkladem skvělého lékaře, pedagoga, ale především člověka,
který nikdy neváhal předřadit zájmy pacientů, studentů a kolegů nad zájem svůj. Pan profesor nám
bude moc chybět.
Poslední rozloučení s panem profesorem se koná ve čtvrtek dne 31. října 2019
v 11 hodin v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměs� v Praze 2.
Čest jeho památce!
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