
  

ŽIVOTOPIS 

 

PhDr., Mgr., Bc. Vladimír Husárek, DiS., MBA 
 

E-mail: husarekv@zzsjmk.cz 

 

VZDĚLÁNÍ 
 

2020 

 Sociální práce ve zdravotnictví 

Vysoká škola zdravotníctva a socialnej práce Sv. Alžbety v Bratislávě, Katedra sociálnej 

práce, rigorózní řízení – doktor filozofie 

 

2018 – 2020 

Intenzivní péče 

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, studijní program Specializace ve 

zdravotnictví, magisterské studium 

 

2017 – 2018 

Zdravotnický záchranář 

Vysoká škola zdravotnická o.p.s., studijní program Specializace ve zdravotnictví, 

bakalářský studijní program 

 

2016 – 2017 

Bezpečnostní a krizový management 

Central European Management Institute, MBA profesní program 

 

2014 – 2016 

Urgentní medicína 

NCO NZO Brno, Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, specializace v oboru 

 

2008 – 2011 

 Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací 

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, studijní program Sociální politika 

a sociální práce, bakalářský studijní program 

 

2005 - 2008 

Diplomovaný zdravotnický záchranář 

Vyšší odborná škola zdravotnická J. Podsedníka, Brno, absolutorium 

 

2000 – 2004  

Všeobecná sestra 

Střední zdravotnická škola Vyškov, maturitní zkouška 

 



  

DOSAVADNÍ PRAXE  

 

2006 – současnost   

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o.  

Pozice: 

- krizový manažer 

- zdravotnický záchranář  

- lektor vzdělávacího a výcvikového střediska 

- koordinátor zvláštní výjezdové skupiny – Tým specializovaných činností  

 

2014 - 2017 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o. 

Pozice – vedoucí inspektor provozu  

 

2006 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Pozice – zdravotní sestra – Kardiochirurgická klinika  

 

2004 - 2006  

Nemocnice Vyškov p. o. 

Pozice – zdravotní sestra – Chirurgické oddělení  

 

LEKTORSKÁ ČINNOST 

 

2018 – současnost 

 Česká resuscitační rada 

 Pozice – full instructor kurzů Advanced life support 

 

2016 – současnost 

 Fakultní nemocnice Hradec králové 

 Pozice – course director/full instructor kurzů Pre-hospital trauma life support 

 

2013 – současnost 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o. 

 Pozice – lektor, instruktor vzdělávacího centra 

 

2012 – současnost 

 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

 Pozice – lektor, garant odborného modulu, člen atestační komise 

 

STÁŽE 

 

10/2017 – stáž ve výjezdové skupině - Las Vegas Fire Department, Station 10, USA 

 



  

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 
 

Anglický jazyk – úroveň B2 

 

ŘIDIČSKÉ DOVEDNOSTI 

 Řidičský průkaz B, C 

OSTATNÍ KURZY  

 

Mezinárodní kurzy:  

- Basic life support + AED (instructor potential, Brno, 2013) 

- Advanced trauma life support (observer, Hradec Králové, 2014) 

- Advanced life support (full instructor, Hradec Králové, dosud) 

- Pre-hospital Trauma life support (full instructor, Hradec Králové, dosud)  

- Newborn life support (provider, Praha, 2017)  

- European pediatric advanced life support (provider, Hradec Králové, 2018) 

 

Certifikované kurzy: 

- Zajištění průchodnosti dýchacích cest (Brno, 2011) 

- Krizová připravenost ve zdravotnictví (Brno, 2011) 

- Léčba bolesti (Brno, 2012) 

- Operační řízení PNP (Brno, 2014) 

 

Kurz Manažer excellence open – Spirálový management (Ostrava, 2014) 

Kurz Adult learning and Basic Course of Debriefing (Brno, 2022) 

 

ČLENSTVÍ  

 

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČSL JEP – sekce NLZP – člen 

Česká resuscitační rada – člen 

Komora záchranářů České republiky - člen 

National Association of Emergency Medical Technicians (USA) - člen 


