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doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. 
Datum narození: 8. 7. 1981 
Místo narození: Jablonec nad Nisou 
 

Dosažené vzdělání 

1999 – 2005  3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (Praha). 

2007    Základní chirurgický kmen 

2011 Atestace z úrazové chirurgie 

2012 Ukončení postgraduálního studia, disertační práce na téma: „Optimalizace registru 

polytraumatizovaných v traumatologickém centru FN Brno“ 

3/2015  Pracovní pobyt a odborná stáž na Traumatologickém oddělení LKH Salzburg, Rakousko 

(odborný garant prof. MUDr. Herbert Resch, Ph.D.) 

4+5/2015 Účastník humanitární mise vyslané vládou ČR do zemětřesením postiženého Nepálu 

(zástupce vedoucího lékaře Traumatýmu ČR). 

2/2016 Pracovní pobyt a odborná stáž na Traumatologickém oddělení AKH Vídeň, Rakousko 

(odborný garant prof. MUDr. Stefan Hajdu, Ph.D.) 

10/2018 Atestace z všeobecné chirurgie 

07/2021 Ukončení habilitačního řízení, jmenován docentem chirurgie na Masarykově univerzitě 

 

Pracovní zkušenosti 

08/2005 – 01/2006 2. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Motol 

02/2006 – 12/2007 Chirurgické oddělení, Městská nemocnice Jablonec nad Nisou 

01/2008 – dosud  Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno – současná pozice: přednosta 

kliniky (od roku 2020)  

01/2014 - dosud Lékařská fakulta Masarykovy univerzity  

06/2011 – dosud  Emergency Medical Teamu (EMT-CZ) – od roku 2019 vedoucí lékař 

 

Členství v profesních komorách a organizacích 

2005     Česká lékařská komora 

2009  Česká společnost pro úrazovou chirurgii (kooptovaný člen výboru ČSÚCH) 

2012  AO Trauma, lektor AO kurzů 

2012  AO Spine 

2017  EORS (European Orthopaedic Research Society) 

 

Vědecká a publikační činnost 

Publikace: 

- Autor a spoluautor vice než 30 odborných prací ve vědeckých časopisech nebo konferenčních sbornících. 

- Citace: 37 v Science Citation Index (bez autocitací) 

- H-index: 4 

 

Výzkumné zájmy: 

- Biomateriály v kostní chirurgii: vývoj biodegradabilního, osteoinduktivního, osteokonduktivního, 

osteogenního kostního adheziva, vývoj nového bioimplantátu pro intervertebrální kostní fúzi. 

- Polytrauma: vývoj a registrace dat v Úrazovém registru České republiky (nastavení celostátní péče o 

polytraumatizované). 

- Prevence dopravních úrazů: spolupráce s Centrem dopravních nehod – projekt HADN (Hloubková analýza 

dopravních nehod). 


	Pracovní zkušenosti

