Iva Tomášková
Vzdělání a akademická kvalifikace
-

1986 – 1992

LF MU Brno

-

2000

Atestace 1. stupně v oboru vnitřní lékařství

-

2004

Atestace v oboru tělovýchovné lékařství

-

2009

Atestace v oboru angiologie

-

2012

Ukončení doktorského studia (Ph.D.)

-

2017

Ukončení studia MBA

Přehled zaměstnání
- 1992 – 1994
plicní a tuberkulózu
-

1999 – 2000

- 2000 – 2005
Bohunice

sekundární lékař v nemocnici Babice nad Svitavou pro nemoci

oddělení funkčního vyšetřování (plicní část) FN Brno Bohunice
oddělení funkčního vyšetřování (srdečně - cévní část) FN Brno

- 2005 – 2011
interní kardiologická klinika (cévní ambulance, ambulance
sportovní medicíny, ambulance pro léčbu závislosti na tabáku) FN Brno Bohunice
-

2011 – dosud

fakulta sportovních studií MU, odborný asistent

-

2011 – 2015

ICRC FN Brno Pekařská, výzkum – Cardio 6, senior researcher

-

2011 – 2015

SurGal clinic interní a angiologická ambulance

- 2011 – dosud
167, Brno

tělovýchovný lékař, NZZ doc. MUDr. L.Hrazdiry, CSc., Jílkova

- 2016 – dosud
lékař v oborech interna, angiologie a tělovýchovné lékařství
v privátních ambulancích Brno
-

2016 – dosud

interní konziliář pro LDN nemocnice SurGal Brno

Publikace a přednášková činnost
-

příspěvky do odborných časopisů

- aktivní účast na sjezdech s angiologickým zaměřením a se zaměřením na
tělovýchovné lékařství
- pedagogické publikace: kapitoly v knize Kardiofitness (Grada 2008) a Jak dokonale
zvládnout indoorcycling (Grada, 2006)
- výuka na lékařské fakultě MU v Brně (garant výuky tělovýchovného lékařství od
2008 - 2015)
-

Výuka na fakultě sportovních studií Brno od 2011-dosud

- výuka na VUT v Brně pro obor management v tělesné kultuře a pro centrum
sportovních aktivit při VUT (univerzita 3. věku)
-

výuka na kurzech pro trenéry (při VUT v Brně)

-

výuka trenérů kvalifikačního studia ČSTS II.třídy, pořádané DSP Kometa Brno a.s.

-

odborný konzultant při inovaci studijního oboru na Fakultě sportovních studií v Brně

- téma disertační práce: Zdatnost a kvalita života pacientů, kteří v dětství prodělali
léčbu pro hematoonkologické onemocnění

