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Prof. MUDr. David Pokorný, CSc. se na-
rodil 25. 5. 1968 v Praze. V roce 1992
úspěšně ukončil studium na 1. lékařské fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze a nastoupil
na 1. ortopedickou kliniku 1. LF UK v Praze
Na Bojišti, kde působil již za studentských
let. Atmosféra kliniky pod vedením
prof. Sosny, založená na tradici a myšlenkách
Zahradníčkovy školy, ho nadchla pro práci
v oboru. V letech 1992–1994 působil rovněž
jako asistent na Anatomickém ústavu 1. LF
UK. V roce 1996 získal atestaci 1. stupně
a v roce 2002 2. stupně. V roce 2001 obhájil
disertační práci a získal titul kandidát věd. V roce 2007 ob-
hájil habilitační práci a stal se docentem ortopedie. Akade-
mická dráha vyvrcholila v roce 2012, kdy byl jmenován
profesorem Univerzity Karlovy v Praze v oboru ortopedie.
Od roku 2000 je členem multidisciplinárního týmu zaměře-
ného na interakci lidského organismu a umělých kloubních
náhrad a na optimalizaci materiálů pro prodloužení životnosti
kloubních náhrad ve spolupráci s Ústavem makromoleku-
lární chemie AV ČR, katedrou biochemie Přírodovědecké
fakulty UK a Centrem biomechaniky člověka ČVUT. Je
jedním z předních odborníků v tomto oboru. Od roku 1992
je členem týmu zaměřeného na problematiku aloplastiky
ramenního kloubu. Je hlavním autorem monografie Alo-
plastika ramenního kloubu. Svou pílí, etusiasmem a zruč-
ností se v této problematice stal jedním z nejuznávanějších
ramenních chirurgů nejen v České republice. V současné
době působí na mezinárodní úrovni jako consultant surgeon
a je žádaným lektorem na mnoha evropských pracovištích.
Spolu s profesorem Sosnou založili tradici pořádání ope-
račních kurzů zaměřených na aloplastiku ramenního kloubu
pořádaných na 1. ortopedické klinice. I díky jeho erudici je
aloplastika ramenního kloubu jedním z nosných témat kli-
niky. Profesor Pokorný je rovněž autorem nebo spoluautorem
desítek českých i zahraničních vědeckých publikací. Je au-
torem nebo spoluautorem řady monografií. Jeho přednášková

činnost je více než příkladná. Rétorické
a edukativní schopnosti pravidelně velmi
kladně hodnotí i studenti 1. lékařské fakulty
UK, na jejichž pregraduální i postgraduální
výuce se podílí. Profesor Pokorný je autorem
nebo spoluautorem několika patentů, které
významně přispívají ke zvýšení kvality zdra-
votnické péče. Za své vědecké počiny získal
jako autor nebo spoluautor i řadu prestižních
ocenění. Z těch nejvýznamnějších získal
opakovaně Zahradníčkovu cenu za nejlepší
publikaci, cenu Josefa Hlávky za nejlepší
monografii, Dupuyart Prize za nejlepší člá-

nek kongresu EFORT 2003, Cenu za nejlepší poster kon-
gresu SICOT 2008 a získal rovněž velmi prestižní ceny
Technologické agentury ČR za výzkum „Optimalizace
vlastností UHMWPE“ a Cenu Budoucnosti za nejlepší pro-
jekt TAČR. 

Profesor Pokorný je rovněž vzorným manželem a otcem
dvou dcer, Elišky a Klárky. Jeho rodina je pro něj hnacím
motorem v osobním i profesním životě. Manželka Žaneta
s dcerami vytváří perfektní rodinné zázemí a podmínky
k jeho profesionálnímu rozvoji. Ve volném čase se s oblibou
věnuje své zahradě. Jeho vášní je hra na klávesy a letecké
modelářství. 

V neposlední řadě bychom chtěli vyzdvihnout jeho lidské
stránky. Denně prokazuje empatický přístup k pacientům
i spolupracovníkům. Je člověkem, který velice rád pomůže
nejen profesně, ale i v soukromém životě. Možnost pracovat
vedle profesora Pokorného a být jeho přítelem i v osobním
životě je velkou poctou a potěšením. 

Za celou 1. ortopedickou kliniku přejeme profesoru Po-
kornému do dalších let hodně pracovních úspěchů, ale
i štěstí, zdraví a spokojenosti v životě rodinném.
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