
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
 

s hlubokým zármutkem oznamuje,  
že v neděli 20. září 2015 zemřel ve věku 85 let 
             

prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc., 
 

vědec a pedagog z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní 
diagnostiky 1. LF UK a VFN. 

 
Profesor Jiří Kraml se narodil 23. dubna 1930 v Praze. Po ukončení studia na Fakultě všeobec-
ného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1955 přijal místo sekundáře na interním oddělení nemo-
cnice v Chomutově, kde se věnoval kromě klinické praxe i klinicko-biochemické laboratoři. 
S touto zkušeností se v roce 1959 vrátil na fakultu a věnoval jí celý svůj profesní život. Na 
I. ústavu lékařské chemie a biochemie se svými mladými spolupracovníky zavedl zcela nové 
imunochemické metody. Jeho enzymologické oddělení přineslo nové poznatky o charakteru, re-
gulaci a ontogenetickém vývoji střevních glykosidas. Vneslo zcela nové směry do výuky mediků 
a postgraduálních studentů. Profesor Jiří Kraml vychoval řadu mladých vědců, kteří se uplatnili 
na Československé a pak České akademii věd, v Endokrinologickém ústavu, na klinikách fakulty 
i na domácím pracovišti. 

Jeho přednášky byly vždy zdrojem exaktních informací pečlivě seřazených a vynikajícím způ-
sobem a krásnou češtinou proslovených. Z jeho výukových textů byla nejvíce a nejdéle používána 
skripta pro praktická cvičení. Byl spoluautorem českých celostátních učebnic lékařské chemie 
a biochemie a editorem dvou překladů ve světě rozšířené Harperovy Biochemie. V roce 1975 byl 
jmenován docentem a v roce 1990 profesorem biochemie. Mezitím v roce 1989 obhájil dok-
torskou disertační práci na téma Střevní beta-glykosidasy ve vztahu k enzymům kartáčového 
lemu. 

Profesor Jiří Kraml se zasloužil o rozvoj oboru, ústavu a fakulty nejen jako vědec a učitel. Také 
jeho nesmírná organizační obětavost si zaslouží poděkování. Desítky let se podílel na vedení 
I. ústavu lékařské chemie jako tajemník katedry a v letech 1990–1998 byl jeho přednostou. Tři 
roky (1990–1993) organizoval na fakultě výuku lékařství ve funkci proděkana. Rozhodujícím 
způsobem se zasloužil o zavedení a vysokou úroveň anglické výuky medicíny na fakultě. V letech 
1992–1999 byl vedoucím učitelem anglické paralelky. Především jeho zásluhou byly připraveny 
veškeré náležitosti české strany pro uznání srovnatelnosti standardů curricula medicíny na českých 
lékařských fakultách s americkými standardy. Profesor Jiří Kraml byl mnoho let vědeckým sek-
retářem Československé a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a členem 
i předsedou řady hodnotitelských grémií, komisí pro obhajoby a grantových komisí. V roce 2010 
mu byla udělena Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze. 

Ztrácíme uznávaného vědce, vynikajícího učitele, vzácného člověka a přítele. 
 

Poslední rozloučení s prof. MUDr. Jiřím Kramlem, DrSc., se uskuteční  
v úterý 29. září 2015 v 10.30 hodin v kostele Sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze 

 
Čest jeho památce! 

 
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

121 08  Praha 2,  Kateřinská 32 


