
Učená společnost České republiky udělila na svém 11. valném shromáždění dne 
16. května 2005 „Medaili Učené společnosti České republiky“ za zásluhy o rozvoj vědy: 

 
prof. MUDr. Ctiradu Johnovi, DrSc. 
 

 Prof. Ctirad John patří k zakladatelům české imunologie a mikrobiologie a je v těchto 
oborech významnou a světově uznávanou osobností. Během své výzkumné a vědecké práce 
se zabýval hlavně patogenezou a imunogenezou brucelózy, supresí imunitních reakcí při 
podávání antibiotik, patogenezou a imunogenezou stafylokokových infekcí, principy depotní 
imunizace a imunomodulace. Od r. 1967 do r. 1975 byl na návrh Světové zdravotnické 
organizace členem sboru expertů WHO pro potírání brucelózy. V časopisech a v domácích i 
zahraničních monografiích publikoval více než sto původních vědeckých prací 
experimentálního charakteru, přes padesát prací souborných a přehledových a přednesl stovky 
odborných přednášek doma i v zahraničí. Je také autorem několika knih a učebnic 
imunologie. Jako stipendista francouzské vlády pracoval v letech 1961-1962 v Pasteurově 
ústavu v Paříži. Po celou dobu přednášel studentům Lékařské fakulty mikrobiologii a 
imunologii a koordinoval blok „integrované výuky“, kterou vytvářely obory: mikrobiologie – 
patologická anatomie – infekční lékařství. V r. 1966 byl povolán do panelu expertů WHO 
v Ženevě pro otázky výuky imunologie.  
 Od své promoce na Lékařské fakultě UK v r. 1949 pracoval v Ústavu pro lékařskou 
mikrobiologii a imunologii, jehož je dnes emeritním přednostou. Titul kandidáta věd získal 
v roce 1956, tři roky nato se habilitoval a docentem byl jmenován s účinností od srpna 1960. 
V letech 1960-1963 byl proděkanem LF UK pro pedagogickou činnost. Po odchodu prof. 
Patočky do důchodu byl od října 1970 pověřen prozatímním vedením katedry mikrobiologie, 
jejím vedoucím se stal v září 1981 a od září 1987 pracoval ve funkci samostatného vědeckého 
pracovníka v Laboratoři pro speciální lékařskou mikrobiologii a imunologii 1. LF UK. 
V tomto roce obhájil i svou doktorskou disertační práci a v r. 1990 byl jmenován profesorem 
mikrobiologie a imunologie.  
 Profesor John na všech fórech propaguje a pomáhá rozvíjet vzájemnou spolupráci 
Akademie věd a vysokých škol. Aktivně pracoval ve vědeckých radách univerzitních a 
akademických institucí, v grantových agenturách i redakčních radách odborných časopisů a 
nakladatelství. Jeho vědecké kvality dokumentuje i to, že mu byla udělena řada vyznamenání 
a je čestným členem několika odborných společností.  
 Prof. Ctirad John patří k uznávaným výrazným osobnostem české imunologie a 
mikrobiologie. A nejen to. Profesor John je mimořádná osobnost i jako člověk a filozof 
života. 

 


