
Doc. MUDr. Martin OLIVERIUS, PhD, FEBS se narodil 18. Ledna 1962 v Praze kde 
absolvoval svoje studia na 1.lékařské fakultě UK. Po promoci nastoupil na 
chirurgické oddělením nemocnice v Mladé Boleslavi, kde pracoval jako chirurg a 
na částečný úvazek jako lékař ARO. Po první atestaci nastoupil na chirurgickou 
kliniku FTNsP a 1. LFUK v Praze, kde pracoval do roku 2002 jako lékař a asistent. 
Po dvouletém pobytu na chirurgickém oddělení NNH v Praze nastoupil jako 
zástupce přednosty kliniky transplantační chirurgie IKEM, kde působil do roku 
2017. V současné době pracuje jako zástupce přednosty pro vědeckou činnost na 
chirurgické klinice 3. LF UK a FNKV v Praze s částečným úvazkem v Centru 
kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.
Po skončení postgraduálního studia druhou atestací z chirurgie úspěšně dokončil 
a obhájil v roce 2011 svoji PhD práci na téma Transplantace tenkého střeva. 
Následně byl habilitován v roce 2012 jako docent na Karlově Univerzitě v Praze.
V roce 2009 získal titul Fellow of European Board of Surgery a je 
reprezentantem v sekci hepatopankreatobiliární a transplantační chirurgie při 
European Union of Medical Specialists. Zde se aktivně podílí na postgraduálním 
vzdělávání v oblasti transplantologie a hepatopankreatobiliární chirurgie. 
Od počátku své kariéry se věnoval převážně onkochirurgii a transplantacím 
orgánů. V rámci svého postgraduálního studia absolvoval desítky zahraničních 
stáží (Sloan- Memorial Cancer Center v New Yorku, National Cancer Center 
v Tokyu, Recanati Muller Transplant Institute the Mount Sinai Medical Center 
v New Yorku, University of Pittsburgh Penslovenia, Queens Mary Hospital Honk 
Kong, Klinika fur Viszeral und Transplantationchirurgie, Medicinische 
Hoschschule Hannover, aj....).
Je členem výboru České chirurgické společnosti a výboru SOT. Po dvě volební 
období byl zvolen do výboru ELITA při ESOT (European Liver and Intestine 
Association). Je členem redakční rady Rozhledů v chirurgii.
Od roku 2012 jmenován ministrem do zkušební komise pro atestační zkoušky 
z chirurgie a školitel doktorského studia a zároveň školitelem dvou PhD studentů 
z nichž jeden úspěšně ukončil studia.
Spoluřešitel šesti úspěšných grantů z nichž grant IGA 8896 na téma 
Transplantace tenkého střeva v experimentu získal Čestné uznání Ministryně 
zdravotnictví.
Ve své vědecké činnosti se v současné době podílí na výzkumu v oblasti 
karcinomu slinivky břišní. 
Doc. Oliverius je autorem úspěšné monografie na téma Selhání a transplantace 
tenkého střeva. Dále spoluautorem deseti dalších monografií. Je autorem 26 
článků v peer-review zahraničních časopisech s impakt faktorem. Autorem nebo 
spoluautorem více jak 50 českých článků. Odpřednášel více jak stovku českých a 
zahraničních přednášek. Jeho citační index dle SCOPUS tvoří 70 citovaných 
dokumentů s h- indexem 9 a průměrnou citovaností na jednotku 7,8.


