
 

 

MUDr. Bronislava Novotná, PhD. 

(19.1.1954 – 29.11.2020) 

Bronislava Novotná se narodila v rodině dvou právníků.  Lékařskou fakultu Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Brně absolvovala v roce 1979.  Už v době svých studií měla zájem o 

lékařský výzkum; svou první studentskou vědeckou práci na téma aktivace jadérek lymfocytů 

u pacientů s astmatem připravila na imunologickém a alergologickém pracovišti Fakultní 

nemocnice u sv. Anny ve spolupráci s dr. J. Lokajem a dr. E. Čermákovou.   

Po krátkém působení na Ústavu mikrobiologie ve Fakultní nemocnici s poliklinikou u sv. Anny 

(1984-1986) nastoupila na Infekční kliniku Fakultní dětské nemocnice v Brně – Černých 

Polích (1986-1989), kde také v roce 1988 složila první atestaci z pediatrie. V letech 1989-

1990 pracovala na Alergologickém oddělení FN u sv. Anny. V roce 1990 přijala výzvu 

profesora Dítěte a přešla na tehdy vznikající Gastroenterologickou interní kliniku FN v Brně – 

Bohunicích, kde založila alergologickou ambulanci. Atestaci z alergologie a klinické 

imunologie absolvovala v roce 1991. Zájem o vědeckou podstatu medicíny byl pro ni stále 

nutkavý. Za studii, která byla věnována problematice astmatu v těhotenství, jí byl v roce 

2006 udělen titul Ph.D.     

MUDr. Novotná měla dvě velké vášně, kterým věnovala celý svůj život. Tou první byla její 

rodina, kterou nade vše milovala a snažila se jí maximálně věnovat.  Druhou životní láskou a 

životním údělem byla alergologie. Pracoviště, které vybudovala a které 30 let vedla, mělo 

vynikající zvuk mezi oborníky i mezi pacienty. Dokázala dělat svůj obor v celé jeho šíři, ale 

také se profilovat jako vynikající specialista v péči o těhotné alergičky, v problematice 

aspirin-senzitivního astmatu, alergických reakcí při podávání biologické léčby, nebo v péči o 

nemocné s těžkým astmatem.  

 Broňa Novotná byla členkou redakční rady našeho časopisu od samého začátku jeho 

existence, tj. 22 let. Na našich jednáních, ale i všude jinde byla vždy tichá, milá, nenápadná, 

skromná, prostě osobnost. Její odborná vystoupení i psané texty byly vždy postaveny na 

pečlivé teoretické přípravě a dokumentovány validními literárními citacemi. Mnoho let 

spoluorganizovala Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli a byla zakladatelkou a tvůrkyní 

obsahové náplně celkem 24 Rožnovských alergo-imunologických dnů (naposledy v roce 

2019). 

Mnoho let aktivně pracovala ve výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie, 

účastnila se přípravy různých terapeutických doporučení. Za její odbornou činnost jí bylo 



v roce 2014 uděleno čestné členství ČSAKI, v roce 2004 dostala cenu Vladimíra Zavázala za 

přínos pro alergologii v naší republice.  Její mnohaletá činnost v České iniciativě pro astma 

(ČIPA o.p.s.)  byla oceněna titulem čestný lektor ČIPA. Byla autorkou knihy Alergie a astma 

v těhotenství, prevence v dětství (2012) a spoluautorkou učebnice Vnitřní lékařství a 

učebnice Alergologie, autorkou kapitoly o astmatu a graviditě v publikaci Imunologie a 

imunopatologie lidské reprodukce (2020 - II. vydání).   

MUDr. Bronislava Novotná, PhD. zemřela ve věku nedožitých 67 let a zanechala v oboru 
alergologie a klinická imunologie nesmazatelnou stopu. Její charakter pravdivě vyjadřovalo 
motto v záhlaví smutečního oznámení o úmrtí: „Je málo těch, kteří jsou solí země a pracují, 
aby pracovali, kteří se neptají po jméně a po slávě. Pracují jen proto, aby činili dobro“. 
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