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Promoval jsem na 1. LF UK v Praze v roce 1993. Po promoci jsem se stal sekundárním lékařem na I. interní 

klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde jsem se začal věnovat gastroenterologii se 

zaměřením na hepatologii, která byla tradičním oborem kliniky. Po restrukturalizaci jednotlivých oborů 

v rámci VFN jsem se stal odborným asistentem na IV. interní klinice 1. LF UK a VFN.  V září 2005 jsem přešel 

na pozici vedoucího lůžkového oddělení na Interní kliniku 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.  

Od roku 1995 se aktivně věnuji problematice chronických virových hepatitid. V roce 1999 jsem obhájil 

kandidátskou dizertační práci „Diagnostika a léčba virové hepatitidy C“ a 1. února 2005 jsem byl jmenován 

docentem 1. LF UK pro obor vnitřní nemoci.  Kromě chronických virových hepatitid je předmětem mého 

zájmu také problematika portální hypertenze a hepatocelulárního karcinomu. Z endoskopických metod se 

soustředím především na ERCP, PTC a odvozené metody.  

Jsem autorem jedné monografie (Infekce virem hepatitidy C, Galén 2004) a několika kapitol v monografiích 

jiných autorů. Převážně v domácím tisku jsem publikoval celkem 86 prací, z toho 45x jako první autor. Jsem 

držitelem Ceny České hepatologické společnosti za Nejlepší monografii v hepatologii za rok 2004 („Infekce 

virem hepatitidy C“), dále jsem držitelem ceny prof. Ježka za rok 2004 za „Nejlepší publikovanou práci na 

téma virových hepatitid“  (Urbanek P, Tesar V, Prochazkova-Francisci E, Lachmanova J, Marecek Z, 

Svobodnik A. Treatment of Early Diagnosed HCV Infection in Hemodialyzed Patients with Interferon-alpha. 

Blood Purif. 2004; 22(4): 344-50).  

V posledních letech se podílím na vytváření standardních postupů diagnostiky a léčby chronické virové 

hepatitidy B a C, hepatocelulárního karcinomu.  Od roku 2001 jsem členem výboru České hepatologické 

společnosti a od roku 2010 jeho předsedou. Dále jsem členem České gastroenterologické společnosti a 

Evropské asociace pro studium jater.   
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