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Narodil se v roce 1966 v Praze. Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství UK v 
Praze v roce 1991 nastoupil jako lékař na III. interní výzkumnou základnu IKEM v r. 
1994 složil atestaci z 1. stupně z vnitřního lékařství, v r. 1998 nástavbovou atestaci 
z nefrologie. V letech 1997-1998 absolvoval dlouhodobou stáž v transplantační 
laboratoři na univerzitě v německém Essenu, v roce 1999 obhájil kandidátskou 
disertační práci na téma „Terapeutické ovlivnění chronické rejekce v experimentálním 
modelu“, v roce 2005 obhájil habilitační práci „Mechanizmy vzniku a progrese 
chronické transplantační nefropatie a byl mu udělen titul docent a v roce 2009 byl 
jmenován profesorem vnitřního lékařství UK v Praze.  
V IKEM pracoval nejdříve jako lékař na klinickém oddělení a JIP, následně jako 
zástupce vedoucího klinického oddělení. V letech 2002-2005 pracoval jako vedoucí 
lékař dialýzy, 2005-2007 byl vedoucím lékařem klinického oddělení a od roku 2007 je 
přednostou Kliniky nefrologie v IKEM. Od roku 2005 je rovněž vedoucím 
Transplantační laboratoře.  
V současnosti je místopředsedou České nefrologické společnosti, členem výboru 
Spolku lékařů českých JEP v Praze. Je členem mezinárodních společností 
ERA/EDTA, ESOT, The Transplantation Society. Byl členem pracovní skupiny 
European Renal Best Practice (ERBP) pro transplantace (2009-2012), je 
zakládajícím členem pracovní skupiny ERA/EDTA pro transplantace DESCARTES, 
kde dosud aktivně pracuje.  
Je zvaným řečníkem mezinárodních kongresů (ERA/EDTA, ESOT), postgraduálních 
kurzů (ERA/EDTA) a konferencí zabývajících se transplantační tématikou a podobně 
vystupuje na národních konferencích o nefrologií a transplantacích. Spoluinicioval 
vznik Česko-Rakouských symposií, organizuje mezinárodní symposia (Česko-
polsko-německé trilaterální symposia). Pracoval v organizačním výboru kongresu 
ESOT v roce 2007 v Praze, byl členem vědeckého výboru kongresu ERA/EDTA 
v roce 2011 v Praze. Organizuje program českých kongresů (ČNS, ČTS) a symposií 
s nefrologickou a transplantační tématikou. Je iniciátorem Školy transplantační 
medicíny (od roku 2012).  
Pracoval v oborové komisi Grantové agentury České republiky (GAČR) v letech 
2008-2012), nyní k komisi AZV. Byl dlouholetým členem Etické komise IKEM a FTN 
v Praze. Je členem vědecké rady IKEM a vědecká rady II lékařské fakulty UK v 
Praze.   
Je řesitelem národních grantových projektů (IGA MZ ČR, GAČR, TAČR, výzkumné 
záměry) a výzkumných studií včetně evropských konsorcií zaměřených na 
transplantologii (RISET, BioDrim, MABSOT). Je školitelem 7 studentů, kteří úspěšně 
dokončili postgraduální studium zaměřené na transplantační problematiku a další 
studenty v současnosti vede jako školitel postgraduálního studia v patofyziologii, 
lékařské genetice a v imunologii. Hlavním tématem jeho výzkumné činnosti je 
problematika transplantací ledvin se zaměřením na molekulární patologii a 
transkriptomiku a recentně výzkum transplantační tolerance. Celkem publikoval mimo 
jiné 132 prací registrovaných v PubMed, jeho HI je 15. Je hlavním autorem 3 
monografií, mimo jiné „Transplantace ledviny v klinické praxi“ oceněnou cenou 
Grady, kromě toho přispívá jako spoluautor do dalších monografií s nefrologickou a 
transplantační tématikou. Za svoji původní práci publikovanou v JASN obdžel cenu 
České nefrologické společnosti. Jeho postgraduální studenti získali cenu Hlávkovi 
nadace, ceny za nejlepší publikace České transplantační společnosti a řadu 
cestovních grantů.  



Je hlavním editorem Postragraduální nefrologie (od roku 2010) a české verze 
American Journal of Transplantation, je členem redakční rady Transplantation, Case 
Reports in Nephrology and Urology, Aktualit v nefrologii.  
Je ženatý, s manželkou Danielou, lékařkou, má 3 děti. Ze sportů se snaží věnovat 
tenisu a lyžování, jeho hoby je enologie. 


