
Úvodní slovo přednosty 

Od 1. 10. 2009 jsem nastoupil na post přednosty urologické kliniky FN Motol a 2. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy. Stal jsem se tak po doc. MUDr. Ivanu Kawaciukovi, CSc. v 
pořadí teprve druhým přednostou, což je pro mne velmi zavazující. Doc. Kawaciuk během 
svého 25tiletého působení v roli primáře a následně přednosty vybudoval jednu z 
nejmodernějších klinik v ČR, jejíž úroveň je srovnatelná s řadou předních světových 
pracovišť. Dokladem toho je vzrůstající rozsah náročných operačních výkonů, rozvoj 
moderních operačních metod, ale hlavně řady spokojených pacientů. O profesionální úrovni 
svědčí řada monografií na urologické téma i článků v zahraničních časopisech. Doc. 
Kawaciuk dokázal své znalosti předávat svým následovníkům i studentům medicíny, což je 
patrné z vysoce kladného hodnocení kliniky jako výukového pracoviště 2. lékařské fakulty. 

Prioritou další práce bude i nadále poskytovat špičkovou péči našim pacientům. Klinika je 
zaměřena na léčbu nemocných s urologickými nádory a tento trend bude pokračovat. Cílem je 
vybudovat centrum poskytující komplexní péči o urologické malignity včetně těch 
nejnáročnějších radikálních operací nebo moderních diagnostických i mini-invazivních 
operačních metod. Nezbytným předpokladem úspěchu v této oblasti je úzká spolupráce s 
dalšími klinikami a odděleními FN Motol, kterou se budeme snažit aktivně rozvíjet. Součástí 
naší práce bude i průběžné vyhodnocování výsledků vybraných léčebných metod a 
pochopitelně i účast       na bazálním a klinickém výzkumu. 

Přes onkologické zaměření bude klinika věnovat pozornost i léčbě neurogenních poruch 
mikce nebo urolitiázy. Významnou oblastí je rekonstrukční urologie, přičemž specialitou 
kliniky v této oblasti je operační léčba transsexualizmu. 

Posláním kliniky je i účast na výuce studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. I nadále 
budeme usilovat o jejich zapojení do každodenní činnosti kliniky, což umožní kontakt s 
pacienty i získání základních praktických dovedností. 

Splnění všech cílů bude znamenat usilovnou, mnohaletou a systematickou práci celého 
kolektivu lékařů i středních zdravotnických pracovníků. Já osobně se na tuto koncepční práci 
těším a budu jí věnovat maximální úsilí. 
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