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Disertační práce autor : MUDr. Rudolf  Červený: 
Gerontologie v primární péči 

Doktorská disertační práce MUDr. Rudolfa  Červeného vznikla 
v průběhu jeho doktorského studia v kombinované formě  studia na 
Ústavu sociálního lékařství LFUK v Plzni.Ke studiu nastoupil 
v akademickém roce 2006/07. 
MUDr. Rudolf  Červený absolvoval předepsané kurzy, zkoušky, 
včetně průběžné i rigorózní. 
Pracuje jako všeobecný praktický lékař v Plzni a zastává řadu funkcí 

v odborných společnostech . Je členem výboru Společnosti 
v v 

všeobecného lékařství CL S JEP, členem výboru SPL CR, členem 
výboru České rady pro resuscitaci,členem Evropské kardiologické 
společnosti primární péče (EPCCS) při WONCA Europe, členem 
Obesitologické společnosti ČLS JEP, členem akreditační komise MZ 
ČR pro posudkové lékařství, členem Evropské společnosti pro 
gastroenter. primární péči (ESPCG) při WONCA Europe. 

Téma, které si autor zvolil je nesmírně aktuální. V současné době 
přibývá osob vyššího věku a podle prognóz bude jejich počet stále 
vyšší. Pochopitelně, že budou také přibývat senioři nemocní, 
nesoběstační, závislí na pomoci druhé osoby . Porostou nároky na 
zajištění zdravotní i sociální péče, bude narůstat její potřeba i 
spotřeba .Je záslužné, že právě praktický lékař se o tuto problematiku 
zajímá.Senioři se se svými potížemi obracejí hlavně na lékaře 
v primární péči a především praktický lékař je považován za geriatra 
první linie.Autor zná geriatrickou problematiku z praxe, seznámil se 
však i s teoretickými základy gerontologie. Nastudoval 120 
nejnovějších odborných prací, které ve své práci cituje a poznatky z 
nich využívá i ve své praxi. 

V průběhu studia publikoval řadu prací v odborných časopisech, 
přednášel jak u nás, tak v zahraničí.Přednáší i v rámci celoživotního 
vzdělávání na Postgraduálních dnech, pořádaných ČLS v Plzni a také 
pro seniory v Univerzitě či Akademii třetího věku. 



Vysoce hodnotím podíl dr. Červeného na výuce studentů medicíny. 
Jeho přednášky jsou na velké odborné úrovní, zajímavé a setkávají se 
s velký zájmem posluchačů , které dovede zaujmout také díky 
vlastnímu zaujetí k profesi.  Studenti fakulty  ( i zahraniční) praktikují 
opakovaně v jeho ordinaci.Řadu z nich dokázal získat pro práci 
praktického lékaře. 

Práce vychází z praktické činnosti autora, je využitelná v praxi, nejen 
v rámci primární péče, má velkou vědeckou hodnotu. 
Po dlouholeté spolupráci s MUDr. Rudolfem  Červeným hodnotím 

jeho práci velmi pozitivně. Jeho aktivita v praktické i vědecké 
činnosti, soustředěna na péči o osoby vyššího věku v primární péči je 
obdivuhodná a perfektní.Svědčí  o tom i předkládaná práce. 

Doporučuji práci:.,, Gerontologie v primární péči,, k obhajobě. 

V Plzni dne Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., 
školitelka a vedoucí pracoviště 


