
Posudek  vedoucího pracoviště  

pro „Žádost o povolení obhajoby dizertační práce“ 

na MUDr. Libora Hradeckého 
 

 MUDr. Libor Hradecký nastoupil po promoci v září 1989 jako lékař na interní 
oddělení Psychiatrické léčebny v Dobřanech.  V roce 1990 začal pracovat na Gynekologicko-
porodnické klinice LF UK a FN Plzeň, z počátku jako sekundární lékař a od srpna 2003 do 
31.3. 2011 byl ve funkci odborného asistenta. Od 1.4. 2011 pracuje na plný úvazek v Institutu 
Reprodukční medicíny a endokrinologie FN Plzeň. 
V roce 1992 složil atestaci z gynekologie a porodnictví I. stupně a v roce 1998 atestaci II. 
stupně. Postupně se soustředil  na obor reprodukční medicíny se zaměřením na sterilitu  a její 
léčbu, endokrinologii a těhotenství, ultrasonografii, metody asistované reprodukce, 
endoskopickou diagnostiku a léčbu a dále na prenatální diagnostiku. 
V roce 2003 zahájil kombinovanou formu postgraduálního doktorského studia. 
 V  publikační činnosti je prvním autorem celkem 2 prací. Jedenkrát publikoval jako 
první autor v časopise s impakt faktorem (IF 2,172) „American Journal of Reproductive 
Immunology“, druhá práce je uvedena v „Plzeňském lékařské sborníku“. Dvě práce 
publikoval jako spoluautor v časopise s impakt faktorem (IF 1,416 a IF 2,172) „American 
Journal of Reproductive Immunology“, 4 práce publikoval jako spoluautor v oponovaném 
časopise „Česká gynekologie“, 3 práce v časopise „Praktická gynekologie“. Dále je hlavním 
autorem abstraktu na kongresu s  mezinárodní účastí a spoluautorem několika posterů na 
zahraničních a celostátních konferencích . 
 MUDr. Libor Hradecký se účastnil několika zahraničních kongresů, workshopů a 
absolvoval 3 zahraniční studijní pobyty. 
 MUDr. Libor Hradecký je členem řady odborných společností v ČR a i jedné  
mezinárodní odborné společnosti. Během své odborné a výzkumné činnosti přispěl k rozšíření 
spolupráce s mezinárodními pracovišti: např. Institut für Reproduktionsmedizin und 
Endokrinologie, Bregenz-Austria, který je zaměřen na léčbu sterility, metody asistované 
reprodukce, endokrinologie a embryologie a je veden  prof. MUDr. Herbertem Zechem. 
 
MUDr. Libor Hradecký předložil dizertační práci „Preeklampsie a některé její 
imunogenetické faktory“.   
Práce je zpracována velmi svědomitě, přináší některé nové poznatky a výstupy mohou být 
přínosem pro klinickou praxi. 
 MUDr. Libor Hradecký je typem perspektivního pracovníka v oblasti  asistované 
reprodukce. 
 
V Plzni dne 6.5. 2011 
Doc.MUDr.Zdeněk Novotný,CSc. 
      přednosta gynekologicko-porodnické kliniky  
                       a  předseda Oborové rady  

          LF UK a FN Plzeň 


