
Posudek školitele a vedoucího školicího pracoviště 

As. MUDr. Aleš KROUŽECKÝ 

As. MUDr. Aleš Kroužecký, narozen 18.3.1971, je absolventem plzeňské Lékařské fakulty, 

na které promoval v roce 1995. Od roku 1995 pracuje na I. interní klinice FN a LF Plzeň, do 

roku 2000 jako sekundární lékař úseku nefrologie  a od roku 2000 dosud jako lékař metabolické 

jednotky intenzivní péče (MJIP) v pozici zástupce vedoucího MJIP. Během své 12 leté praxe se 

as. Ivroužecký vypracoval v lékaře vynikajících kvalit se zaměřením na intenzivní péči a nefrologii. 

Formálně jeho erudici dokládá atestace z vnitřního lékařství I. stupně (1998) a atestace 

z nefrologie  (2004). Od roku 2006 je odborným asistentem LF UK na I. interní klinice. 

Ve vědecko-výzkumné činnosti se as. Kroužecký věnuje především otázce kritických stavů 

se zaměřením na problematiku akutního selhání ledvin, sepse a multiorgánové dysfunkce.  Plně si 

osvojil metody vědecko-výzkumné činnosti jak v oblasti základního tak na poli klinického 

výzkumu. Je autorem nebo spoluautorem 35 původních či souhrnných prací. Z těchto prací je 

18 publikováno v časopise s faktorem  impaktu a v jedné z nich je prvním autorem. 

As. Kroužecký je hlavním řešitelem jednoho grantového projektu a spoluřešitelem tří grantových 

projektů. Aktivně se podílí na realizaci výzkumného záměru Náhrada a podpora funkce  některých 

životně důležitých orgánů. 

Studentem kombinované formy  postgraduálního studia se as. Kroužecký stal v roce 2002. 

Tématem jeho PGS je dysfunkce  jater a ledvin u kriticky nemocných - možnosti podpory 

a náhrady funkce  orgánů. Vzhledem k aktivní publikační činnosti ve významných časopisech je 

dizertační práce as. Kroužeckého předložena ve formě  souboru publikací s komentářem. Sedm 

komentovaných prací, rozdělených do dvou tématicky jednotných celků, tvoří kompaktní celek 

zabývající se především úlohou prokrvení orgánů hepatosplanchniku při rozvoji jejich dysfunkce 

a možnostmi jeho ovlivnění a dále pak problematikou náhrady funkce  ledvin u kriticky 

nemocných se zaměřením na možnosti zkvalitnění těchto procedur. Všechny práce přinášejí 

důležité a původní poznatky v dané problematice. Vědecké výstupy tvořící předloženou 

dizertační práci prezentoval autor na prestižních mezinárodních kongresech formou  ústního 

nebo posterového sdělení. As. Kroužecký absolvoval všechny povinné náležitosti (kurzy, PGS 

zkoušky), umožňující zahájení obhajovacího řízení. 



Závěr: 

Na základě výše uvedených skutečností mohu konstatovat, že as. MUDr. Aleš Kroužecký 

svými výsledky vědecko-výzkumné práce splňuje kritéria kladená k získání titulu Ph.D. 

As. MUDr. Kroužecký má všechny předpoldady nejen pro úspěšnou obhajobu dizertační práce, 

ale i pro další rozvoj systematické vědecko-výzkumné práce. 

Dizertační práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

V Plzni 26. 04. 2007 

Doc. MUDr/ívlartin MatějjojičfPh.D. 


