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Je přednostou urologické kliniky 1.LF UK a VFN Praha, vedoucím Katedry urologie IPVZ
a proděkanem pro klinickou pedagogiku a doktorandské studium na 1. LF UK v Praze.
Má atestaci I. a II. stupně z urologie. Předsedá komisím pro atestace z urologie, je
editorem koncepce otázek pro atestace v oboru urologie v ČR (dle European Board of
Urology). Je autorem nebo spoluautorem několika učebních textů a výukových TV
programů pro pregraduální i popromoční vzdělávání, opakovaně byl oponentem
habilitačních a dizertačních prací českých i slovenských kolegů, řešitelem a spoluřešitelem
několika grantových úkolů IGA MZ ČR, školitelem doktorandů v kombinovaném PGS,
autorem české monografie o intersticiální cystitidě a řady kapitol v několika domácích
i zahraničních monografiích. Publikoval přes 230 prací, z toho 68 původních, přednesl více
než 115 přednášek (polovinu jako tzv. invited speaker v zahraničí), má více než cca 120
citačních ohlasů. Absolvoval stáže na některých zahraničních urologických klinikách se
školením v urodynamických laboratořích, na neuro-urologických jednotkách a se školením
v nových operačních technikách. Je členem České urologické společnosti (ČUS)
ČLS J.E Purkyně a od r. 1993 do roku 2008 byl jejím prezidentem. Je čestným členem
Slovenské urologické společnosti, Gruzínské urologické společnosti, členem International
Continence Society (ICS), byl předsedou jejího vědeckého výboru v r. 1994, je členem výboru
pro konzultace WHO-ICS ohledně inkontinence moče u mužů. Je členem European Association
of Urology, členem EAU Guidelines Office pro doporučené postupy v urologii v Evropě,
členem lektorského týmu a Výboru European School of Urology, byl v letech 2000 – 2008
národním delegátem European Board of Urology (EBU), od r. 2006 do r. 2008 byl zvoleným
Sekretářem EBU. Členem American Urological Association (AUA) od r. 1994, v r. 1999
spoluorganizátor zasedání Newyorské sekce AUA v Praze. Předseda IncoFORUM ČR od
r. 1999. Je členem redakční rady a recenzentem časopisu Česká urologie, Urologické listy,
dříve též International Urology and Nephrology, editor české verze Edice AUA Update Series/
Postgraduální Medicína. Členem pracovní skupiny VR MZ ČR, oponent projektů IGA MZ ČR,
člen a zpravodaj Ústřední znalecké komise MZ ČR a územní znalecké komise ČLK, oponent
projektů GA UK, člen oborové komise pro urologii v ČLK.
Několikrát obdržel ceny ČUS ČLS JEP za nejlepší publikace roku. Jeho chirurgickým zaměřením jsou zejména operace urologických nádorů a rekonstrukční operace vč. např. operací pro
inkontinenci moče.

