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Jméno:
Karel K r e j č í
Adresa:
Okružní 5, Olomouc, 779 00 ČR
Datum narození:
8. srpna 1970
Místo narození:
Olomouc, Česká republika
Národnost:
česká
Rodinné poměry: ženatý, 2 děti
Vzdělání:
1984 – 1988 čtyřleté gymnázium v Olomouci-Hejčíně, ukončené maturitou
s vyznamenáním
1988 – 1994 lékařská fakulta University Palackého v Olomouci, všeobecný
směr
1997
specializace z vnitřního lékařství I. stupně
2001
licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce
odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb
2001
nefrologická atestace
2005
ukončení distanční formy PGDS, titul Ph.D.
2009
specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
v oboru vnitřní lékařství
2009
specializovaná způsobilost lékaře v oboru nefrologie
2012
habilitace v oboru Vnitřní lékařství, titul Doc.
Pozice:

Vedoucí nefrologického oddělení, zástupce přednosty pro výuku
III. interní klinika-nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF
UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
tel.: 585853383, fax: 585852526
e-mail: karel.krejci@fnol.cz

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, členství v komisích:
Řešitel či spoluřešitel několika grantů IGA, AZV, Start-Up grantů, nositel několika ocenění
České internistické společnosti, České transplantační společnosti za publikace v odborných
časopisech, Ceny děkana a Čestného uznání rektora LF UP Olomouc za vědeckou monografii,
školitel SVOČ a PGDS, hodnotitel atestačních prací lékařů před atestací v oboru Nefrologie,
oponent dizertačních a habilitačních prací, grantových projektů IGA-AZV, studentských
projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy, recenzent tuzemských a zahraničních
recenzovaných a impaktovaných časopisů, recenzent monografie, členství v několika
výborech a komisích odborných společností, člen vědeckých a organizačních výborů
kongresů, hlavní zkoušející nebo spoluzkoušející řady multicentrických klinických studií.
Členství v odborných společnostech:
1997 European Dialysis and Transplantation Association
1999 Česká nefrologická společnost
1999 Česká transplantační společnost
Publikační a přednášková činnost:
51 publikací v impaktovaných či recenzovaných časopisech, 163 přednášek a posterů, z toho
113 na konferencích v zahraničí nebo akcích s mezinárodní účastí, 1 monografie, kapitoly
v dalších 4 monografiích a 4 pedagogických publikacích určených pro pregraduální studium.

