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Jméno :
Vladislav Třeška
Datum a místo narození:
13.11.1957,Plzeň, r.č. 57 11 13 /1459
Adresa:
U Českého dvora 11,317 02 Plzeň
Zaměstnavatel:
Lékařská fakulta v Plzni, UK v Praze
Rok promoce:
1982
Atestace:
1985 - první atestace z chirurgie
1991 - druhá atestace z chirurgie
1997 - atestace z cévní chirurgie
Vědecký titul:

Docent (1994)- habilitační práce: Trombotické uzávěry pánevních a periferních tepenných
rekonstrukcí u ischemické choroby dolních končetin.
CSc. (1990)

- kandidátská práce: Současné možnosti léčby trombotických uzávěrů bypassů

v rekonstrukční chirurgii tepen dolních končetin.
DrSc. (1999) - Klinické využití endogenních markerů v cévní a transplantační chirurgii.
Prof. chirurgie (1999)
Pedagogická praxe: soustavná výuka českých a zahraničních studentů medicíny (přednášky,
praktika, semináře) – 30 let
Odborné vedení doktorandů – 25 let
Školitel v oblasti cévní, všeobecné chirurgie, onkochirurgie a transplantologie v přípravě pro
atestaci
Předseda komise pro státní zkoušky z chirurgie
Předseda oborové rady chirurgie
Předseda komise pro obhajoby doktorandských dizertačních prací pro chirurgické obory
Odborné stáže:
1986 cévní chirurgie Nemocnice na Homolce
1989,1994,1996 - Dept.of Vascular Surgery,Univ.Hosp.Nottingham, U.K.
1996 - Transplantation Centre,Univ.Hosp.in Pittsburgh ,U.S.A.

2002 – Hong Kong Univ.Hospital, Čína
Zvaný řečník, hostující profesor:
Evropa, USA, Japonsko – téma jaterní a cévní chirurgie
Zaměstnání:
Přednosta chirurgické kliniky LFUK a FN v Plzni
Přednosta Transplantačního centra v Plzni
Proděkan LF UK v Plzni
Členství:
President Elect of European Society for Cardiovascular Surgery , předseda České
transplantační společnosti, člen HPB Society, Česká chirurgická společnost, Česká lékařská
akademie, Česká lékařská společnost J.E.P., Česká kardiovaskulární společnost, člen
redakční rady Rozhledy v chirurgii
Člen Vědecké rady UK v Praze a LFUK v Plzni
Počet domácích a zahraničních publikací :
486 (hlavní téma – jaterní, cévní a transplantační chirurgie)
Počet přednášek na domácích a zahraničních odborných fórech:
828 ( hlavní téma – jaterní, cévní a transplantační chirurgie)
Monografie (autor/spoluautor): 6/12
Granty:
řešitel 6 , spoluřešitel 14 grantů a 3 výzkumných úkolů, spoluřešitel 7.RP – FAD
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