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Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. jubilující
Na‰e laudatio je vûnováno prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc., v˘razné osobnosti ãeskoslovenské a posléze ãeské
medicíny, zejména pak onkologie. Prof. Klener se narodil 9. dubna 1937 v Bratislavû a dostal do vínku v‰estrann˘ talent,
pracovitost, lásku k rodinû a k vlasti, smysl pro ãest, skromnost a spravedlnost, ale i touhu po vûdeckém poznání, coÏ v‰e
plnû vyuÏívá pﬁi své kaÏdodenní práci ve prospûch nemocn˘ch, lékaﬁského stavu i celé ãeské spoleãnosti.
Svoji profesionální dráhu zaãal studiem Fakulty v‰eobecného lékaﬁství v Praze, kde v r. 1961 promoval. Lékaﬁskou profesi zaãíná na 1. interní klinice praÏské fakultní nemocnice. Postupnû získává nejvy‰‰í odbornou kvalifikaci v oborech
vnitﬁní lékaﬁství, hematologie a transfúzní sluÏba, klinická onkologie a organizace a ﬁízení zdravotnictví. V roce 1982 se
habilituje a je jmenován docentem 2. interní kliniky FN a v roce 1988 získává vûdecko-pedagogickou hodnost univerzitního profesora. Nedílnou souãástí jeho kaÏdodenní péãe o nemocné je vûdecko-v˘zkumná práce, jejíÏ publikované v˘sledky byly podkladem pro získání hodnosti kandidáta vûd a následnû v r. 1986 i nejvy‰‰í vûdecké hodnosti doktora vûd.
V jeho medicínské aktivitû dominuje problematika onkologie, zejména pak onkologická chemoterapie, které se vûnuje jiÏ více neÏ 30 rokÛ. Je jeho zásluhou, Ïe profiloval tento, dﬁíve u nás opomíjen˘ a znaãnû roztﬁí‰tûn˘ obor do nûkolika medicínsk˘ch disciplin, do jednotícího oboru klinické onkologie a vybudoval mezinárodnû uznávan˘ systém postgraduálního vzdûlávání v této interdisciplinární problematice.
V pedagogice se vûnoval jak v˘uce na SZ·, tak vedení praktik, stáÏí a semináﬁÛ pro mediky, pro které dosud vede
pﬁedná‰ky. V˘znamná je jeho ãinnost v postgraduálním vzdûlávání, kde dosud pﬁedná‰í v kurzech IPVZ. Jeho, snad nejcennûj‰ím vkladem pro rozvoj v˘uky onkologie je ﬁada uãebních textÛ pro mediky a monografie „Protinádorová terapie“, která se stala kaÏdodenním pracovním manuálem onkologÛ první linie a po právu byla ocenûna Cenou ministra
‰kolství a získala i ﬁadu dal‰ích ocenûní.
Pﬁísloveãn˘ vûdeck˘ neklid prof. Klenera dokládá jeho v˘zkumná práce, jejíÏ v˘sledky pﬁedná‰í na bezpoãtu zahraniãních kongresÛ a publikuje ve více neÏ 256 odborn˘ch sdûleních a 15 monografiích uveﬁejnûn˘ch v domácím i zahraniãním písemnictví. Je tﬁeba akcentovat, Ïe v˘zkumy prof. Klenera, zamûﬁené na optimalizaci onkologické
chemoterapie, hodnocení úãinkÛ nov˘ch protinádorov˘ch chemoterapeutik a jejich kombinací, na projevy toxicity
a moÏnosti její minimalizace pﬁinesly svûtové vûdû v oboru onkologie ﬁadu v˘znamn˘ch poznatkÛ a získaly mimoﬁádné
uznání v mezinárodní onkologické komunitû.
Vedle své nároãné a úspû‰né práce lékaﬁe, vûdeckého a pedagogického pracovníka se prof. Klener vûnuje ﬁadû aktivit
na pÛdû akademické, kde v souãasné dobû zastává funkci prorektora UK pro vûdu a prorektora editora. V prÛbûhu celého
odborného Ïivota se v˘znamnû podílel a podílí na ãinnosti ãetn˘ch odborn˘ch spoleãností. Je dlouholet˘m ãlenem
a vedoucím funkcionáﬁem Onkologické, Hematologické a Internistické spoleãnosti âeské lékaﬁské spoleãnosti J. E. Purkynû. V˘znamná je i jeho ãinnost v zahraniãních odborn˘ch spoleãnostech, z nichÏ nutno jmenovat alespoÀ nejdÛleÏitûj‰í:
International Society of Hematology (ISH), American Society for Clinical Oncology (ASCO), Multinational Association
for Supportive Care in Cancer (MASCC), European Association for Medical Oncology (ESMO), European Association
for Cancer Research (EACR), European Association for Cancer Education (EACE). Dosavadním urãit˘m zavr‰ením jeho
ãinnosti v odborn˘ch spoleãnostech je ãlenství v Uãené spoleãnosti âR. Do této ãinnosti spadá i jeho ãlenství ve dvou
ãesk˘ch a ãtyﬁech zahraniãním redakãních radách odborn˘ch ãasopisÛ a stejnû i mnohonásobné ãlenství v organizaãních
v˘borech ﬁady domácích sympozií a kongresÛ a devíti specializovan˘ch mezinárodních akcí tohoto druhu.
Prof. Klener, jako v˘znamná vûdecká a pedagogická osobnost, se mimoﬁádnû uplatnil i v ﬁadû veﬁejn˘ch ãinností z nichÏ
je nutno vyzvednout jeho ãlenství v „Executive Board WHO“ a v ãetn˘ch dal‰ích komisích WHO (Drug Policy
a UNICEF/WHO joint Committee) a funkci ministra zdravotnictví a sociálních vûcí, kterou zastával v letech 1989-1990.
Dále byl poslancem âNR a ãlenem v˘boru pro vûdu a pﬁedsedou komise pro vûdu, ãlenem Rady vlády pro vûdu, ãlenem
Komise pro vûdu Parlamentu âR. Za mimoﬁádné spoleãenské a odborné zásluhy byl v roce 2003 navrÏen vládní koalicí
jako kandidát na funkci prezidenta âR. S odbornou ãinností jsou spojena i ãetná ocenûní, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í jsou Cena
ministra ‰kolství za vûdu z roku 1997, Zlatá medaile Univerzity Karlovy z roku 1997 a Státní vyznamenání za zásluhy
o stát v oblasti vûdy udûlené prezidentem republiky v roce 2003.
I kdyÏ hlavní Ïivotní radostí prof. Klenera jsou jeho medicínské a spoleãenské aktivity, pokud mu to jeho voln˘ ãas
dovoluje, vûnuje se ãetbû klasické literatury, péãi o svoji chalupu v západoãeské obci Dobﬁív a zejména pak, jako ‰Èastn˘ dûdeãek, relaxuje radostmi se sv˘mi dvûma vnouãaty.
Mimoﬁádn˘m dokladem osobnosti prof. Klenera a jeho charakteru je skuteãnost, Ïe zÛstal vûrn˘ sv˘m zásadám i v dobû
nedávného spoleãenského úpadku a Ïe své pracovní v˘sledky a renomé dosáhl bez pﬁizpÛsobování politické situaci a bez
ohnutí páteﬁe pﬁed vrchností. V˘ãet v‰ech spoleãensk˘ch, odborn˘ch, vûdeck˘ch i pedagogick˘ch aktivit prof. Pavla Klenera je prakticky nekoneãn˘ a souhrnnû lze ﬁíci, Ïe v na‰í republice existuje jenom nepatrné mnoÏství tak vysoce angaÏovan˘ch osobností s tak rozsáhl˘mi zásluhami o rozvoj na‰ich pﬁírodních vûd a na‰eho zdravotnictví.
Ad multos annos pane profesore, pane onkologu, pane mnohonásobn˘ akademick˘ funkcionáﬁi, váÏen˘ pﬁíteli Pavle.
Jan Kovaﬁík a Ale‰ Rejthar
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