Aleš Linhart

Profesor Aleš Linhart, působí v současné době jako přednosta II. interní kliniky kardiologie a
angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od
letošního roku převzal funkci předsedy České kardiologické společnosti.
Prof. Linhart vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svoji odbornou kariéru spojil
s II. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice, kde působí trvale s výjimkou tří let, která strávil v
pařížské nemocnici Broussais na pracovišti profesora Joëla Ménarda a stáže na Texas Heart Institute v
Houstonu. Postupně získal specializaci pro obory vnitřní lékařství, kardiologie a angiologie. Od svého
návratu z Paříže v roce 1997 se věnoval především neinvazivní kardiologii a zobrazovacím metodám.
Svoji vědeckou práci zaměřil na výzkum aterosklerózy, změn srdečního svalu a na vzácná metabolická
onemocnění srdce. V roce 2001 obhájil habilitační práci a doktorát věd a v roce 2004 byl jmenován
profesorem pro obor vnitřní lékařství na Univerzitě Karlově. Spolu s profesorem Aschermannem se
podílel na transformaci obecně zaměřené II. interní kliniky na specializované kardiovaskulární
pracoviště, jehož vedení převzal v roce 2005. Stál u zrodu několika odborných akcí, jakou jsou
Praguecho nebo Prague Angio a v letech 2017 a 2018 předsedal odborné pracovní skupině pro
choroby myokardu a perikardu Evropské kardiologické společnosti. Kromě odborné práce se věnuje i
výuce studentů na 1. lékařské fakultě, kde mimo jiné v letech 2005 – 2012 působil v roli proděkana.
Mezi záliby prof. Linharta patří především cyklistika a chůze – je spoluzakladatelem Veloklubu lékařů
českých a portálu www.6000kroku.cz , který má za cíl přinášet informaci o přínosech chůze na zdraví
a propagovat ji.
V České kardiologické společnosti působil opakovaně v roli jejího vědeckého sekretáře a předsedy
pracovních skupin echokardiografie a preventivní kardiologie, v roce 2018 byl zvolen předsedou
společnosti pro období 2019 – 2023. Česká kardiologická společnost patří k jedněm z největších
odborných společností v České republice a kromě kardiologů sdružuje řadu dalších specialistů,
techniků, sester a dalších odborníků věnujících se problematice srdečních a cévních onemocnění.

