
 

Profesijný životopis 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Desanka Výbohová rod. Závodská, MUDr. PhD. 

Rok a miesto narodenia 1971 Topoľčany 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1990 -1996 – Lekárska fakulta UK v Bratislave 
2001-2006 – doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave v odbore normálna anatómia, histológia 
a embryológia - ukončené obhajobou v roku 2007  

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní 1996-1997 – Detské oddelenie Nemocnica s poliklinikou 
Bánovce nad Bebravou – sekundárny lekár 
1997 – Ústav mikrobiológie JLF UK Martin - asistent 
1998-1999 – Lundbeck – farmaceutický reprezentant 
Od 1999 – Ústav anatómie JLFUK v Martine – odborný 
asistent 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 

 Od 1999 ako odborný asistent Ústavu anatómie 
 
Výučba v slovenskom jazyku : 
 
program všeobecné lekárstvo 
Praktické cvičenia, pitevné cvičenia, vzorové prednášky, 
príprava priebežných testov,príprava preparátov, PDF 
prezentácií  a učebných textov – pre nasledovné predmety: 
Anatómia 1,2, - 1. ročník 
Anatómia  3  okrem horeuvedeného aj príprava záverečného 
skúškového testu a aj skúšanie záverečnej skúšky – praktická 
časť aj ústna časť záverečnej skúšky na základe poverenia 
dekana JLF UK - 2. ročník 
 
program zubné lekárstvo 
Anatómia pre zubné lekárstvo 1 a 2 
vedenie praktických a pitevných cvičení, príprava testov, 
na základe poverenia dekana JLF UK skúšanie praktickej aj 
ústnej záverečnej skúšky 
 
nelekárske študijné programy – verejné zdravotníctvo, 
pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo 
predmet Anatómia a fyziológia – praktické cvičenia pre časť 
predmetu anatómia 
  
Výučba v anglickom jazyku: 
  
Pre program general medicine 
Praktické cvičenia, pitevné cvičenia, vzorové prednášky, 
príprava priebežných testov, príprava preparátov, príprava 
PDF prezentácií a učebných textov v uvedených predmetoch: 
Anatomy 1, Anatomy 2 – 1.ročník 
Anatomy 3 – okrem horeuvedeného aj príprava záverečného 
skúškového testu, skúšanie praktickej a záverečnej skúšky na 
základe poverenia dekana JLF UK. 
 
Ďalšie činnosti: 
 
Konzultácie v slovenskom aj anglickom jazyku vo 
vyučovaných predmetoch 
 
Školiteľka diplomových prác (v slovenskom aj anglickom 
jazyku): 7 ukončených a úspešne obhájených diplomových 
prác, 3 prebiehajúce  
 
V letných mesiacoch výučba anatómie 1 a anatómie 2 
v Twinning programme – praktické a pitevné cvičenia, 
príprava priebežných testov   

Odborné alebo umelecké zameranie Mikrocirkulácia a jej zmeny v zdravej koži a zápalových 
dermatózach 
Morfometria a morfometrické vyhodnocovanie 
Ako spolupracovník – význam survivinu ako potencionálneho 
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biomarkera v nádoroch  
Ako spolupracovník Experimentálna karcinogenéza prsníka 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia 
podľa smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 
a ohlasov (AAB ap.)   
 
1. monografia    
2. učebnica  
3. skriptá  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách  
  
AAB01 Péč, Juraj [UKOLJ401] (10%) - Martinásková, 
Klára (10%) - Valentová, Vanda [UKOLJ120] (21%) - 
Vorčáková, Karolína [UKOLJ401] (30%) - Adamicová, 
Katarína [UKOLJ251] (1%) - Urbanček, Slavomír (1%) - 
Lipovský, Peter (1%) - Baloghová, Janette (0,5%) - 
Drotárová, Katarína (0,5%) - Fetisovová, Želmíra (1%) - 
Hemza, Mohammed (0,5%) - Chribiková, Iveta (1%) - 
Jautová, Jagienka (0,5%) - Lidaj, Ján (1%) - Linkeschová, 
Erika (0,5%) - Masarovičová, Alena, ml. (1%) - Osuský, 
Peter [UKOLF] (1,5%) - Palotai,Tamás (1%) - Péč, Martin 
[UKOLJ120] (10%) - Péčová, Klaudia (0,5%) - Polák, 
Imrich (0,5%) - Psotová, Monika (0,5%) - Surňáková, 
Katarína (0,5%) - Šalkovská, Jana (0,5%) - Ševc, Ján 
(1%) - Šimaljaková, Mária [UKOLFDK] (0,5%) - Tindirová, 
Mária (0,5%) - Vojtáš, Ivan (0,5%) - Vrtíková, Eva (0,5%) - 
Výbohová, Desanka [UKOLJ180] (1%) - Zaujec, Ľubomír 
(0,5%): Systémová liečba psoriázy u dospelých. - 1. vyd. - 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 153 s. ISBN 
978-80-223-2795-4  
  
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách  
  
ACB01 Mellová, Yvetta [UKOLJ180] (59%) - Hešková, 
Gabriela [UKOLJ180] (12%) - Výbohová, Desanka 
[UKOLJ180] (12%) - Mello, Milan (8%) - Kunertová, Lenka 
[UKOLJ180] (8%) - Marčeková, Magdaléna [UKOLJ180] 
(1%): Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy. 
- 1. vyd. - Martin : Osveta, 2010. - 184 s. ISBN 978-80-
8063-335-6  
 
BCI Skriptá a učebné texty  
  
BCI01 Výbohová, Desanka [UKOLJ180] (100%) [5AH] : 
Axial skeleton study guide [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - 
Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2017. - 106 s. [online] 
ISBN 978-80-8187-026-2 URL: 
http://portal.jfmed.uniba.sk/articles.php?aid=362   

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (192):  
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 
citačných indexoch (106) 
 [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v 
citačných indexoch (11) 
 [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (33) 
 [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (42) 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  
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Kontaktná adresa Desanka Výbohová 
Jedľová 14 
Vrútky 038 61 


