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Oponentský posudek 

odborného materiálu doc. MUDr. Kamila Pohlodeka, PhD., docenta II. 

gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a UNB v Bratislavě, ke jmenování 

profesorem v oboru gynekologie a porodnictví 

 

Předložený bohatý materiál charakterizuje podrobně odbornou, vědeckou a pedagogickou 

činnost jmenovaného, který patří mezi významné osobnosti v oboru gynekologie a 

porodnictví a mamologie nejenom na Slovensku, ale i v Evropě. 

Docent Pohlodek promoval s vyznamenáním v roce 1984 a již od počátku své profesní 

kariéry se intenzivně věnoval danému oboru a podoboru, roce 1987 složil atestaci prvního 

stupně z gynekologie a porodnictví, v roce 1995 druhého stupně a v tomto roce také 

specializaci z oboru mamologie. Absolvoval řadu dlouhodobých i krátkodobých stáží 

v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Itálie, USA).  Za významnou stáž považuji studijní pobyt 

na Ženské klinice Univerzity Heidelberg v letech 1991 – 1994. Měl jsem možnost v těchto 

letech se s panem docentem několikrát setkat, pracoval jsem tehdy v Heidelbergu na 

výzkumném projektu v Německém centru pro výzkum rakoviny.  Mohu potvrdit, že již tehdy 

byl na známé zahraniční klinice vysoce oceňován a považován za špičkového odborníka 

zejména v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění prsu. Jen shodou okolností nepokračoval 

dále v práci na této prestižní klinice.   

Kromě studijních pobytů v zahraničí pracuje docent Pohlodek prakticky již od promoce 

(v roce 1984) na LF Univerzity Komenského v Bratislavě, konkrétně na II. gyn. - por. klinice.  

Kromě odborné činnosti se intenzivně věnuje pedagogické pregraduální i postgraduální práci 

v celé šíři, mimo jiné vede semináře a praktická cvičení v oboru, pro studenty přednáší, je 

členem komise pro státní závěrečné zkoušky, vše ve slovenském i anglickém jazyce aj.  Je 

spolugarant doktorského studijního programu v oboru gynekologie a porodnictví, vedl a vede 

doktorandy, z nichž dva již obhájili. 

Při hodnocení jeho vědecko-výzkumné a publikační činnosti jmenovaný splňuje všechna 

kritéria pro profesorské řízení na Univerzitě Komenského v Bratislavě, mimo jiné musím 

konstatovat, že by jistě splnil i na Univerzitě Karlově v Praze, a to včetně počtu publikací a 

citačního ohlasu dle WOS a SCOPUS.  Má jako hlavní autor i spoluautor práce publikované i 
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v časopisech s vyšším IF a práce experimentální.   Z knižních publikací si velmi cením jeho 

posledního díla zaměřeného na premaligní léze prsů, kniha je plna zajímavých poznatků 

z hlediska vědy i každodenní praxe. Docent Pohlodek byl také spoluřešitelem a řešitelem řady 

výzkumných projektů (7) se zaměřením na karcinom prsu, dostal několik cen, mimo jiné 

medaili Slovenské lékařské společnosti. 

Je členem řady odborných společností a jejich sekcí hlavně na Slovensku a v Německu, 

od roku 2007 dosud je předsedou Senologické sekce Slovenské gynekologicko-porodnické 

společnosti SLS, v letech 2003 až 2006 byl členem centra excelentnosti Slovenské akademie 

věd MOLMED (Centrum molekulární medicíny).  

Shrnutí a závěr:  

Doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. je považován za uznávaného odborníka v oboru 

gynekologie a porodnictví a mamologie. Je vůdčí osobností v problematice nádorů prsu a 

zejména léčby karcinomu ženského prsu. Ve smyslu Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z.             

„o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor“ splňuje kvalifika ční, vědecko-výzkumné a pedagogické podmínky 

nutné pro udělení vědecko-pedagogické hodnosti profesor ve studijním oboru 

gynekologie a porodnictví. 

Doporučuji tedy jednoznačně jeho jmenování profesorem v tomto oboru. 

 

 

                  prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 

přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 

email: jan.danes@lf1.cuni.cz  

 

 

V Praze, 3. listopadu 2014 

 


