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Oponentský posudek 

 

Doc. MUDr. Danka Švecová, PhD., je významnou a respektovanou osobností oboru 

dermatovenerologie. Hlavní oblastí vědeckého zájmu uchazečky byla zpočátku problematika 

psoriázy a později autoimunitních bulózních dermatóz, konkrétně především pemfigu. Ve své 

vědecké práci významně přispěla k rozšíření genetických a klinických poznatků a zavedla 

nové metody (IVIG) do léčby těchto autoimunitních chorob. Propojením teoretických a 

klinických znalostí posunula povědomí o problematice autoimunitních bulózních dermatóz a 

dokumentovala ji ve své monografii „Pemphigus“. Je autorkou 54 vědeckých publikací, 

z toho t.č. 5 v karentovaných časopisech (poslední není uveden v obsahu publikací, protože 

vyšel až nyní). Její publikace mají 92 citací, z toho 38 v citačních indexovaných vědeckých 

periodicích.  

 

Doc. Švecová byla a je školitelkou celkem 7 doktorandů (6 doktorandů na Lékařské fakultě 

UK a 1 doktorandka na Vysoké škole Zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě), 

z nichž 2 úspěšně obhájili své dizertační práce a získali titul „PhD.“  Čtyři doktorandi složili 

dizertační zkoušky a připravují své dizertační práce. 

 

Doc. Švecová je úspěšnou řešitelkou (resp. zástupcem vedoucího projektu) a spoluřešitelkou 5 

výzkumných projektů, z toho 4 VEGA projektů, na kterých spolupracovala s odbornými 

specialisty (jak teoretickými, tak praktickými) medicínských i jiných oborů.   
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Doc. Švecová je dlouholetou úspěšnou a aktivní pedagožkou. Přednáší především anglicky 

hovořícím studentům a zkouší je. Je spoluautorkou a autorkou učebních textů a to učebnice i 

skript, celkem napsala 66,55 AH. Byla a je školitelkou 14 diplomových prací studentů 

Lékařské fakulty UK, převážně v anglickém jazyce.  

 

Z významných publikovaných prací stojí za zmínku publikace v časopisu International 

Journal of Dermatology „Footwear contact dermatitis from dimethyl fumarate“ (2013), za 

kterou byla oceněna cenou „Gold Award“ na Světovém dermatologickém kongresu v Soulu. 

Další významnou publikací je „Increased endothelemia as an indirect marker of changes in 

the blood vessel endothelium in psoriasis (2004)“ v Journal of European Academy of 

Dermatology and Venereology a dále několik publikací k tématu pemfigu publikovaných v 

již zmíněných karentovaných časopisech a v International Journal of Immunogenetics. 

Uchazečka v nich participuje většinou jako první autorka, v jednou případě jako 

korespondující autorka a poslední autorka. Především v problematice pemfigu přispěla 

k novým vědeckým poznatkům, které mají prioritní význam nejen ve slovenském, ale i 

v mezinárodním kontextu.  

 

Doc. Švecová si zvyšovala svou kvalifikaci i na studijní stáži na Hokkaido Univerzitě   

v Japonsku (1996). Je aktivní členkou Evropské akademie dermatologie a venerologie 

(EADV), kde kromě řady přednášek měla také pozvanou přednášku (2012), a členkou 

Americké akademie dermatologie (AAD). Pozvanou přednášku přednášela i na Světovém 

kongresu v Číně (2011).  

 

Kromě vědecko – pedagogických aktivit byla a je doc. Švecová také aktivní a uznávanou 

odbornicí ve vysoce odborné činnosti jako členka Kategorizační komise pro zdravotnické 

pomůcky a dále i pro léky Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a také jako 

posuzovatelka nových léků pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL). 

 

Doc. Švecová ve své dlouholeté práci prokazuje vlastní vědeckou, pedagogickou a odbornou 

iniciativu i organizační schopnosti. Je uznávanou, zkušenou a vyhraněnou vědeckou i 

pedagogickou osobností s prokazatelně významnou aktivitou, což se odráží v jejích 

publikacích i pedagogické práci. Její práce byla opakovaně ohodnocena vědeckými a 

společenskými oceněními.  
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Závěr 

 

Na základě hodnocení předložených dokumentů týkajících se kvalifikačních předpokladů, 

pedagogické, publikační a vědecké činnosti mohu konstatovat, že doc. MUDr. Danka 

Švecová, PhD., plní všechna požadovaná kritéria kladená na uchazeče o jmenovací řízení 

k udělení titulu profesor v oboru dermatovenerologie. Proto doporučuji vědecké radě 

Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě pokračovat ve jmenovacím řízení doc. 

MUDr. Danky Švecové, PhD., k udělení titulu profesorka v oboru dermatovenerologie.  

 

V Praze dne 23.12.2013     

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 


