
 Stanovisko oponenta k inauguračnímu řízení 

Doc.MUDr.Tibora Bašky,PhD 

v oboru veřejné zdravotnictví 

 

Dopisem děkanky Jeseniové Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině č.47/Fr/2019 jsem 

byl jmenován oponentem odborného materiálu, předloženého k inauguračnímu řízení 

Doc.MUDr.Tibora Bašky,PhD, docenta Ústavu veřejného zdravotnictví Jeseniovy Lékařské fakulty 

Univerzity Komenského v Martině pro získání titulu profesor ve studijním oboru veřejné 

zdravotnictví. 

K pouzení mně byl předán inaugurační spis jmenovaného sestavený podle § 4 odst. 6 Vyhlášky MŠ SR 

č./2005 Z.z. 

Stanovisko jsem vypracoval ve smyslu Kritérií JLF UK v Martině pro udělení vědecko-pedagogického 

titulu „profesor“ ve studijním oboru veřejné zdravotnictví. Jednalo se tedy o hodnocení podle článků 

6 až 11 těchto „Kritérií“. 

 

Pokud jde o kalifikační předpoklady, Doc.Baška po absolvování JLF UK v roce 1993 úspěšně dokončil 

doktorské studium v programu epidemiologie na LF UK v Bratislavě v roce 1998 a získal titul PhD 

v oboru epidemiologie. Také absolvoval postgraduální specializační studium v obotu veřejné 

zdravotnictví a v oboru zdravotnický mamagement a financování na JLF UK v Martině a na UK 

v Bratislavě.  

Pedagogická činnost Doc.Bašky je velmi pestrá. Vyučuje jak ve slovenském jazyce tak i v jazyce 

anglickém a to v řadě studijních programů – všeobecné lékařství, zubní lékařství, ošetřovatelství, 

porodní asistence a veřejné zdravotnictví. Obsah a rozsah jeho výuky potvrdila děkanka JLF UK. 

Doc.Baška má rozsáhlou publikační činnost: 

- je autorem a spoluautorem dvou vědeckých monografií 

- je prvním autorem jedné vysokoškolské učebnice 

- je spoluautorem dalších devíti vysokoškolských učebnic a jednoho skripta 

- je prvním autorem nebo spoluautorem 118 vědeckých publikací v domácích nebo 

zahraničních vědeckých časopisech, z toho prvním autorem u 66 publikací z nichž 7 publikací 

s jeho prvoautorstvím a 2 publikace jako poslední autor má IF >0,5. Všech 9 publikací má IF > 

0,35 čímž splňuje kritérium pro obor veřejné zdravotnictví. 

Na jeho práce je evidováno 996 ohlasů, z toho 312 je registrováno ve Web of Science nebo Scopus. 

Tato jeho rozsáhlá publikační činnost ve většině bodů převyšuje kladené požadavky. 

Vědecká škola Doc.Bašky je reprezentována celkem 5 doktorskými studenty, u kterých je Doc.Baška 

školitelem. Dvě doktorandky již obhájily své doktorské dizertační práce a 3 dosud studují. 

Grantová činnost Doc.Bašky je založena především na mezinárodních projektech. Byl národním 

koordinátorem mezinárodního programu WHO „Global Tobacco Survellance Systém“, kde řešil 

celkem 6 grantových projektů. V současné době je členem mezinárodního řešitelského týmu u 

projektu WHO "Health Behavior in School-Aged Children“. 



Doc.MUDr.Tibor Baška,PhD. Je respektovanou osobností v oblasti veřejného zdravotnictví nejen na 

Slovensku ale i v zahraničí o čemž svědčí jeho mezinárodní vědecká spolupráce a ohlasy na výsledky 

jeho vědecké práce. Jeho odborné zaměření se týká prevence chronických onemocnění se 

zaměřením na populační užívání tabáku včetně alternativních tabákových výrobků. 

V rámci své vědecké a pedagogické činnosti byl oceněný bronzovou medailí za budování a rozvoj JLF 

UK v roce 2009 a v roce 2015 mu byla udělena Výroční cena Světové zdravotnické organizace za 

přínos v oblasti kontroly tabáku. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že po podrobném seznámení s odbornou, vědeckou a pedagogickou 

činností Doc.Bašky mohu potvrdit, že splňuje všechna požadovaná kritéria JLF UK v Martině pro 

udělení vědecko-pedagogického titulu „profesor“ v oboru veřejné zdravotnictví. 

Proto doporučuji inaugurační komisi i Vědecké radě JLF UK v Martině kladně uzavřít inaugurační 

řízení Doc.MUDr.Tibora Bašky,PhD. a navrhnout předsedovi Vědecké rady JLF UK a rektorovi 

Univerzity Komenského postoupit návrh na jmenování Doc.Bašky profesorem ve vědním oboru 7.4.2. 

Veřejné zdravotnictví prezidentce Slovenské republiky. 

 

 

 

 

V Olomouci, 12.8.2019    Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. 

           oponent 

 

 

 


