Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine
Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Ivany Dedinskej, PhD. v študijnom odbore
„vnútorné choroby“ pracovala v zložení:

Predseda:
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, prednosta I. internej kliniky JLF UK, Martin
Členovia:
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. - 3. interní klinika - nefrologická, revmatologická a
endokrinologická LF UP, Olomouc
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP - prednostka I. internej kliniky LF UPJŠ a FNLP,
Košice

Oponenti:
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - prednosta 3. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a
endokrinologické LF UP, Olomouc
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. - primár Diabetologického oddelenia NEDÚ, Ľubochňa
doc. MUDr. Adrián Okša, CSc. - Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie LF
SZU, Bratislava
Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine):
prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 29. marca 2017 o 13.30 h za prítomnosti
habilitačnej komisie a posudzovateľov habilitačnej prednášky.
Prezencia členov habilitačnej komisie je overená podpismi na prezenčnej listine
a posudzovateľov habilitačnej prednášky na príslušnom doklade o hodnotení habilitačnej
prednášky.
Posudzovatelia habilitačnej prednášky MUDr. Ivany Dedinskej, PhD., vypracovali
hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.
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Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce:
Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 30. marca 2017 o 12.00 h za prítomnosti
členov habilitačnej komisie, oponentov, posudzovateľov habilitačnej prednášky, ďalších členov
VR JLF UK a ostatných účastníkov. Prezencia členov habilitačnej komisie a oponentov je
overená podpismi na prezenčnej listine. Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
Z. z. a Zásad Univerzity Komenského k uvedenej Vyhláške.
Predseda habilitačnej komisie uviedol, že boli splnené všetky požiadavky pre začatie
obhajoby, oboznámil prítomných so životopisom a vedecko-pedagogickou charakteristikou
MUDr. Ivany Dedinskej, PhD. a prečítal stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 27. januára
2017 so záverom, že uchádzačka splnila kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu docent
na JLF UK v Martine. Predsedajúci prečítal hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré
vypracovali určení členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť oznámila tému habilitačnej práce a vyzvala
uchádzačku, aby oboznámila prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej
práce. Po prezentácii habilitačnej práce MUDr. Ivany Dedinskej, PhD. oponenti prečítali svoje
oponentské posudky. Uchádzačka odpovedala na všetky pripomienky a otázky. Oponenti sa
verejne vyjadrili, že s odpoveďami boli spokojní. Uchádzačka odpovedala aj na otázky z pléna.
Dekan a predseda VR JLF UK následne ukončil verejnú časť obhajoby habilitačnej práce.
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti
predkladateľa:
MUDr. Ivana Dedinská, PhD. pôsobí pedagogicky a vedecky na I. internej klinike a na
Chirurgickej klinike a Transplantačnom centre JLF UK a UNM v Martine s požadovaným
pracovným úväzkom. Spĺňa všetky vyžadované kvalifikačné predpoklady na základe
ukončeného doktorandského štúdia v príslušnom odbore, 10 ročnej odbornej praxe a ukončenej
špecializácii v odbore nefrológia. Má viac ako 10 ročnú kontinuálnu a komplexnú pedagogickú
prax v predmetoch Vnútorné choroby, Transplantácia orgánov a transplantačná nefrológia pre
študentov všeobecného lekárstva, študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku. Vedie
praktické cvičenia a semináre a prednáša vybrané prednášky. Podieľala sa na tvorbe študijných
materiálov ako autorka vysokoškolských skrípt. Bola školiteľkou a oponentkou diplomových
prác študentov všeobecného lekárstva. Je spoluriešiteľkou projektu APVV-14-0153.
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Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií
publikačných výstupov uchádzačka je autorkou a spoluautorkou 29 pôvodných vedeckých prác
z odboru vnútorné choroby, publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch
a zborníkoch; je prvou alebo korešpondujúcou autorkou 21 vedeckých publikácií, z toho štyroch
vedeckých publikácií uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou impakt faktora ˃ 0,70
pre odbor vnútorné choroby; je prvou autorkou jedných skrípt v rozsahu väčšom ako
požadovaných 3 autorských hárkov; preukázala celkovo 21 citácií jej publikačných výstupov,
z toho 5 registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.
Podľa platných kritérií JLF UK v Martine MUDr. Ivana Dedinská, PhD. spĺňa kritériá
pre habilitačné konanie o udelenie titulu docentky v študijnom odbore „vnútorné choroby“.
Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého a odborného profilu
uchádzačky, po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť
MUDr. Ivane Dedinskej, PhD. vedecko-pedagogický titul
docentky
v študijnom odbore „vnútorné choroby“.

Habilitačná komisia:
Predseda:
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

podpísaný

Členovia:
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

podpísaný

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

podpísaná

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky
Habilitačná práca prešla kontrolou originality.

V Martine, 30. marca 2017
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