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Oponentura inauguračního spisu  
 
 
Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.  
Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Martine  
 
 
 
Hodnocení vědecké kvalifikace uchazečky 
 
Doc. MUDr. Ivana Dedinská, Ph.D., docentka Chirurgické kliniky a Transplantačného centra a 
Transplantačno-nefrologického odd. UNM a JLF UK předložila inaugurační spis shrnující její 
vědeckou, zdravotnickou a pedagogickou činnost.  

Po absolutoriu JLF UK v Martine v roce 2006 nastoupila uchazečka na I. interní kliniku, kde 
pracovala s výjimkou krátkého intermezza na interním odd. v nemocnici s poliklinikou v Trstené do 
roku 2012, postupně v pozici doktorandky a sekundární lékařky. Od roku 2012 dosud pracuje na 
Chirurgické klinice a TranspIantačním centru jako zástupce přednosty pro Transplantačně-
nefrologické oddělení.  
Mezi její vědecké zájmy patří klinická nefrologie a transplantologie ledviny s hlavním důrazem na 
výzkum rozvoje potransplantačních komorbit, zejména diabetes mellitus. Výsledky její výzkumné 
aktivity jsou publikovány v renomovaných zahraničních časopisech a mají značný citační ohlas. 
Doktorskou práci „Metabolický syndróm a fajčenie“ obhájila v roce 2011 a získala titul Ph.D.  
Habilitační řízení úspěšně absolvovala v roce 2017 s tématem „Diabetes mellitus po transplantácii 
obličky“. Je řešitelkou či spoluřešitelkou dvou grantů: 
-VEGA 1/0023/19 Adipocytokíny ako nové markery akútnej rejekcie transplantovanej obličky 
(hlavní řešitelka)  
-APVV -14-0153 (2015-2019) Adipocytokínová regulácia u mladých pacientov s akútnym 
koronárnym syndromem (spoluřešitelka) 

Uchazečka od počátku své vědecké činnosti aktivně časopisecky publikuje a prezentuje na 
domácích a mezinárodních konferencích. Je autorkou nebo spoluautorkou 133 časopiseckých 
publikačních výstupů, z toho je 61 původních vědeckých prací, u kterých je u 42 první autorkou.  
39 původních vědeckých prací vyšlo v zahraničních časopisech, z toho 14 v impaktovaných 
zahraničních časopisech, první autorkou je v 31 případech zahraničních publikacích. 22 prací je 
domácích, zde je v 11 případech první autorkou.  
Její citační ohlas je 82, z toho 49 citací v indexech ISI a SCOPUS. Výsledky své práce také 
opakovaně prezentuje na národních i mezinárodních konferencích.   
Z uvedeného přehledu vyplývá, že uchazečka aktivně publikuje výsledky své vědecké práce, její 
práce jsou vědeckou komunitou příznivě přijímány a citovány.  
 
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče 
v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní lékařství Univerzity Komenského 
v Bratislavě. 



 

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., přednosta 3. interní kliniky - NRE 

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc 

I. P. Pavlova 6 | 779 00  Olomouc | T: 588 443 384 

marcela.janu@upol.cz | marcela.janu@fnol.cz | www.lf.upol.cz 

Hodnocení odborné kvalifikace uchazečky 
 
Doc. MUDr. Ivana Dedinská, Ph.D. je vysoce kvalifikovanou lékařkou se 14 letou praxí, která 
absolvovala v roce 2008 interní kmen, v roce 2012 složila atestaci z nefrologie, následně 
specializační zkoušku v oboru zdravotnický management a financování. Má praxi v ambulantní i 
lůžkové práci na interním a nefrologickém oddělení, dialyzačním oddělení, konziliární činnosti 
v oboru nefrologie a transplantologie ledvin a je zástupkyní přednosty pro Transplantačně-
nefrologické oddělení. Je také úspěšnou řešitelkou klinických hodnocení.  
 
Závěr: Odborná kvalifikace odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci 
řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní lékařství Univerzity Komenského v Bratislavě. 
 
 
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče 
 
Doc. MUDr. Ivana Dedinská, Ph.D. se aktivně podílí od roku 2006 na pregraduální výuce formou 
přednášek, seminářů i praktických cvičení u studentů všeobecného lékařství JLF UK pro 
magisterské studijní programy Všeobecné lékařství, a to ve slovenském i anglickém jazyce. Je 
členkou zkušební komise pro státní zkoušku z chirurgie (obhajoba diplomové práce) a vnitřního 
lékařství. Je školitelkou 20 diplomových prací a 6 doktorandů, z toho je jedna doktorská práce 
úspěšně obhájena. Je autorkou dvou recenzovaných monografií a dvou skript.  
Z uvedených skutečností vyplývá, že se uchazečka pedagogické činnosti věnuje soustavně a 
dlouhodobě, a to nejen v rámci pregraduální výuky na LF, ale také v doktorském studiu a 
specializační přípravě a při tvorbě textů, které slouží  pre- i postgraduálnímu studiu.  
 
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá  požadavkům standardně kladeným na 
uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní lékařství Univerzity Komenského 
v Bratislavě. 
  
 
Hodnocení uchazeče jako význačné a uznávané vědecké osobnosti v daném oboru 
 
Doc. MUDr. Ivana Dedinská, Ph.D.  má 14 letou vědecko-výzkumnou a 13 letou pedagogickou praxi 
a je uznávanou osobností v oboru nefrologie a transplantologie.  Od roku 2019 je zvolenou členkou 
výboru Slovenské nefrologické společnosti a od roku 2014 členkou výboru Slovenské 
transplantologické společnosti, kde zastávala funkci viceprezidentky (2014-2018) a dosud působí 
jako její vědecká sekretářka.  Dále je také členkou Společnosti pro orgánové transplantace ČLS 
JEP, České nefrologické společnosti, Slovenské internistické společnosti, Slovenské diabetologické 
společnosti a členkou ESOT (Europena Society for Organ Transplantation) a ERA/EDTA (European 
Renal Association / Europena Dialysis and Transplant Association). Je členem redakčních rad 
(Transplant.sk a Annals of Transplant Research).  Je nositelkou řady ocenění, např. Cena Slovenské 
chirurgické společnosti za nejlepší publikaci v roce 2015, Slovenské nefrologické společnosti, 
Slovenské diabetologické společnosti, atd.  
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Uvedený výčet pedagogické i vědecké činnosti, jakož i její ohlas v odborné komunitě ukazují 
uchazečku jako vyzrálou a respektovanou osobnost, které velmi záhy svým kontinuálním pracovním 
a vědeckých nasazením a výraznou expresí v oboru získala silné renomé na Slovensku i v zahraničí. 
Vzhledem k jejím aktivitám lze předpokládat, že bude i nadále rozvíjet své vědecké i pedagogické 
aktivity v domácím i mezinárodním měřítku a motivovat studenty i kolegy k vědecké a pedagogické 
činnosti ve prospěch jejího pracoviště.  
 
Závěr: Uchazeč je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v daném oboru. Významně se 
zasluhuje o profilování a rozvoj oboru. Představuje jednu z vůdčích osobností vědecké školy a 
výzkumného týmu v oboru.  
          
 
Shrnutí 
  
Stručně řečeno, klinické, vědecké i pedagogické kvality uchazečky jsou zjevné a naplňují a v řadě 
aspektů přesahují požadavky kladené na profesorská řízení. Její schopnosti a dosavadní úspěchy, 
kterých dosáhla, poskytují garanci pro další osobností rozvoj ku prospěchu nejen jejího mateřského 
pracoviště, ale také nefrologie, transplantologie, vnitřního lékařství i transplantační chirurgie na 
Slovensku a v mezinárodních organizacích.  
Na základě pečlivého prostudování předloženého materiálu a svých osobních znalostí kvalit Doc. 
MUDr. Ivany Dedinské, Ph.D., doporučuji její jmenování řádnou profesorkou vnitřního lékařství.  
 
 
 
 
V Olomouci, 3. listopadu 2020 
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