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Doc. MUDr.  Anton Dzian, PhD.  - oponentský posudek  za účelem inauguračního jednání  

 

 Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. v r. 2005 ukončil studium mediciny na Jeseniově lékařké fakultě 

v Martině. Po roce práce na všeobecné chirurgii v Žilině přechází na Chirurgickou kliniku JLF Univerzity 

Komenského v Martině. Nejprve jako všeobecný chirurg, ale brzy se specializuje na problematiku hrudní 

chirurgie. Pod vedením významného slovenského hrudního chirurga doc. J. Hamžíka získává a prohlubuje 

si teoretické i praktické dovednosti hrudní chirurgie. V r. 2010 obhájil titul PhD. - prací týkající se hrudní 

chirurgie – karcinomu plic ve vztahu k vyšetřování genetických polymorfizmů a jejich riziku pro vznik 

karcinomu plic. V r. 2010 byl  na 4 měsíční stáži na III. chirurgické klinice 1. LF UK, FN Motol, Praha, 

kde se seznámil s celou škálou problematiky hrudní chirurgie včetně problematiky transplantací plic. V r. 

2012 vykonal atestaci z hrudní chirurgie. V r. 2016 obhájil habilitační řízení a práci s názvem Moderní 

manažment plucných metastáz a faktory přežívání. Byl mu udělen titul docent  chirurgie. V letech 2012 – 

2016 působil na klinice hrudní chirurgie  JLF UK a UN v Martině jako zástupce přednosty, od 1.7.2016  

dosud je ve funkci přednosty  Kliniky hrudníkovej chirurgie JFL UK v Martině.  

 Podle přiložené dokumentace splnil všechny podmínky pro zahájení inaugurační řízení. Má 

dostatečný počet publikací, účastnil se v řadě odborných a výzkumných projektech se zaměřením na hrudní 

chirurgii, zejména problematiku karcinomu plic. Věnuje se pre i postgraduální výuce. Úspěšně dovedl 

k obhajobě 3 doktorandy.  

 Hlavní problematika hrudní chirurgie, které se cíleně věnuje, je karcinom plic, který patří 

k nejzávažnější a bohužel i nejčastější problematice hrudního chirurga. Je spolueditorem rozsáhlé 

monografie Karcinom plúc, (674 stran), vydané v r. 2010. Tato publikace velmi kvalitně zpracovaná byla 

oceněná Jesseniovou cenou Slovenskej lekarskej spoločnosti. Ve vlastní chirurgické práci se věnuje 

implementaci miniinvazivních operačních  technik. Zajímal se i o genetický pohled na vznik tohoto 

onemocnění, vliv genetických polymorfizmů na jeho vznik, účastnil se i  řady molekulárně genetických 

studií se zaměřením na možnost vzniku personalizované léčby karcinomu. Aktuálně na pracovišti rozvíjí 

metody ultrasonografického sledování pacientů v pooperační období. Ve  výzkumu pokračuje  společně 

s Fakultou elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích na analýze ultrasonografických 

nálezů s použitím umělé inteligence (publikováno v Annals of Thoracic Surgery). Ve spolupráci 

s odborníky Biomedicíny se účastnil tvorby a zavedení do klinického užití titnového implantátu sterna  

vyrobeného na míru na 3D tiskárně Tento čin byl oceněný  jako TOP inovace ve zdravotnictví 

(publikováno ve World Journal od Surgical Oncology). 

 Znám doc. Dziana celou řadu let, oceňuji jeho odborný růst, práci v problematice hrudní chirurgie. 

Z celé přiložené dokumentace i vlastní zkušenosti a spolupráce s ním  ho mohu doporučit k zahájení 

inauguračního řízení a po jeho projednání mu doporučuji udělit titul profesora chirurgie.  

 

V Praze 9.11.2022 

 

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.,  

zástupce přednosty III. chirurgické kliniky 1. LF UK, FN Motol Praha 
 


