
Oponentský posudok odborného materiálu  pre vymenúvacie konanie 

doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerovej, PhD.  

v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia 

Predložený materiál predstavuje starostlivo pripravené podklady podľa platných „Kritérií 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického  titulu profesor“.  

 

Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. získala titul MUDr. v odbore všeobecné lekárstvo na 

JLF UK v roku 1994. Na Ústave fyziológie JLF UK v Martine pracuje od roku 1995 doteraz. 

Titul PhD získala v odbore normálna a patologická fyziológia v roku 2001. V danom odbore 

bola aj habilitovaná v roku 2008.  Má 22 rokov praxe v odbore, v ktorom sa uskutočňuje 

inauguračné konanie. Z uvedených skutočností vyplýva, že uchádzačka má potrebné 

kvalifikačné predpoklady.  

 

Pedagogické kritériá spľňa nielen dĺžkou, ale aj rozsahom pedagogickej činnosti, a to najmä 

pregraduálnou výučbou  predmetu Fyziológia (v rámci prednášok, vedenia praktických 

cvičení a seminárov) v slovenskom aj anglickom jazyku. Za nadpriemerné považujem jej 

aktivity vo vedení diplomantov  (9 obhájených diplomových prác, 2 prebiehajúce) a študentov 

v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti - 3 diplomové práce, ktorých bola 

školiteľkou  získali Cenu rektora UK. 

 

Vedecká činnosť doc. Tonhajzerovej je zameraná najmä na štúdium autonómnej regulácie 

kardiovaskulárnej činnosti, vzájomných vzťahov kardiovaskulárneho a respiračného systému, 

a psychofyziologický výskum s presahom do klinickej praxe - detskej psychiatrie a  

obezitológie. Celkovo publikovala 99 publikácií in extenso, z toho 37 ako prvá alebo 

korešpondujúca autorka. Je autorkou alebo spoluautorkou 34 vedeckých prác s požadovaným 

IF pre odbor, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie za profesora (vyšší ako 0,91). 

Uchádzačka mala ku dňu podania žiadosti 400 citácií v zahraničných publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch ISI a Scopus. Je tiež spoluautorkou 2 zahraničných 

monografií a prvou autorkou štúdie publikácie charakteru vedeckej monografie v 

požadovanom rozsahu. Doc. Tonhajzerová  kritériá na publikačnú činnosť nielen spĺňa, ale aj 

prekračuje. Jej publikačné výstupy  a ohlasy svedčia o tom, že dokázala tvorivo nadviazať na 

úspechy svojich predchodcov a že svoje skúsenosti odovzdáva aj mladším kolegom.  Jej 

publikačnú činnosť ocenila aj Slovenská fyziologická spoločnosť SLS, Slovenská pediatrická 

spoločnosť a Literárny fond. 

 

Uchádzačka je zodpovednou riešiteľkou jedného grantu Vedeckej grantovej agentúry 

MŠVVŠ SR a bola alebo je spoluriešiteľkou ďalších 26 vedeckých a výskumných projektov, 

čo tiež svedčí o jej vedeckých schopnostiach.  

Doc. Tonhajzerová úspešne vyškolila v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia 

dvoch doktorandov a dvoch ďalších, ktorí sú po dizertačnej skúške, v súčasnosti školí. V 

akademickom roku 2015/2016 bola ocenená Cenou dekana za najlepšieho školiteľa 

doktorandského štúdia. 

Záverom konštatujem, že po dôkladnom oboznámení sa s odborným materiálom pre 

vymenúvacie konanie za profesora, ktorý predložila doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. a  



na základe ich hodnotenia podľa platných kritérií na získanie titulu „profesor“ Univerzity 

Komenského v Bratislave konštatujem, že doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. spĺňa a 

prekračuje požadované podmienky pre získanie titulu „profesor“ v danom odbore na 

Univerzite Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulte a preto odporúčam vymenovať doc. 

MUDr. Ingrid Tonhajzerovú, PhD.  

za profesorku v študijnom odbore 7.1.3 normálna a patologická fyziológia 

 

 

 

V Bratislave 9.5.2017                                               Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. 

                                                                                   Ústav patologickej fyziológie LFUK 

                                                                                   Bratislava 

 


