Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine
Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Desanky Výbohovej, PhD., odbornej asistentky
Ústavu anatómie JLF UK v Martine v študijnom odbore 7.01.02 anatómia, histológia
a embryológia pracovala v zložení:
Predseda:
prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc., vedúci Ústavu histológie a embryológie JLF
UK, Martin
Členovia:
doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD., Katedra anatómie, histológie a embryológie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., prednostka Ústavu anatómie LF UPJŠ, Košice

Oponenti:
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. – Ústav anatómie LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. František Dorko, CSc. – vedúci Ústavu anatomie LF OU, Ostrava
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. – prednostka Ústavu anatómie LF UK, Bratislava
Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine):
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 11. októbra 2017 o 13:00 hod. 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. Desanky Výbohovej, PhD.
vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.
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Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce:
Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 12. októbra 2017 za prítomnosti členov
habilitačnej komisie, oponentov, 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 všetky požiadavky pre začatie obhajoby boli
splnené a zároveň oboznámil prítomných so životopisom a vedecko-pedagogickou
charakteristikou MUDr. Desanky Výbohovej, PhD. Prečítal tiež Stanovisko habilitačnej
komisie zo dňa 17. júla 2017 so záverom, že uchádzačka splnila všetky kritériá pre habilitačné
konanie o udelenie titulu docent na JLF UK v Martine. Predseda komisie oboznámil
prítomných s hodnotením habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali menovaní členovia
Vedeckej rady JLF UK v Martine.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť oznámila tému habilitačnej práce a
vyzvala uchádzačku, aby oboznámila členov Vedeckej rady a ďalších prítomných s obsahom
a hlavnými výsledkami svojho habilitačného spisu. Po prezentácii habilitačnej práce MUDr.
Desanky

Výbohovej,

PhD.

prečítali

svoje

posudky

oponenti

habilitačnej

práce.

Predkladateľka zodpovedala na všetky otázky a pripomienky. Dekan a predseda VR JLF UK
ukončil verejnú časť obhajoby habilitačnej práce.
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti
predkladateľky:
MUDr. Desanka Výbohová, PhD. pracuje v Ústave anatómie JLF UK v Martine od
roku 1999 vo funkcii asistenta a neskôr odborného asistenta nepretržite doteraz. V roku 2007
získala obhajobou záverečnej dizertačnej práce vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“
v odbore normálna anatómia, histológia a embryológia na pôde LF UK Bratislava.
Pedagogická činnosť MUDr. D. Výbohovej, PhD. je značne bohatá. V programe Všeobecné
lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku vedie praktické a pitevné cvičenia, prednáša
vybrané prednášky, pripravuje študijné preparáty a skúšobné testy v predmete Anatómia 1
a 2. V predmete Anatómia 3, okrem horeuvedeného, pripravuje záverečné skúšobné testy,
skúša praktickú časť skúšky a z poverenia dekana JLF UK aj ústnu záverečnú skúšku.
V programe Zubné lekárstvo vedie praktické a pitevné cvičenia, pripravuje skúšobné testy
a skúša praktickú ako aj ústnu časť záverečnej skúšky. Podieľa sa tiež na výučbe
nelekárskych študijných programov Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo a Pôrodná
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asistencia. Pre všetky horeuvedené programy poskytuje celoročné konzultácie, a to tak
v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Je školiteľkou diplomových prác (v slovenskom aj
anglickom jazyku), doteraz viedla 7 úspešne obhájených prác, momentálne je školiteľkou
3 prác. Každoročne sa spolupodieľala na výučbe predmetov Anatómia 1 a 2 v tzv. Twining
programe. Aktívne pristupuje k tvorbe študijnej literatúry a ďalších výučbových materiálov.
Z pohľadu grantovej činnosti MUDr. Desanka Výbohová, PhD. bola zodpovednou
riešiteľkou projektu VEGA MŠVVaŠ 1/0060/09 a spoluriešiteľkou ďalších 6 VEGA
projektov (1/1190/04, 1/3376/06, 1/4242/07, 1/0050/11, 1/0108/16, 1/0129/16). Výsledky
svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti prezentovala vo forme publikácií, prednášok
a posterov na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach ako aj v samotnej habilitačnej
práci.
Na základe predpisov Univerzity Komenského bol vypracovaný zoznam publikačnej
činnosti, ktorý dokumentuje, že uchádzačka je autorkou alebo spoluautorkou 64 pôvodných
vedeckých prác in extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch, pričom v 18 z vyššie
uvedených publikácií je prvou autorkou. V karentovaných časopisoch bolo publikovaných 19
prác, v 4 z nich je MUDr. Výbohová prvou autorkou, tiež je prvou autorkou jedných
vysokoškolských skrípt a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice a vedeckej monografie. Na
svoje publikačné výstupy preukázala celkove 192 citačných ohlasov, z toho je 117
registrovaných citačných indexoch ISI a SCOPUS.
K ucelenému pohľadu na osobnosť MUDr. Výbohovej je ešte potrebné zdôrazniť jej
ľudský a morálny profil, môžeme ju charakterizovať ako človeka čestného, priameho a veľmi
zodpovedného.
Podľa platných kritérií JLF UK v Martine MUDr. Desanka Výbohová, PhD. spĺňa
požadované kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu docent v študijnom odbore
anatómia, histológia a embryológia.
Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého, odborného a
morálneho profilu predkladateľky a po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce
odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť
MUDr. Desanke Výbohovej, PhD.,
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vedecko-pedagogický titul
docent
v študijnom odbore 7.01.02 anatómia, histológia a embryológia.

Habilitačná komisia:

Predseda:

prof. MUDr. Marian Adamkov,CSc.

podpísaný

Členovia:

doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.

podpísaná

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.

podpísaná

V Martine, 12. októbra 2017

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky
Habilitačná práca prešla kontrolou originality.
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