
Záznam habilitačnej komisie 
o zhodnotení návrhu na vymenovanie MUDr. Tomáša Baku, PhD. za docenta 

v odbore normálna a patologická fyziológia 
 
 
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 246/2019 Z. z.  o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor predseda 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., so súhlasom 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:  
Predseda: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC –  prednosta Ústavu patologickej  
                 fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava 
Členovia: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. – riaditeľka Centra experimentálnej            
                 medicíny Slovenskej akadémie vied Bratislava 

                           prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc. –  profesor v Ústave lekárskej fyziológie         
                           Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice. 

 
Dňa 17. februára 2022 o 10.00 h v online prítomnosti členov habilitačnej komisie 
a oponentov habilitačnej práce sa konala online formou verejná habilitačná prednáška 
MUDr. Tomáša Baku, PhD.,  na tému: „Non-dipping srdcovej frekvencie: zanedbaný 
kardiovaskulárny rizikový faktor a potenciálny cieľ terapie.“ 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LF UK: 
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., prof. MUDr. 
Milan Profant, CSc., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., prof. MUDr. Ladislav Turecký, 
CSc. 
Posudzovatelia prednášku hodnotili kladne po stránke obsahovej aj pedagogickej. 
 
Po habilitačnej prednáške sa konala obhajoba habilitačnej práce na tému: „Srdcová 
frekvencia a jej non-dipping pri hypertenzii: kardiovaskulárne rizikové faktory 
modifikovateľné ivabradínom“. MUDr. Tomáš Baka, PhD. predniesol tézy habilitačnej 
práce.                  
Oponenti habilitačnej práce:  

prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. – profesorka v Ústave patologickej fyziológie 
Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity Brno 
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., FIACS – vedecký pracovník v Ústave pre 
výskum srdca Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied Bratislava 
prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. – prednosta Ústavu farmakológie a klinickej 
farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. 
 
Oponenti vo svojich posudkoch konštatovali:  
 
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. – Tématicky je práce vysoce aktuální, neboť se 
zabývá problematikou patofyziologie tachykardie, vztahem zvýšené frekvence a 
kardiovaskulárního rizika u různých kardiovaskulárních patologií. Práce se dále zabývá 
problematikou non-dippingu tepové frekvence jako významného kardiovaskulárního 
rizikového faktoru a potenciálního terapeutického cíle. Práce má i jasný praktický výstup, 
kterým je zhodnocení potenciálu ivabradínu v terapii hypertenze při současném zvážení 
výše uvedených souvislostí. Práci lze tedy hodnotit jako vysoce aktuální a teoreticky i 
klinicky přínosnou.   

Předloženou habilitační práci MUDr. Tomáše Baky, PhD. považuji za kvalitní, 
dokládající vysokou vědeckou úroveň a skutečně hluboké znalosti a schopnosti 
habilitujícího pracovníka v oblasti výzkumu tepové frekvence a potenciálních 
terapeutických přístupů k jejímu ovlivnění. Práce také prokazuje, že autor je schopen 
prezentovat své dosažené badatelské výsledky jasně, přehledně a srozumitelně. 
Z přiložených materiálů habilitujícího pracovníka také vyplývá, že je autorem mnoha 
vědeckých prací publikovaných v renomovaných zahraničních časopisech s vysokým 



rankingem, které vyvolaly vysoký citační ohlas. K práci nemám zásadní připomínky a 
doporučuju ji jednoznačně k obhajobě. 

Na základě těchto a výše uvedených skutečností doporučuji, aby po splnění všech 
potřebných náležitostí a po úspěšné obhajobě předložené habilitační práce MUDr. 
Tomáši Bakovi, PhD udělen titul „docent“ v odboru normální a patologická fyziologie.     
 
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., FIACS – Ako z prezentovaných výsledkov 
habilitačnej práce vyplýva, výsledky by mohli prispieť k objasneniu mechanizmov 
protekcie kardiovaskulárneho systému ivabradínom a k možnému využitiu jeho 
terapeutického potenciálu pri hypertenzii a protekcii cieľových orgánov vrátane srdca, 
ciev, mozgu a obličiek. Ivabradín by sa tak mohol stať potenciálnou terapeutickou 
modalitou v manažmente hypertenzie s vysokou frekvenciou srdca alebo jej non-
dippingom. Prakticky všetky poznatky uvedené v habilitačnej práci MUDr. Tomáša 
Baku, PhD., prešli už tvrdým procesom reviewerského konania pred prijatím práce a jej 
publikovaním v náročných časopisoch, nepovažujem za vhodné dávať otázky. 

Po podrobnom preštudovaní habilitačnej práce MUDr. Tomáša Baku, PhD., ako aj 
z preštudovania habilitačných materiálov môžem konštatovať, že menovaný spĺňa 
a v mnohých parametroch prekračuje kritériá na získanie titulu docent v odbore 
normálnej a patologickej fyziológie. Odporúčam VR LFUK, po potrebných formalitách, 
udeliť menovanému titul „docent“. 

 
prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. –  Habilitačná práca MUDr. Baku prináša nové, 
dosiaľ nepoznané zistenia v oblasti ovplyvnenia zvýšenej srdcovej frekvencie a jej non-
dippingu ivabradínom pri artériovej hypertenzii. Práca poukazuje na možnosť uplatnenia 
tohto liečiva pri redukcii hodnôt krvného tlaku a jeho využitia v prevencii orgánových 
komplikácií artériovej hypertenzie. Ivabradín sa javil ako bezpečný z hľadiska vplyvu na 
psychické funkcie. Využitie ivabradínu v terapii artériovej hypertenzie však ešte 
vyžaduje overenie jeho benefitu v randomizovaných klinických štúdiách. Výsledky práce 
otvárajú priestor pre ďalší výskum zameraný najmä na analýzu benefitu redukcie 
srdcovej frekvencie a úpravu non-dippingu pri artériovej hypertenzii a vplyv ivabradínu 
na reguláciu krvného tlaku. Hodnotu tohto výskumu dokumentujú početné publikácie 
autora v renomovaných vedeckých časopisoch. 

Predložená habilitačná práca spĺňa všetky požiadavky kladené na tento druh práce.  
Prezentuje ucelené vedecké dielo zamerané na klinicky veľmi aktuálny problém 
farmakologického ovplyvnenia zvýšenej srdcovej frekvencie a jej non-dippingu pri 
artériovej hypertenzii. Habilitačná práca ako aj rozsiahla publikačná činnosť autora 
dokumentujú vysokú úroveň prezentovaného výskumu. Didaktické spracovanie 
sprievodného komentára dokladuje pedagogické zručnosti autora. Z uvedených dôvodov 
odporúčam po úspešnej obhajobe pred Vedeckou Radou Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave udeliť MUDr. Tomášovi Bakovi, PhD. vedecko-pedagogický 
titul „docent“ v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia. 
 
V diskusii k habilitačnej prednáške a habilitačnej práci vystúpili:  prof. Ďuračková, prof. 
Valkovič, doc. Pecháňová, prof. Dobrovolna, prof. Švorc, prof. Slezák, prof. Šimko. 
 
Životopis 
MUDr. Tomáš Baka, PhD. sa narodil v r. 1989. V r. 2014 ukončil  Lekársku fakultu UK 
v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a začal pracovať ako denný doktorand na Ústave 
patologickej fyziológie LF UK. V r. 2018 absolvoval výskumný pobyt na Myocardial 
Biology Unit, Boston University School of Medicine, Boston, MA, USA. Následne v r. 
2018 ukončil doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému: „Protekcia 
hemodynamicky preťaženej cirkulácie blokátorom If kanálu - ivabradínom“.  Po získaní 
titulu PhD pracoval v Ústave patologickej fyziológie a na Kardiologickej klinike LF UK. 



V r. 2017 získal cenu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti za najlepšiu 
publikáciu roka. V r. 2021 mu bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa Slovenskou 
akadémiou vied.  
 
Prehľad pedagogickej činnosti: 
MUDr. Tomáš Baka, PhD. vyučuje od roku 2014 na LF UK v Bratislave patologickú 
fyziológiu slovenských aj zahraničných študentov, pričom vykonáva kontinuálnu 
a komplexnú pedagogickú činnosť. Od r. 2021 sa ako člen skúšajúcej komisie podieľa na 
ústnom hodnotení vedomostí študentov z predmetu Patologická fyziológia. S Dr. 
Repovou napísal a vydal vysokoškolský učebný text pre študentov medicíny a lekárov v 
špecializačnej príprave s názvom „Srdcová frekvencia a kardiovaskulárne riziko“. 
Podieľal sa aj na školení diplomantov a príprave študentov na ŠVOČ. 

 
Vedecko-odborná a publikačná činnosť: 
Vedeckou prioritou MUDr. Tomáša Baku, PhD. je patofyziológia kardiovaskulárnych 
ochorení, najmä hľadanie nových možností diagnostiky a liečby hypertenzie a zlyhania 
srdca, čo bolo základným cieľom aj jeho habilitačnej práce. 

Je autorom resp. spoluautorom 1 vysokoškolského učebného textu, 20 článkov v 
impaktovaných a CC časopisoch a má k súčasnému dátumu vyše 64 SCI citácií, Hirshov 
index 5. V minulosti bol zodpovedným riešiteľom 3 grantov pre doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov UK a je spoluriešiteľom niekoľkých VEGA grantov.  

 
Záver:  
Na základe predložených materiálov, posudkov oponentov, prezentovanej habilitačnej 
prednášky a obhajoby habilitačnej práce  komisia konštatuje, že MUDr. Tomáš Baka, 
PhD. je vedecký pracovník s medzinárodným ohlasom a s adekvátnym pedagogickým 
zázemím. Viaceré výsledky jeho prác majú bohatý citačný ohlas a významnú odozvu 
odbornej verejnosti. Jeho vedecké aktivity koreľujú  s komplexnou pregraduálnou 
pedagogickou prácou. Spĺňa a v niektorých bodoch presahuje kritériá na udelenie titulu 
docent. Habilitačná komisia jednomyseľne konštatuje, že MUDr. Tomáš Baka, PhD. spĺňa 
všetky kritériá pre dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent Univerzity 
Komenského, a preto ho odporúča habilitovať v odbore normálna a patologická 
fyziológia.  

 
 
 

 
                                         prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC                                                   
                                               predseda habilitačnej komisie 
 
 
 
doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.                prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc. 
      člen habilitačnej komisie                               člen habilitačnej komisie 
 
 
 
Bratislava 17. 2. 2022 

 


