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Oponentský posudek  

____________________________________________________________________________ 

Prof. MUDr. J. Štěna, DrSc, IFAANS, děkan a předseda Vědecké rady LF UK v Bratislavě, mne 
jmenoval oponentem odborného materiálu doc.MUDr. Petra Ihnáta, PhD  ke jmenovacímu 
profesorskému řízení. K tomu podávám následující oponentský posudek. 

 

Doc.MUDr.Peter Ihnát, PhD, MBA, Chirurgická klinika LF OU předložil Žádost o jmenování 
profesorem, zahájení jmenovacího řízení doporučil děkan LF Ostravské univerzity 8.7.2020. 

 

 

Žádost obsahuje  

- životopis  

- kopie promočního diplomu – 

- diplom o absolvování doktorandského studijního programu  

- dekret o udělení vědecko-pedagogického titulu docent v oboru chirurgie  

- diplom o specializaci v oboru chirurgie prvního stupně 

- diplom o specializaci – získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru chirurgie 

- certifikát o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru koloproktologie 

- certifikát o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru onkochirurgie 

- certifikát o získání titulu MBA (Degree of Master of Business Administration, Liverpool John Moores  
  University) 
 

Dále přílohy obsahují  

- podrobný popis pedagogické činnosti doc. Ihnáta s uvedením rozsahu a specifikací výuky 
v magisterském a doktorském studijním programu, bakalářském programu   

- potvrzení, že je garantem předmětu,  
- vedení a oponování závěrečných prací (3) a školitelství studentů postgraduálního 

doktorandského studia ve studijním programu „chirurgické obory“ (4x), ¨ 
- vedení kurzu pro studenty LF OU. 

Další přílohou jsou  

- učební texty a pomůcky (2x první autor, 1x spoluautor)  



- přehled grantů LF OU – v letech 2013 - 2018 3x hlavní řešitel, 1x spoluřešitel, v letech 2019 – 
dosud  

- člen odborného týmu CZ.02.2.69/0.0/.0.18 – 056/0013365  Simulační centrum.  

 

Pracovní a studijní pobyty:  4 krátkodobé, 1 čtyřtýdenní 

 

Publikace: celkový počet publikací: 37, z toho zahraničních 15 
 

Vysokoškolské učebnice: 1 skripta, učební texty 2 

 

Přednášky, postery a publikovaná abstrakta neuvádím s ohledem na bohatou publikační činnost.                        

 

 

H-index   9 

WOS       celkový počet citací: 313,  průměrný počet citací na jednu publikaci: 8.46 

IF            46, 0321 
 
 

Aktuálně je v redakci vydavatelství GRADA Praha v přípravě před vydáním monografie Karcinom rekta 
– od diagnózy po multidisciplinární péči 

 

Ocenění – Jedličkova cena ČCHS ČLS JEP 2016, 2018, Publikační cena Purkyňova nadačního fondu 

 

Členství v odborných společnostech a redakčních radách:   3 v ČR, 1 zahraniční, člen redakční rady 
Rozhledy v chirurgii. 

Člen Akreditační komise MZd ČR pro nástavbový obor Koloproktologie. 

 

Shrnutí 

Docent Peter Ihnát je chirurgické společnosti znám jako zasvěcený odborník a lektor, dokonale 
orientovaný v celém spektru problematiky. Největší odborný zájem věnoval koloproktologii, jejíž 
odborná společnost jeho přínos ocenila cenou, shodně, jako Česká chirurgická společnost ČLS JEP, 
ostatně je členem redakce jejího časopisu. Je významně pedagogicky a publikačně aktivní, jeho práce 
jsou výtečně po všech stránkách připravené a tematicky aktuální. 

Závěr pro jednání Vědecké rady a jednání ke jmenovacímu řízení 



Předložené dokládá autorovy vynikající znalosti v oboru, organizační schopnosti, tvůrčí invenci, 
kvalitu vědecké práce, vyjádřenou nejen užívanými parametry hodnocení vědecké práce, ale také 
řadou ocenění. Všechny předložené materiály víc než splňují obsahové i formální náležitosti ke 
jmenování profesorem.  

 

                                                               

Po úspěšném řízení před Vědeckou radou Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě         

 

                                                                        D o p o r u č u j i 

                        j m e n o v a t   doc.MUDr.Petera Ihnáta, PhD. MBA   p r o f e s o r e m. 

 

 

V Praze, 11.března 2021                                                prof.MUDr.  Jiří H o c h , CSc., FCMS          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan, 

Prof. MUDr. Juraj Štěno, DrSc IFAANS, 

děkan 

 

 

 



 

 

 

 

Spectabilis, vážený pane profesore, 

        vážená paní doktorko, 

 

zasílám oponentský posudek ke jmenovacímu řízení doc. Petera Ihnáta. PhD, MBA. 

Doufám, že vyhoví Vašim požadavkům, naopak bude-li třeba, dejte prosím vědět, obratem vyhovím. 

Jak najdete, ještě chybí IF, zatím  

Z Prahy do Bratislavy  srdečně zdraví 

 

           

 

 

                                                                                             Prof. MUDr.Jiří Hoch, CSc., FCMA 

 

V Praze, 11.3.2021 

 


