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Lékařská fakulta  

Univerzity Komenského v Bratislavě 

k rukám děkana prof. MUDr. Juraje Šteňo, DrSc. 

Špitálská 24, 813 72 Bratislava 1 

       V Praze dne 28. 6. 2020 

 

Oponentský posudek odborného materiálu - doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., ke 

jmenování za profesora v oboru röntgenologie a radiologie 

 

Na základě jmenování ze dne 20. 4. 2020 za oponenta odborného materiálu doc. MUDr. Viery 

Lehotskej, PhD., docentky a přednostky II. Radiologické kliniky LF UK a OÚSA v Bratislavě, ke jmenování 

za profesora v oboru habilitačního a inauguračního řízení v oboru röntgenologia a radiologia, podávám 

tento posudek: 

 

Kvalifikační předpoklady a odborná činnost 

V této oblasti jmenovaná splňuje všechny požadavky. Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity 

Komenského v Bratislavě v roce 1990 a získala titul MUDr. Doktorandské studium na LF UK s titulem 

PhD. dokončila v roce 1999, a to v oboru onkologie. Tématem její disertační práce bylo využití 

transvaginální dopplerovské sonografie v diagnostice onkologických onemocnění vnitřního ženského 

genitálu. V roce 2006 byla jmenována docentkou v oboru veřejné zdravotnictví a v roce 2013 v oboru 

röntgenologie a radiologie.  Název její habilitační práce byl 3T MR-mamografie – multiparametrický 

přístup v diagnostickém zobrazování prsníkových lézií. 

Získala nejvyšší specializaci v oboru radiodiagnostika, 1993 1. st. a 1997 2. st. Navíc má specializaci 

v Managementu a financování ve zdravotnictví, což úspěšně uplatňuje při řízení kliniky. 

Od promoce v roce 1990 dosud je zaměstnána na Lékařské fakultě UK v Bratislavě, jako asistentka, 

odborná asistentka a posléze docentka. Pracovala nejprve 2 roky na Radiodiagnostickém oddělení 

Onkologického ústavu sv. Alžběty v Bratislavě, posléze v Národním onkologickém ústavu Klenová 1, od 

roku 1997 dosud pak opět na Onkologickém ústavu sv. Alžběty v Bratislavě. Od roku 2006 je 

přednostkou II. Radiologické kliniky LF UK a OÚSA v Bratislavě. 
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Pedagogická činnost 

Jak již bylo řečeno, doc. Lehotská vykonává pedagogickou činnost na LF UK v Bratislavě bez přerušení 

již od promoce v roce 1990, a to v celé své šíři. Po celou dobu vede stáže, semináře, přednáší a zkouší 

ve slovenském a anglickém jazyce v radiologii.  

Kromě toho se od roku 2013 věnuje také předmětu zubní radiologie (semináře, stáže, přednášky, 

zkoušky). Je členkou specializační zkušební komise a komise pro doktorandské studium LF UK v oboru 

radiologie a garantkou pro certifikovanou pracovní činnost Mamodiagnostika v radiologii (od roku 

2015). Je velmi aktivní v doktorandském studiu, pět jejich doktorandů dokončilo studium, školí pak 

dalších šest (z nichž 3 jsou po disertační zkoušce). 

Je autorkou či spoluautorkou šesti vysokoškolských skript, první autorkou vysokoškolské učebnice 

Radiologie pro stomatology, realizovala výukový a vzdělávací program v rámci e-learningu, který se 

využívá pro výuku studentů LF UK.  

Jmenovaná vedla či oponovala velké množství závěrečných a diplomových prací studentů LF UK 

v anglickém i slovenském jazyce. Zabezpečovala řadu exkurzí a odborných stáží studentů v rámci 

mezinárodních programů (ERASMUS, IFMSA).  

Za zmínku také stojí její členství v Edukační komisi Evropské radiologické společnosti, která mimo jiné 

dává doporučení, koordinuje a sjednocuje vzdělávání v radiologii na evropských univerzitách.  

 

Publikační a vědecká činnost 

Paní docentka má podle mého názoru dostatečný počet vědeckých i přehledových publikací 

v zahraničních i tuzemských časopisech, a to jako první autorka i spoluautorka. Ve statistice publikací 

měla ke dni podání celkem 168 záznamů a 119 citací. Publikovala například v časopisu Journal of 

Magnetic Resonance Imaging, který patří v oboru radiologie a zobrazovací metody mezi nejprestižnější.  

Řešila vědecko-výzkumné projekty zaměřených na včasnou detekci rakoviny prostaty (APVV), postupy 

při lékařském ozáření při jednotlivých rentgenových zobrazovacích metodách a při mamografii. 

Výzkumná práce na poli mamografie sloužila jako podklad pro zahájení celoplošného mamografického 

screeningu na Slovensku. 
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Přednesla velké množství vědeckých příspěvků na onkologických a zejména radiologických 

konferencích na Slovensku i v zahraničí. Osobně ji znám jako brilantní přednášející nejenom v rodném, 

ale také anglickém jazyce. 

 

Souhrn a závěr 

Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská PhD. patří mezi vůdčí osobnosti slovenské radiologie. Je uznávána 

jako lékař, pedagog a vědec, je současnou prezidentkou Slovenské radiologické společnosti, která 

sdružuje většinu lékařů v tomto oboru na Slovensku. Osvědčuje se také jako dlouholetá přednostka II. 

Radiologické kliniky LF UK a OÚSA v Bratislavě, kde vychovala velké množství lékařů - radiologů, 

úspěšně působících na Slovensku i v zahraničí (včetně České republiky). Podle mého názoru jmenovaná 

splňuje všechny podmínky pro úspěšné jmenování.   

Na základě zhodnocení inauguračního spisu jednoznačně doporučuji jmenování doc. et. doc. Viery 

Lehotskej PhD. za profesorku v oboru v oboru röntgenologia a radiologia. 

 

    prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 

Tel.: +420 602131054 

 

  


