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Oponentský posudek 
ke jmenovacímu řízení profesorem 

doc. Dr. med. univ. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH, FIALM 
Ústav súdneho lekárstva LF UK v Bratislave 

pro obor patologická anatomie a soudní lékařství  

 

 
 Na základě svého jmenování ze dne 22.4.2020 za oponenta odborného materiálu doc. Dr. 

med. univ. MUDr. Jozefa Šidla, CSc., MPH, FIALM, ve smyslu Vyhlášky č. 6/2005 Z.z. MŠ 

SR o postupu získávání vědecko-pedagogických titulů docent a profesor, podávám tento 

posudek ke jmenovacímu řízení profesorem v oboru patologická anatomie a soudní lékařství. 

 Inaugurační spis, který mi byl předložen obsahuje kompletní charakteristiku uchazeče pro 

kvalifikační postup. To jsou na prvním místě základní osobní údaje o vzdělání pregraduální i 

postgraduální, průběh zaměstnání, pedagogické praxi, jeho odborném zaměření, přednáškové a 

publikační činnosti, vč. citačních ohlasů a vědecko-výzkumné činnosti.  

 

Kvalifikační předpoklady. 

Zde je naprosto nezbytné vyzdvihnout fakt, že pan docent absolvoval dvě vysoké školy 

lékařského zaměření, a obdržel tedy titul doktora medicíny jak z LF UK v Hradci Králové, tak 
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z Karl-Franzens Universität ve Hradci Štýrském. Je kandidátem lékařských věd a docentem pro 

obor patologie a soudní lékařství. Absolvoval atestační zkoušku z patologie I. st., patologie 

II. st., soudní lékařství, a má i specializaci v řízení veřejného zdravotnictví (Master of Public 

Health). K jeho vysokému a rozsáhlému vzdělání patří i studijní pobyty jak doma, tak 

v zahraničí (Maďarsko, Španělsko, Německo, Portugalsko a Česká republika).  

 

Vědecko - výzkumná a publikační činnost. 

Rozsáhlá vědecko výzkumná činnost je patrná ze seznamu publikací čítající dohromady 558, 

všechno pečlivě zdokumentované včetně podrobného seznamů, rozděleného podle důležitost i 

charakteru. Citační ohlas je uveden číslem 184, z čehož je 97 v citačních, registrovaných 

indexech. Stejně tak pečlivě je rozdělený seznam 477 přednášek, prezentovaných na vědeckých 

kongresech na domácí i zahraniční půdě. Zde je třeba zvláště vyzdvihnout, že z těchto 

přednášek bylo 75!!! vyzvaných. Participoval taktéž na několika úspěšně dokončených 

vědecko-výzkumných projektech.  Je členem redakčních rad celkem 7 odborných časopisů. O 

jeho věhlasu vysoce erudovaného odborníka s bohatou praxí a výtečnou pověstí až úctou jak 

v domácí, tak v zahraniční odborné komunitě svědčí i udělení čestného členství tří odborných 

lékařských společností a jeho vědecká a pedagogická činnost byla mnohokrát ohodnocena 

cenami a medailemi z nichž nejdůležitější bych vyzdvihnul bronzovou, stříbrnou a zlatou 

medaili Slovenské lékařské společnosti, a Stříbrnou medaili UK v Bratislavě. 

 

Pedagogická činnost. 

Již od ukončení studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové vede výuku studentů medicíny a 

okamžitě se aktivně zapojil i do přípravy studijních materiálů, a to nejenom ve formě učebních 

textů a přednášek, ale i názorných výukových pomůcek a sbírek. K jeho pedagogické praxi patří 
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i výuka na Filozofické fakultě UK, na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty 

v Bratislavě a Slovenské zdravotnické univerzitě. Do současnosti vede nejenom výuku 

pregraduální, ale působí i jako školitel postgraduálních studentů, neboť je garantem předmětu 

soudní lékařství na UK. K dnešnímu dni je to dohromady 24 roků pedagogické práce a to jak 

ve slovenském, tak v anglickém jazyce. O jeho skvělé pověsti jako učitele svědčí i 10 

doktorandů, z nichž 5 úspěšně ukončilo studium a 2 mají po úspěšné dizertační zkoušce. 

 

Závěr 

Z výše uvedeného tedy více než jasně vyplývá, že doc. Dr. med. univ. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., 

MPH, FIALM je špičkovým odborníkem s vysokým domácím i mezinárodním kreditem a 

proto, po prostudování inauguračního spisu, mohu s nejlepším svědomím jeho  jmenování za 

profesora v oboru patologická anatomie a soudní lékařství  

d o p o r u č i t . 

 
 
V Brně: 4.5.2020 
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