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                Doc.MUDr. Peter Stanko, PhD., pracuje na Lékařské fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě od 1.3.1987, nastoupil do funkce odborného asistenta na 
II.stomatologickou kliniku LF UK a FNsP Bratislava – od 1.1.2004 byl název kliniky změněn 
na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie. V roce 1993 obhájil uchazeč vědeckou 
hodnost kandidáta lékařských věd na téma práce „Maxilofaciální zranění u polytraumat“, 
v oboru 51-17-9 Stomatologie habilitoval v roce 1999 po obhajobě odborné práce 
„Osteosyntéza v maxilofaciální chirurgii“. 
                 Od roku 1991 zastával Doc.Dr. Stanko, PhD. funkci tajemníka kliniky a v letech  
1999-2006 zastával funkci přednosty kliniky pro pedagogickou činnost. Od 1.9.2006 pracuje 
na Klinice stomatologie a maxilofaciální chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. 
Alžběty,s.r.o. v Bratislavě, nejprve ve funkci docenta na Oddělení orální a maxilofaciální 
chirurgie, od 1.9.2011 pracuje ve funkci přednosty kliniky.  
                 Po celou dobu svého pracovního pobytu na lékařské fakultě, tedy od roku 1987 byl 
plně zapojen do pregraduální výuky magisterských studijních programů Stomatologie resp. 
Zubní a lékařství a Lékařství, pedagogicky působí při výchově studentů zahraničních, 
v anglické paralelce. Je předsedou Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku Oral and 
Maxillofacial Surgery a Orální a maxilofaciální chirurgie, je předsedou komise pro obhajoby 
diplomových prací. V druhém funkčním období (od 1.2.2007) je proděkanem LF UK pro 
zubní lékařství a sociální referát, je členem Vědecké rady LF UK a členem komisí děkana 
fakulty – pedagogické, stipendijní, ubytovací, disciplinární, ediční a pro přijímací pohovory.     
                Výjimečná je aktivita uchazeče v oblasti postgraduální výchovy – byl školitelem 6 
externích doktorandů (3 slovenských a 3 zahraničních), byl školitelem-specialistou u 2 
interních a 5 externích doktorandů, na tomto místě konstatuji, že všech 12 doktorandů úspěšně 
ukončilo studium po obhajobě disertační práce. V současné době školí 5 doktorandů – 1 
student v interním a 4 studenti v externím studiu. Uchazeč je aktivním členem oborové 
komise doktorandského studia ve studijním oboru 7.2.1 Zubní lékařství na LF UK Bratislava 
a LF UPJŠ v Košicích, je členem Společné oborové komise pro obhajoby disertačních prací 
ve vědním oboru 51-19-9 Otorhinolaryngologie, angažuje se i v rámci Slovenské komory 
zubních lékařů, v roce 2012 se stal členem výboru této komory pro vzdělávání. Je aktivní i 
v rámci mezinárodních vztahů, z titulu funkce prezidenta Slovesné společnosti oro-
maxilofaciální chirurgie působí v edukačních komisích Association of Oral and Maxillofacial 
Surgery a v European Union of Medical Specialists-the section of Oro-Maxillo-Facial Surgery 
and Stomatology. 
                     Vědecká a publikační aktivita uchazeče je na klinického pracovníka 
obdivuhodná a více než uspokojivá. Podrobný seznam všech publikovaných prací, učebních 
textů a skript je podrobně uveden v dokladech oponované Žádosti (uvedeno je 182 položek, 
str. 23), na tomto místě proto zmíním jenom nejvýznamnější aktivity. Uchazeč je autorem 1 
monografie, 1 vysokoškolské učebnice a 3 učebních textů a skript. V seznamu publikovaných 
prací se uvádí 16 impaktovaných prací (4 v zahraničních, 12 v domácích časopisech), dále 
publikoval 40 dalších prací v domácích recenzovaných časopisech atd., pokud jde o citace a 
registrované práce v databázích Web of Science resp. Scopus, odkazuji na podobný výčet 



publikační činnosti uvedený v žádosti uchazeče. Zde jenom uvádím výrazný přínos uchazeče 
na poli onemocnění slinných žláz, především nádorů slinných žláz. 
                 Doc.MUDr. Peter Stanko, PhD., se zasloužil o rozvoj onkochirurgie a stomatologie 
na mateřském pracovišti, Klinika oro-maxilofaciální chirurgie se pod jeho vedením stala  
významným národním, ale i mezinárodním vědeckým a vzdělávacím centrem a to jak 
v pregraduálním tak i postgraduálním vzdělávání. Uchazeč věnuje velké úsilí předávání 
zkušeností a vedení mladších kolegů, rozvoji týmové práce na klinice a mezioborové klinické 
spolupráce i na úrovni mezinárodní, provedl několik prioritních diagnostických a 
terapeutických postupů v maxilofaciální chirurgii, zasloužil se o rozvoj a standardizaci 
onkochirurgie ve Slovenské republice. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout i jeho osobní 
vlastnosti- je čestným člověkem, nesmírně skromnou osobou, v osobním jednání je vstřícný, 
kolegiální a přátelský. 
                Na základě všech výše uvedených skutečností a po zhodnocení pedagogické, 
vědecké a léčebně-preventivní práce dospěl oponent k závěru, že Doc.MUDr. Peter Stanko, 
PhD., je významnou a mezinárodně uznávanou vědeckou osobností. Výsledky jeho práce 
vědecké i pedagogické nepochybně plně odpovídají nárokům na udělení vědecko-
pedagogické hodnosti profesora. 
 
 
 
 
V Praze, dne 12. ledna 2014                                      Prof.MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.,FCMA 


