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Písemný oponentský posudek na odborný materiál ke jmenování  
doc. MUDr. Stanislava Šutovského, PhD,  

docenta na Neurologické klinice LF UK a UNB v Bratislavě za profesora v oboru habilitačního 
a inauguračního konání neurologie 

Doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD patří mezi nejuznávanější neurology v oblasti 
kognitivních poruch a demencí na Slovensku a má významný mezinárodní ohlas a navázané 
mezinárodní spolupráce. Jeho dlouhodobým odborným zájmem jsou genetické a 
farmakologické aspekty neurodegenerativních onemocnění. V těchto oblastech působil 
na zahraničních stážích a publikoval prioritní výsledky. Věnuje se nejen špičkové vědě, ale 
významným způsobem se zasloužil o zlepšení diagnostiky a léčby na Slovensku pomocí 
osvětové kampaně. Byl úspěšným hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem několika grantů 
zaměřených na molekulární mechanismy, kognitivně-komunikační poruchy, epidemiologické 
a genetické aspekty Alzheimerovy nemoci na Slovensku. To ukazuje na jeho rozsáhlý vědecký 
záběr. 

Je autorem mnoha odborných článků v časopisech s impakt faktorem s množstvím citací, a tak 
překračuje formální kritéria pro profesora na Slovensku. Pravidelně vystupuje na národních i 
mezinárodních kongresech s detailními přehledovými i originálními sděleními. Jeho poznatky 
jsou vždy logicky vystavěny zajímavým způsobem. 

Pedagogická činnost doc. Šutovského je rovněž bohatá. Kromě pregraduální výuky neurologie 
se systematicky věnuje svým postgraduálním studentům, kteří pod jeho vedením dosahují 
zajímavých poznatků. Kromě vědecké a pedagogické angažovanosti ho vnímám jako skvělého 
neurologa, který vyřeší záhady složitých pacientů. 

Doc. MUDr. Stanislava Šutovského, PhD znám mnoho let z našich četných společných česko-
slovenských, mezinárodních nebo kognitivních konferencí. Vždy se se ním rád setkávám, 
protože má jasné a neotřelé názory. Je aktivní v mnoha ohledech a obdivuji jeho široký zájem. 

Vzhledem ke komplexnosti osobnosti je Doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD jednoznačně 
vhodným kandidátem na jmenování profesorem Univerzity Komenského v Bratislavě. 
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