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Předkládaná habilitační práce má v hlavní části formu souboru 12 komentovaných 

časopiseckých publikací z období 2012-2021, které byly otištěny v zahraničních 

impaktovaných časopisech s různou výší impaktu. MUDr. Varga je hlavním autorem u 6 prací 

u dalších 6 je spoluautorem. Soubor publikací je doplněn o uvozující text o délce 40 stran, 

přehledně rozdělený do kapitol Úvod a Přehled literatury se zaměřením na vybrané aspekty 

hereditárních poruch sluchu. Práce shrnuje problematiku, které se autor věnoval na Klinice 

ORL a chirurgie hlavy a krku  LFUK v Bratislavě.  

 

Práce se věnuje problematice poruch sluchu z pohledu možné genetické vrozené vady. 

Studium možné genetické vady jako příčina  poruchy sluchu různého rozsahu (od lehké 

sluchové vady až po hluchotu) může objasnit důvody vzniku poruchy  a také  přispět 

k vhodnému typu rehabilitace  a tím pomoci nemocnému v možnosti nezbytné a nezastupitelné 

komunikace. 

 

 Autor využívá vědecké postupy při rozpracování výzkumných metod a sledování zadaných 

kritérií. 

Kapitola Přehled literatury, která se zaměřuje na vybrané aspekty sledované současné 

problematiky, shrnuje a demonstruje znalosti a dosažené výsledky při výzkumu sledování  

epidemiologie a etiopatogenezy vrozených poruch sluchu.  

Cíle práce jsou definovány jako shrnutí poznatků o zkoumaných příčinách syndromových i 

nesyndromových případech poruchy sluchu a  zjistit funkční výsledky implantovaných osob 

v souboru implantačního centra v Bratislavě.  

Kapitola závěry a další směřování výzkumu naznačuje možné směry a úkoly při sledování 

problematiky syndromových i nesyndromových příčin poruchy sluchu a možnosti rehabilitace. 

Závěr: Oponovaná habilitační práce MUDr. a RNDr. Lukáše Vargy PhD. „Hereditárne  

poruchy sluchu na Slovensku: genotypy, fenotypy, vplyv na rehabilitáciu“ shrnuje výsledky 

velmi kvalitního výzkumu, jehož výstupem je  množství impaktovaných publikací, které 

obohacují řadou nových poznatků nejenom naši, ale i světovou literaturu. Jedná se hlavně  o 



originální  články v impaktovaných časopisech, kde je MUDr. Varga  hlavním autorem, nebo 

spoluautorem. 

Velmi oceňuji precizní vědecký přístup při řešení a prezentaci dosažených výsledků. 

Pozitivně hodnotím, že autor spolupracuje s mnoha renovovanými pracovišti, jejichž členové 

jsou i spoluautory publikací shrnutých v habilitační práci. Práce je velmi přehledně  

zpracována s dokonalým členěním.  

Na základě podrobného prostudování předložené habilitační práce spis zcela odpovídá 

nárokům kladeným na habilitační práci a doporučuji  práci k přijetí pro obhajobu a udělení 

titulu docent ve smyslu znění příslušného zákona o udělování vědeckopedagogických hodností. 
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