
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., Klinika geriatrie a ošetrovateľstva  LF UPJŠ a VšOÚG 

sv. Lukáša v Košiciach , n.o., Strojárenská 13   

 

 

Dekanát UPJŠ LF,                                                       Košice, 1.10.  2022  

Trieda SNP, 040 11  

Košice  

 

Vec : Oponentský posudok   habilitačnej práce    

 

Téma práce :  Osobitosti diagnostiky a manažmentu dyslipidémii a jej aterosklerotických 

komplikácií  

Predkladateľ : MUDr.  Štefan  Tóth, PhD.,  MBA   

Odbor habilitačného konania: vnútorné choroby  

 

 

                                          Posudok 

 

 

Rozsah:  plne rozsahom odpovedá objemu nových poznatkov, pokrýva všetky  základné 

aspekty tejto  problematiky. Práca je doplnená  tabuľkami  a obrázkami, ktoré funkčne dopĺňajú 

text, zvyšujú názornosť a zlepšujú možnost pochopenia. Rozsah odpovedá  charakteru a 

významu  práce.  

 

Členenie  práce:  prehľadné, logické, umožňujúce  rýchlu  a dobrú orientáciu. Práca je napísaná 

na 184 stranách a je  komponovaná z 11 monotematických vedeckých prác publikovaných v 

zahraničných a domácich časopisoch.   Práca sa venuje epidemiologickej situácii z hľadiska 

manažmentu dyslipidémií, tiež diagnostike a rizikovej stratifikácií rozličných štádií 

aterosklerotického postihnutia, terapeutickým stratégiam, aj tým najnovším, v manažmente 

dyslipidémií. V závere sú spomenuté výstupy vlastných štúdií a tiež vízie a perspektívy 

výskumu v tejto oblasti.  

 

 

Aktuálnosť  zvolenej  témy:  aktuálne, veľmi významné  nielen pre oblasť kardiológie, ale aj 

diabetológie, endokrinológie  a internej medicíny. Dyslipidémie sú jedným z najvýznamnejších 



rizikových faktorov aterosklerózy a jej komplikácií. Komplikácie  aterosklerózy (akútny  

infarkt myokardu, cievne  mozgové  príhody, ischemická choroba dolných končatín) zaujímajú 

popredné miesto v príčinách  mortality a morbidity nielen u nás, ale prakticky ve všetkých 

vyspelých krajinách sveta. V súčasnosti  sa veľká pozornost venuje diagnostike  a liečbe  už aj 

subklinických foriem aterosklerózy.     

 

Literatúra: veľmi  dobre spracovaná, využité sú recentné publikácie. Zoznam literatúry 

obsahuje celkovo 111 citácií domácej a zahraničnej literatúry, ktoré sú uvedené  správne 

a jednotne.   Rozsah citácií  je primeraný  významu zvolenej témy. 

 

Formálna úprava a jazyk:  práca  je po stránke  jazykovej veľmi dobre spracovaná, štylistická 

úroveň velmi dobrá. 

 

Zásadné negatíva: nenašiel som v práci   

 

Pripomienky:   drobné pripomienky 

1. Drobné preklepy v texte   

 

Otázky:  

1. Myslíte si, že dosahovanie cieľových hodnôt  lipidových parametrov  u diabetikov je 

obtiažnejšie v porovnaní s nediabetikmi, ak áno, aká je podľa Vás príčina?   

2. V blízkej budúcnosti sa do klinickej  praxe aj na Slovensku dostane nové 

hypolipidemikum- inclisiran. Aké bude podľa vás jeho postavenie v manažmente 

dyslipidémií?  

3.  Ktoré farmaká na liečbu dyslipidémií, zatiaľ v  štádiu klinického testovania, majú 

podľa vás najväčší potenciál, že sa uplatnia aj v bežnej klinickej praxi a prečo?    

 

Záverečné hodnotenie: predložená  práca  MUDr. Štefana Tótha, PhD : „Osobitosti diagnostiky 

a manažmentu dyslipidémii a jej aterosklerotických komplikácií“  spĺňa kritériá  habilitačnej 

práce a požadavky na vymenovanie za docenta v odbore habilitačního konania vnútorné 

choroby.   

 

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.  

Prednosta kliniky   geriatrie a ošetrovateľstva  LF UPJŠ a VšOÚG, Košice 
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