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Oponentský posudok 

 

na inauguračný spis doc. MUDr. Ingrid Hodorovej, PhD., z Ústavu anatómie UPJŠ LF 

v Košiciach v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

anatómia, histológia a embryológia. 

 

O vypracovanie posudku ma požiadal predseda VR UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., 

listom č. LEK001101/2022-101421 datovaným dňa 24. marca 2022. 

 

Posudok som vypracoval na základe objemného súboru materiálov s názvom „Inauguračný 

spis“, ktorý predložila horemenovaná doc. Hodorová. V podstate je spis ideovo rozdelený do 

dvoch hlavných častí: 

I. Pedagogická činnosť 

II. Vedecko-výskumná činnosť 

 

I. Pedagogická činnosť 

Táto časť predloženého spisu ponúka komplexný pohľad na vyše 22-ročné pedagogické 

pôsobenie doc. Hodorovej vo výučbe anatómie na všetkých úrovniach vysokoškolského 

vzdelávania a to tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Myslím si, že štádium 

inauguračného procesu nevyžaduje na tomto mieste podrobne vymenúvať široký záber 

pedagogických aktivít kandidátky. Avšak, rád by som zdôraznil, že z pedagogickej časti spisu 

som vycítil permanentnú snahu adeptky o zdravú konfrontáciu a zdokonaľovanie sa 

v pedagogických činnostiach. Svedčia o tom aj opakované zahraničné učiteľské mobility 

v rámci programu Erasmus, pozvané akademické mobility alebo odborné stáže. 

Na kvalitu práce učiteľa môže poukázať aj pohľad samotných študentov. Pokiaľ viem, sterilná 

rutina je doc. Hodorovej cudzia, snaží sa totiž študentov vhodne zaujať, vtiahnuť ich do svojho 

výkladu a pokladá ich v rámci možností za rovnocenných partnerov do odbornej diskusie. Aj 

tento fakt dokresľuje jej pedagogickú spôsobilosť. 
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II. Vedecko-výskumná činnosť 

MUDr. Hodorová začala pracovať na Ústave anatómie UPJŠ LF v r. 1998 na pozícii asistenta. 

Podobne ako pedagogická práca, tak aj vedecko-výskumná činnosť teda ráta viac ako 22 

rokov, pretože odvtedy začala postupne riešiť viaceré grantové úlohy, prednášať a tiež 

publikovať. 

V tejto súvislosti by som uviedol len niekoľko tradičných a výpovedných parametrov, ktoré 

dokresľujú vedecko-výskumné aktivity uchádzačky. 

Celkový počet pôvodných vedeckých prác je 69, v 23 článkoch je doc. Hodorová prvý / 

korešpondujúci autor. Z 20 výstupov kategórie A je v 14 prvý / korešpondujúci autor, pričom 

v 6 článkoch sa IF pohybuje od 5,003 až po 5,923. Ohlasy uvedené v citačných databázach 

WoS a SCOPUS dosahujú číslo 163. 

Hodnotu publikačných výstupov charakterizuje nielen výber a kvalita vedeckých časopisov, 

kde je práca publikovaná, ale aj prípadné ocenenia za uverejnené články. Doc. Hodorová bola 

ocenená 9x ako autor / spoluautor v rámci súťaže Najlepšia publikácia Slovenskej 

anatomickej spoločnosti v rokoch 2004-2020.  

Určite stojí za zmienku aj 14 grantov, v ktorých uchádzačka participovala na ich riešení alebo 

bola zodpovednou riešiteľkou. Ide o granty nielen z Ústavu anatómie, ale aj z iných pracovísk 

UPJŠ, čo podčiarkuje angažovanosť a zodpovedný prístup doc. Hodorovej ku aktivitám tohto 

druhu. 

Nesmiem opomenúť aj jej osobný vklad pri organizovaní a spoluorganizovaní rôznych 

pracovných workshopov, kongresov a tiež Košického morfologického dňa, ktorý sa koná 

každoročne v tradičnom jarnom termíne. 

Tabuľka „Prehľad plnenia kritérií na získavanie vedecko-pedagogického titulu profesor ...“ 

hovorí jasnou rečou, že vo všetkých štyroch hlavných okruhoch hodnotenia (pedagogická 

činnosť, publikačná činnosť, ohlasy na publikačnú činnosť a vedecká škola) uchádzačka 

väčšinu požadovaných kritérií ďaleko prekračuje. 

 

Suma summarum 

Z pohľadu oponenta inauguračného spisu doc. MUDr. Ingrid Hodorovej, PhD. môžem 

zodpovedne konštatovať, že sila inauguračných kritérií je nespochybniteľná. Predložené  
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materiály dokazujú, že ide o vyzretú osobnosť nielen na úrovni pedagogickej a vedecko-

výskumnej sféry, ale aj v ďalších činnostiach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou akademického 

pôsobenia na univerzitách. 

Keďže titul „profesor“ reprezentuje vedecko-pedagogickú kategóriu, pozornosť treba 

upriamiť aj na priaznivé reakcie študentov na pedagogické kvality, ktoré len dopĺňajú celkovú 

pracovnú mozaiku uchádzačky. 

 

 

 

 

Martin, 25. 04. 2022          prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. 
                   oponent 

                    


