
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                                  NAŠE ZNAČKA                 VYŘIZUJE/LINKA                                   DATUM 

                                    V Praze, dne 25. 4. 2022 

Anatomický ústav 

Přednosta: Doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.. 

128 00  Praha 2, U Nemocnice 3 

Tel: 224 965 780  Fax / Záznam: 224 965 770 

E-mail: anat@lf1.cuni.cz 

 

Vědecká rada UPJŠ v Košicích 

řízení Doc. MUDr. Ingrid Hodorové, PhD.  

ke jmenování Profesorkou anatomie, histologie a 

embryologie 

ANATOMICKÝ ÚSTAV 

 

Uchazečka splňuje kvalifikační předpoklady pro jmenování univerzitní profesorkou. 

Studium lékařství ukončila v roce 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košicích s titulem MUDr. Vědeckou hodnost Philosophiae doctor (PhD) 

z anatomie, histologie a embryologie získala formou externího studia na Jesseniově 

lékářské fakultě Univerzity Komenského v Martině v roce 2008. Kromě toho se dále 

postgraduálně vzdělávala jak na Slovensku, tak v rámci zahraničních pobytů: 

 Školení rozvoje pedagogických kompetencí „Ako kvalitne učiť na vysokej škole“ 

organizované Centrom rozvoja doktorandov; 2011; Piešťany 

 Odborná stáž na Anatomickém ústavu 1.LF UK v Praze, kde se seznámila se všemi 

formami výuky a získala nové praktické znalosti v oblasti mnohotného 

imunohistochemického značení na úrovni jedné buňky, 2012; 1. LF UK Praha 

 Učitelská mobilita v rámci programu Erasmus; Bukhara/Tashkent State Medical 

Institute; 2017, 2019; Uzbekistan 

 



 

 

 Učitelská mobilita v rámci programu Erasmus; Sackler Faculty of Medicine, Tel 

Aviv University; 2018; Israel 

 Učitelská mobilita v rámci programu Erasmus; Vilnius University, Department of 

Anatomy, Histology and Anthropology; 2019; Litva 

 

Pedagogická činnost + učební texty 

Dva roky po promoci pracovala doc. Hodorová v Psychiatrické nemocnici v Prešově ve 

funkci sekundárního lékaře. Od roku 1998 do současnosti pracuje v Anatomickém ústavu 

Lékařské fakulty UPJŠ v Košicích, nejdříve jako asistentka, později jako odborná 

asistentka a od roku 2013 jako docentka. Od roku 2016 je přednostkou tohoto pracoviště. 

Její pedagogická praxe je tedy 24 let. Během této doby úspěšně prošla všemi fázemi 

výuky: praktická cvičení, pitevní cvičení, přednášky a zkoušení, a to jak ve slovenském, 

tak v anglickém jazyce. Pro tuto činnost získala 3 granty ministerstva školství Slovenské 

republiky. Doc. Hodorová je odborným garantem výuky anatomie na UPJŠ a to ve 

slovenském i anglickém jazyce.  

 

Vědecká a publikační činnost, vznik vědecké školy   

Doc. Hodorová je po celou dobu působení v UPJŠ vědecky aktivní. Publikační činnost 

doc. Hodorové překračuje požadované minimum a činí 69 vědeckých publikací, kde doc. 

Hodorová byla ve význačném procentu první nebo korespondující autorkou. Velmi 

zajímavé a klinicky významné jsou studie, kde doc. Hodorová studuje expresi vybraných 

molekul i zhoubných nádorů. Tyto výsledky mohou být využity pro zjemnění diagnózy 

či zpřesní prognózy dalšího vývoje onemocnění.  Byla školitelkou 15 diplomových prací 

a oponentkou 7 diplomových prací na lékařské fakultě. V současnosti je školitelkou 5 

studentů doktorského studia z nichž 1 student obhájil. O vědecké aktuálnosti 

problematiky studované doc. Hodorovou svědčí i limit vysoce překračující citační ohlas 

požadovaný vyhláškou, kde články doc. Hodorové byly citovány více než 160 x (WoS). 

Tato skutečnost svědčí o vysokém uznání práce doc. Hodorové mezinárodní vědeckou 

komunitou.  

 



 

 

 

 

 

Závěry 

Doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. splňuje kritéria pro získání vědeckopedagogické 

hodnosti profesora anatomie, histologie a embryologie stanovená vyhláškou MŠ SR č. 

6/2005 a rozhodnutí rektora č. 16/2017.  

 

 

V Praze                                                             prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 

                                                                                 

 

 

 

 


