
Oponentský posudek inauguračního spisu doc. MUDr. Františka 

Sabola, Ph.D., na jmenování univerzitním profesorem v oboru 

„Chirurgie“. 

 

Oponent: Prof. MUDr. Jan Černý, CSc., CKTCH Brno. 

 

   Inaugurační spis doc. MUDr. Františka Sabola, Ph.D., obsahuje 

podrobný souhrn všech jeho aktivit, které byly podmínkou k úspěšnému 

zahájení inauguračního řízení. Po prostudování všech předložených 

materiálů podávám následující hodnocení: 

 

Pedagogická činnost: 

   Pedagogické činnosti se věnuje doc. MUDr. František Sabol, Ph.D., od 

roku 2005, kdy na Oddělení srdcovej chirurgie VÚSCH a později Klinice 

srdcovej chirurgie UPJŠ a VÚSCH vedl praktická cvičení studentů v oboru 

všeobecné chirurgie a absolvoval vybrané přenášky v oborech srdeční, 

hrudní a cévní chirurgie, přičemž výuku vedl ve slovenském a anglickém 

jazyce. 

   Je spoluautorem vysokoškolské učebnice Chirurgia II: „Základy 

všeobecnej chirurgie pre štúdium ošetrovatělstva“, je autorem kapitoly 

„Cardiac surgery“ v učebnici Surgery for medical students z roku 2017. Je 

spoluautor skript a učebních textů „Basic principles of cardiac surgery“ 

z roku 2015 a  „Zásady transportu kriticky chorých a pacientov 

s oběhovou a ventilačnou podporou v záchranárskej praxi“ z roku 2015. 

 

Vědecko-výzkumná činnost: 

   Bohatou vědecko-výzkumnou činnost doc. MUDr. Františka Sabola, 

Ph.D., dokumentuje seznam jeho přednášek a publikací a jeho citační 



ohlasy. Je autorem 120 původních odborných publikací, z toho je 28 

v zahraničních impaktovaných časopisech, 27 publikací v ostatních 

zahraničních časopisech, 37 prací v ostatních domácích časopisech. 

Celkem 18 jeho vědeckých prací bylo publikováno v zahraničních 

časopisech registrovaných v databázích Web of Science anebo Scopus. 

   Je autorem 114 přednášek, přednesených na domácích a zahraničních 

konferencích. Je školitelem pro doktorské dizertační práce, aktuálně vede 

3 doktorandy. 

   Doc. MUDr. František Sabol, Ph.D., je hlavním odborníkem MZ SR pro 

kardiochirurgii a člen oborové komise pro obhajoby dizertačních prací ve 

studijním oboru Chirurgie. 

 

Léčebně preventivní činnost: 

   Doc. MUDr. František Sabol, Ph.D., je vysoce renomovaným odborníkem 

v oblasti kardiochirurgie. Ve vedoucích funkcích pracuje od roku 1997, kdy 

se stal zástupem primáře Kardiochirurgického oddělení ve FNsP Košice, 

v roce 2003 se stal vedoucím lékařem Kardiochirurgického oddělení 

VÚSCH a ředitelem VÚSCH Košice. V roce 2007 se stal primářem 

Kardiochirurgického oddělení VÚSCH Košice a od roku 2009 dosud je 

přednostou Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH Košice. Od roku 2012 dosud 

je předsedou představenstva a generální ředitel VÚSCH Košice. 

   Ve své odborné činnosti se zaměřil především na kardiochirurgickou 

léčbu onemocnění hrudní aorty. Výsledkem této jeho činnosti byly dvě 

monografie „Ochorenia aorty“ z roku 2015  a „Diseases of the aorta“, 

vydané v roce 2016 ve Frankfurtu n. Mohanem. 

   Doc. MUDr. František Sabol, Ph.D., se zabývá kardiochirurgií v celém 

jejím rozsahu a Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH Košice dosahuje pod 

jeho vedením vynikajících výsledků. 

 



Organizační činnost: 

   Organizační schopnosti doc. MUDr. Františka Sabola, Ph.D., jsou 

obdivuhodné, o čemž svědčí dlouhodobý a systematický rozvoj jeho 

pracoviště. Svoje spolupracovníky vede kromě léčebně-preventivní péče i 

k pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, o čemž svědčí vysoká 

přednášková a publikační aktivita Kardiochirurgické kliniky pod jeho 

vedením. 

 

Závěr: 

   Doc. MUDr. František Sabol, Ph.D., ve smyslu zákona MŠ SR č. 6/2005 

o postupu získávání vědeckých titulů docent a profesor splnil v plném 

rozsahu kvalifikační podmínky nezbytné pro udělení vědecko-pedagogické 

hodnosti profesor pro obor „Chirurgie“. 

   Na základě vyhodnocení inauguračního spisu a předloženého souboru 

jeho nejvýznamnějších publikací jsem dospěl k závěru, že doc. MUDr. 

František Sabol, Ph.D., je vynikajícím odborníkem v oboru kardiochirurgie, 

je uznávanou vědeckou osobností, výborný pedagog s výjimečnými 

organizačními schopnostmi. Proto doporučuji jeho jmenování univerzitním 

profesorem pro obor „Chirurgie“. 

 

V Brně, dne 13.7.2019 

                                       Prof. MUDr. Jan Černý, CSc. 


