
 

 

 

 

 

 

 

ÚSTAV HISTOLÓGIE A EMBRYOLÓGIE 

Prednostka: prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. 

Šrobárova 2, 040 01 Košice  

Tel.: +421 55 / 2343380  

e-mail: eva.mechirova@upjs.sk 

                                                                                           

 
 
 
 
 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

na vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu 

doc. MUDr. Ingrid Hodorovej, PhD. v súvislosti so začatím jej menovania 

za profesorku v  odbore habilitačného a inauguračného konania  

Anatómia, histológia a embryológia 

 

 

 

        V súvislosti so začatím inauguračného konania doc. MUDr. Ingrid Hodorovej, PhD. 

v odbore Anatómia, histológia a embryológia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, 

predkladám oponentský posudok na jej doterajšie vedecko-výskumné a pedagogické  aktivity, 

ktoré sú zhrnuté podrobne v inauguračnom spise. 

        Doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. v roku 1996 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium 

na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore Všeobecné lekárstvo. Ihneď po skončení 

štúdia v roku 1996 začala pracovať ako sekundárny lekár v Psychiatrickej nemocnici v Prešove, 

odkiaľ po 2 rokoch prestúpila na Ústav anatómie UPJŠ LF v Košiciach, kde pracuje, a ako 

prednostka od roku 2016 vedie ústav doteraz. Počas svojho pôsobenia na Ústave anatómie doc. 

Hodorová absolvovala externé doktorandské štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine v študijnom odbore Anatómia, histológia a embryológia a v roku 2008 obhájila 

dizertačnú prácu „Význam MDR proteínov a ich distribúcia v obličke“ a získala titul PhD. 

V roku 2013 obhájila  habilitačnú prácu s názvom „Význam imunohistochemického 

stanovovania proteínov zodpovedných za liekovú rezistenciu vo vybraných nádoroch človeka“ 

na UPJŠ LF tiež v študijnom odbore Anatómia, histológia a embryológie a bol jej udelený titul 

docenta. 

Vo vedeckovýskumnej práci sa doc. Hodorovej podarilo zodpovedať na množstvo otázok 

týkajúcich sa vzťahu medzi syntézou proteínov zodpovedných za mnohopočetnú liekovú 

rezistenciu a cytostatickou liečbou nádorových ochorení. Výsledky práce, získané pomocou 

precíznych imunohistochemických analýz, boli  publikované v renomovaných karentovaných 



domácich a zahraničných časopisoch (22), na ktoré bolo registrovaných 163 citácií v citačných 

indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. Ďalších 47 prác in extenso  bolo časopisecky 

uverejnených v publikáciách s ISBN. Som presvedčená, že výsledky si v blízkej 

budúcnosti nájdu uplatnenie v klinickej praxi pri určovaní prognózy a terapie niektorých 

nádorových ochorení ako aj všeobecne v klinicko-onkologickej praxi. 

Významnou vedecko-výskumnou aktivitou doc. Hodorovej je aj riešenie grantových projektov. 

Doteraz bola zodpovednou riešiteľkou, alebo spoluriešiteľkou 9 VEGA grantov, 1 APVV 

grantu a 3 KEGA grantov. Ako prvý autor získala 2-krát ocenenie Slovenskej anatomickej 

spoločnosti za najlepšiu pôvodnú vedeckú publikáciu s morfologickou tematikou (2008, 2. 

miesto; 2013, 3. miesto). 

        Okrem vedeckej práce je doc. Hodorová aktívna ako vysokoškolská učiteľka. Jej 

dlhoročná pedagogická činnosť v oblasti morfologických disciplín zahŕňa rôzne formy výučby 

v slovenskom a vďaka ovládaniu jazyka anglického, aj v anglickom jazyku. Za viac ako 22 

rokov prešla všetkými stupňami pedagogickej práce a veľmi aktívne sa zapájala do výučbového 

procesu počas praktických cvičení, seminárov a prednášok. Je autorkou a spoluautorkou 3 

vysokoškolských učebníc a 7 skrípt a vysokoškolských učebných textov. Bola školiteľkou 15 

obhájených diplomových prác, oponentkou 7 diplomových prác, je školiteľkou 4  doktorandov, 

z čoho jeden už úspešne obhájil dizertačnú prácu. V rokoch 2016 – 2021 bola 

spoluorganizátorkou 11 klinicko-anatomických workshopov určených pre ďalšie vzdelávanie 

lekárov - študentov III. stupňa štúdia a k ďalšiemu vzdelávaniu a vzájomnej spolupráci lekárov 

Ústavu anatómie a  klinických pracovísk lekárskej fakulty - Klinika ortopédie, anesteziológie, 

dermatovenerológie. 

Absolvovala odbornú stáž na Anatomickom ústave 1. LF UK v Prahe (2012), učiteľskú 

Erasmus mobilitu v Buchare (Uzbekistan, 2017), Tel Avive (Izrael, 2018), Vilniuse (Litva, 

2019), Taškente (Uzbekistan, 2019). 

Je garantkou predmetov, zodpovednou za náplň a kvalitu predmetov Anatómia 1, Anatómia 2, 

Anatómia 3, pre študentov všeobecného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku a členkou 

komisie pre štátnu skúšku v odbore chirurgia v študijnom  programe všeobecné lekárstvo v 

slovenskom aj anglickom jazyku. Vymenovala som iba časť pedagogickej práce kandidátky. 

Skutočná škála jej aktivít je podstatne širšia a spoločným znakom jej pedagogickej práce je 

zodpovedný prístup a vysoká odbornosť. A keďže doc. Hodorovú poznám už mnoho rokov aj 

osobne, dovolím si konštatovať, že je pre svojich študentov a spolupracovníkov osobnosťou nie 

len s vysokými profesionálnymi, ale aj ľudskými kvalitami. 



Záver: Vysokoškolský profesor by mal byť pre svojich študentov a spolupracovníkov autoritou 

a vzorom profesionálnych a ľudských kvalít. Konštatujem, že doc. MUDr. Ingrid Hodorová 

PhD. je takouto vyhranenou osobnosťou, autoritou a vysokoškolským pedagógom v oblasti 

lekárskych morfologických vied.  

Na základe celkového posúdenia vedecko-výskumnej a pedagogickej práce, jej akceptáciou vo 

vedeckej a odbornej komunite, ako aj akceptáciou v rovine osobnostnej a ľudskej konštatujem 

a som presvedčená, že doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. spĺňa všetky požadované parametre 

na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor. Verím, že v navrhovanej osobe získa 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach tvorivú vysokoškolskú profesorku. Preto odporúčam jej 

menovanie za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania Anatómia, 

histológia a embryológia. 

 

 

 

 

 

V Košiciach 28.4.2022                                              prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. 

 


