Návrh habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore
verejné zdravotníctvo pre kandidáta MUDr. Otto Lang, Ph.D. na Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Zasadnutie komisie a prezentácia habilitačnej prednášky: dňa 1. októbra 2019
v priestoroch VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave, Námestie 1. Mája 1.
Habilitačná komisia v zložení:
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Juriš, CSc. (VŠZaSP sv. Alžbety)
Členovia komisie: prof. Daniel J. West, Ph.D., FACHE (The University of Scranton, USA)
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. (SZU, Banská Bystrica)
Oponenti:
doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD., mim. prof. (VŠZaSP sv. Alžbety)
prof. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. (Trnavská univerzita, Trnava)
doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent - MUDr. Ottovi Langovi,
Ph.D., v odbore verejné zdravotníctvo.
1. Logistika
Menovaný odovzdal habilitačnú prácu a celý spis ešte pred nadobudnutím účinnosti novely
zákona o vysokých školách tj. pred 1. 11. 2018 a pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky o
habilitáciách a inauguráciách platnej od l. 9. 2019, tj. Absolvoval:
• konanie pred habilitačnou komisiou
• obhajobu habilitačnej práce
• verejnú habilitačnú prednášku pred komisiou a vedeckou radou školy 30. 9. 2019
• komisia počas zasadnutia bola uznášania schopná, oponenti boli na priebehu konania
prítomní - kládli otázky, čítali posudky
2. Pedagogická činnosť
Menovaný od svojho pôsobenia v pedagogicke praxi prednášal všeobecné lekárstvo,
ošetrovateľstvo, rádiológiu, zobrazovacie metódy a ďalšie disciplíny z príbuzných odborov
verejného zdravotníctva. Za posledných 14 rokov vykonával pedagogickú činnosť kontinuálne
naposledy na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Vysokej škole sociálne zdravotní
v Prahe a na detašovanom pracovisku VŠ ZaSP Příbram a fakulte biomedicínskeho inžinýrství
ČVUT v Kladne. Menovaný spĺňa podmienku minimálne 3 ročného kontinuálneho
vyučovacieho procesu, vedie doktorandkov v odbore, je spoluautor 2 vysokoškolských učebníc
a skrípt.

3. Vedecko - výskumná činnosť, publikácie a citačný ohlas
Z oblasti diagnostiky a zobrazovacích metód, scintigrafických metód v tramatológii, nefrológii,
neurológii, endokrinológii a onkológii. Publikoval 103 prác, z toho 11 v časopisoch uvedených

v CC indexovaných , ktoré boli citované viac ako 500 krát, v databázach WOS. Vedecký profil
dopĺňa aj veľké množstvo zahraničných prednášok, ktoré boli pozvané..
4. Záver
Uchádzač naplnil požiadavky podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. v znení nespočetných noviel,
zákonov a uznesení US, najmä § 73-77, ako aj vyhláška č. 6/2005 Z.z. o graduáciách, podľa
kritérii:
• schválenych vedeckou radou VŠ, ako aj kritérii na www.akredkom.sk a www.minedu
.sk
• preukázal dostatočnú pedagogickú činnosť v odbore vrátane písomníctva študijnej
literatúry a školenia doktorandov
• presvedčil vysoko nadpriemernou publikačnou činnosťou v impactovaných časopisoch
• dokumentoval dostatočný až nadpriemerný citačný ohlas vrátane databáz WOS a
Scopus
• zaznamenal uznanie odbornej medicínskej obce v odboroch organizácie a manažmentu
verejného zdravotníctva doma a najmä v zahraničí
• obhájil habilitačnú prácu pred habilitačnou komisiou s kladným hodnotením oponentov
• predniesol verejnú habilitačnú prednášku podľa vyhlášky a zákona v stanovenom
rozsahu.

Preto odporúčame vedeckej rade aby rozhodla vo veci udelenia vedecko-pedagogického titulu
docent verejného zdravotníctva kladne.

prof. MVDr. Peter Juriš, PhD. - predseda komisie

V Bratislave 1. 10. 2019

