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VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE

OPPONENS: Prof. Dr. Czigner Jenő egyetemitanár, emeritus professzor, az MTA doktora

Az értekezés címe:

Lézertechnológiai és ionomer cement alkalmazása a középfülsebészetben: klinikai es

experimentáiis vizsgálatok

Az értekezés szerzője:

Prof. Dr. Gerlinger lmre, egyetemitanár,

PTE KK, Fül,-orr,gégészeti és Fej,-nyaksebészeti Klinika, Pecs

a

Köszönöm Czigner Jenő professzor úrnak, hogy elvóllalto disszertócióm opponólósót. Alapos,

minden részletre kiterjedő mególlapítósait, észrevételeit a jövőben hasznosítani fogom. Köztudott
professzor úrról, llogy valaha a Pécsi Klinikón kezdte pályafutósát és munkássógónak Pécsett

hagyott lenyomatai okón közvetett módon ugyaL de talón az Ő tanítvónyónak is tekinthetem

magam, annak ellenére, hogy 72 éwel azutón kerültem a klinikóra, hogy Ó az elhagyta.

e

K: Megjegyzésem a doktori munka ezen saját köz|emény-lista adataihoz, hogy Szerzőnek az utolsó

10 év (2004-2aI4} tudományos, teljes, lektorált folyóiratcikkeinek száma száz körü|i, anrelyek közül

a doktori rnunká|ran 53 közleményt suerepeltet, érdekes, hogy a további kb. 44%-át nem.

V: Valóban, az óltalam publikólt közlemények szóma több, mint amit o disszertációhoz szorosan

kopcsolódó és ahhoz szorosan nem kapcsolódó publikóciók listójóban leltüntettem. A,

disszertőcióban arra törekedtem, hogy csak az impokt faktoros munkóimat említsem, így a magyar

nyelvű nem impakt faktoros és az ismeretterjesztő jellegű közleményeket - melyeknek a doktori

munkőhoz nincs közük - nem tüntettem fel,

a

K: Az Értekezésben az irodalrni hivatkozások száma 1"56, abc-sorrendbe szedve, de sorszámozás

nólkül. A szövegközti citálásokban rniért csak az első szerző neve szerepel? Ugyanis így nenn tűnik

szembe, hogy a közlemény egy- vagy több szerző5, igaz, hogy az évszám jelent bizonyos segítséget.

V: Az MTA részéről a farmai szempontokat minden részletre vonatkozón meghatórazó irónyelvvel

nem talólkoztam. A formai szempontok végleges kialakítósa előtt több MTA doktor kollágával is

konzultóltam. Az irodalmi hivatkozások az ABC sorrend alapjón érzésem szerint az



]

lrodalomjegyzékben könnyen megtalólhatóak, a szövegben pedig az első szerző neve mellett
feltüntetett évszóm ugyancsak seqíti az olvasót az irodalmi hivatkozósok közötti eligazodósban,

e

K: A szövegben néhol betűhibák előfordulnak, de a szó, ill. szöveg megértést nem akadályozzák, így

nem figyelmet érdemlők.

zt: A betűhibókat sojnos a többszöri, óltalam gondosnak ítélt ellenőrzés sem tudta kivédeni. A
szükséges javítósokat a disszertóció újra nyomtatásót megelőzően el fogom végezni.

a

K: A dokumentációt - az adatok hitelességét is tükröző - jól követhető táblázatok, jó minőségű
színes rnűtóti fotók, ill. sémás ábrák és szép színes szövettani metszet fotók szolgálják.
Kifogásolható viszont, hogy azok számozása minden alfejezetben újra kezdődik, vagyis 10-].3,-szer

fordul elő 1. ábra, 1. táblázat stb.

V: Opponens ezen észrevételére ugyanazt a választ tudom adni, mint Nagy Zoltán Zsolt professzor
úrnak, aki ugyancsak feltette ezt a kérdést.

Az ábrák és táblázatok számozásán sokat töprengtem, ugyanis az MTA ebben a kérdésben nem ír
elő egyértelműen követendő formai szabályt. Kétségtelen, hogy követhettem volna a legtöbb ilvet:
jellegű disszertációban alkalmazott, úgymond a szokásoknak megfelelő folyamatos számozást.
Viszont úgy éreztem, hogy az egyes alfejezetek karakteresen különá]ló egységek, valamennyi
alfejezet a nemzetközi szakirodalomban mint különálló köz]emény is publikálásra került, s az ezen
publikációkban alkalmazott ábra és táblázat számozást megtartottam a disszertációban is.

--Pécs, 2015. április 25. ffir
Dr. Gerlinger lmre

egyetemitanár
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kérésére mellékelem a disszertációm opponensi véleményére adott


