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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie RNDr. Tatiany Matákovej, PhD. z Ústavu lekárskej biochémie 

JLF UK v Martine v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

pracovala v zložení: 

Predseda:  

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., vedúci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK, Martin    

 

Členovia:  

prof. Ing. Juraj Guzy, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ, Košice 

doc. Ing. Albert Breier, DrSc., riaditeľ Ústavu biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 

Bratislava 

 

Oponenti:  

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., prednosta Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra 

JLF UK a UNM, Martin 

prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prednostka Ústavu lekárskej a klinickej biochémie LF 

UPJŠ, Košice 

           Ing. Zdena Sulová, DrSc., riaditeľka Centra biovied SAV (Ústav molekulárnej fyziológie a 

 genetiky SAV), Bratislava 

 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine): 

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.  

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO  

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.  

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 21. júna 2017 za prítomnosti habilitačnej komisie 

a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. 

Prezencia členov habilitačnej komisie je overená podpismi na prezenčnej listine a 

posudzovateľov habilitačnej prednášky na príslušnom doklade o hodnotení habilitačnej prednášky. 
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Posudzovatelia habilitačnej prednášky RNDr. Tatiany Matákovej, PhD., vypracovali 

hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 22. júna 2017 za prítomnosti členov habilitačnej 

komisie, oponentov, ďalších členov VR JLF UK a ostatných účastníkov. Prezencia členov 

habilitačnej komisie a oponentov je overená podpismi na prezenčnej listine. Obhajoba prebiehala 

podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a Zásad Univerzity Komenského k uvedenej Vyhláške. 

 Predseda habilitačnej komisie uviedol, že boli splnené všetky požiadavky pre začatie 

obhajoby, oboznámil prítomných so životopisom a vedecko-pedagogickou charakteristikou                

RNDr. Tatiany Matákovej, PhD. a prečítal Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 4. mája 2017 so 

záverom, že uchádzačka splnila kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu docentky na JLF 

UK v Martine. Predsedajúci prečítal hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení 

členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine. 

 Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť oznámila tému habilitačnej práce a vyzvala 

uchádzačku, aby oboznámila prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej 

práce. Po prezentácii habilitačnej práce RNDr. Tatiany Matákovej, PhD., prečítali oponentské 

posudky oponenti habilitačnej práce. Uchádzačka odpovedala na všetky pripomienky a otázky. 

Dekan a predseda VR JLF UK ukončil verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti 

predkladateľky: 

RNDr. Tatiana Matáková, PhD. pôsobí na JLF UK od roku 1997 nepretržite doteraz. 

V rokoch 1997 do apríla 2001 pracovala na Ústave farmakológie a od apríla 2001 doteraz pôsobí vo 

funkcii odbornej asistentky na Ústave lekárskej biochémie JLF UK v Martine. V rokoch 2005-2009 

absolvovala doktorandské štúdium externej formy na Ústave lekárskej biochémie JLF UK. Jej 

pedagogická činnosť spočíva v príprave a vedení seminárov a praktických cvičení z predmetov: 

„Lekárska chémia I a II“ pre študentov 1. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo; 

„Lekárska biochémia I a II“ pre študentov 2. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo; 

„Lekárska biochémia pre zubné lekárstvo I“, pre študentov 1. ročníka študijného programu Zubné 

lekárstvo a „Lekárska biochémia pre zubné lekárstvo II“, pre študentov 2. ročníka študijného 

programu Zubné lekárstvo. Okrem toho je zodpovedná za výučbu predmetu „Biofyzika, biochémia 

a rádiologia I“ pre študentov 1. ročníka nelekárskych študijných programov Ošetrovateľstvo, 

Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia. Je školiteľkou diplomantov ako aj ŠVOČ. Ďalej sa 

podieľa na tvorbe študijnej literatúry a výučbových materiálov Ústavu lekárskej biochémie. 
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Celkovo preukázala 16-ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť v pregraduálnej medicínskej 

výučbe.  

Na pôde JLF UK v Martine získala v roku 2010 obhajobou záverečnej dizertačnej práce 

vedecko-akademickú hodnosť PhD. v študijnom programe Biochémia. V rámci grantovej činnosti 

uchádzačka participovala celkovo na riešení 11 grantových úlohách z toho na 5 projektoch 

grantových agentúr VEGA, APVV a MZ a 6 europrojektov operačného programu Výskum a vývoj. 

V súčasnosti je spoluriešiteľkou dvoch grantových úloh (1 projekt VEGA a 1 projekt APVV).                  

Dr. Matáková sa vo svojej vedecko-odbornej profilácii venovala testovaniu chemosenzitivity 

nádorových buniek na chemoterapeutiká. V súčasnosti sa venuje problematike výskumu v oblasti 

translačnej medicíny so zameraním na identifikáciu biomarkerov vnímavosti a prognostických 

biomarkerov komplexných ochorení (nádorové ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia). Od 

februára 2016 je vedúcou Oddelenia molekulovo-biologických analýz, divízie Molekulová 

medicína, Martinského centra pre biomedicínu JLF UK v Martine. Ako vedúca oddelenia 

koordinuje prácu troch laboratórií.  

Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentovala vo forme publikácii, 

prednášok a posterov na domácich a zahraničných konferenciách. 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií publikačných 

výstupov je RNDr. Tatiana Matáková, PhD., autorkou vysokoškolských elektronických skrípt 

„Vybrané kapitoly z patobiochémie a klinickej biochémie v onkológii“, spoluautorkou 

vysokoškolských skrípt “Praktické cvičenia z lekárskej chémie a lekárskej biochémie“ 

a spoluautorkou dvoch vedeckých monografií z toho jednej vydanej v zahraničnom vydavateľstve. 

Ďalej je autorkou a spoluautorkou celkovo 81 publikácií, z toho 61 je pôvodných vedeckých prác 

publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch, 

pričom v 11 z vyššie uvedených vedeckých publikácií je prvou alebo korešpondujúcou autorkou, v 

3 z nich je 1. autorkou a v jednej práci je korešpondujúcou autorkou (práce v časopisoch s IF˃0,91). 

Celkový počet citačných ohlasov na publikačné výstupy Dr. Matákovej je 345 z toho 265 je 

registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

 

RNDr. Tatiana Matáková, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docentky v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. Habilitačná 

komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého a odborného profilu uchádzačky a po zhodnotení 

habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

 

odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť 

RNDr. Tatiane Matákovej, PhD.,  
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vedecko-pedagogický titul 

d o c e n t k y 

v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. 

 

 

 

Habilitačná komisia: 

 

Predseda: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  podpísaný 

 

Členovia: prof. Ing. Juraj Guzy, CSc.   podpísaný 

 

doc. Ing. Albert Breier, DrSc.  podpísaný 

 

 

 

V Martine, 22. júna 2017 

 

 

 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 

Habilitačná práca prešla kontrolou originality.  

 

 


