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Vědecká rada Jesseniovy lékařské fakulty v Martině na svém zasedání 8. prosince 2016 

projednala zápis z jednání Aprobační komise (30.11.2016), který konstatuje, že paní 

docentka Péčová splňuje všechny požadavky pro jmenovací řízení na JLF UK v Martině. 

To významně zjednodušilo moji roli oponenta a místo posuzování jednotlivých kritérií se 

mohu ve svém posudku věnovat komplexnímu zhodnocení výsledků práce paní docentky 

podle odborných materiálů předložených ke jmenovacímu řízení. 

Tyto materiály svědčí o tom, že doc. Péčová se po celou dobu svého působení na Ústavu 

patologické fyziologie systematicky a vyváženě věnovala výukové i výzkumné činnosti a 

v obou oblastech svých akademických aktivit dosáhla velkých zkušeností a významných 

výsledků.  

V oblasti pedagogické je dlouhodobě zapojena do výuky všeobecného i zubního lékařství ve 

slovenských i anglických studijních programech i jako školitelka postgraduálních studentů. Je 

autorkou nebo spoluautorkou řady učebních textů a představuje tedy komplexně 

erudovaného patofyziologa. 

V oblasti výzkumu vykazuje doc. Péčová mezinárodně uznávané výsledky vědecké práce na 

poli patofyziologie respiračního sytému a zejména v problematice ochranného kašlacího 

reflexu. Ze seznamu odborných publikací a přednášek je zřejmé, že se dokázala dobře zapojit 

do výzkumného kolektivu mateřského ústavu, který je již dlouhodobě úspěšně orientován na 

experimentální výzkum tohoto druhu. Získala také v tomto směru i zkušenosti s mezinárodní 

spoluprací a prezentací vědeckých výsledků v zahraničí. Citační ohlas výsledků dokazuje, že 

pracoviště se zabývá medicínským výzkumem, který je velmi aktuální a klinicky významný. 

Na základě zmíněných skutečností jsem dospěl k závěru (nezávisle na v úvodu citovaném 

konstatování Aprobační komise), že doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. má v oblasti výuky i 

výzkumu všechny potřebné kvalifikační předpoklady pro získání titulu „profesor“ v oboru 

"7.1.3. normální a patologická fyziologie". 
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