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Oponentský posudok  

odborného materiálu pre vymenúvacie konanie  
 

Odborný materiál predložila: Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.,  

                                                   Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine 

 

Posudok vypracoval:  Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.,  JLF UK v Martine  

 

Predložený odborný materiál pre vymenúvacie konanie doc. MUDr. Jany Plevkovej, PhD. 

obsahuje všetky požadované časti, ktoré charakterizujú  pedagogickú, vedeckú a organizačnú 

činnosť menovanej.  

 

 Kvalifikačné predpoklady:  

Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. má vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ 

(PhD.), ktorú získala v roku 2004. Habilitovala v roku 2008 v odbore „normálna a patologická 

fyziológia“, t.j. v odbore, v ktorom sa uskutočňuje inauguračné konanie. Má 15 rokov praxe 

v uvedenom odbore. 

   Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. spľňa  všetky požadované kvalifikačné predpoklady, 

pričom požiadavku na trvanie praxe prekračuje trojnásobne. 

 

Hodnotenie pedagogickej činnosti: 

  MUDr. Jana Plevková  v roku 2000, po absolvovaní štúdia všeobecného lekárstva (JLF UK) 

a získaní titulu MUDr. nastúpila na doktorandské štúdium na Ústav patologickej fyziológie 

JLF UK v Martine. Už počas doktorandského štúdia sa pravidelne zapájala aj do pedagogickej 

činnosti. Neskôr pôsobila ako odborná asistentka a od roku 2008 kontinuálne a komplexne 

vykonáva pedagogickú činnosť ako docentka.  Od septembra 2014 pracuje aj ako docentka na 

úväzok na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Predmet „patologická fyziológia“ vyučuje v plnom rozsahu a to slovenských 

i zahraničných študentov. Zvlášť cenná je jej príprava problémovo orientovaných seminárov a  

vedenie viac ako 20 diplomových prác a vedenie študentov v rámci ŠVOČ.  

Od roku 2012 pracuje doc. Plevková ako vedúca Simulačného výučbového centra JLF UK. 

Pre zabezpečenie kvalitného fungovania tohoto Centra absolvovala rôzne školenia, 

certifikované kurzy a študijné pobyty. Je aktívna aj v postgraduálnom vzdelávaní. Jej traja 

doktorandi už ukončili úspešne doktorandské štúdium, v súčasnosti školí 2 doktorandov.  

Doc. Plevková sa zapája aj do kontinuálneho vzdelávania lekárov tvorbou e-learningových 

článkov, prekladov zahraničných článkov a i. pre e-learningový portál Slovenskej lekárskej 

komory.  

 

    Menovaná spĺňa a vysoko prekračuje požadované kritérium – má 15 rokov komplexnej 

a kontinuálnej pedagogickej činnosti v odbore. Pozoruhodná je jej pedagogická a vzdelávacia 

činnosť, ktorú menovaná vykonáva aj mimo svojho ústavu (Simulačné centrum, e-learningový 

portál). 

 

Hodnotenie publikačnej činnosti: 

Učebné texty: Je prvou autorkou 1 skrípt a spoluautorkou 1 vysokoškolskej učebnice a 1 

skrípt. 
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Monografie: Je autorkou 1 zahraničnej vedeckej monografie, a spoluautorkou  ďalšej 

zahraničnej vedeckej monografie. 

In extenso publikácie: Doc. MUDr. J. Plevková, PhD. je autorom a spoluatorkou  60 

publikácií in extenso, z toho 21 domácich a 39 zahraničných. Prvou, resp. korešpondujúcou 

autorkou je v 25 prácach.  Má 24 publikácií s požadovaným impakt faktorom väčším ako 0,91 

– pre daný odbor.   

  Menovaná  spĺňa a vysoko prekračuje požadované kritérium na publikačnú činnosť. 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť: 

Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. má ku dňu podania žiadosti  219 citácií, z toho 189 citácií 

v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

  Menovaná prekračuje požadované kritérium. 

 

Vedecká škola: 

Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. úspešne viedla 3 doktorandov, ktorí získali titul PhD. a  

v súčasnosti školí ďalších dvoch doktorandov s predpokladaným ukončením postgraduálneho 

vzdelávania v roku 2016 a 2017. 

   Menovaná spĺňa požadované kritérium. 

 

Grantová činnosť: 

Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. bola zodpovednou riešiteľkou 2 grantov VEGA, grantu 

KEGA, 2 grantov UK, zástupkyňou zodp. riešiteľa v projekte APVT, spoluriešiteľkou 4 

grantov VEGA . V súčasnosti je zodp. riešiteľkou grantu VEGA. Celkove teda riešila a rieši 

10 grantových úloh. 

   Menovaná spĺňa a 5-násobne prekračuje požadované kritérium. 

 

 

Záver: 

   Podľa predložených materiálov pre vymenúvacie konanie za profesora doc. MUDr. Jany 

Plevkovej, PhD. pre študijný odbor  normálna a patologická fyziológia, na základe ich 

hodnotenia podľa Kritérií na získanie titulu „profesor“ Univerzity Komenského v Bratislave 

konštatujem, že  

Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.   

 

spĺňa  a prekračuje požadované  podmienky získania titulu profesor v uvedenom odbore na 

Univerzite Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulte. 
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Po dôkladnom zhodnotení písomných materiálov potvrdzujúcich pedagogickú, 

vedeckovýskumnú a ďalšie činnosti menovanej na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine,  jednoznačne   

 o d p o r ú č a m                                                                                                                        

vymenovať 

doc. MUDr. Janu Plevkovú, PhD. 

za profesorku v odbore 7.1.3 „Normálna a  patologická fyziológia“. 

 

 

V Martine 8. 11. 2015                                    Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

                                                                                profesor fyziológie 

                                           Univerzita Komenského 

                                                Jesseniova lekárska fakulta Martin 

 

 

 


