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Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine  

na vymenovanie doc. RNDr. Mariany Brozmanovej, PhD. za profesorku  

v  odbore  habilitačného konania a inauguračného konania  

normálna a patologická fyziológia 

 

Inauguračná komisia pre inauguračné konanie doc. RNDr. Mariany Brozmanovej, 

PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická 

fyziológia pracovala v zložení:  

  

Predsedníčka: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

   vedúca Ústavu fyziológie JLF UK, Martin  

Členovia:  prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.  

  prednosta Fyziologického ústavu LF MU, Brno 

   prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. 

  prednosta Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ, Košice 

  RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.  

  vedúca Oddelenia experimentálnej hypertenzie,  

  Centrum experimentálnej medicíny SAV,  

  Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava 

Oponenti:   prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA  

   vedúci Fyziologického ústavu 1. LF UK, Praha  

   prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.  

   Ústav patologickej fyziológie LF UK v Hradci Králové  

   prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.  

   Ústav fyziológie JLF UK, Martin  

 

Oponenti posúdili predložený materiál a na jeho podklade, ako aj osobného poznania 

pedagogických a vedecko-výskumných kvalít uchádzačky jednomyseľne odporučili 

vymenovanie doc. RNDr. Mariany Brozmanovej, PhD. za profesorku v odbore normálna 

a patologická fyziológia.  

 

Odborné posúdenie inauguračnej prednášky: 

Dňa 11. 3. 2021 o 10.00 h odznela inauguračná prednáška doc. RNDr. Mariany 

Brozmanovej, PhD. na tému: „Modulácia senzitivity a reaktivity vagových aferentných 
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nervov v respiračnom a gastrointestinálnom systéme v experimentálnych podmienkach“ pred 

VR JLF UK, pred členmi inauguračnej komisie, oponentmi a posudzovateľmi inauguračnej 

prednášky.  

  

Posudzovateľmi inauguračnej prednášky boli menovaní členovia VR JLF UK: 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.  prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

 Posudzovatelia inauguračnej prednášky vypracovali hodnotenie inauguračnej 

prednášky, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti 

uchádzačky: 

       Inauguračná komisia zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, vedeckej 

a publikačnej činnosti a na základe všetkých predložených materiálov, oponentských 

posudkov a odborného posúdenia inauguračnej prednášky hodnotí menovanú takto: 

 

Odborná činnosť: 

Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. sa narodila v roku 1961 v Bardejove. V roku 

1985 ukončila vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a na 

základe obhajoby rigoróznej práce v rovnakom roku získala titul RNDr. v odbore všeobecná 

biológia. V roku 1988 nastúpila na JLF UK a do 1989 pracovala ako odborná asistentka na 

Ústave fyziológie. Od roku 1990 pôsobí kontinuálne na Ústave patologickej fyziológie na 

pozícii vedecko-výskumnej pracovníčky na plný pracovný úväzok.  

Po absolvovaní doktorandského štúdia získala v roku 2002 vedecko-akademickú 

hodnosť PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia obhajobou záverečnej dizertačnej 

práce na JLF UK v Martine. Na základe výsledkov vedeckej práce jej bol v roku 2006 

priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa. V roku 2008 získala vedecko-pedagogický titul 

docentka v odbore normálna a patologická fyziológia obhajobou habilitačnej práce 

„Patologické procesy v respiračnom systéme a rozdielne mechanizmy regulácie kašľového 

reflexu v experimentálnych modeloch morčiat“ na JLF UK v Martine. Docentka Brozmanová 

preukázala viac ako 30 - ročnú odbornú prax v odbore inauguračného konania.   

Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. je členkou Európskej respirologickej 

spoločnosti, Českej spoločnosti pre vedu o laboratórnych zvieratách, Slovenskej spoločnosti 
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patologickej a klinickej fyziológie, Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. 

Od roku 1998 je vedúcou Centrálneho zverinca JLF UK. 

 

Pedagogická činnosť:  

 Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. vykonáva pedagogickú prax na Ústave 

patologickej fyziológie JLF UK od roku 1990. Podľa potvrdenia o pedagogickej činnosti, 

pedagogická činnosť uchádzačky spočíva v samostatnom vedení praktických cvičení a 

vybraných seminárov z predmetu Patologická fyziológia 1 a 2 pre poslucháčov študijného 

programu všeobecné lekárstvo v SJ a AJ, prednáša a vedie semináre z predmetu Patologická 

anatómia a patologická fyziológia v rámci nelekárskych študijných programov 

(ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo). Podieľa sa na príprave 

handoutov a problémových otázok v rámci odborných seminárov a pri spracovaní súboru 

testových otázok pre priebežné a záverečné testy. Aktívne sa zapája do prípravy študentov v 

rámci ŠVOČ, systematicky viedla 10 krúžkov. Bola školiteľkou 16 diplomových prác, viaceré 

záverečné práce oponovala. Podieľa sa na príprave študijnej literatúry. Vyššie uvedeným 

preukázala 30-ročnú pregraduálnu pedagogickú činnosť v požadovanom rozsahu a obsahu.   

Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. je školiteľkou pre 3. stupeň vysokoškolského 

vzdelávania v študijnom programe normálna a patologická fyziológia a členkou štátnicovej 

komisie  pre obhajoby doktorandských prác v danom odbore.  Úspešne ukončila výchovu                    

2 doktorandov v študijnom programe normálna a patologická fyziológia, v súčasnosti školí 1 

doktoranda v danom programe. 

 Z pozície vedúcej Centrálneho zverinca sa podieľa na zabezpečení vzdelávania 

výskumných pracovníkov experimentálnych štúdií formou konzultácií, školení a poradenstva.  

 

Vedecká a publikačná činnosť: 

 Hlavným vedeckým zameraním docentky Brozmanovej je modelovanie ochorení, 

štúdium obranných reflexov dýchacieho systému so zameraním na kašeľ a jeho reguláciu za 

fyziologických a patologických podmienok v zvieracích modeloch, molekulárne mechanizmy 

aktivácie a senzibilizácie vagových aferentných nervov v pažeráku - elektrofyziologické 

štúdie ex vivo (disekcia, mikrochirurgia) a štúdium individuálnych vagových nervových 

zakončení.  

 Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. bola zodpovednou riešiteľkou 5 projektov 

VEGA (1/2277/05, 1/0018/08, 1/0037/11, 1/0070/15, 1/0020/19), spoluriešiteľkou 7 

projektov VEGA (1/2265/05, 1/0017/08, 1/0276/10, 1/0031/11, 1/0424/12, 1/0226/15, 
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1/0306/18), 2 projektov MZ SR (2007/54-UK-15, 2018/12-UKMT-8), 1 APVV projektu 

(APVV-15-0163), 1 projektu KEGA (071UK-4/2013). 

Je autorkou alebo spoluautorkou celkovo 67 pôvodných vedeckých prác z odboru 

inaugurácie publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch, 

pričom 37 z  uvedených vedeckých publikácií je kategórie A (práce s IF ˃ 0,5) a  36 prác bolo 

publikovaných v časopisoch s IF ˃ 0,91, určenom pre odbor normálna a patologická 

fyziológia. Je prvou alebo korešpondujúcou autorkou celkovo 28 vedeckých prác, z toho v 18 

prácach kategórie A (práce s IF˃0,5). Je autorkou jednej VŠ učebnice (autorský podiel v 

rozsahu 4 AH) a spoluautorkou 2 VŠ učebníc a 1 skrípt. Jej práce boli citované celkovo 515 

krát, z toho 459 citácií je registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

 

K najdôležitejším výsledkom patria tie, ktoré sa týkajú mechanizmov regulácie 

kašľového reflexu a  regulácie viscerálnej bolesti. Sú publikované ako prvoautorské práce 

v zahraničných impaktovaných časopisoch:  

- potvrdenie hypotézy, že cys-LT1 receptor zohráva dôležitú úlohu v senzitizácii 

kašľového reflexu pri alergickom zápale v nose, čím sa získali originálne dôkazy o 

úlohe cys-LT1 receptora pri senzitizácii kašľa (Brozmanova et al., J Physiol 

Pharmacol 2005; 56 (Suppl. 4): 21-30  

- intranazálne vniknutie alergénu zosilňuje kašľový reflex a zvyšuje  citlivosť chemicky 

vyvolaného kašľa; zvýšenie citlivosti kašľového reflexu korešponduje so včasnou, ale 

nie s neskorou fázou alergickej reakcie (Brozmanová et al., Physiological Research 

2006; 55 (5): 578-584 

- aktivácia TRPA1 receptora vyvoláva kašeľ, aj keď je menej efektívny v porovnaní s 

aktiváciou TRPV1 receptora; keďže aj TRPA1 sa podieľa v patogenéze kašľa, môže 

byť racionálnym cieľom pre hľadanie nových možností antitusickej liečby 

(Brozmanova et al., Eur J Pharmacol 2012; 689 (1-3): 211-218 

- v prítomnosti endogénnych agonistov TRPA1 v pažeráku dominantnú úlohu 

v aktivácii zohrávajú nodózne nociceptívne vlákna a táto aktivácia je tak efektívna ako 

aktivácia vyvolaná známymi noxickými stimulmi ako kapsaicín a noxická distenzia 

pažeráka (Brozmanova et al., Neurogastroenterol Motility, 2011, 10: e437-e445. 

 

Záver: 

 Inauguračná komisia dospela na základe zhodnotenia inauguračnej prednášky, na 

základe posudkov materiálu, na základe zhodnotenia odbornej, pedagogickej, vedeckej a 
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publikačnej práce k presvedčeniu, že doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. výsledkami 

svojej práce, ako aj morálnymi vlastnosťami spĺňa všetky kritériá stanovené Vedeckou radou 

JLF UK v Martine na vymenovanie za profesorku. 

 

Inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade Jesseniovej lekárskej 

fakulty UK v Martine a Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 

vymenovať 

doc. RNDr. Marianu Brozmanovú, PhD.  

za profesorku v  odbore  habilitačného konania a inauguračného konania 

 normálna a patologická fyziológia. 

 

Inauguračná komisia: 

 

Predsedníčka: 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.    podpísaná 

 

Členovia: 

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.     podpísaný 

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.    podpísaný 

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.    podpísaná 

 

 

V Martine, 11.3.2021 

 

Príloha: Hodnotenie inauguračnej prednášky 


