
 

Oponentský posudek na dokumentaci k jmenovacímu řízení profesorkou 

Doc.RNDr.Mariany Brozmanové,PhD. 

v oboru Normální a patologická fyziologie 

 

 

Předložená dokumentace obsahuje veškeré podklady nutné k posouzení, zda jsou splněna 

všechna kritéria Jesseniovy lékařské fakulty UK v Martině pro získání vědecko-pedagogické 

hodnosti profesor. 

1. Kvalifikační předpoklady: Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD úspěšně ukončila 

magisterské studium přírodních věd, Přírodovědeckou fakultu UPJŠ v Košicích 

absolvovala v roce 1985 a získala titul RNDr v oboru všeobecná biologie. V roce 2002 

obhájila vědecký titul PhD v oboru Normální a patologická fyziologie na JLF UK v 

Martině. V roce 2008 se habilitovala na téže fakultě v oboru Normální a patologická 

fyziologie. Má 30 let praxe v oboru inauguračního řízení. Splňuje tedy všechny 

kvalifikační předpoklady. 

2. Pedagogická činnost: Od roku 1990 pracuje doc. Brozmanová na Ústavu patologické 

fyziologie JLF UK v Martině a od svého nástupu na toto pracoviště se zapojila také do 

pedagogické činnosti. Vedla praktickou výuku a vybrané semináře předmětu 

Patologická fyziologie pro studenty všeobecného lékařství ve slovenském i anglickém 

jazyce a ve slovenském jazyce také i pro studenty nelékařských studijních oborů, pro 

které vedla i přednášky. Od roku 2008 pracuje na stejném ústavu jako docentka, je 

školitelkou i oponentkou diplomových prací a věnuje se i postgraduální pedagogické 

činnosti. Vedla také studenty v rámci SVOČ a jako školitelka dovedla 2 doktorandky 

k úspěšné obhajobě disertační práce v doktorském studijním programu Normální a 

patologická fyziologie a další doktorandku v současnosti školí. Lze tedy shrnout, že 

doc. Brozmanová je zkušenou pedagožkou, která již řadu let systematicky vyučuje 

obor inauguračního řízení jak v pregraduálním bakalářském a magisterském studiu tak 

i v postgraduálním doktorském studiu a splňuje tedy všechna pedagogická kritéria 

Jesseniovy lékařské fakulty UK v Martině pro inaugurační řízení. 

3. Vědecká a publikační činnost: Hlavním výzkumným tématem Doc. RNDr. Mariany 

Brozmanové, PhD je oblast funkcí respiračního systému a jejich poruch. Doc. 

Brozmanová v této vědní oblasti výsledky publikuje v domácí i zahraniční literatuře, 

v časopisech recenzovaných i v časopisech s impakt faktorem a je i autorkou a 

spoluautorkou tří vysokoškolských učebnic. Má evidováno celkem 67 původních 

vědeckých prací in extenso, z toho 29 jako 1.autorka. O kvalitě její vědecké práce 

svědčí i citovanost jejích publikací: v tuto chvíli má celkem 459 ohlasů registrovaných 

v citačních indexech, h-index dle WOS: 12. Doc. Brozmanová úspěšně ukončila jako 

vedoucí řešitelka 5 grantových projektů, a dalších 8 jako spoluřešitelka. V současné 

době je spoluřešitelkou tří grantových projektů. Vědecká a publikační činnost 

odpovídá a v řadě parametrů překračuje daná kritéria a lze tedy konstatovat, že i v této 



oblasti doc. Brozmanová splňuje vědecká a publikační kritéria Jesseniovy lékařské 

fakulty UK v Martině pro inaugurační řízení. 

4. Závěr: Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD vybudovala úspěšnou vědeckou školu 

zaměřenou na oblast patofyziologie respiračního systému a stala se v tomto oboru 

mezinárodně uznávanou vědeckou a pedagogickou osobností. Některé její práce jsou 

prioritní, významně rozšířily poznání fyziologie a patofyziologie respiračního systému 

a jsou publikovány a citovány v prestižních domácích i zahraničních časopisech. Doc. 

RNDr. Mariana Brozmanová, PhD splňuje tedy všechny předpoklady i stanovená 

kritéria Jesseniovy lékařské fakulty UK v Martině pro jmenování profesorem. Z tohoto 

důvodu doporučuji, aby byl doc. RNDr. Marianě Brozmanové, PhD udělen 

vědecko-pedagogický titul profesor v oboru Normální a patologické fyziologie. 

 

 

V Praze dne 12.1.2021 
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