
OPONENTSKÝ POSUDEK PODKLADŮ PRO JMENOVACÍ ŘÍZENÍ 

doc. MUDr. MARIANY BROZMANOVÉ, PhD. 

z Ústavu patologické fyziologie JLF UK v Martině 

v oboru „Normální a patologická fyziologie“ 

 

 

Žádost děkanky JLF UK prof. Čalkovské o oponování materiálů pro jmenovací řízení doc. 

Brozmanové jsem přijal nejen abych tím potvrdil velmi dobré kolegiální vztahy 

s patofyziology z Martina, ale také i vzhledem k tomu, že rád při této příležitosti vyjádřím 

svůj názor na výukovou a výzkumnou práci doc. Brozmanové. Při hodnocení uchazečky 

nemusím vycházet jen z předložených materiálů, ale i z dlouhodobé osobní znalosti jejích 

odborných aktivit, které jsem měl možnost poznat v rámci společných sjezdů České a 

Slovenské společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii a odborných akcích, které se 

konaly přímo v Martině. 

 

Prostudoval jsem dokument Vědecké rady UK v Bratislavě specifikující kritéria pro získání 

titulu „profesor“ a všechny předložené materiály k jmenovacímu řízení, které jsou zpracovány 

velmi podrobně a pečlivě a dospěl jsem k následujícím závěrům, které jsou zcela v souladu 

s mou osobní znalostí uchazečky. 

 

Doc. Brozmanová je nepochybně velmi zkušenou vysokoškolskou pedagožkou, s velkým 

rozsahem úspěšných pregraduálních i postgraduálních pedagogických aktivit (včetně výuky 

v angličtině) a s iniciativním přístupem ke všem novým potřebám v rámci výuky nejen 

patologické fyziologie, ale i mnoha blízkých témat.  

Stejně vysoce je třeba hodnotit i její velmi systematickou výzkumnou práci soustředěnou 

hlavně na modelování patologických procesů u laboratorních zvířat, studium obranných 

reflexů dýchacího systému a mechanismy aktivace a sensibilizace na různých úrovních 

vagové inervace. Doc. Brozmanová vykazuje velmi kvalitní publikační výstupy 

s významnými mezinárodními ohlasy a bohatou přednáškovou aktivitu. 

Speciální ocenění zaslouží i její odborné vedení centrálního vivária JLF UK a instruktáže 

výzkumníků pracujících s laboratorními zvířaty (obojí zřejmě časově velmi náročné). 

Uchazečka prokázala svým dlouhodobým studijním pobytem na John Hopkins University 

v Baltimore schopnost navázat úspěšnou mezinárodní spolupráci a osvojit si nové speciální 

techniky. 



Nedomnívám se, že je potřeba vyjmenovávat další jednotlivosti svědčící o kvalitách doc. 

Brozmanové a mé závěrečné shrnutí zní: 

 

Doc. Brozmanová představuje velmi komplexní osobnost vysokoškolského učitele a 

vědce (zcela v duchu požadavků a charakteristik Vědecké rady UK v Bratislavě) a proto 

plně podporuji a doporučuji pokračování jejího jmenovacího řízení (inauguračního 

procesu) pro získání titulu „profesorka“ v oboru Normální a patologická fyziologie. 

 

V Hradci Králové 26.1.2021 

 

prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc. 

Ústav patologické fyziologie 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

frndova
Textový rámček




