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Oponentský posudok 

na odborný materiál k inauguračnému konaniu doc. RNDr. Mariany Brozmanovej, 

PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia 

 

Na základe menovania dekankou JLF UK za oponentku odborného materiálu pre inauguračné 

konanie doc. RNDr. Mariany Brozmanovej, PhD. a platných „Kritérií Jesseniovej lekárskej 

fakulty UK v Martine“ predkladám nasledujúci posudok: 

Kvalifikačné predpoklady 

Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady pre 

inauguračné konanie: v roku 1985 získala titul RNDr. v odbore všeobecná biológia, v roku 

2002 úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia 

a získala titul PhD. a v roku 2008 habilitovala v odbore normálna a patologická fyziológia 

a získala titul docent. Má 30 rokov praxe v odbore, v ktorom sa uskutočňuje inauguračné 

konanie. 

Pedagogická činnosť 

Doc. Brozmanová pôsobí na Ústave patologickej fyziológie JLF UK v Martine od roku 1990, 

kde sa okrem vedecko-výskumnej činnosti aktívne zapojila aj do pedagogickej činnosti, ktorej 

sa kontinuálne venuje od svojho nástupu na pracovisko. Podieľa sa na pregraduálnej výučbe 

predmetu patologická fyziológia, a to u študentov všeobecného lekárstva v slovenskom 

i anglickom jazyku, ako aj u študentov nelekárskych odborov. Doc. Brozmanová samostatne 

vedie semináre a praktické cvičenia z patologickej fyziológie pre študentov všeobecného 

lekárstva a nelekárskych odborov a prednášky pre študentov nelekárskych odborov.  

Podieľa sa na príprave vysokoškolských učebníc, učebných textov, skrípt (je autorkou alebo 

spoluautorkou 3 učebníc a 1 skrípt), ale participuje aj na príprave hand-outov a problémových 

a testových otázok a poskytuje konzultácie na vybrané témy z patofyziológie pre študentov.  

V rámci pregraduálneho štúdia je doc. Brozmanová školiteľkou a oponentkou diplomových 

prác, doteraz viedla 10 študentov a aktuálne je školiteľkou ďalších 6 študentov všeobecného 

lekárstva. Doc. Brozmanová bola aj školiteľkou viacerých študentov v rámci ŠVOČ, pod jej 

vedením bolo na fakultnej konferenciu ŠVOČ prezentovaných 9 prác, z ktorých jedna sa 

umiestnila na prvom a jedna na druhom mieste.  

Okrem toho v rámci postgraduálneho štúdia v odbore normálna a patologická fyziológia je doc. 

Brozmanová školiteľkou doktorandov, doteraz PhD. štúdium úspešne ukončili dve jej 

doktorandky a  je aktuálne školiteľkou jednej doktorandky.  

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť 
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Vedecko-výskumná činnosť doc. Brozmanovej je zameraná na modelovanie rôznych ochorení 

s použitím laboratórnych zvierat, a to predovšetkým na štúdium obranných reflexov 

dýchacieho systému so zameraním na kašeľ a jeho reguláciu vo fyziologických i patologických 

podmienkach ako aj na štúdium molekulárnych mechanizmov aktivácie a senzibilizácie 

vagových aferentných nervov v pažeráku. V roku 2007 absolvovala 5-mesačný študijný pobyt 

na John Hopkins University v Baltimore, USA, kde študovala metodiky extracelulárnej 

elektrofyziológie.  

Výsledkom vedecko-výskumnej práce doc. Brozmanovej je rozsiahla a mimoriadne kvalitná 

publikačná činnosť. K dátumu odovzdania odborného materiálu pre vymenúvacie konanie za 

profesora je doc. Brozmanová autorkou alebo spoluautorkou 67 pôvodných vedeckých in 

extenso publikácií, z ktorých je v 29 ako prvá autorka. Je autorkou alebo spoluautorkou 24 

karentovaných publikácií, z toho v 13 je prvou autorkou. Vynikajúcu kvalitu publikačnej 

činnosti potvrdzuje nadpriemerný počet ohlasov (515), z toho 453 v zahraničných publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch. Doc. Brozmanová požiadavky na publikačnú činnosť 

nielen spĺňa, ale vysoko prekračuje. Výsledky svojej vedeckej práce doc. Brozmanová 

prezentovala prostredníctvom úctyhodného počtu 180 vedeckých prednášok, z čoho bolo 94 

prezentovaných v zahraničí. Dôkazom toho, že výsledky výskumu doc. Brozmanovej sú 

prínosom aj na medzinárodnej úrovni, svedčí aj 5 pozvaných prednášok v zahraničí. 

Doc. Brozmanová bola alebo aktuálne je riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou 16 grantových úloh 

(VEGA, APVV, KEGA, MZSR), z toho v 5 projektoch VEGA bola alebo je zodpovednou 

riešiteľkou. 

Ďalšie aktivity 

Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa doc. Brozmanová v pozícii vedúcej 

Centrálneho zverinca JLF UK a predsedníčky Poradného výboru pre dobré životné podmienky 

zvierat aktívne zapája do vzdelávania pracovníkov JLF UK pracujúcich s laboratórnymi 

zvieratami vo forme odborných školení, konzultácií a poradenstva. Okrem toho organizačne 

zabezpečuje dodávky ako aj vlastný chov zvierat a starostlivosť o ne, čím významne prispieva 

k úspešnej realizácii experimentálneho výskumu na JLF UK v Martine. 

Záver 

Po dôkladnom oboznámení sa s odborným materiálom pre inauguračné konanie za profesora, 

ktoré predložila doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD., konštatujem, že uchádzačka spĺňa 

a prekračuje všetky požadované kritériá na získanie titulu profesor a preto jednoznačne 

odporúčam vedeckej rade JLF UK v Martine schváliť predložený návrh na menovanie pani doc. 

RNDr. Mariany Brozmanovej, PhD. za profesorku v odbore normálna a patologická fyziológia.  
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