Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Zuzany Havlíčekovej, PhD., odbornej asistentky z
Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine v študijnom odbore pediatria pracovala v
zložení:
Predseda:
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. - prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
Členovia:
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. - Pediatrická klinika LF MU a FN, Brno
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. - prednostka Detskej kliniky LF UP a FN, Olomouc
Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. – Detská klinika LF UP a FN, Olomouc
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. - prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM,
Martin
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. – Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine):
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 20. 6. 2018 za prítomnosti habilitačnej
komisie a posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky
MUDr. Zuzany Havlíčekovej, PhD. vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.
Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce:
Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 21. 6. 2018 za prítomnosti členov
habilitačnej komisie, oponentov, ďalších členov VR JLF UK a ostatných účastníkov.
Prezencia členov habilitačnej komisie a oponentov je overená podpismi na prezenčnej listine.
Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a Zásad Univerzity Komenského
k uvedenej Vyhláške.
Predseda

habilitačnej

komisie

oboznámil

prítomných

so

životopisom

a

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Zuzany Havlíčekovej, PhD. a prečítal
Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 23. 4. 2018 so záverom, že uchádzačka splnila kritériá
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pre habilitačné konanie o udelenie titulu docentky na JLF UK v Martine. Predsedajúci prečítal
hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia Vedeckej rady JLF UK
v Martine.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť oznámila tému habilitačnej práce a
vyzvala uchádzačku, aby oboznámila prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej
habilitačnej práce. Po prezentácii habilitačnej práce prečítali oponentské posudky oponenti
habilitačnej práce. Dr. Havlíčeková odpovedala na všetky pripomienky a otázky. Dekan
a predseda VR JLF UK ukončil verejnú časť obhajoby habilitačnej práce.
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti
uchádzačky:
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. pôsobí na JLF UK nepretržite od roku 2002
doteraz. V rokoch 2002 až 2005 ako doktoranka dennej formy štúdia a od roku 2005 - doteraz
ako odborná asistentka na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM na plný pracovný úväzok.
Jej pedagogická činnosť spočíva v príprave a vedení seminárov a praktických cvičení z
predmetu Pediatrická propedeutika a Pediatria 1,2,3 pre študentov 4.-6. ročníka študijného
programu všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, rovnako aj vo vedení
vybraných prednášok. Okrem toho je učiteľkou predmetu pediatria v študijnom programe
ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Je školiteľkou diplomových prác (14) ako aj prác ŠVOČ
(2). Podieľa sa na tvorbe študijnej literatúry a výučbových materiálov. Je členkou skúšobnej
komisie štátnych skúšok v SJ a AJ z predmetu Pediatria, a členkou komisie štátnych skúšok
doktorandského štúdia v študijnom programe pediatria. Podieľa sa na postgraduálnej výučbe
na JLF UK v špecializačnom odbore pediatria, pediatrická gastroenterológia, hepatológia
a výživa, klinická imunológia a alergológia. Celkovo preukázala 15-ročnú kontinuálnu
pedagogickú činnosť v pregraduálnej medicínskej výučbe.
V roku 2006 získala na pôde JLF UK obhajobou záverečnej dizertačnej práce
vedecko-akademickú hodnosť PhD. v odbore pediatria. V roku 2009 získala Dr. Havlíčeková
špecializáciu v odbore pediatria a v roku 2014 získala špecializáciu v odbore pediatrická
gastroenterológia, hepatológia a výživa na JLF UK v Martine.
V rámci grantovej činnosti uchádzačka participovala na riešení projektu 5 projektov
VEGA (1/4240/07, 1/0320/10, 1/0033/11, 1/0252/14, 1/0087/14) a 1 projektu APVV-023512. Dr. Havlíčeková sa vo svojej vedecko-odbornej práci venovala problematike pediatrickej
gastroenterológie, hepatológie a výživy so zameraním sa na pacientov s nešpecifickými
črevnými zápalovými ochoreniami (vrátane ochorení s včasným nástupom), celiakii,
potravinovej alergii, pacientom s chronickými poruchami perorálneho prímu.
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Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentoval vo forme publikácií,
prednášok a posterov na domácich a zahraničných fórach ako aj v habilitačnej práci s názvom
„Aktuálny pohľad na etiopatogenézu Crohnovej choroby v detskom veku“.
Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií
publikačných výstupov je MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. spoluautorkou 2 VŠ učebníc,
autorkou 1 skrípt (skutočný podiel uchádzačky 3 AH), spoluautorkou 3 ved. monografií.
Ďalej je autorkou a spoluautorkou 53 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in
extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch, 1. autorkou alebo KAUT v 18 vedeckých
publikáciách, z toho je 1. autorkou 3 vedeckých publikácií uverejnených v časopisoch
s predpísanou výškou IF ˃ 0,70 pre odbor pediatria. Celkový počet citačných ohlasov na
publikačné výstupy uchádzačky je 170, z toho 69 je registrovaných v citačných indexoch ISI
a SCOPUS.
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie
titulu docentky v študijnom odbore pediatria. Habilitačná komisia po zhodnotení
pedagogického, vedeckého, odborného a morálneho profilu uchádzačky a po zhodnotení
habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť
MUDr. Zuzane Havlíčekovej, PhD.
vedecko-pedagogický titul
docentky
v študijnom odbore pediatria.
Habilitačná komisia:
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

podpísaný

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

podpísaná

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

podpísaná

V Martine, 21. júna 2018
Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky
Habilitačná práca prešla kontrolou originality.
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