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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

 
Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Martina Janíka, PhD., odborného asistenta z 

Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine pracovala v 

zložení: 

Predseda:  

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. - prednosta Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM, 

Martin 

Členovia:   

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. - prednosta Ústavu klinickej a molekulárnej patológie LF 

UP a FN, Olomouc  

doc. MUDr. František Vorel, CSc. - Súdnolekárske oddelenie Nemocnica České Budějovice, 

a. s., České Budějovice 

Oponenti:  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. - Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, 

Martin 

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. - prednosta Ústavu súdneho lekárstva LF MU a FN                                   

u sv. Anny, Brno  

doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA - Vojenský ústav súdneho lekárstva VFN, Praha 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine): 

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.  prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.   doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 16. 6. 2021 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky 

vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.    

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 17. 6. 2021 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. 
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Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a Zásad Univerzity 

Komenského k uvedenej Vyhláške.  

Predseda habilitačnej komisie oboznámil prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Martina Janíka, PhD. a prečítal Stanovisko 

habilitačnej komisie zo dňa 19.4.2021 so záverom, že uchádzač splnil kritériá pre habilitačné 

konanie o udelenie titulu docent na JLF UK v Martine. Predsedajúci prečítal hodnotenie 

habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine. 

Prodekan pre vedu a výskum oznámil tému habilitačnej práce a vyzval uchádzača, aby 

oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej práce. Po 

prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské posudky.                                      

MUDr. Martin Janík, PhD. odpovedal na všetky pripomienky a otázky. Dekanka 

a predsedníčka VR JLF UK ukončila verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a 

vlastnosti uchádzača: 

MUDr. Martin Janík, PhD. pôsobí na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych 

expertíz JLF UK a UNM v Martine nepretržite od roku 2010 doteraz, od  roku 2014 na 

funkčnom mieste odborného asistenta na plný pracovný úväzok. Od februára 2021 je 

prodekanom pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

v anglickom jazyku a pre zahraničné vzťahy.  

Vyučuje predmet Súdne lekárstvo a medicínske právo študentov 4. a 5. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ a AJ, predmet Právne aspekty ošetrovateľstva 

študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo a predmet Právne 

aspekty pôrodnej asistencie študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu pôrodná 

asistencia. Je členom skúšobnej komisie štátnej skúšky z predmetu Obhajoba diplomových 

prác pre patologickú anatómiu a súdne lekárstvo v SJ a AJ. Bol školiteľom 12 obhájených 

diplomových prác. Podieľa sa na tvorbe študijnej literatúry. V rámci postgraduálneho 

špecializačného vzdelávania prednáša pre lekárov zaradených v odbore anesteziológia a 

intenzívna medicína. Uchádzač vyššie uvedeným preukázal 10-ročnú pregraduálnu 

pedagogickú činnosť v danom odbore. 

 V roku 2014 získal na JLF UK v Martine obhajobou záverečnej dizertačnej práce 

vedecko-akademickú hodnosť PhD. v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. V roku 

2019 na JLF UK v Martine získal špecializáciu v špecializačnom odbore súdne lekárstvo. 
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 MUDr. Martin Janík, PhD. sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä 

forenznej kardiovaskulárnej patológii, forenznej histopatológii, smrti v dôsledku pôsobenia 

fyzikálnych vplyvov. 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 „Náhla a neočakávaná smrť v dospelom veku“. Získal viaceré 

ocenenia Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti a Českej spoločnosti súdneho lekárstva 

a súdnej toxikológie. Je členom Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti, Society for 

Cardiovascular Pathology a Association for European Cardiovascular Pathology. 

V rámci grantovej činnosti uchádzač participoval na riešení 4 projektov VEGA 

(11/0253/15, 1/0072/16, 1/0275/19, 1/0092/20). 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MUDr. Martin Janík, PhD. prvým autorom 1 vysokoškolských 

skrípt s autorským podielom 3,5 AH. Ďalej je autorom a spoluautorom 65 pôvodných 

vedeckých prác z odboru patologická anatómia a súdne lekárstvo, publikovaných formou in 

extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch; prvým alebo korešpondujúcim autorom 29 

vedeckých publikácií, z toho prvým alebo korešpondujúcim autorom 18 vedeckých publikácií 

uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou IF ˃  0,91 pre odbor patologická anatómia 

a súdne lekárstvo. Celkový počet citačných ohlasov na publikačné výstupy uchádzača je 104, 

z toho 85 je registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.   

MUDr. Martin Janík, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docent v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. Habilitačná komisia po 

zhodnotení pedagogického, vedeckého, odborného a morálneho profilu uchádzača a po 

zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce odporúča Vedeckej 

rade JLF UK v Martine udeliť MUDr. Martinovi Janíkovi, PhD. vedecko-pedagogický 

titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania patologická anatómia 

a súdne lekárstvo.  

 

Habilitačná komisia: 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.    podpísaný 

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.    podpísaný. 

doc. MUDr. František Vorel, CSc.    podpísaný 

 

V Martine, 17. júna 2021   

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


