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Náhla a neočakávaná smrť v dospelom veku 

 

 

K vlastní práci: 

Habilitační práce pana MUDr. Martina Janíka, PhD., publikovaná na 

Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v r. 2021, má dohromady 194 

stran, z čehož tvoří vlastní text 183 stran. Další část je citovaná 

literatura. Práce je poněkud nezvykle, ale vysoce efektivně rozdělená na 

3 části. Obecná část literárně-teoretická, shrnuje dosavadní poznatky 

k dané problematice. Je chvályhodné, že autor používá nejnovější 

argumenty, stejně tak jako zcela recentní terminologii, která doposud 

není, a to ani u současných, ale starších vědeckých autorit pravidlem. O 

tom svědčí i fakt, že již v teoretické části je, sice okrajově, nicméně 

přesto, zmíněna problematika Covid 19, ačkoliv je stále ještě mnoho 

autorů, kteří její závažnost nevzali až tak úplně na vědomí, a s tímto 

názorem se netotožnili. Velmi podrobně je zde rozebrána otázka, tak 

trochu v našich kruzích zamlčovaná a sice „mors sine materia“ tedy 

úmrtí, kdy nejsme ani po sebepečlivěji provedené pitvě schopni stanovit 

bezprostřední chorobnou příčinu smrti, či její souvislosti. 

Další, druhá část je u habilitace obdivuhodná. Zahrnuje totiž reprint 17 

dosavadních publikací autora týkajících se náhlých úmrtí z chorobných 

příčin. Zmíněnou obdivuhodnost vidím v tom je, že u tak mladého autora 
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je 14 publikací v impaktovaných časopisech. To nesplňuje požadavky 

jenom na habilitaci, ale přímo kritéria na udělení profesury. Takto 

literárně činný autor je naprostou výjimkou, pokud tedy mluvím alespoň 

za Českou republiku. 

Třetí část tvoří velmi fundované komentáře k jednotlivým publikacím. 

 

Hodnocení: 

Předepsané body pro hodnocení: 
1. Aktuálnost tématu. 
2. Splnění stanovených cílů. 
3. Konkrétní přínos práce. 
4. Formální úprava habilitační práce a její jazyková úroveň. 

 

Ad 1 Aktuálnost tématu: 

Práce se týká problematiky, která tvoří doslova denní chleba soudního 

lékaře. Vysoká aktuálnost je tedy, a vždy stále bude, naprosto nesporná. 

Ad 2 Splnění stanovených cílů:  

Cíle, podrobně uvedené na str. 52, tzn. zmapovat problematiku a 

naznačit možné cesty vývoje, byly beze zbytku splněny. 

Ad 3 Konkrétní přínos práce:  

Hovořit o konkrétním přínosu habilitačního spisu, který je složen z již 

publikovaných, ale hlavně světovou vědeckou komunitou akceptovaných 

prací, je skoro nadbytečné, neboť její pozitivní a vysoce užitečný přínos 

byl fyzicky doložitelně prokázán již dávno před napsáním této habilitace.  

Ad 4 Formální úprava habilitační práce a její jazyková úroveň: 

Formální úprava je naprosto skvělá. Musím říci, že jsem zde nenašel 

dokonce ani překlepy, či jiné, stejně drobné nedostatky. Celkově práce 
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působí uceleným, čistým, upraveným dojmem. Jazykovou úroveň si, jako 

cizinec, netroufám hodnotit. 

A co do budoucna autorovi doporučit? Ještě nikdy jsem to neudělal, ale 

tady mne situace přímo vybízí, abych autorovi doporučil, co nejdříve, bez 

zbytečného zdržování, začít přemýšlet o profesorském řízení. 

Z výše uvedených důvodů práci MUDr. Martina Janíka, PhD,  

doporučuji k obhajobě. 

 

 

Brno: 6.4.2021. 

 

 

 

      Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. 
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