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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

 
Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Marty Joškovej, PhD., odbornej asistentky                       

z Ústavu farmakológie JLF UK v Martine pracovala v zložení: 

Predsedníčka:  

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.  - vedúca Ústavu farmakológie JLF UK, Martin  

Členovia:   

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. - Ústav farmakológie LF UPJŠ, Košice 

RNDr. Ivo Juránek, PhD., DrSc. - Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav 

experimentálnej farmakológie a toxikológie-DBT, Bratislava 

Oponenti:  

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. - prednosta Ústavu farmakológie LF UPJŠ, Košice  

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD. - prednosta Ústavu farmakológie LF UK, Hradec 

Králové 

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. - Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK, 

Bratislava 

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

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.  prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.  doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 10.3.2021 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 11.3.2021 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. 

Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a Zásad Univerzity 

Komenského k uvedenej Vyhláške.  

Predsedníčka habilitačnej komisie oboznámila prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Marty Joškovej, PhD. a prečítala Stanovisko 

habilitačnej komisie zo dňa 11.1.2021 so záverom, že uchádzačka splnila kritériá pre 



 2 

habilitačné konanie o udelenie titulu docentky na JLF UK v Martine. Predsedajúca prečítala 

hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia Vedeckej rady JLF UK 

v Martine. Prodekan pre vedu a výskum oznámil tému habilitačnej práce a vyzval 

uchádzačku, aby oboznámila prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej 

habilitačnej práce. Po prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské 

posudky.                                      

MUDr. Marta Jošková, PhD. odpovedala 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 uchádzačky: 

MUDr. Marta Jošková, PhD. pôsobí na JLF UK nepretržite od roku 2010 doteraz, a to 

ako výskumný pracovník, od  roku 2014 na funkčnom mieste odbornej asistentky, na plný 

pracovný úväzok. Jej pedagogická činnosť spočíva v príprave a vedení vybraných prednášok 

a seminárov z predmetov: Farmakológia 1, Farmakológia 2 pre študentov 4. ročníka 

študijného programu Všeobecné lekárstvo, študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku 

a pre študentov 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo, študujúcich v slovenskom 

jazyku, ako aj predmetov Farmakológia pre nelekárske študijné programy pre študentov                     

2. ročníka študijného programu Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Pôrodná asistencia a 

Klinická farmakológia pre študentov 5. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo, 

študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku, a to formou prednášok a seminárov, prípravou 

študijných materiálov, priebežných a záverečných testov. Bola školiteľkou 21 diplomových 

prác v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v SJ a AJ, oponovala 27 prác, viedla 2 práce 

ŠVOČ, podieľala sa na tvorbe študijnej literatúry, je členkou skúšobnej komisie pre 

Farmakológiu a Klinickú farmakológiu k štátnej skúške z predmetu Diplomová práca 

a obhajoba diplomovej práce pre študentov 6. ročníka Všeobecného lekárstva študujúcich 

v slovenskom a anglickom jazyku. Uchádzačka vyššie uvedeným preukázala 10-ročnú 

pregraduálnu pedagogickú činnosť v danom odbore. 

 V roku 2010 získala na pôde JLF UK v Martine obhajobou záverečnej dizertačnej 

práce vedecko-akademickú hodnosť PhD. v odbore farmakológia. V roku 2000 na Slovenskej 

postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave získala špecializáciu v špecializačnom odbore 

pediatria I. stupňa. 

MUDr. Marta Jošková, PhD. sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä 

problematike obranných mechanizmov dýchacích ciest, mukociliárnemu klírensu, so 
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zameraním sa na identifikáciu mechanizmov podieľajúcich sa na regulácii pohybu cílií v DC 

experimentálnych zvierat vo fyziologických a patologických podmienkach, 

farmakologickému ovplyvneniu pohybu cílií, ako aj analýze dynamických zmien v 

kinematike cílií riasinkového epitelu DC v klinických podmienkach. Výsledky svojej 

doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentovala vo forme publikácií, prednášok a posterov 

na domácich a zahraničných fórach, ako aj v habilitačnej práci s názvom „Frekvencia 

kmitania cílií epitelu dýchacích ciest v experimente z pohľadu farmakológa a jej analýza v 

klinickej praxi“. 

V rámci grantovej činnosti uchádzačka participovala na riešení 5 projektov VEGA 

(1/0030/11, 1/0020/11, 1/0165/14, 1/0163/16, 1/0160/17), 1 projektu KEGA 055UK-4/2012 

a 1 projektu APVV-19-0033. 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MUDr. Marta Jošková, PhD. autorkou 1 vysokoškolských skrípt 

s podielom 8 AH. Ďalej je autorkou a spoluautorkou 76 pôvodných vedeckých prác z odboru 

farmakológia, publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch; prvou alebo 

korešpondujúcou autorkou 25 vedeckých publikácií, z toho prvou alebo korešpondujúcou 

autorkou 4 vedeckých publikácií uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou IF ˃ 0,7 

pre odbor farmakológia. Celkový počet citačných ohlasov na publikačné výstupy uchádzačky 

je 179, z toho 156 je registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.  

MUDr. Marta Jošková, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docentky v odbore farmakológia. 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. Marte Joškovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docentka v odbore 

habilitačného a inauguračného konania farmakológia. 

 

Habilitačná komisia: 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.   podpísaná 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  podpísaný   

RNDr. Ivo Juránek, PhD., DrSc.            podpísaný  

 

V Martine, 11. marca 2021  

 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


