Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Emy Kantorovej, PhD., odbornej asistentky z
Neurologickej kliniky JLF UK a UNM v Martine v študijnom odbore neurológia pracovala v
zložení:
Predseda:
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO - prednosta Neurologickej kliniky JLF UK a UNM,
Martin
Členovia:
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO - prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a
UNLP, Košice
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. - Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Oponenti:
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. - Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. - prednosta 2. Neurologickej kliniky SZU a FNsP
F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. - Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine):
prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 5. decembra 2017 za prítomnosti
habilitačnej komisie a posudzovateľov habilitačnej prednášky.
Prezencia členov habilitačnej komisie je overená podpismi na prezenčnej listine a
posudzovateľov habilitačnej prednášky na príslušnom doklade o hodnotení habilitačnej
prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky MUDr. Emy Kantorovej, PhD. vypracovali
hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.
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Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce:
Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 6. decembra 2017 za prítomnosti členov
habilitačnej komisie, požadovaného počtu 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 vedeckopedagogickou charakteristikou uchádzačky a prečítal Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa
8. novembra 2017 so záverom, že uchádzačka splnila kritériá 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 MUDr. Emy Kantorovej, PhD., prečítali
oponentské posudky oponenti habilitačnej práce. Za ospravedlnenú oponentku doc. MUDr.
Jarmilu Szilasiovú, PhD. prečítal posudok predseda habilitačnej komisie. Uchádzačka
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
predkladateľky:
MUDr. Ema Kantorová, PhD. pôsobí na Neurologickej klinike JLF UK od roku 2007
nepretržite doteraz. V rokoch 2007 až 2012 pracovala ako výskumný pracovník, od r. 2012 je
na funkčnom mieste odbornej asistentky na plný pracovný úväzok.
V rokoch 2007-2011 absolvovala doktorandské štúdium externej formy na Internej
klinike JLF UK. Špecializáciu I. stupňa z odboru neurológia získala v roku 2002 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, špecializáciu II. stupňa v obore neurológia v roku
2007.
V rámci pedagogickej činnosti vedie prednášky, semináre a praktické cvičenia z
predmetu Neurológia 1 a Neurológia 2 pre študentov študujúcich v SJ a AJ jazyku
v študijnom programe všeobecné lekárstvo; v študijnom programe ošetrovateľstvo vyučuje
predmete Neurológia a ošetrovateľstvo. MUDr Ema Kantorová, PhD. školí a oponuje diplomové práce (15), bola školiteľkou 6 kolektívov ŠVOČ. Podieľa sa tiež na tvorbe študijnej
literatúry, je členkou komisie pre štátne skúšky pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia
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v študijnom programe neurológia. Uchádzačka preukázala 10-ročnú kontinuálnu pregraduálnu
pedagogickú činnosť v danom odbore.
V rámci grantovej činnosti uchádzačka participovala celkovo na riešení 6 grantových
úloh agentúr VEGA, APVV a 1 europrojektu operačného programu Výskum a vývoj.
V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou 1 grantu VEGA a spoluriešiteľkou dvoch
grantových úloh (2 projekty APVV). Dr. Kantorová sa vo svojej vedecko-odbornej profilácii
venovala metabolickým rizikovým faktorom cievnych mozgových príhod a diferenciálnej
diagnostike demyelinizačných ochorení. V súčasnosti sa venuje problematike sclerosis
multiplex so zameraním na hodnotenie rozsahu zmien mozgu najmä v oblasti podkôrovej
šedej hmoty, za pomoci metabolických a magneticko-rezonančných vyšetrení.
Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií
publikačných výstupov je MUDr. Ema Kantorová, PhD., autorkou vysokoškolských
elektronických

skrípt

„Sclerosis

multiplex“,

spoluautorkou

vysokoškolských

skrípt

“Ošetrovateľstvo v neurológii“ a spoluautorkou dvoch vedeckých monografií z toho jednej
vydanej v zahraničnom vydavateľstve. Ďalej je autorkou a spoluautorkou celkovo 103
publikácií, z toho je 37 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso
v recenzovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch, pričom v 13 z vyššie
uvedených vedeckých publikácií je prvou autorkou. V 5 prípadoch sa jedná o práce
v časopisoch s IF˃0,70. Celkový počet citačných ohlasov na publikačné výstupy Dr.
Kantorovej je 61, z toho 48 je registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.

MUDr. Ema Kantorová, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu
docentky v študijnom odbore neurológia. 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. Eme Kantorovej, PhD.,
vedecko-pedagogický titul
docentky
v študijnom odbore neurológia.
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Habilitačná komisia:

Predseda:

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

podpísaný

Členovia:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO

podpísaná

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

podpísaný

V Martine, 6. decembra 2017

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky
Habilitačná práca prešla kontrolou originality.
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