
Posudek  na jmenování profesorem 

Doc. MUDr. Katariny Maťašové, PhD, primářky Neonatologické kliniky JLF UK u 

UNM Martin v oboru pro inauguraci Pediatrie. 

Téma inaugurační přednášky: Neonatológia - od klinickej fyziológie k moderným 

perspektívam. 

 

Kvalifikační předpoklady:  

Doc. MUDr .Katarina Maťašová, PhD má úspěšně dokončené doktorské studium a 18.3.2008 

po úspěšné obhajobě získala na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského  

v Martině akademický titul philosophiae doktor (PhD). 

Po úspěšné obhajobě habilitační práce: Splanchnická cirkulácia novorodencov, fyziológia 

a vybrané patologické stavy dne 12.12.2013 na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity 

Komenského v Martině jí byl udělený vědecko-pedagogický titul docent ve studijním oboru 

pediatrie s účinností od 1.1.2014. 

V daném oboru pracuje více než 30 let.  

Specializační zkoušku z pediatrie 1. stupně složila v roce 1994 a  specializační zkoušku 

z neonatologie v roce 1999. Kromě toho v roce 2015 získala specializaci zdravotnický 

manažment a financování zdravotnictví. 

Závěr: Doc. MUDr. Katarina Maťašová splňuje všechny kvalifikační požadavky ke 

jmenování profesorem v oboru pediatrie 

 

Pedagogická činnost: 

Doc. Maťašová má 19 let pedagogické praxe na Neonatologické klinice JLF UK a UNM 

v Martině. 

Je členkou zkušební komice státních zkoušek z Pediatre od roku 2010 trvale. Přednáší zde od 

roku 2012 pediatrii, pediatrickou propedeutiku a neonatologickou propedeutiku a od roku 

2005 neonatologii. Kromě toho vede i praktickou výuku a semináře ve stejných oborech již od 

roku 2002.  

Je zodpovědným  pedagogem i pro výuku studentů v anglickém  jazyce od roku 2020 v oboru 

neonatologie a neonatologická propedeutika, zde je členkou zkušební komise státních zkoušek 

od roku 2008 a přednáší jak v oboru pediatrie ale i neonatologie. Kromě přednášek vede i 

praktickou výuku a semináře. 

Kromě výuky studentů  lékařství přednáší i pro nelékařské studijní obory od roku 2004. 

Vede  kroužek SVOČ a studenty diplomových prací. 



V rámci postgraduální výuky je  členkou zkušebních komisí pro studijní obor neonatologie, 

pediatrie a intenzívní ošetřovatelská  péče v neonatologii 

Od roku 2010 přednáší také na Univerzitě třetího věku. 

Závěr: Doc. MUDr.  Katarina Maťašová splňuje všechny pedagogické požadavky ke 

jmenování profesorem v oboru pediatrie 

   

Publikační činnost:  

Je autorkou, jako první autor 2 vysokoškolských učebnic. 

Je autorkou celkem 226 prací, z toho v původních vědeckých prací in extenzo je 95 (ako 

první a korespondujíci autor 22), z toho v domácích  51 (první  a korespondující autor 12) 

z toho v zahraničních časopisech 44 (první  a korespondující autor 10), 17 prací je  

registrováno v databázích CC  

V zahraničních časopisech s IF je autorkou a spoluautorkou 17 prací (2x jako první 

autor) s celkovým kumulativním  IF 12,683, všechny časopisy IF více než 0,6 (0,604-

3,157). 

Dále je autorkou 2 monografií jako první autor a 1 monografie jako spoluautor. 

Bohatá je i přednášková činnost, kde přednesla 268 přednášek, kde byla v 76 jako první autor, 

domácích 239  a hraničních 29. Počet pozvaných přednášek je 22. 

Práce jsou z oboru pediatrie. 

Závěr: Doc. MUDr.Katarina Maťašová splňuje všechny požadavky publikační činnosti 

ke jmenování profesorem v oboru pediatrie 

 

Grantová činnost: 

Doc. MUDr Katarina Maťašová je spoluřešitelem  6 grantových studií VEGA. 

3 studie jsou z oblasti regulace TK, a metodiky neinvazívního měření, kde je hlavním 

řešitelem prof.Kamil Javorka, který je  ve SR nevýznamnějším odborníkem v této 

problematice a 3 grantových studií z oblasti neonatologie (retinopathie novorozenců a 

parametrů splanchnické cirkulace novorozenců, kde je hlavním řešitelem nejvýznamnější 

odborník na neonatologii ve SR prof.  Mirko Zibolen. 

Závěr: Doc. MUDr. Katarina Maťašová splňuje všechny požadavky na grantovou 

činnost ke jmenování profesorem v oboru pediatrie 

 

 

 



Ohlasy na publikační činnost: 

Celkový počet citací je 263, z toho v zahraničí publikovaných registrovaných v citačních 

indexech ISI a SCOPUS 162 

Celkový počet citací z časopisů s IF je 111. 

Citace v domácích časopisech registrovaných v citačních indexech 3 

Velmi důležité je i získání ceny EAPM v roce 2006 - The best poster in Neonatology 

2x Cena SPS SLS za nejlepší publikaci r 2011 a 2014 a 7x Cena NS SPS za nejlepší publikaci 

v roce 2007,2008,2010,2012,2013,2014,2016. Bronzová medaile SLS za zásluhy o budování 

a rozvoj SLS 2017. 

Závěr: Doc. MUDr. Katarina Maťašová splňuje všechny požadavky na ohlasy na 

publikační činnost ke jmenování profesorem v oboru pediatrie 

 

Vědecká škola:  

Doc. Maťašová má 4 školené doktorandy, 3 mají již studium ukončené. 

Závěr: Doc. MUDr. Katarina Maťašová splňuje všechny požadavky na vědeckou školu 

ke jmenování profesorem v oboru pediatrie 

 

Posouzení mezinárodní úrovně: 

Docentka Maťašová představila 5 významných vědeckých prací, které představují 

dlouhodobý vědecký zájem Doc.Maťašové o neonatologii.  Jedná se jednak o práce, které 

charakterizují splanchnickou cirkulaci plodů a novorozenců ,   dále práce, které se zabývají 

skríningem vrozených srdečních vad u novorozenců metodou pulzní oxymentrie, což  

představuje vysoce efektivní neinvazívní metodu. 

Dále se jedná o spolehlivost neinvazívního měření hladiny bilirubinu u novorozenců a dále o 

genetickou dispozici nedonošených k vývoji retinopathie. 

Závěr: Doc. MUDr.Katarina Maťašová splňuje všechny požadavky na vysokou 

mezinárodní úroveň  ke jmenování profesorem v oboru pediatrie 

 

Závěr: 

Předložené podklady  k získání titulu profesor odpovídají požadavkům dle kritérií na splnění 

podmínek k získání vědecko-pedagogického titulu profesor, které schválila Vědecká rada 

Jesseniovy Lékařské fakulty UK v Martině a jsou v souladu s § 12 odst.1 písm.c) zákona 

131/2002 zákona o vysokých školách a doplnění některých zákonů a v souladu s rámcovými 



kriterii na získání vědecko-pedagogického titulu profesor ze dne 3.3.2014 s účinností od 

1.4.2014. 

 

Doc. Maťašová ve všech parametrech hodnocení vysoce překračuje dané požadavky. Má 

bohaté pedagogické, vědecké a klinické zkušenosti, je výborným pedagogem, vědcem i 

lékařem pediatrem-neonatologem. 

Na základě předložených materiálů doporučuji udělení Doc.  MUDr.Katarině Maťašové 

udělení vědecko-pedagogického titulu profesor z oboru pediatrie. 

 

 

 

 

  

V Brně 28.7.2021                                     Prof. MUDr. Hana Hrstková , CSc. 

                                                                  Pediatrická klinika LF MU a FN Brno 

 

 


