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Oponentský posudek pro jmenovací řízen í profesorem 

Jméno uchazeče: 
Obor jmenování: 

doc. MUDr. Katarína Maťašová, Ph.D. 
pediatrie 

Prostudoval jsem materiály paní docentky a zhodnotil splnění podmínek pro jmenování profesorkou 
podle stanovených kritérií pro jmenovací řízení University Komenského v Bratislavě a Jeseniovy 
lékařské fakulty v Martině v souladu s vyhláškou MŠ SR č. 457/2012 Z. z., kterou se mění a doplňuje 
vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z., o postupu získávání vědecko-pedagogických titulů docent a profesor. 

Kvalifikační předpoklady a pedagogická činnost 
MUDr. Katarína Maťašová v roce 1994 absolvovala atestaci z oboru pediatrie a v roce 1999 
z nástavbového oboru neonatologie. V roce 2008 získala titul PhD a v roce 2014 jí byl udělen titul 
docentka v oboru pediatrie. Svoje vzdělání průběžně doplňovala opakovanou účastí na "European 
courses in neonatology" pořádaných European Union ofMedine. 
Její pedagogická činnost je dlouhodobá (19 let) a intenzivní, a to jak v pregraduální, tak 
postgraduálnímu výuce, včetně výuky v anglickém jazyce. Vyučuje i v nelékařských oborech na JLF 
UK a na Univerzitě třetího věku. 
Jako školitelka úspěšně vedla k získání titulu tři doktorandy a v činnosti školitele působí i nadále. 
Pravidelně vede a oponuje magisterské a studentské práce. 
Je členkou oborové komise na JLF UK pro obor pediatrie a pro obor normální a patologická 
fyziologie. 
Lze konstatovat, že paní docentka vykonává komplexní pedagogickou činnost v oboru pediatrie a 
neonatologie dlouhodobě a souvisle. 

Publikační činnost a její ohlasy 
Počet publikačních výstupů má paní docentka celkem 226, z toho "in extenso" 91 , a z toho 23 x je 
první autorkou. Z těchto 91 "in extenso" publikací je 47 domácích (12 x první autorka) a 44 
zahraničních (ll x jako první autorka). 
Má celkem 2 monografie, kde je první autorkou a v dalších je spoluautorkou. Rovněž je hlavní 
autorkou dvou vysokoškolských skript. 
Dále jsem ověřil citační ohlasy podle soupisu publikací, kterými jsem se zabýval jednotlivě. 
Celkem má paní docentka 99 citací bez autocitací. H-index má 6. 



Klinický výzkum a grantová činnost 
elze zde nezmínit klinický výzkum doc. Maťašové v oblasti sledování změn splanchnické cirkulace 

u plodu a novorozence, kdy výsledky její práce byly oceněny i na mezinárodní úrovni (Cena 
European Association of Perinatal Medicine 2006). V roce 2011 jí byla udělena cena Slovenské 
pediatrické společnosti za nejlepší publikaci v zahraničním časopise. 

Paní docentka řešila celkem 6 grantových projektů a z toho 5 úspěšně dokončila. Vedla 
a koordinovala na celorepublikové úrovni prospektivní studii zabývající se senzitivitou a efektivitou 
screeningu vrozených kritických srdečních vad novorozenců. Na základě dosažených výsledků byla 
tato screeningová metoda implementována na ostatních novorozeneckých úsecích na Slovensku. 

Po zhodnocení výzkumné a publikační činnosti včetně jejich mezinárodních ohlasů lze shrnout, že 
i v této oblasti paní docentka vrchovatě naplnila stanovená kritéria. 

Závěrem mohu konstatovat, že paní docentka MUDr. Katarína Mat'ašová. Ph.D., splnila 
všechna stanovená kritéria pro jmenování profesorkou v oboru pediatrie a toto jmenování lze 
vědecké radě bez jakýchkoliv pochybností doporučit. 

~/-
Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 
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