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VEC: Oponentský posudok na inauguračný spis 

 
 
 

Vážený pán dekan, 

na základe Vášho prípisu č. 182/Fr/2017 – C VI/1 zo dňa 14.12.2017 v zmysle § 4 

ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, na základe dodaných 

materiálov predkladám posudok na inauguračný spis doc. MUDr. Juraja Mokrého, 

PhD. 

 

A) Pedagogická činnosť 

Ako vyplýva z dodaných materiálov, doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. pôsobí ako 

vysokoškolský pedagóg na Ústave farmakológie JLF UK v Martine od roku 2000 t.j. 

17 rokov nepretržitej pedagogickej praxe.  

Do pedagogického procesu sa zapojil od začiatku svojho pôsobenia na Jesseniovej 

Lekárskej fakulte UK v Martine v roku 2000, kedy viedol praktické cvičenia 

a semináre, následne aj prednášky z farmakológie a klinickej farmakológie vo 

všetkých študijných programoch v slovenskom aj anglickom jazyku. Je garantom 

predmetu Klinická farmakológia, Všeobecné lekárstvo a Clinical Pharmacology, 

General Medicine. Okrem toho je garantom študijného programu 3. stupňa 7.3.2 
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Farmakológia a garantom pre habilitačné a vymenúvacie konania na JLF UK 

v Martine pre odbor 7.3.2 Farmakológia. Je tiež členom skúšobnej komisie pre 

záverečné skúšky pre odbor 7.3.2 Farmakológia a 7.1.26 Klinická farmakológia na 

JLF UK v Martine. Doc. Morký je aj členom lektorského zboru v programoch: 

Anesteziológia a intenzívna medicína, Chirurgia, Pediatrická gastroenterológia, 

hepatológia a výživa.  

Za významnú činnosť v pedagogickej oblasti  je možné považovať prácu doc. 

Mokrého pri vedení diplomových prác a študentov v rámci ŠVOČ. Vyškolil 19 

diplomantov. Je zároveň posudzovateľom diplomových a dizertačných prác vo 

viacerých medicínskych odboroch.  Počas svojej pedagogickej činnosti bol školiteľom 

3 doktorandov (úspešne ukončené), pričom v súčasnosti vedie 4 doktorandov.  

Dlhoročné pedagogické skúsenosti doc. Mokrého sa zúročili aj v jeho práci 

v skúškových komisiách, kde dlhodobo pracuje ako člen komisií pre doktorandské 

štúdium a ďalších vyššie spomínaných.  

Prejavom pedagogickej aktivity inauguranta je aj jeho účasť pri zostavovaní 

učebných textov a vedeckých monografií. Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 

je spoluautorom 2 monografií. Je taktiež spoluautorom 1 vysokoškolskej učebnice 

a prvým autorom 2 a spoluautorom 1 učebného textu.  

Záverom tejto časti posudku je možné konštatovať, že doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., 

predstavuje erudovaného pedagóga schopného zabezpečiť vysokú úroveň 

pedagogického procesu na Ústave farmakológie JLF UK v Martine.  

 

B) Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná činnosť doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD. je zameraná na 

problematiku farmakológie respiračného systému. Zameral sa najmä na hodnotenie 

farmakológie kašľa, ovplyvnenia kašľového reflexu, hyperreaktivity dýchacích ciest, 

alergií, astmy a tonusu hladkej svaloviny dýchacích ciest. Ďalšou nie menej 

významnou oblasťou vedeckého záujmu doc. Mokrého je popri farmakológii 

dýchacích ciest aj jeho záujem o skúmanie farmakologického ovplyvnenia reaktivity 

hladkého svalu močového mechúra. O vedecko-výskumnej práci doc. Mokrého 

svedčí aj jeho publikačná aktivita. Výsledky práce zaoberajúce sa  touto tematikou 

vyústili do obhájenia dizertačnej práce v roku 2005 a habilitačnej práce v roku 2008.  

 



Výsledky vedecko-výskumnej práce publikoval v CC časopisoch (24), v zahraničných 

(14) a domácich časopisoch (54). Okrem toho je autorom/spoluautorom viac ako 118 

prednášok z vedeckých podujatí doma a v zahraničí. Na kvalitu jeho prác poukazuje 

aj ich citovanosť. Práce doc. Mokrého boli citované 259 krát, pričom 190 citácií je 

registrovaných v citačných indexoch.  

O vedecko-výskumnej aktivite hovoria aj grantové projekty, na riešení ktorých doc. 

Mokrý participoval ako spoluriešiteľ alebo zodpovedný riešiteľ. Počtom riešených 

projektov doc. Mokrý výrazne prekračuje kritériá vymenúvacieho konania na JLF UK 

v Martine. Za ocenenia výskumnej práce inauguranta je možné považovať aj 

pozvania prednášať na odborných fórach. 

 

O širokom spektre aktivít doc. Mokrého hovorí aj skutočnosť, že sa zúčastnil 

viacerých študijných, pracovných a prednáškových pobytov doma i v zahraničí 

a množstva zahraničných vedeckých konferencií.  

 

Záverečné zhrnutie  

Po komplexnom zhodnotení poskytnutého inauguračného materiálu odporúčam  

Vedeckej rade JLF UK v Martine schváliť predložený návrh na vymenovanie doc. 

MUDr. Juraja Mokrého, PhD. za vysokoškolského profesora pre vedný odbor  7. 

3. 2 Farmakológia. 

 

 

S pozdravom 

 

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., v.r. 

Ústav farmakológie UPJŠ LF v Košiciach 

 


