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Oponentský posudok  

odborného materiálu pre vymenúvacie konanie  
 

Materiál predložila: Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.,  

                                   Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine 

 

Posudok vypracoval:  Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.,  JLF UK v Martine  

 

Predložený odborný materiál pre vymenúvacie konanie doc. MUDr. Renaty Péčovej, PhD. 

obsahuje všetky požadované časti pre zhodnotenie plnenia kritérií na získanie vedecko-

pedagogického titulu „profesor“.  

 

Zhodnotenie plnenia jednotlivých kritérií 

 

Kvalifikačné predpoklady  

Renata Péčová promovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo, 

v roku 1988 s vyznamenaním. V roku 2001 získala vedecko-akademickú hodnosť 

„philosophiae doctor“ (PhD.). Habilitovala v roku 2006 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

a získala titul „docent“  v odbore „normálna a patologická fyziológia“, t.j. v odbore, v ktorom 

sa uskutočňuje inauguračné konanie. Má 25 rokov praxe v odbore 7.1.3 normálna 

a patologická fyziológia na Ústave patologickej fyziológie JLF UK v Martine. 

 

   Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. spľňa  všetky požadované kvalifikačné predpoklady, 

pričom požiadavku na trvanie praxe prekračuje päťnásobne. 

Hodnotenie pedagogickej činnosti: 

  MUDr. Renata Péčová sa zapojila do pedagogickej činnosti na Ústave patologickej 

fyziológie JLF UK už v akademickom roku 1991/1992. Predmet „Patologická fyziológia 1,2“ 

vyučovala a vyučuje v plnom rozsahu a to slovenských i zahraničných študentov všeobecného 

lekárstva (od r. 1993/1994).  Uvedený predmet vyučuje aj študentov nelekárskych študijných 

programov – ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a pôrodnej asistencie, ako aj študentov 

zubného lekárstva (od akad. roku 2014/2015).  

Predmet je v študijnom odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor a výučba je 

komplexná a kontinuálna. Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. je ďalej  členkou  skúšobných 

komisií  štátnych skúšok predmetu „Vnútorné choroby“ (od r. 2009/2010), členkou komisie 

pre obhajoby diplomových prác a to pre slovenských i zahraničných študentov, ako 

aj študentov nelekárskych odborov. Jej študenti úspešne obhájili 19 diplomových prác (z toho 

11 v jazyku anglickom). Jedna diplomová práca bola ocenená Cenou rektora UK.    

 

    Menovaná spĺňa a vysoko prekračuje požadované kritérium – má viac ako 25 rokov 

úspešnej komplexnej a kontinuálnej pedagogickej činnosti v odbore.  

Hodnotenie publikačnej činnosti 

Učebné texty: Je prvou autorkou 1 skrípt a spoluautorkou 3 vysokoškolských učebníc a 11 

skrípt. 

Monografie: Je spoluautorkou 1 domácej vedeckej monografie a autorkou 1 kapitoly vo 

vedeckej monografii vydanej v zahraničí. 

In extenso publikácie: Doc. MUDr. R. Péčová, PhD. je autorkou a spoluatorkou  53 publikácií 

in extenso, z toho 39 domácich a 14 zahraničných. Prvou, resp. korešpondujúcou autorkou je 
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v 23 prácach.  Má 12 publikácií s požadovaným impakt faktorom (väčším ako 0,91)  pre daný 

odbor.  Práce sú z odboru, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie za profesora. 

   

Menovaná  spĺňa a vysoko prekračuje požadované kritérium na publikačnú činnosť. 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. má ku dňu podania žiadosti  212 citácií, z toho 183 citácií 

v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

Menovaná prekračuje požadované kritérium. 

 

Vedecká škola 

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. je školiteľkou doktorandov v študijnom odbore 7.1.3 

normálna a patologická fyziológia. Jej dvaja doktorandi v roku 2012 úspešne ukončili 

doktorandské štúdium. V súčasnosti školí 4 doktorandov, z toho sú dvaja po dizertačnej 

skúške.  

Menovaná spĺňa a prekračuje  požadované kritérium. 

 

Grantová činnosť 

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. bola zodpovednou riešiteľkou 1 grantu MZd SR, 

spoluriešiteľkou ďalšieho grantu MZdSR, ako aj spoluriešiteľkou 9 grantov VEGA a 2 

grantov štrukturálnych fondov EÚ (Operačný program vzdelávanie a BioMed Martin). 

Celkove teda riešila 13 grantových úloh. 

Menovaná  prekračuje požadované kritérium. 

Záver: Podľa predložených materiálov pre vymenúvacie konanie za profesora doc. MUDr. 

Renaty  Péčovej, PhD. pre študijný odbor  normálna a patologická fyziológia, na základe ich 

hodnotenia podľa Kritérií na získanie titulu „profesor“ Univerzity Komenského v Bratislave 

konštatujem, že doc. MUDr. Renata  Péčová, PhD.  spĺňa  a prekračuje požadované  

podmienky získania titulu profesor v uvedenom odbore na Univerzite Komenského, 

Jesseniovej lekárskej fakulte. 

 

Po dôkladnom zhodnotení písomných materiálov potvrdzujúcich pedagogickú, 

vedeckovýskumnú a ďalšie činnosti menovanej na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine,  jednoznačne   

 o d p o r ú č a m                                                                                                                        

vymenovať 

     doc. MUDr. Renatu Péčovú, PhD. 

za profesorku v odbore 7.1.3 „Normálna a  patologická fyziológia“. 

 

 

V Martine 26. 1. 2017                                    Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

                                                                                profesor fyziológie 

                                           Univerzita Komenského 

                                                Jesseniova lekárska fakulta Martin 


